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ห้องท่ี 4: 
บริหารธุรกิจ (2) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

951 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานรายวนั 

ในโรงงานอตุสาหกรรม เครือเบทาโกร สายธุรกจิอาหาร อาํเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบุรี 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND WORKING QUALITY OF LIFE 

OF EMPLOYEES IN INDUSTRIAL PLANTS, BETAGRO GROUP FOOD 

BUSINESS PHATTHANA NIKHOM DISTRICT LOPBURI PROVINCE 

 

วรรณวสิา วงษพนัธ์*, กุลชล ีพวงเพช็ร์, โสพศิ คํานวนชัย 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี จังหวดัลพบุรี 

*Corresponding author E-mail: wanwisa.wongsaphan@gmail.com 

E-mail: wanwisa.wongsaphan@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทัศนะของพนักงาน

รายวนั 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวติการทาํงานของในทศันะของพนกังานรายวนั 3) เปรียบเทียบการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ในทศันะของพนกังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 4) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 5) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษยก์ับคุณภาพชีวิต               

การทาํงานของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานรายวนัในโรงงานอุตสาหกรรมเครือเบทาโกร 

สายธุรกิจอาหาร อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี จาํนวน 400  คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (cluster 

sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติเพ่ือใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

ระหวา่ง 2 กลุ่ม ค่าที T-test สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ

ทดสอบสมมติฐาน F-test กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ใชก้ารตรวจสอบความแตกต่างเป็น             

รายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Person product moment 

correlation coefficient) ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศันะของ

พนักงานภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานในทศันะของพนกังาน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ 3) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศันะของพนักงาน                 

ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน                  

4) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการทาํงานในทศันะของพนกังานพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ทั้งโดยรวมและ

รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน และ 5) ค่าสหสัมพนัธ์ ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กับคุณภาพชีวิต                 

การทาํงานของพนกังานอยูใ่นระดบัสูง มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังาน 

 

คาํสําคญั: การบริหารทรัพยากรมนุษย,์ คุณภาพชีวติการทาํงาน, พนกังานรายวนั 
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ABSTRACT 

               The objectives of this research study are 1)  To study Human resource management.  In the view of 

industrial employees 2)  To study the quality of working life In the view of industrial employees 3)  to compare 

human resource management In the view of industrial employees, Classified by personal factors  4)  to compare 

the quality of working life of employees .Classified by personal factors and 5) to study the relationship between 

human resource management and the quality of working life of employees.   The sample group used in this 

research is the population of daily employees.  of  Betagro industry food business Phatthana Nikhom District 

Lopburi Province from 400 people by using cluster sampling method. The research instrument is a questionnaire. 

Statistics to test the difference of mean between 2 groups T-test. Statistics used for data analysis are percentage, 

mean, standard deviation.  The hypothesis test statistic F- test case found a statistically significant difference. 

Using Scheffe's Method and Pearson's correlation coefficient ( Person product moment correlation coefficient) .                        

The research findings are as follows: 1) The level of opinions about human resource management. The Result of 

overall score is at a high level.  2)  The level of opinions about Quality of working life, result is at a high level.                  

3)  Comparison of the average human resource management in the viewpoint of employees affecting operational 

efficiency found that personal factors Both overall and every aspect is not different. 4) Comparison of the average 

quality of working life in the viewpoint of employees found that personal factors Both overall and every aspect 

is not different.And 5. Correlation (r) during human resource management and the quality of working life in all 

6 aspects, overall score for each aspect is at a high level.  It is related to the quality of work life of employees as 

a whole. 

 

Keywords: Human Resource Management, Quality of Work Life, Daily Workers 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ไดเ้กิดข้ึนอยา่งรวดเร็วต่อเน่ือง ทาํให้

องค์การท่ีสามารถช่วงชิงความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จไดดี้กว่าซ่ึงปัจจยั

แห่งความสาํเร็จ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 4 ประการ ไดแ้ก่ คน เงิน วตัถุดิบ และการจดัการ “คน’’ เพราะคน

เป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่ายิ่งและสามารถสร้างคุณค่า ท่ีทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองคก์ารได ้โดยองค์การ                

ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ไดห้ากขาดความพร้อมปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร

มนุษยท่ี์มีคุณภาพ ความรู้ ทกัษะ พฤติกรรม ความสามารถ ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน  ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพ

จะต้องสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ขององค์การในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร (พรชยั เจดามาน นิตยาพร กินบุญ และไพฑูรย ์พิมดี, 2560, หนา้ 2-3) 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นหนา้ท่ีท่ีสาํคญัหนา้ท่ีหน่ึงของผูบ้ริหาร เน่ืองจากองคก์ารทัว่ไปมกัตอ้ง

เผชิญกับปัญหาเก่ียวกับคนหลายประการ เช่น การจา้งพนักงานท่ีมีคุณสมบัติ ไม่เหมาะสมกับตาํแหน่งงาน                  

การปฏิบติังานของพนักงานขาดประสิทธิภาพ อตัราการลาออกของพนักงานสูง พนักงานบางคนคิดว่าได้รับ

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรม และไม่ไดรั้บความเสมอภาคเม่ือเทียบกบัพนกังานอ่ืน หรือพบวา่สภาพการทาํงานและ

บรรยากาศในองค์การไม่มีความปลอดภยัเพียงพอ รวมไปถึงไม่เป็นท่ีจูงใจให้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ             
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เป็นต้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่ีดีจะช่วยแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ ผูจ้ ัดการทรัพยากรมนุษย์จําเป็นต้องมี                    

ความเขา้ใจศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอย่างดี โดยการติดตามขอ้มูลข่าวสารและผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา (กลุชลี พวงเพช็ร์, 2560, หนา้ 1) 

คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นคุณภาพของความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัส่ิงแวดลอ้มโดยรวมใน

การทาํงาน และเนน้มิติเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยซ่ึ์งมกัจะถูกละเลยจากปัจจยัทางเทคนิคและปัจจยัทาง

เศรษฐศาสตร์ในการออกแบบการทาํงาน คุณภาพชีวิตเป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้ง ครอบคลุมทุกเร่ืองเก่ียวกับ

จริยธรรมในการทาํงานและสภาพในการทาํงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินสภาพการทาํงานความพอใจ และ

ความไม่พอใจในการทาํงานของคนงาน การจดัการเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิตและการไดรั้บการยอมรับอยา่ง

กวา้งขวางว่ามีส่วนต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของสังคม และการประเมินความรู้สึกความสุขนั้ นเป็น

ประสบการณ์ของแต่ละคนวา่มีความช่ืนชอบชีวติโดยรวมของตนเองมากนอ้ยเพียงใด (นิทศัน์ ศิริโชติรัตน์, 2560, 

หนา้ 315) 

ผู ้วิจัยทําการศึกษาในกลุ่มธุรกิจอาหาร ซ่ึงมีจํานวน 8 บริษัท จํานวนพนักงานรายวนั 12,278 คน 

พนักงานรายวนัมีปัญหาคุณภาพชีวิตการทาํงาน เน่ืองจากจาํนวนพนกังานรายวนัขนาดใหญ่จาํนวนมาก ท่ีเนน้

ประสิทธิภาพและมีความชาํนาญในการทาํงาน เพ่ือให้ไดต้น้ทุนการผลิตท่ีตํ่า ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํหนงัสือเขา้ไปทาํ

การวิจยัและขอสมัภาษณ์พนกังานรายวนั นาํทีมโดยเจา้หนา้ท่ีท่านหน่ึงในตาํแหน่งงานหัวหนา้ปฏิบติัการแผนก

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ผูมี้ประสบการณ์ทาํงานท่ีบริษทัแห่งน้ี มา 22 ปี และสมัภาษณ์พนกังานรายวนั จาํนวน 50 

ท่าน ท่ีบริษทั บี.ฟู้ดส์ โปรดกัส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีสุดในเครือเบทาโกรสายธุรกิจ

อาหาร เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนักงาน พบว่าประเด็นปัญหา การจดัการงานบริหารงานบุคคล การจดัการแบ่งเวลาทาํงานและเวลาส่วนตวั 

ไม่ได้ งานด้านงานสัมพนัธ์กับชุมชนในพ้ืนท่ี และค่าครองชีพในปัจจุบนัไม่เพียงพอทาํให้พนักงานส่งผลต่อ                 

การทาํงานและคุณภาพชีวิต กาํลงัใจในการปฏิบติังานท่ีไม่ดี เป็นสาเหตุทาํใหใ้หพ้นกังาน ไม่สามารถดาํรงชีวิต 

อยา่งมีความสุข และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชชี้วิตในเศรษฐกิจปัจจุบนั ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ทาํใหพ้นกังาน

รายวนัอยากเปล่ียนงานจากเดิมท่ีทาํสู่เงินเดือนท่ีสูงข้ึน เพ่ือการดาํรงชีวิตท่ีดีข้ึนและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายกบั

เศรษฐกิจในปัจจุบนั  

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงเห็นความสาํคญัท่ีจะศึกษาถึงทศันะการทาํงานของพนกังานรายวนัต่อ        

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และคุณภาพชีวิตการทาํงาน ของพนกังานรายวนัในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร 

สายธุรกิจอาหาร อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ตามหลกัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์5 หลกัการ คือ การจดัการ

งานบุคคล การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ค่าตอบแทน ความปลอดภยัและสุขภาพ พนักงานรายวนัและแรงงาน

สัมพนัธ์ อนัจะเป็นประโยชน์ใหโ้รงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร สายธุรกิจอาหารอาํเภอพฒันานิคม จงัหวดั

ลพบุรี นั้นมีมาตรฐานในการปฏิบติังานอยา่งมีระเบียบเป็นไปตามกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มี การบริหาร

จดัการทรัพยากรมนุษย ์ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาํมาซ่ึงความสุขและคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดีของ

พนกังานรายวนัในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร สายธุรกิจอาหาร อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ในทศันะของพนกังานรายวนั 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวติการทาํงานของ ในทศันะของพนกังานรายวนั 
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3. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

4. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานรายวนั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

5. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

รายวนั 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ของมอนด้ี (Mondy, 

2008, p.4) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา และในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ท่ีไดมี้การกล่าวถึงเร่ือง

คุณภาพชีวติในการทาํงานไว ้6 ประการ ของซิงห์ (Singh, 2008, pp.24-25) 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                      ตวัแปรอสิระ                                           ตวัแปรตาม 

       (independent variables)                                         (dependent variables)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

1. ดา้นจดัการงานบุคคล 

2. ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

3. ดา้นค่าตอบแทน 

4. ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ 

5. ดา้นพนกังานรายวนัและแรงงานสมัพนัธ์ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  ระดบัการศึกษา       

4.  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานรายวนั 

1.ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

2. ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ 

3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ 

4.ดา้นความเจริญเติบโตและมัน่คง 

5. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติ 

6. ดา้นความรับผดิชอบกบัสงัคม 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1. การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศันะของพนกังานรายวนัในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร 

สายธุรกิจอาหาร อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัเม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2. คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานรายวนัในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร สายธุรกิจ

อาหาร อาํเภอพฒันานิคม จังหวดัลพบุรี แตกต่างกันเม่ือจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

3. การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานรายวนั                 

ในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร สายธุรกิจอาหาร อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 ประชากร คือ พนักงานรายวนัรายวนัภายในสังกดัเครือเบทาโกร สายธุรกิจอาหาร ประกอบดว้ย

พนกังานรายวนับริษทั จาํนวน 8 บริษทั รวมทั้งหมด 12,278 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานรายวนัรายวนัภายใน

สงักดัเครือเบทาโกร สายธุรกิจอาหาร เน่ืองจากพนกังานรายวนัมีจาํนวนท่ีแน่นอน (finite population) สูตรท่ีใชใ้น

การหาขนาดของตวัอย่างจึงใช้สูตร ยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความ

คลาดเคล่ือน .05 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หนา้ 45) ในการคาํนวณหาขนาดของตวัอยา่งไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

388 คน แต่เพ่ือให้ไดข้อ้มูลตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 

คน จาก  8 บริษทั ผูว้ิจัยเลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling) เพราะหน่วยประชากรในแต่ละ

หน่วยงาน มีลกัษณะเหมือนกนั (homogeneous) และสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยวิธีจบั

ฉลาก เพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนของขนาดกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มประชากรมาเพียง 4 บริษทั  

 4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามสาํหรับพนกังานรายวนั ในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบ

ทาโกร สายธุรกิจอาหาร ประกอบด้วย  3 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (check list) ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกับตวัแปรอิสระต่างๆ 

แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของพนกังานรายวนัต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังาน (Rating Scale) ใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั โดยนาํเสนอ

ต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงของ

เน้ือหา  และหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ทาํหนงัสือเสนอคาํร้องไปยงับริษทั เบทาโกรจาํกดั (มหาชน) จงัหวดัลพบุรี 

เพ่ือทาํหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลการวิจยัการสัมภาษณ์พนักงานรายวนั ภายในหน่วยงานต่างๆ ใน 

บริษทั บี ฟูดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีสุดของในเครือเบทาโกรในธุรกิจอาหาร จากนั้นนาํหนงัสือขอ

ความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลการวิจยั จากคณะวิทยาการจดัการ ไปเสนอพร้อมแบบสอบถาม ไปยงัหน่วยงานต่างๆ  

ของบริษทัในเครือเบทาโกร สายธุรกิจอาหาร และทาํการเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง จนครบ 400 ชุด ตรวจสอบ

ความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง เม่ือรับแบบสอบถามกลบัคืนมา รวบรวมขอ้มูลของแบบสอบถาม นาํขอ้มูลมาทาํ

การวเิคราะห์ ทาํการสรุปผลการวจิยัและอภิปรายผลต่อไป 
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       4.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

SPSSและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน                 

การวจิยัได ้ดงัน้ี 

 1. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (frequency distribution) และค่าร้อยละ (percentage) ของ

ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

 2. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนน

ท่ีได้มาจากแบบสอบถามท่ีวดัระดบั ทัศนะของพนักงานรายวนัในการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละ

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานรายวนัในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกรสายธุรกิจอาหาร อาํเภอพฒันา

นิคม จงัหวดัลพบุรี 

 3. ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ีย โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 

โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) สําหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มข้ึนไป เม่ือมีนัยสําคญัทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่ 

โดยใชว้ธีิการของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least-Significant Difference: LSD)  

 4. ทดสอบสมมติฐานระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยใชก้าร

หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Person product moment correlation coefficient)  

 

5. ผลการวจัิย  

 1. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศันะของพนกังาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังาน 5 ดา้น คือ ดา้นการจดัการงานบุคคล ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความ

ปลอดภยัและสุขภาพ และด้านพนักงานและแรงงานสัมพนัธ์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยท์ั้ง 

โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 2. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการทาํงานในทัศนะของพนักงาน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ                 

การปฏิบติังาน 6 ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ ดา้นโอกาสใน

การพฒันาความสามารถ ดา้นความเจริญเติบโตและมัน่คง ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติ และดา้นความรับผิดชอบ

กบัสงัคม พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน  มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน  

       3. ค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน ดา้นภาพรวม 

คุณภาพชีวิตการทาํงาน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

r Sig. ความสมัพนัธ์ 

1.ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม .751* .000 สูง 

2. ดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ .743* .000 สูง 

3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ .734* .000 สูง 

4.ดา้นความเจริญเติบโตและมัน่คง .749* .000 สูง 

5. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิต .723* .000 สูง 

6. ดา้นความรับผิดชอบกบัสงัคม .704* .000 สูง 

รวม .833* .000 สูง 
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 ค่าสหสัมพนัธ์ (r) ระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานรายวนั

ในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร สายธุรกิจอาหาร อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ทั้ง 6 ดา้น ภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับสูง โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียมากไปน้อย  3 อนัดับ ดังน้ี 1.ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม รองลงมา 2.ดา้นความเจริญเติบโตและมัน่คง (r = .751*) และดา้นความปลอดภยัและสุขภาพ สําหรับ               

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติ ( = 723) มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการทาํงานของ

พนกังานรายวนัโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ี  0.05 

 

6. อภิปรายผล  

 1. การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศันะของพนกังาน พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีเป็นเพราะใน

เร่ืองความปลอดภยัและสุขภาพของพนกังาน มีการตรวจสุขภาพประจาํปีของพนกังาน มีการจดัสถานท่ีรักษาพยาบาล

เบ้ืองตน้เม่ือพนกังานเจ็บป่วย และเกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนนาํส่งโรงพยาบาล มีการติดป้ายสัญลกัษณ์ในการป้องกนั

อนัตรายอย่างชัดเจน และสถานท่ีทาํงาน สะอาด ปลอดภยั ไม่เส่ียงอนัตราย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

ลกัษณชยั  ธนะวงันอ้ย (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการทรัพยากรมนุษยก์บัประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของพนักงานเครือเบทาโกร พบว่า ดา้นผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ความปลอดภยั และ

สุขภาพ พนกังานและแรงงานสมัพนัธ์ และการประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก

ทุกดา้น  

2. คุณภาพชีวิตการทาํงานในทศันะของพนกังาน พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะบริษทั 

มีความรับผิดชอบกบัสังคม โดยบริษทัมีระบบบาํบดันํ้ าเสีย ไม่มีการปล่อยนํ้ าเสียลงแม่นํ้ า บริษทัเป็นส่วนหน่ึง

ของสังคมให้มีความเจริญกา้วหนา้ บริษทัมีโครงการเพ่ือสังคมอย่างสมํ่าเสมอกบัชุมชน ใกลเ้คียง เช่น วดั หรือ

โรงเรียนท่ีใกล้เคียง และบริษัทได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาดูงานเพ่ือเป็นแหล่ง เรียนรู้ให้กับสังคมซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ นิจชิตา ชยัณรงค ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการทาํงาน

ความผูกพนัต่อองค์กร กับความจงรักภักดีต่อองค์ของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมวงัใต้ จังหวดั

สุราษฏร์ธานี พบวา่ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม โรงแรมวงัใตใ้หค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ

ประโยชน์ โดยบุคคลทัว่ไปให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีโรงแรมจดัข้ึน ไดมี้ส่วนร่วมในการรณรงค์

ดา้นพฒันาชุมชนและสงัคม และและพนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงแรมท่ีเก่ียวกบัสงัคม อยูใ่นระดบัมาก 

 3. การเปรียบเทียบทศันะการบริหารทรัพยากรมนุษยจ์าํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  จาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล พบวา่พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยท์ั้งโดยรวม

และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันเน่ืองมาจากปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาใน                       

การปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั แต่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ             

สุธิดา ถนอมวงษ ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือพฒันาคุณภาพชีวติใน

การทาํงานของพนกังานบริษทักลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 

เพศ อายุ รายได้ ต่างกันไม่มีผลต่อแนวทางการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตใน                

การทํางานของพนักงานบริษัทกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐาน 

 4. การเปรียบเทียบทศันะคุณภาพชีวิตการทาํงานจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  พบวา่พนกังานท่ีมีปัจจยั

ส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนัทั้งน้ี
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อาจเน่ืองมาจาก เพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานการวิจยั แต่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของลีโอ กรรณสูต (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานโรงงานเซรามิก เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหาร : กรณีศึกษาโรงงานเซรามิกแห่ง

หน่ึงในจงัหวดัสระบุรี พบวา่ ปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานโรงงานเซรามิค

เคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหาร คือปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะภาพการสมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุการทาํงานท่ีโรงงานเซรามิกแห่งหน่ึงในจงัหวดัสระบุรี                 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานสมาชิกในครอบครัว ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายกุารทาํงาน

ท่ีโรงงานเซรามิกแห่งหน่ึงในจงัหวดัสระบุรี ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

5. ค่าสหสัมพนัธ์ (r)ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานทั้ง                 

6 ด้านภาพรวมได ้0.833 และรายด้านอยู่ในระดับสูง มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

โดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ

ดาเรศ ชูยก (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาทรัพยากรมนุษยก์บัคุณภาพชีวติการทาํงานของขา้ราชการกรมการพฒันา

ชุมชนในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานของขา้ราชการกรมการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ี 

0.05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศันะของพนักงาน พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบั

การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นทศันะของพนกังาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ในหวัขอ้ดา้นจดัการงานบุคคลนั้น  

มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดงันั้นควรมีการวเิคราะห์กาํลงัคนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั หรือการวเิคราะห์งาน ตามจาํนวน

ความตอ้งการกาํลงัคนขององคก์ร ประเภทพนกังานท่ีมีความสามารถเหมาะสมท่ีจะมาปฏิบติังานใหพ้อเพียงกบั

การเปล่ียนแปลง การขยายตวัหรือลดขนาดองคก์ร ควรมีการจดัฝึกอบรมในเร่ืองส่ิงท่ีตอ้งใหเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และ

ท่ีสาํคญัควรมีการปรับค่าแรง รวมถึงโบนัสประจาํปี ให้ทนัตามเศรษกิจท่ีกาํลงัเติบโต เพ่ือความเหมาะสมของ

ขนาดองคก์รและเป้าหมายของธุรกิจ เป็นตน้ 

(2) จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานในทัศนะของพนักงาน พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่ในหัวขอ้ดา้นความเจริญเติบโตและมัน่คง มี

ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ควรมีการให้โอกาสพนักงานได้อบรม ศึกษา งานนอกสถานท่ี เพ่ือเป็นการพฒันาความรู้

ความสามารถท่ีพนักงานมีติดตวัอยู่แลว้ ด้วยการดึงศักยภาพนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะช่วยให้

พนักงานกลา้ลงมือทาํตามความรู้ท่ีไดเ้รียนมา และรู้จกัแกปั้ญหาจากการปฏิบติังานจริง หากเกิดความผิดพลาด

หัวหนา้งานควรจะให้คาํปรึกษาหรือช่วยแนะนาํในการแกปั้ญหา จะยิ่งทาํให้พนกังานพฒันาความรู้ไดเ้ร็วยิ่งข้ึน 

ควรมีการปรับค่าแรงเพ่ือใหท้นัต่อเศรษกิจ และปรับปรุงภูมิทศัน์ในโรงงาน เช่น ลานพกัผ่อน ลานจอดรถในร่ม 

เพ่ือใหน่้าอยู ่น่าทาํงาน และปลอดภยัยิง่ข้ึน 

(3) จากความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน 

พบว่าภาพรวมอยู่ในระดบัสูง แต่ในหัวขอ้ดา้นความรับผิดชอบกบัสังคม มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันั้นจึงควรให้

ความช่วยเหลือมีโครงการเพ่ือสังคมอย่างสมํ่ าเสมอกับชุมชนใกล้เคียง เช่น วดั หรือโรงเรียนท่ีใกลเ้คียง                      
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สร้างความเช่ือถือใหแ้ก่ชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ ระบบบาํบดันํ้ าเสีย ไม่มีการปล่อย

นํ้ าเสียลงแม่นํ้ า และบริษทัไดเ้ปิดใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาดูงานเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัสงัคมได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาเชิงปริมาณโดยศึกษาเฉพาะประชากรเป็นพนกังานรายวนั         

ของอุตสาหกรรมเครือเบทาโกร สายธุรกิจอาหาร อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี ดงันั้นควรมีการศึกษาควบคู่ไป

กบัการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์จากกลุ่มผูบ้ริหารในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร สายธุรกิจอาหาร 

เพ่ือจะไดรั้บขอ้มูลท่ีมีความครอบคลุมต่อการพฒันาพนกังานรายวนัมากยิง่ข้ึน 

(2) ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติการทาํงาน

ของพนักงานรายวนัในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร สายธุรกิจอาหาร อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี              

เพียงเท่านั้น ในคร้ังถดัไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และคุณภาพชีวติ

การทาํงานของพนกังานรายวนัในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกรในส่วนของภูมิภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาพนกังานรายวนัในเครือของเบทาโกรใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความเมตตากรุณาอยา่งสูงจาก รองศาสตราจารย ์ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์ 

และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โสพิศ คาํนวนชยั อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํ ตรวจผลงานและ

ให้คาํปรึกษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ 

นอกเหนือจากการทาํวิทยานิพนธ์แลว้ท่านยงัให้ความรู้และแบบอยา่งของการทาํงานท่ีดี ซ่ึงผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงใน

พระคุณน้ีและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

  ขอขอบพระคุณพนกังานรายวนัในโรงงานอุตสาหกรรม เครือเบทาโกรสายธุรกิจอาหาร อาํเภอพฒันา

นิคม จงัหวดัลพบุรี ทุกท่านท่ีใหค้าํสมัภาษณ์ และทาํแบบสอบถามในการวจิยั คุณกิตติพร ใจงูเหลือม ผูอ้าํนวยการ

ทรัพยากรมนุษย ์และคุณภณิดา ส่งโชติกลุพนัธ์ ผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรมนุษย ์สาํนกังานบริหารทรัพยากรมนุษย ์

บริษทั เบทาโกรจาํกดั (มหาชน) ท่ีคอยสนบัสนุนและช่วยเหลือในการทาํแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ีให้ผ่าน

ไปไดด้ว้ยดี  

  ท้ายสุดน้ีขอขอบคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมิได้กล่าวนาม ณ ท่ีน้ีท่ีมีส่วนร่วมเก้ือกูลให้กาํลงัใจและ                   

ให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ ในการศึกษาคร้ังน้ีใหส้าํเร็จตามความมุ่งหมายดว้ยดี คุณค่าอนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์

ฉบบัน้ี ขอมอบเพ่ือบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณพทัยากลาง เมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยใชบ้ริการตลาดนดัในเขตจงัหวดั

ชลบุรี จาํนวน 468 ราย โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล กาํหนดระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณ

พทัยากลาง เมืองพทัยา จังหวดัชลบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ทุกดา้นต่างกนั                   

มีความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณพทัยากลาง เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีไม่แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนัด บริเวณพทัยากลาง เมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซ้ือสินคา้, ความตั้งใจซ้ือสินคา้, ตลาดนดั 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study the factors affecting the decision to use the flea market service 

Around Central Pattaya, Pattaya City, Chonburi Province. The sample used in this study was 468 general people 

who used to use the flea market in Chonburi province. Using an online questionnaire as a data collection tool. 

The statistical significance level was set at 0.05 level. The results showed that consumers with different personal 

factors with the intention of using the market the area on Central Pattaya, Pattaya City, Chonburi Province is no 

different. Consumers who have different purchasing behaviors in every aspect with the intention of using the 

market the area on Central Pattaya, Pattaya City, Chonburi Province is no different and service marketing mix 

factors, namely Place, Promotion, People, Physical Evidence and Process, influenced the intention of using the 

flea market service. Around Central Pattaya, Pattaya City, Chonburi Province.  
 

Key Words: Marketing Mix Purchase Behavior, Purchase Intention, Flea Market 
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1. บทนํา 

ตลาดนดัเป็นธุรกิจการคา้ปลีกอีกแบบหน่ึงและไดช่ื้อวา่เป็นตลาดท่ีใกลชิ้ดกบัผูค้นมากท่ีสุดเป็นแหล่ง

รวมของทั้ งผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแหล่งซ้ือขายอ่ืนๆ ซ่ึงตลาดนัดจะมีสินค้าท่ี

หลากหลายมากมายท่ีมีความเหมาะสมกบัการดาํรงชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยจะมีการสับเปล่ียน

หมุนเวียนสินคา้อยูต่ลอดตามวนัและเวลาในการจดัตลาดนดัแต่ละแห่ง ซ่ึงทาํใหเ้ห็นวา่ตลาดนดัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของคนในชุมชนนั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี แนวโนม้การเจริญเติบโตของตลาดนดัมีความเป็นไปไดท่ี้จะ

เติบโตข้ึนอย่างแน่นอน เพราะเป็นแหล่งท่ีทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงในแง่ของผูซ้ื้อมี

แรงจูงใจท่ีจะจบัจ่ายเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีในราคาถูกและสามารถต่อรองราคาได ้(อรอุษา เจนประภาพงศ,์ 

2552)  

ผูจ้ดัทาํมีความสนใจท่ีจะศึกษาโครงการประเภทตลาดนดั (Flea Market) โดยเลือกท่ีตั้งโครงการบริเวณ

บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี มีเน้ือท่ีดินประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา                  

โดยการเช่าเพ่ือนาํมาพฒันาโครงการ ลกัษณะท่ีดินเป็นรูปส่ีเหล่ียมดา้นไม่เท่าอยูติ่ดถนนพทัยาสาย 3 ซ่ึงเป็นถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็มีความกวา้งของถนนประมาณ 20 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลบั ฝ่ังละ 2 ช่องจราจร)                  

มีไหล่ทาง ดา้นหนา้ท่ีดินท่ีติดกบัถนนพทัยาสาย 3 มีความกวา้งประมาณ 98 เมตร ลึกประมาณ 58 เมตร โดยจะ

พฒันาเป็นตลาดนดั แบบร่วมสมยั (Contemporary) ซ่ึงเป็นอาคารสูง 1 ชั้น มีหลงัคาคลุม จากการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวมเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ปี 2546 พบวา่ท่ีตั้งโครงการอยูใ่นพ้ืนท่ีสีนํ้ าตาลเป็นท่ีดิน

ประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมากสามารถขออนุญาตก่อสร้างอาคารดงักล่าวขา้งตน้ได ้

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดค้าํนึงถึงทาํเลท่ีตั้ง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูประการประกอบ     

โดยตั้งอยูใ่นท่ีท่ีมีศกัยภาพสูง กลางเมืองพทัยา ซ่ึงมีการเดินทางและการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย อยูบ่นเส้นทาง

เช่ือมต่อกบัถนนท่ีสาํคญัหลายสาย เช่น ถนนพทัยาเหนือ-กลาง-ใต ้ถนนพทัยาสาย 2 และถนนพทัยาสาย 1 (ถนน

เลียบชายหาด) ถนนสุขุมวิท เป็นตน้ ใกลส้ถานท่ีสาํคญัหลายแห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา เมืองจาํลอง 

สวนนงนุชพทัยา วดัต่าง ๆ มีระบบสาธารณูประโภคครบถว้น เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบนํ้ าประปา ระบบระบายนํ้ า 

ระบบโทรศพัท ์และรถโดยสารประจาํทาง เป็นตน้จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ี

มีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้เคยใชบ้ริการตลาดนดัในจงัหวดัชลบุรี 2) เพ่ือ

วดัพฤติกรรมการของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการตลาดนดั ในเขตจงัหวดัชลบุรี 3) เพ่ือวดัระดบัความเห็นดว้ยของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการตลาดนดั ในเขตจงัหวดัชลบุรี 4) เพ่ือศึกษาความตั้งใจใชบ้ริการ

ตลาดนดั บริเวณถนนพทัยาสาย 3 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 5) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการ

ของผูบ้ริโภคกบัความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณถนนพทัยาสาย 3 และ6) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณถนนพทัยาสาย 3  

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1) นาํผลระดบัความคิดเห็นความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณถนนพทัยา

สาย 3 ไปจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลเพ่ือใชก้าํหนดกลุ่มลูกคา้ 2) นาํผลความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการของ

ผูบ้ริโภคกบัความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณถนนพทัยาสาย 3 ไปใชว้างแผนการตลาด 3) นาํผลความสมัพนัธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความตั้ งใจใช้บริการตลาดนัด บริเวณถนนพทัยาสาย 3                      

ไปกําหนดรูปแบบตลาดนัด และ 4) เ พ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อผู ้ประกอบการในการกําหนดกลยุทธ์ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการมากข้ึน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ตอ้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือร่วมกนัเพ่ือ

สนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการ

ของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ผูซ้ื้อและผูซ้ื้อไดรั้บผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์เหล่านั้น ดา้นราคา               

เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเปรียบเทียบกบัความคุม้ค่าและความเหมาะสมของสินคา้ ฉะนั้นในการกาํหนดระดบัการใหบ้ริการ

ตอ้งคาํนึงถึงราคาสินคา้หรือบริการควรมีความเหมาะสมกนั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การนาํเสนอสินคา้หรือ

บริการให้แก่ลูกคา้ส่งผลต่อการรับรู้ในคุณภาพและประโยชน์จากการใชส้อยของลูกคา้ โดยตอ้งคาํนึงถึงสถานท่ีตั้ง 

และการนาํเสนอช่องทางในการใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ เพ่ือจูงใจให้

เกิดทศันคติท่ีดีต่อการให้บริการ ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ (Kotler, 

2016) 

การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภควา่เป็นการคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือ

ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหผู้ข้ายสินคา้

สามารถกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยคาํถามท่ีใชเ้พ่ือ

คน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who? What? When? Where? Whom? และ 

How? เพ่ือค้นหาคาํตอบ 7 ประการ คือ 7Os ได้แก่ Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, 

Outlets & Operation  

ความตั้งใจซ้ือเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจ ในการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค โดยจะ

ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ตราสินคา้ ผูจ้ดัจาํหน่าย เวลา ความจาํเป็น ความตอ้งการ เป็นตน้ ความตั้งใจซ้ือ

เป็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือการรับบริการกบัผูผ้ลิตรายเดิมท่ีมีผลเกิดจากความพึงพอใจจากผูจ้ดัจาํหน่าย โดย

ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคมกัเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ใชส้อย และคุณค่าของสินคา้

และบริการ นอกจากน้ีความตั้งใจซ้ือมีอิทธิพลต่อปริมาณการซ้ือ (Ajzen and Fishbein, 1980; Parasuraman et al. 

1996; Kotler, 2016) 

ตลาดเป็นสถานท่ีท่ีเป็นชุมชน หรือเป็นท่ีซ่ึงคนมาชุมนุมเพ่ือซ้ือและขายสินคา้ทั้งในรูปของวตัถุดิบ และ

สินคา้สาํเร็จรูป เป็นประจาํทุกวนั เป็นบางคร้ัง หรือตามวนัท่ีท่ีกาํหนดโดยท่ีตั้งของตลาดอาจมีเพียงท่ีเดียว หรือมี

หลายท่ีท่ีตั้งอยูใ่กลก้นั ในบริเวณท่ีมีทาํเลเหมาะสม เช่น อยูก่ลางของชุมชน ซ่ึงเหมาะจะเป็นท่ีนดัพบ หรือเป็น

แหล่งแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของคนในชุมชนนั้นๆ ดว้ยเหตุน้ีเม่ือมีชุมชนอยูท่ี่ใดก็มกัจะมีตลาดอยูด่ว้ย ตลาด

จึงมีมาแต่คร้ังโบราณในทุกสังคม สําหรับผูข้ายในตลาดนัดหรือพ่อคา้แม่คา้ ในประเทศไทยมีตลาดนัดหลาย

ประเภทสาํหรับในประเทศไทย (พิทกัษ ์สุหฤทดาํรง, 2559)   

การศึกษาผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด รายการศึกษา และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากเอกสาร รายงาน

การศึกษา และวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํตวัแปรมากาํหนดเป็นกรอบแนวความคิดไดด้งัน้ี 
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รูปท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการตลาดนดัท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคต่างกนั มีความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั  

 

4. วธีิการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยใชบ้ริการตลาดนดัในเขตจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 

468 ราย ทราบขนาดท่ีชัดเจนจึงใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) กรณีท่ีผูศึ้กษาไม่ทราบจาํนวนประชากร                   

ท่ีแน่นอน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก                  

        ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ                    4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2. อาย ุ                   5. อาชีพ       

3. ระดบัการศึกษา 

 

 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

1.  ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 

2.  ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการซ้ือ (Objects) 

3.  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objective) 

4.  บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) 

5.  โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 

6. ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) 

7. ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations)   

(ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2560) 

ความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั 

บริเวณถนนพทัยาสาย 3  

พทัยากลาง เมืองพทัยา  

จงัหวดัชลบุรี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

1. บริการ (Product)          

2. ราคา (Price)               

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

5. พนกังาน (People)  

6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 

7. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) 

(Kotler, 2016) 
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ใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลด้วยการส่งอีเมลแ์ละไลน์ ให้ตอบกลบัมาในลิงค์ท่ีมี

ฟอร์มลงขอ้มูลในตาราง 

ผูว้ิจัยนําขอ้มูลท่ีไดแ้บบสอบถามมารวบรวมแลว้วิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใช้ประกอบด้วย ค่าความถ่ี                  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และถดถอยพหุคูณ (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2561) กาํหนดระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5.  ผลการศึกษา 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.09 มีอาย ุอาย ุ51 ปี หรือมากกวา่ ร้อยละ 41.67 มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.11 เป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.38 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

40,001 – 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.50 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผา่นตลาดนดัประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 35.32 มีความถ่ีในการใช้

บริการท่ีตลาดนดั 1 – 3 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 76.92 จาํนวนสินคา้ท่ีซ้ือในตลาดนดัแต่ละคร้ัง 1 – 3 ช้ิน ร้อยละ 54.06 

ใชเ้งินในการซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัจาํนวน 101 – 1,000 บาท ร้อยละ 67.31 สาํหรับเวลาในการซ้ือใช ้1 ชัว่โมงต่อวนั 

ร้อยละ 71.79 ในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนัดสําหรับสั่งสินคา้คร้ังต่อไป ผูบ้ริโภคจะเลือกร้านประจาํ ร้อยละ 

39.63 ช่วงเวลาท่ีซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดับ่อยท่ีสุดเป็นช่วงบ่าย/เยน็ (14.01 – 18.00 น.) ร้อยละ 30.77 ตวัเองมีอิทธิพล

ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านตลาดนดัมากท่ีสุด ร้อยละ 65.60 และเหตุผลท่ีมาซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัเพราะสินคา้มี

ใหเ้ลือกหลากหลาย ร้อยละ 20.52 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความเห็นดว้ยของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ใน

ระดับเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) 

พนักงาน (People) บริการ (Product) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) กระบวนการให้บริการ 

(Process) ราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตามลาํดบั 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนัด บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัตั้งใจมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัตั้งใจมาก คือ ผูบ้ริโภค

บริโภคมีความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัมาซ้ือซํ้ าท่ีตลาดนัดถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลางอีกคร้ังในอนาคต ยินดีจะ

แนะนาํคนอ่ืนๆ ให้มาใชบ้ริการท่ีตลาดนดัถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง จะซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัถนนพทัยาสาย 3 

พทัยากลางอีกในอนาคตอยา่งแน่นอน เลือกซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลางเม่ือมีความตอ้งการท่ี

จะซ้ือสินคา้ในอนาคต และจะพิจารณาตลาดนดัถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลางเป็นตวัเลือกแรกเม่ือมีความตอ้งการ

ท่ีจะซ้ือสินคา้ในอนาคต ตามลาํดบั 
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ตารางที ่1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ความตั้งใจใช้บริการตลาดนัด  

บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง  

เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 

เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา 

รายได้เฉลีย่

ต่อเดือน 

อาชีพ 

1. มีความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัมาซ้ือซํ้ าท่ี               

ตลาดน้ีอีกคร้ังในอนาคต 

0.622 0.199 0.533 0.346 0.205 

2. จะซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัน้ีอีกในอนาคต              

อยา่งแน่นอน 

0.582 0.115 0.732 0.327 0.575 

3. จะพิจารณาตลาดน้ีเป็นตวัเลือกแรก                   

เม่ือมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้ 

0.037* 0.316 0.967 0.295 0.785 

4. การยนิดีจะแนะนาํคนอ่ืนๆ ใหม้าใชบ้ริการ 0.038* 0.545 0.984 0.437 0.149 

5. จะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัน้ีเม่ือมี                

ความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้ในอนาคต 

0.147 0.228 0.967 0.400 0.433 

โดยรวม 0.151 0.244 0.936 0.327 0.373 

หมายเหตุ:  *    หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 1 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพต่างกนั มีความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา 

จงัหวดัชลบุรีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ความต้ังใจใช้บริการตลาดนัด 

บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยา

กลาง เมืองพทัยา จังหวัดชลบุรี 
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1. มีความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัมาซ้ือ

ซํ้าท่ีตลาดน้ีอีกคร้ังในอนาคต 

0.068 0.059 0.958 0.380 0.322 0.082 0.967 0.374 0.874 

2. จะซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัน้ีอีกใน

อนาคตอยา่งแน่นอน 

0.198 0.242 0.938 0.170 0.264 0.063 0.819 0.626 0.425 

3. จะพิจารณาตลาดน้ีเป็นตวัเลือก

แรกเม่ือมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือ

สินคา้ 

0.956 0.229 0.506 0.107 0.378 0.144 0.958 0.282 0.891 

4. การยนิดีจะแนะนาํคนอ่ืนๆ ให้

มาใชบ้ริการ 

0.208 0.199 0.517 0.445 0.803 0.752 0.879 0.889 0.664 

5. จะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดัน้ี

เม่ือมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือ

สินคา้ในอนาคต 

0.650 0.059 0.577 0.260 0.434 0.905 0.841 0.164 0.374 

โดยรวม 0.725 0.102 0.854 0.206 0.391 0.100 0.954 0.448 0.920 
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จากตารางท่ี 2 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ต่างกนั 

มีความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีไม่แตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางที ่3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ความต้ังใจใช้บริการตลาดนัด บริเวณถนนพทัยาสาย 3  

พทัยากลาง เมืองพทัยา จังหวัดชลบุรี 

B Std. Error Beta t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.799 0.178  4.496 0.000 

X1 บริการ (Product) 0.066 0.054 0.072 1.210 0.227 

X2 ราคา (Price) 0.032 0.056 0.038 0.572 0.568 

X3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 0.153 0.058 0.181 2.649 0.008* 

X4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 0.092 0.034 0.115 2.682 0.008* 

X5 พนกังาน (People) -0.110 0.045 -0.142 -2.447 0.015* 

X6 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 0.329 0.042 0.419 7.785 0.000* 

X7 กระบวนการใหบ้ริการ (Process) 0.200 0.053 0.216 3.796 0.000* 

R Square = 0.444, Adjusted R Square = 0.436, Std error of the Estimate (SE) = 0.391,  

F = 52.532, Sig. = 0.000, Number of observations = 468 

 

จากตารางท่ี 3 ซ่ึงแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ได้แก่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) พนักงาน (People) ส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการให้บริการ (Process) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั 

บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี เท่ากบัร้อยละ 44.40 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

6. สรุป อภิปรายผลวจัิย 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

(Place) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมรักษ ์ชยัสิงห์กานานนท์ (2549) ท่ีกล่าววา่ สถานท่ีท่ีนิยมทาํเป็นตลาดนดั

ส่วนใหญ่จะเป็นลานวดั สวนสาธารณะ แหล่งชุมชน กาํหนดวนัใดวนัหน่ึงของสัปดาห์จนเป็นท่ีรู้จกัในชุมชน

นั้นๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปราณี ตนัประยรู (2553) ท่ีกล่าวว่า ความเหมาะสมของการจดัสถานท่ีจาํหน่าย

สินคา้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิทกัษ ์สุหฤทดาํรง (2559) ท่ีกล่าวว่า ทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม

ของตลาดนัดตอ้งอยูก่ลางของชุมชนเหมาะจะเป็นท่ีนัดพบ หรือเป็นแหล่งแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของคนใน

ชุมชนนั้นๆ  

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิชล กุลอาภา (2558) ท่ีกล่าวว่า ส่ือสังคมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือ

สาํคญัท่ีใชใ้นการเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายโดยลูกคา้เป็นผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดส่ือออนไลน์เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม 

ทวิตเตอร์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอชิรา คุปพฤทธ์ิไพบูลย ์(2558) ท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
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ทางส่ือออนไลน์ (Online Media) เก่ียวกบัตลาดนดัสร้างสรรค ์Art Box ในระดบัมาก ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย             

เฟซบุ๊ก (Facebook) มากท่ีสุด ส่วนทางส่ือออฟไลน์ (Offline Media) มีการรับรู้จากเพ่ือนมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ผา่นช่องทางส่ือออนไลน์อินสตาแกรม (Instagram)  

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นพนกังาน (People) ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2552) ท่ีกล่าวว่า บุคลากรท่ีจาํหน่ายสินคา้หรือให้บริการ

จาํเป็นตอ้งคดัเลือก ฝึกอบรมและมีส่ิงจูงใจเพ่ือทาํให้สามารถสร้างความพึงพอใจและเกิดความแตกต่างจาก                    

คู่แข่งขนั 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

(Physical Evidence) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิชล กุลอาภา (2558) ท่ีกล่าววา่ ตลาดนดัศรีนครินทร์มีระบบ

สาธารณูปโภค เช่น ห้องนํ้ า ตูก้ดเงินสด ถงัขยะ เป็นตน้ เพียงพอกบัความตอ้งการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

คเชนทร์ ด่านชัยวิจิตร (2559) ท่ีกล่าวว่า ตลาดนัดรถไฟรัชดาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภัยสะอาด                   

การเดินทางมาตลาดนดัรถไฟรัชดามีความสะดวกสบาย สถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีจาํนวนห้องนํ้ าเพียงพอ มีป้าย

หรือเคร่ืองหมายบอกสถานท่ีขายสินคา้ท่ีชดัเจน 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บริการ 

(Process) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิชล กุลอาภา (2558) ท่ีกล่าวว่า ตลาดนัดศรีนครินทร์มีส่ิงอาํนวยความ

สะดวก เช่น การคมนาคมขนส่ง เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ ท่ีให้บริการในตลาดนดั สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของปราณี ตนัประยรู (2553) ท่ีกล่าววา่ ตลาดนดัมีท่ีจอดรถเพียงพอ และระบบจราจรมีความคล่องตวั 

 

7. ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

ก. การประยุกต์ใช้ผลวจิยั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้

บริการตลาดนัด บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และมีอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 

ดังนั้ นผูป้ระกอบการหรือผูข้ายสินคา้ควรให้ความสําคญัในทาํเลท่ีตั้ งของตลาดนัดควรอยู่ใกล้แหล่งชุมชน                       

มีการเดินทางท่ีความสะดวก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางสะดวกต่อการซ้ือสินคา้ มีทางเดินสะดวกไม่แออดัสาํหรับการเลือก

ซ้ือสินค้า และมีการแบ่งโซนแสดงสินค้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจ และอํานวย                         

ความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และมีอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ตลาดนดัผา่นส่ือทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

เช่น วิทยุ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นตน้ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคได้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง มีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การแจกของท่ีระลึก บตัรส่วนลดร้านคา้ในตลาดนัด เป็นตน้ มีการจดักิจกรรมต่างๆ 

เช่น แสดงดนตรีสด เป็นตน้ รวมถึงมีการนาํบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในจงัหวดัชลบุรีมาเป็นพรีเซนเตอร์ของตลาดนัด 

เพ่ือใหเ้กิดการจดจาํของผูบ้ริโภคในการมาใชบ้ริการตลาดนดั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นพนกังาน (People) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตลาด

นัด บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา จังหวดัชลบุรี และมีอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัพ่อคา้แม่คา้ในตลาดนดัควรมีความสุภาพ ยิ้มแยม้ แจ่มใส ให้เกียรติลูกคา้                   
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มีอธัยาศยัดี พูดจาดว้ยนํ้ าเสียงท่ีสุภาพ มีความเอาใจใส่ระหว่างให้บริการ และมีความจริงใจไม่เอาเปรียบลูกคา้  

เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการตลอดนดัอีกในอนาคต 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) มีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และมีอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยมาก ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัในตลาดนดัท่ีมีบรรยากาศดี คึกคกัสนุกสนาน สามารถหาท่ี

จอดรถไดง่้าย มีท่ีจอดรถเพียงกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี มีระบบสาธารณูปโภค

เพียงพอ เช่น ห้องนํ้ า ตูก้ดเงินสด ถงัขยะ เป็นตน้ ตลอดจนการอาํนวยความสะดวกดา้นการจราจร เพ่ือให้ลูกคา้มี

ทศันคติท่ีดีและช่วยส่งเสริมในการตดัสินใจมาใชบ้ริการตลาดนดัมากข้ึน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้

บริการตลาดนัด บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และมีอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 

ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัพ่อคา้แม่คา้ในตลาดนดัควรมีการใหค้าํแนะนาํหรือใหข้อ้มูลในสินคา้

ท่ีเหมาะสม มีการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น การจราจร เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ ให้ลูกคา้

ไดรั้บบริการท่ีสะดวกสบาย และอบรมพฒันาพ่อคา้แม่คา้ในตลาดนัดให้มีความรู้เก่ียวกบัการจ่ายเงินผ่าน QR 

Code หรือโอนเงินผา่นธนาคาร เพ่ืออาํนวยความสสะดวกและรองรับการจ่ายเงินท่ีหลากหลายของลูกคา้มากข้ึน 

ข. งานวจิยัในอนาคต 

1. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงจะมองเห็นเพียง

ภาพกวา้งๆ ของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเท่านั้น การศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เช่น การทาํ Focus group interview เพ่ือศึกษาในเชิงลึก และไดท้ราบความคิดเห็นในเร่ือง 

ความคาดหวงั และความตอ้งการจริงๆ ของกลุ่มตวัอยา่ง วา่เป็นอยา่งไร 

2. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทัว่ไปท่ีเคยใชบ้ริการตลาดนดัในเขต

จงัหวดัชลบุรีเท่านั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษากบัตวัอย่างเพ่ิมเติม เช่น พ่อคา้ แม่คา้ ผูบ้ริหารตลาด  

เป็นตน้ เพ่ือนาํผลการศึกษามาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ควรศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น ความคาดหวงั ความภกัดี ความพึงพอใจ เป็นตน้ ท่ีอาจ

มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการตลาดนดั บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี และการนาํไป

พฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาและวิจยัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตลาดนดั 

บริเวณถนนพทัยาสาย 3 พทัยากลาง เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี วา่มีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่จากการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการ และการบริหารงานในรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งช่วงเวลา ท่ีเปล่ียนไปก็จะทาํให้ความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคในการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ 
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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยันวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และระดบั

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก  และ                  
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ธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา                
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การวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดบันวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย (1) ดา้นนวตักรรม        

การฝึกอบรมและพฒันา (2) ดา้นนวตักรรมดา้นค่าตอบแทนและพนกังานสมัพนัธ์ (3) ดา้นนวตักรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย ์และ (4) ดา้นนวตักรรมดา้นการสรรหาและคดัเลือก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 

มากท่ีสุด สาํหรับระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟใน

จงัหวดันครนายก ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัดา้นการจดัการ (2) ปัจจยัดา้นบุคคล และ (3) ปัจจยัดา้นงาน โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก  และ 2) ปัจจยันวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยส่์งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ             

ผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

คาํสําคญั: นวตักรรม, การบริหารทรัพยากรมนุษย,์ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) to study the level of Innovative human resource management  

and the level of efficiency of coffee shop business operators Case study: Coffee shop in Nakhon Nayok province.  

and (2) to study Innovative human resource management affecting the efficiency of coffee shop business 

operators Case study: Coffee shop in Nakhon Nayok province. Using questionnaires as educational tools.                       

The sample group used in the study was employees of Coffee shop in Nakhon Nayok province were 260 people. 

The statistics used in the analysis These are frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise 

multiple regression analysis. 

The results of the study found that 1) the level of human resource management innovation levels 

consisting of (1) innovations in training and development, (2) innovations in compensation and employee 

relations, (3) innovations in information technology in human resources, and (4) Innovation in recruiting and 

selection the overall average is at a very high level. For the level of the efficiency of coffee shop business operators 

Case study: Coffee shop in Nakhon Nayok province consisting of (1) management factors, (2) personnel factors, 

and (3) work factors the overall average is at a high level. 2) Innovative human resource management affecting 

the efficiency of coffee shop business operators Case study: Coffee shop in Nakhon Nayok province was 

statistically significant at 0.01 level. 

 

Keywords: Innovation, Human Resource Management, Performance 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ประเทศไทยมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตวัเขา้กบัตลาดแรงงานและ

กระแสการพฒันาท่ีปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลาไดอ้ย่างเท่าทัน โดยภาคธุรกิจในประเทศไทยมีการปรับตวัของ

องค์กรและแผนการดาํเนินธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง แต่ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ตลาดแรงงาน จากความไม่สอดคลอ้งระหวา่งทกัษะของแรงงานกบัทกัษะท่ีตอ้งใชใ้นการทาํงาน โดยเฉพาะทกัษะ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีระดบัสูง อาจนาํไปสู่การขาดแคลนแรงงานทกัษะ ในขณะท่ีแรงงานระดบัล่างซ่ึงส่วนใหญ่

ไม่ได้รับการพฒันาและสร้างทักษะท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และจักรกลมากข้ึน 

(สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) ทาํให้เกิดการบริหารจดัการคนเพ่ือให้เกิด 

“นวตักรรม” นั้นจาํเป็นจะตอ้งมีส่ิงใหม่ ๆ  เกิดข้ึน จากกระบวนการสร้างสรรค ์คิดคน้ พฒันา สามารถนาํไปปฏิบติั

จริง และมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชนในลกัษณะเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน หรือของเก่าท่ีมีอยู่เดิมแต่ได้รับ               

การปรับปรุงเสริมแต่งพฒันาข้ึนใหม่ โดยตั้งสังเกตไดว้า่สภาพแวดลอ้มในเร่ืองคนในองคก์ารเปล่ียนไปจากเดิม

อย่างมาก ปัจจุบนัน้ีองค์การมีความแตกต่างหลากหลายของพนักงานมากข้ึน ทั้งทางดา้นการศึกษาตั้งแต่ระดบั                

ต ํ่ากว่าปริญญาตรี จนถึงระดบัปริญญาเอก เช้ือชาติท่ีหลากหลายในบรรษทัขา้มชาติ อายกุารทาํงานท่ีเกษียณได้

ยาวนานข้ึน องค์การจึงดูซับซ้อนมากข้ึน ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งคิดคน้กิจกรรมหรือแนวทางต่างๆ นานา 

เพ่ือให้พนกังานเกิดความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนั รวมถึงการปรับทศันคติท่ีมองความแตกต่างสู่วฒันธรรมร่วมท่ี

เป็นแก่นสร้างคุณค่าแก่องคก์าร เปล่ียนความแตกต่างของคนมาใชเ้ป็นขอ้ดีขององคก์ารใหไ้ดจ้ากความสามารถท่ี

หลากหลาย เป็นตน้ (ประไพศรี ธรรมวริิยะวงศ,์ 2564)  
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ประเทศไทยยงัคงตระหนักถึงและให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เสมอมา โดยมี

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผูรั้บผิดชอบ มีหน้าท่ีกาํหนด จะเห็นได้ว่า                  

ทิศทางการบริหารประเทศไทยสอดคลอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นยคุสงัคมปัจจุบนัโดยคาํนึงถึง “มนุษย”์ 

ท่ีเป็นหัวใจสําคญัหลกัของการขบัเคล่ือนธุรกิจให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ความมัง่คัง่ ความมีเสถียรภาพและ              

ความยัง่ยืน ธุรกิจใดมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และทักษะ                     

การทาํงานเป็นเลิศ ธุรกิจนั้นยอ่มมีแต่ความเจริญกา้วหนา้ โดยเฉพาะธุรกิจร้านกาแฟสด ในประเทศไทยมีอตัรา

เติบโตอยา่งรวดเร็วในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมาน้ี และไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในธุรกิจยอดนิยมของคน

รุ่นใหม่ ลกัษณะการประกอบการจะคลา้ยกบัธุรกิจอาหาร เน่ืองจากเป็นสินคา้บริโภค ผูป้ระกอบการร้านกาแฟสด

ส่วนใหญ่ในยุคใหม่ มกัจะสร้างกิมมิค หรือเอกลกัษณ์พิเศษให้กบัร้านกาแฟของตนเอง โดยเฉพาะในเร่ืองของ

เศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบกันอย่างมาก แต่ภาพรวมของตลาดกาแฟไทยปี 2563 เป็นไปในทิศทางบวก                     

สวนกระแสกบัตลาดอ่ืนๆ คาดการณ์วา่ในปีน้ี (พ.ศ. 2564) ตลาดกาแฟสดในประเทศไทยจะโตมากข้ึน 7.2% จาก

สถิติท่ีคนไทยบริโภคกาแฟเฉล่ียมากกวา่ 300 แกว้ต่อคนต่อปี (ฐานเศรษฐกิจดิจิทลั, 2564)  

จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟสดมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน แต่ละร้านตอ้งสร้างจุดเด่นและ       

ความแตกต่างเพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภค ซ่ึงนอกจากการออกแบบและตกแต่งร้านแลว้ ยงัมีการนาํเสนอถึงคุณภาพของ

กาแฟและความสามารถของผูใ้ห้บริการควบคู่ไปดว้ย ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากกลุ่มผูด่ื้มกาแฟรุ่นใหม่ให้ความใส่ใจ

กับรสชาติและคุณภาพของกาแฟมากข้ึน และการผลกัดันและส่งเสริมการพฒันาความสามารถควบคู่ไปกับ

แผนพฒันากาแฟแห่งชาติในปี 2563 – 2573 รับผิดชอบโดยกรมวชิาการเกษตร ร่างแผนภายใตว้สิยัทศัน์ “การเป็น

ผูน้าํ การผลิต การแปรรูป และการคา้กาแฟคุณภาพในระดบัเอเชียท่ีแข่งขนัไดใ้นตลาดโลกภายใตอ้ตัลกัษณ์กาแฟ

ไทย” โดยมีแนวทางในการยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน และอตัลกัษณ์กาแฟไทย ให้เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม

กาแฟระดบัประเทศ ภูมิภาค เอเชีย และระดบัโลกท่ีแข่งขนัได ้ทั้งน้ีการเสริมสร้างการพฒันาไทยเป็นศูนยก์ลาง

กาแฟภูมิภาคอาเซียน สร้างงานอาชีพให้กบัชุมชนและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศอีกดว้ย (กรมวิชาการเกษตร, 

2563) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจงัหวดันครนายก ไดอ้อกนโยบายภายใตย้ทุธศาสตร์เพ่ือพฒันาจงัหวดัระยะ 4 ปี ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2561- 2564 ในส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ การบริหารจัดการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ ได้กาํหนด

โครงการหลกัไว ้4 โครงการ ไดแ้ก่ 1. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเท่ียว 2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว  

3. การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละผูป้ระกอบการ SME ภาคบริการ และ 4. ส่งเสริมการตลาดประชาสัมพนัธ์ดา้น

การท่องเท่ียว (ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันครนายก, 2560)  

จากท่ีกล่าวมาขา้งต้น ทําให้ผูว้ิจัยสนใจศึกษา “นวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก ” โดยเอา

แนวคิดและทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบนวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก  ซ่ึงส่ิงท่ี

จะศึกษาเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์เป็นอยา่งมาก อนัจะนาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการ

ธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก ต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยันวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยันวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ                

ผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎนีวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการสร้างนวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นการปรับเปล่ียนคุณลกัษณะหรือพฤติกรรม

ขององคก์าร โดยการสร้างนวตักรรมอย่างมีระบบท่ีมุ่งเนน้ศกัยภาพหรือความแตกต่างให้สามารถนาํไปต่อยอด

หรือสร้างธุรกิจแนวใหม่ได ้(Drucker, 2015) อนัสามารถเขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์(Ardashkin, Martyushev & 

Bezborodov, 2015) และให้ความสาํคญักบัความรู้เพ่ือเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัในการสร้างนวตักรรม (Tarichkul & 

Punthai, 2017) แนวคิด วิธีปฏิบัติหรือเคร่ืองมือใหม่สําหรับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีนําไปใช้ (Rogers, 1995) 

จาํเป็นตอ้งมีความแตกต่างจากส่ิงท่ีเคยมีมาในอดีต โดยจะตอ้งมีประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม

และดา้นทรัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ช่วยให้หน่วยงานหรือองคก์ารมีนวตักรรมใหม่มาใชป้ระโยชน์ 

(Buanoi, 2016) สามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ดังน้ี คือ 1) นวตักรรมด้านการสรรหาและคดัเลือก เป็นแนวทาง                 

การสรรหาพนักงานใหม่ โดยพนักงานปัจจุบัน (Internal Head Hunter) ทดแทนการใช้บริการ External Head 

Hunter เพราะคนในองค์การเองรู้จกัและเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ารเป็นอย่างดี และสามารถกลัน่กรอง (Screen) 

คุณสมบติัเบ้ืองตน้ได ้2) นวตักรรมการฝึกอบรมและพฒันา เป็นแนวทางการฝึกอบรมท่ีให้วทิยากรเป็นศูนยก์ลาง 

(Trainer-Center Training) ให้เป็นการฝึกอบรมท่ียึดผูเ้รียนเป็นหลกั (Learner-Center Training) 3) นวตักรรมดา้น

ค่าตอบแทนและพนกังานสัมพนัธ์ เป็นแนวทางการกระจายความสุขในการทาํงานไปยงัพนกังานดว้ย ลดเวลา             

การทาํงานลง โดยให้พนกังานไดมี้เวลาส่วนตวัมากข้ึน และ 4) นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นทรัพยากร

มนุษย ์เป็นแนวทางองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

สรุป นวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เป็นสร้างนวตักรรมอย่างมีระบบท่ีมุ่งเน้นศกัยภาพหรือ

ความแตกต่างให้สามารถนาํไปต่อยอดหรือสร้างธุรกิจแนวใหม่ได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) นวตักรรมดา้นการสรรหา

และคดัเลือก (2) นวตักรรมการฝึกอบรมและพฒันา (3) นวตักรรมดา้นค่าตอบแทนและพนักงานสัมพนัธ์ และ                

(4) นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 

แนวคดิและทฤษฎปีระสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เร่ิมจากการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ประสิทธิภาพจึงมุ่งทาํให้เกิดการทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง (Doing The Right Things) และประสิทธิภาพเป็นวิธีการจดัสรร

ทรัพยากรเพ่ือใหเ้กิดความส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใชท้รัพยากรตํ่าสุด กล่าวคือเป็น

การใชโ้ดยมีเป้าหมาย (Goal) คือประสิทธิผลหรือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวสู้งสุด อาจเรียกวา่ “ทาํส่ิงต่างๆ 

ใหถู้กตอ้ง (Doing Things Right)” ซ่ึงการวดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน สามารถทาํไดดี้ท่ีสุดดว้ยการพิจารณา

แนวความคิด 3 ปัจจยั (พีรญา ช่ืนวงศ์, 2560) ดงัน้ี คือ 1) ปัจจยัดา้นบุคคล เป็นแนวทางคุณลกัษณะส่วนตวัของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 2) ปัจจยัดา้นงาน เป็นแนวทางทกัษะในการทาํงานความชาํนาญในงานท่ีทาํมกัจะตอ้ง
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พิจารณาควบคู่ไปกบัลกัษณะของงาน ฐานะทางอาชีพ ความรับผิดชอบ เงินเดือนท่ีไดรั้บตอ้งพิจารณาไปดว้ยกนั 

จึงจะเกิดความพึงพอใจในงาน และ 3) ปัจจยัดา้นการจดัการ เป็นแนวทางความสามารถขององคก์รในการไดม้า 

และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีจาํกดั และมีคุณค่าใหเ้ป็นประโยชน์ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ในการปฏิบติัตาม

เป้าหมาย 

สรุป ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เป็นความสามารถในการปฏิบติังานตามีหน้าท่ีความรับผิดชอบให้

สําเร็จลุล่วงอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และทันตามกาํหนดเวลา โดยการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ ตลอดจน

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัดา้นบุคคล (2) ปัจจยัดา้นงาน และ (3) ปัจจยัดา้น

การจดัการ  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

         ตวัแปรอสิระ                          ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

นวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้าน

กาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

บทความเร่ืองนวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ                        

ผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายกเป็นวจิยัเชิงปริมาณ  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก รวมทั้งหมด 52 ร้าน จาํแนก

แบ่งเป็น 4 อาํเภอ ประกอบดว้ย 1) อาํเภอเมืองนครนายก จาํนวน 26 ร้าน 2) อาํเภอบา้นนา จาํนวน 8 ร้าน 3) อาํเภอ

องค์รักษ์ จาํนวน 14 ร้าน และ 4) อาํเภอปากพลี จาํนวน 4 ร้านคดัเลือกร้านมีพนกังานขั้นตํ่า 5 คนข้ึนไป ดงันั้น 

ผูว้จิยัจึงไดน้าํประชากรทั้งหมดมากาํหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวน 260 คน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดน้าํ

ประชากรทั้งหมดมากาํหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวน 260 คน 

โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 260 คน ซ่ึงเท่ากบัจาํนวนประชากรทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงเป็นไป

ตามแนวคิดของ Hair, et al (2010) ซ่ึงอธิบายถึงการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (α) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของ 

ผู้ให้บริการธุรกจิร้านกาแฟ  

กรณศึีกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก 

1. ปัจจยัดา้นบุคคล 

2. ปัจจยัดา้นงาน 

3. ปัจจยัดา้นการจดัการ 

นวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1.  นวตักรรมดา้นการสรรหาและคดัเลือก  

2.  นวตักรรมการฝึกอบรมและพฒันา  

3.  นวตักรรมดา้นค่าตอบแทนและพนกังาน

สมัพนัธ์ 

4.  นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์
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ควรกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งกรณีการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ และการวเิคราะห์ถดถอย เพราะเป็นการวเิคราะห์

ต่อเน่ือง โดยมีเกณฑใ์นการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างจากสถิติพาราเมตริกชนิดอ่ืน ดงัน้ี ให้วิธีการและ

เกณฑใ์นการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการวิเคราะห์ถดถอย ไว ้2 ขอ้ โดยท่ี

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง คือ จาํนวนท่ีมากกว่าเม่ือใชเ้กณฑ์ทั้ง 2 ขอ้ คือ 1) กลุ่มตวัอย่างตอ้งมีไม่ตํ่ากว่า 100 คน และ     

2) กลุ่มตวัอย่างตอ้งมีจาํนวนประมาณ 10-20 คน ต่อจาํนวนตวัแปรอิสระ 1 ตวัแปร ในกรณีท่ีนักวิจยัตอ้งการ

วิเคราะห์ถดถอยเม่ือมีตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปร ตามเกณฑ์ขอ้ 1) กลุ่มตวัอย่างตอ้งมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 100 คน และ

ตามเกณฑข์อ้ 2) กลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีขนาด = (4 ตวัแปร) X (20 คน) = 80 คน ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัคือ 

คือ 260 คน ซ่ึงถือวา่มีขนาดท่ีเหมาะสมสาํหรับการศึกษา 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชศึ้กษานวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของผูใ้ห้บริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น                     

3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระยะเวลาในการปฏิบติังาน, 

ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ มีจํานวน 5 ข้อ (ใช้มาตรวดัแบบ Nominal Scale, 

Ordinal Scale) 

ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัระดบันวตักรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

ผูใ้ห้บริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก จาํนวน 20 ขอ้ (ใชม้าตรวดัแบบ Interval 

Scale) 

ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟใน

จงัหวดันครนายก มีจาํนวน 15 ขอ้ (ใชม้าตรวดัแบบ Interval Scale) 

โดยคาํถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ ลิเคิร์ท 

(Likert’s scale, 1976) ท่ีมี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียของคะแนน ผูว้ิจัยได้กาํหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉล่ีย (Best & 

kahn, 1993) ดงัน้ี 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 –5.00  หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 –4.20  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 –3.40  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 –2.60   หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 –1.80  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

4.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน สําหรับการศึกษาวิจัยไปทําการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง 

(validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) ดงัน้ี  

1. การหาค่าความเท่ียงตรง โดยการตรวจสอบค่า IOC พบว่าแบบสอบถามท่ีทาํการประเมินไม่มี

ระดับคะแนนตํ่ากว่า 0.6 อีกทั้ ง ผูว้ิจัยได้นํามาปรับแก้ไขต่อไปตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และได้รับ                 

ความเห็นชอบจากท่ีปรึกษางานวจิยัแลว้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 
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2. นาํแบบสอบคาํถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชสู้ตร

การหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) โดยผลการทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือด้วยการวดัความ

สอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency Method) ดว้ยสถิติครอนบาค อลัฟา (Cronbach’s Alpha) พบวา่มีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากบั 0.9554 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั และนาํมา

วเิคราะห์ทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) อธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ โดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยการตรวจสอบสหสัมพนัธ์ระหว่าง                 

ตวัแปรอิสระทุกตวั ตามเง่ือนไขท่ีวางเกณฑไ์วใ้นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์ดว้ยรูปสมการถดถอยเชิงเส้น 

(Liner Regression Analysis) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณ ตรวจสอบความเหมาะสมตวัแบบของ

แบบสอบถาม โดยใช้ ค่า VIF (Variance Inflation Factor) มีค่าไม่เกิน 5 และค่า Tolerance มีค่าไม่ตํ่ากว่า 0.2 

เพ่ือใหต้วัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสมัพนัธ์กนัและไม่เกิดความสมัพนัธ์เชิงพหุระหวา่งปัจจยั (Multicollinearity)  

3. การวิเคราะห์ตวัแบบของแบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) โดยนาํตวัแปรเขา้ไปพยากรณ์ในตวัแบบ (Model) ทีละตวั 

 

5. ผลการวจัิย 

(1) ผลศึกษาวเิคราะห์ของระดบัปัจจยันวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และระดบัประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก 

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบันวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

นวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ x� SD แปลผล 

1. นวตักรรมดา้นการสรรหาและคดัเลือก 4.17 0.752 มาก 

2. นวตักรรมการฝึกอบรมและพฒันา 4.26 0.741 มากท่ีสุด 

3. นวตักรรมดา้นค่าตอบแทนและพนกังานสมัพนัธ์ 4.21 0.722 มากท่ีสุด 

4. นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 4.20 0.745 มาก 

รวม 4.21 0.740 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับระดับนวตักรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก พบว่า 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x�= 4.21, S.D.= 0.740) และหากพิจารณาเป็นรายขอ้ ลาํดบัแรก นวตักรรมการ
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ฝึกอบรมและพฒันา อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.26, S.D.= 0.741) รองลงมา นวตักรรมด้านค่าตอบแทนและ

พนกังานสัมพนัธ์ (x�= 4.21, S.D.= 0.722) รองลงมา นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย ์อยูใ่น

ระดับมาก (x�= 4.20, S.D.= 0.745) ส่วนลาํดับสุดทา้ย นวตักรรมดา้นการสรรหาและคดัเลือก อยู่ในระดบัมาก               

(x�= 4.17, S.D.= 0.752) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่2   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ  

 กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก  

ปัจจยัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน x� SD แปลผล 

1. ปัจจยัดา้นบุคคล 4.18 0.678 มาก 

2. ปัจจยัดา้นงาน 4.13 0.744 มาก 

3. ปัจจยัดา้นการจดัการ 4.23 0.710 มากท่ีสุด 

รวม 4.18 0.710 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจยัประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูใ้ห้บริการธุรกิจร้าน

กาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x�= 4.18, S.D.= 0.710) 

และหากพิจารณาเป็นรายขอ้ ลาํดับแรก ปัจจัยด้านการจัดการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.23, S.D.= 0.710) 

รองลงมา ปัจจยัดา้นบุคคล (x�= 4.18, S.D.= 0.678) ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ปัจจยัดา้นงาน อยูใ่นระดบัมาก (x�= 4.13, 

S.D.= 0.744) ตามลาํดบั 

(2) ผลศึกษาวิเคราะห์ของปัจจัยนวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ                     

การปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก  

 

ตารางที ่3   การวเิคราะห์รูปแบบปัจจยันวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 ของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก 

 B S.E. T p-value Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.122 0.191 5.387 0.000**   

นวตักรรมดา้นการฝึกอบรมและพฒันา (x2) 0.710 0.125 6.521 0.000** 0.682 1.466 

นวตักรรมดา้นค่าตอบแทนและพนกังาน

สมัพนัธ์ (x3) 

0.683 0.171 6.593 0.000** 0.596 1.678 

นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์(x4) 

0.301 0.087 3.174 0.002** 0.591 1.692 

  R= 0.844, R2 = 0.712, Adj R2 = 0.715, SE= 0.147  

หมายเหตุ: ค่า VIF ท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00 ; ค่า Tolerance ไม่ควรนอ้ยกวา่ .20 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ                          

ผูใ้ห้บริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก (y) ไดแ้ก่ นวตักรรมดา้นการฝึกอบรมและ

พฒันา (x2) นวตักรรมด้านค่าตอบแทนและพนักงานสัมพนัธ์ (x3) และนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศดา้น
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ทรัพยากรมนุษย ์(x4) โดยตวัแปรเหล่าน้ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการธุรกิจ

ร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก (y) ไดร้้อยละ 71.20  

ผูว้จิยัจึงนาํค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนมาตรฐาน 

ดงัน้ี ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก = 1.122 

+ (0.710*นวตักรรมดา้นการฝึกอบรมและพฒันา) + (0.683*นวตักรรมดา้นค่าตอบแทนและพนกังานสัมพนัธ์) + 

(0.301*นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย)์ 

สรุปสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปัจจยันวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย (1) ดา้น

นวตักรรมดา้นค่าตอบแทนและพนกังานสัมพนัธ์ (2) ดา้นนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย ์

และ (3) ดา้นนวตักรรมดา้นการสรรหาและคดัเลือก ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการธุรกิจ

ร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

6. อภิปรายผล  

ระดบันวตักรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และหากพิจารณาเป็น 

รายขอ้ ลาํดบัแรก นวตักรรมการฝึกอบรมและพฒันา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา นวตักรรมดา้นค่าตอบแทน

และพนักงานสัมพันธ์ รองลงมา นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก                        

ส่วนลาํดับสุดท้าย นวตักรรมด้านการสรรหาและคัดเลือก อยู่ในระดับมาก และ ระดับปัจจัยประสิทธิภาพ                     

การปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก พบวา่ โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก และหากพิจารณาเป็นรายขอ้ ลาํดบัแรก ปัจจยัดา้นการจดัการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ปัจจยั

ดา้นบุคคล ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ปัจจยัดา้นงาน อยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุดารัช ชยัศร และปรีดาพร 

อารักษส์มบูรณ์ (2564) ศึกษาเร่ือง “การพฒันารูปแบบนวตักรรมการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลั สาํหรับ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบนวตักรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต้องให้

ความสาํคญักบันวตักรรมการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยม์ากท่ีสุด รองลงมาคือ นวตักรรมดา้นการสรรหา 

และคดัเลือกทรัพยากรมนุษย์ และนวตักรรมค่าตอบแทนและพนักงานสัมพนัธ์ ตามลาํดับ ส่วนทักษะของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นยุคดิจิทัล พนักงานควรมีทักษะในการเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหม่มากท่ีสุด รองลงมาคือ                      

มีความรู้เร่ืองโซเชียลมีเดีย และมีการวิเคราะห์และตดัสินใจแกไ้ขปัญหา ตามลาํดับ ดังนั้นองค์การธุรกิจควร

ส่งเสริมให้ทรัพยากรมนุษยไ์ดพ้ฒันารูปแบบนวตักรรมการจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยการเสริมทกัษะใหม่ให้

ตอบสนองในยคุดิจิทลั ตลอดจนพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในองคก์ารดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือช่วยให้

องคก์ารมีความแขง็แกร่ง และสามารถยนืหยดัท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงในยคุดิจิทลัได ้

ปัจจัยนวตักรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ประกอบด้วย (1) ด้านนวตักรรมด้านค่าตอบแทนและ

พนักงานสัมพนัธ์ (2) ดา้นนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย ์และ (3) ดา้นนวตักรรมด้าน                  

การสรรหาและคดัเลือก ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูใ้ห้บริการธุรกิจร้านกาแฟ กรณีศึกษา :                  

ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เทพรัตน์ พิมลเสถียร 

(2563) ศึกษาเร่ือง “นวตักรรมกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์: กรณีศึกษาผูป้ระกอบการแฟชั่นระดับลกัชะรี 

(Fashion Luxury Entrepreneurs) ในประเทศไทย” พบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํนวตักรรมมาใช้ใน  

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าพรวมอยูใ่นระดบัมาก และยงัพบวา่ระดบัความคิดเห็นถึงผลของการนาํนวตักรรม

มาใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั สาํหรับผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของการนาํ
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นวตักรรมมาใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัผลของการนาํนวตักรรมมาใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในภาพรวมมีค่าอยูใ่นระดบัสูง (ระหวา่ง 0.735 - 0.884) มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

นวตักรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการธุรกิจร้าน

กาแฟ กรณีศึกษา : ร้านกาแฟในจงัหวดันครนายก ไปกาํหนดเป็นกลยทุธ์ ไดแ้ก่ 

(1) ดา้นนวตักรรมดา้นการสรรหาและคดัเลือก ร้านกาแฟควรนาํการสรรหาแบบใหม่มาใช ้โดยสรรหา

จากพนักงานภายในร้านกาแฟ ร้านกาแฟมีมาตรฐานในการรับพนกังานใหม่ ร้านกาแฟเปิดโอกาสให้พนักงาน

ดว้ยกนัคดัเลือกพนกังานท่ีมีความสามารถเพ่ือเล่ือนตาํแหน่ง 

(2) ดา้นนวตักรรมการฝึกอบรมและพฒันา  องคก์รควรเพ่ิมเร่ืองการมีแนวคิดใหม่เปล่ียนจากรับรู้

เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัภายในร้านกาแฟ ร้านกาแฟนาํการฝึกอบรมท่ียึดผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป็นหลกัมาแทนการยึด

วทิยากร  ร้านกาแฟมีการติดตาม ประเมินผล หลงัจากฝึกอบรม  

(3) ดา้นนวตักรรมดา้นค่าตอบแทนและพนักงานสัมพนัธ์ องค์กรควรเพ่ิมเร่ืองค่าตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมมีความสาํคญัต่อตนเอง ร้านกาแฟใหโ้บนสัท่ีเหมาะสม เงินเดือนท่ีตนเองไดรั้บเพียงพอต่อการดาํรงชีพ 

(4) ด้านนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์  องค์กรควรเพ่ิมเร่ืองการได้

ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันางาน ร้านกาแฟนาํเทคโนโลยมีาจดัการดา้นการพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์ เทคโนโลยทีาํใหก้ารทาํงานรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การวิจัยคร้ังน้ีเป็นเพียงการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ดังนั้ นเพ่ือ

การศึกษา ในเชิงลึกควรใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ อาทิ การสมัภาษณ์ เพ่ือใชไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

บทความฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก ผศ. ดร.ชลภสัสรณ์ สิทธิวรงค์

ชยัอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ย

ความเอาใจใส่อยา่งยิง่   
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความภกัดี กรณีศึกษา บริษทั แฟลช เอ็กซ์เพรส จาํกดั 

ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาความภกัดีในตราสินคา้ของ 

แฟลช เอ็กเพรส (2) ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรกรณีศึกษาของแฟลช เอ็กซ์เพรส (3) ศึกษาการรับรู้

ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ แฟลช เอ็กซ์เพรส โดยการศึกษาเป็นในเชิงปริมาณท่ีเก็บ

ขอ้มูลโดยแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด โดยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบสุ่มแบบสะดวก แลว้วิเคราะห์ดว้ย

เคร่ืองมือทางสถิติ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ค่าเฉล่ีย, ตารางแจกแจงความถ่ี, ค่าร้อยละ และ การวเิคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงพหุคุณ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 ผลของการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ประสิทธิภาพการทาํนายตวัแปรทั้งหมดของการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร

สามารถอธิบายความภักดีท่ีมีต่อการใช้บริการ แฟลช เอ็กซ์เพรส ได้ร้อยละ 91.6 โดยทุกปัจจัยของการรับรู้

ภาพลกัษณ์องคก์ร ส่งผลต่อความภกัดี ของการใชบ้ริการ แฟลช เอก็ซ์เพรสอยา่งมีนยัสาํคญั ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความภกัดีท่ีมีต่อการใชบ้ริการ แฟลช เอก็ซ์เพรส ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

มากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบต่อ

สังคม, ปัจจยัดา้นระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ, ปัจจยัดา้นการเป็นองค์กรท่ีทนัสมยั และปัจจยัดา้นความ

น่าเช่ือถือ ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั: ภาพลกัษณ์องคก์ร, ความภกัดี, แฟลช เอก็ซ์เพรส 

 

ABSTRACT 

 A Study of Corporate  Image Perception Affecting Loyalty: A Case Study of Flash Express in Bangkok 

Metropolitan Region The objective are (1) study the loyalty of Flash Express, (2) study the perception of corporate 

image in a case study of Flash Express, (3) study the factors of perception of corporate image that affect loyalty. 
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The study is quantitative data analysis by collection of 400 questionnaires using a convenient randomized 

sampling method.  Analysis data by statistical such as Standard Deviation, Mean, Frequency, Percentage and 

Multiple Regression Analysis significant level at .05 

 The results of the data analysis revealed that predictive efficiency of all variables of corporate image 

perception factors accounted for 91.6 percent of loyalty towards Flash Express services. All factors of corporate 

image perception affect loyalty of using Flash Express services by significantly. Factors of corporate image that 

effective the most to loyalty towards using Flash Express Service is Service factor and good relationship with 

customers followed by social responsibility factor, efficient management system factor, modern organization 

factor and reliability factors respectively. 

 

Keywords: Corporate Image, Loyalty, Flash Express 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ธุรกิจบริการขนส่งพสัดุมีบทบาทสําคญัในการกระจายสินคา้สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ

มูลค่าการตลาดเฉพาะกลุ่มน้ีในปี 2562 ท่ีผ่านมามีมูลค่าถึง 32,000 ลา้นบาทต่อปีและมีค่าเฉล่ียการเติบโตท่ีไม่ตํ่ากวา่

ร้อยละ 10 ต่อปี ดว้ยในปัจจุบนัธุรกิจดงักล่าวมีการแข่งขนัสูงข้ึน เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ี

นิยม การซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งข้ึน ทาํให้การขนส่งพสัดุมีจาํนวนมากกว่า 4 ลา้นช้ินต่อวนั

(กมลมาลย์ และปุญญภพ)  ยิ่งไปกว่านั้ น การจัดโปรโมชันส่งเสริมการตลาดของร้านค้าออนไลน์ ทําให้                         

การแข่งขนัในธุรกิจขนส่งพสัดุมีแนวโนม้การแข่งขนัรุนแรงมากยิง่ข้ึน จากการแข่งขนัของธุรกิจการขนส่งพสัดุท่ี

เพ่ิมมากข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งมีการสร้างความประทบัใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ องคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีผลต่อ  การยอมรับ

หรือสนับสนุนจากลูกคา้ หากมีภาพลกัษณ์ท่ีดีลูกคา้ก็จะให้ความไวว้างใจต่อสินคา้และบริการ และทาํให้เกิด               

การเติบโตขององค์กร ดงันั้น องค์กรต่างๆ จึงพยายามแข่งขนัในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรของตน               

เป็นเคร่ืองมือสําคญัอย่างยิ่งสําหรับการดาํเนินธุรกิจในสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูงเช่นปัจจุบนัจึงจาํเป็นตอ้งสร้าง

ภาพลกัษณ์ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากองคก์รอ่ืน นอกเหนือจากการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บั

องคก์รแลว้ ความภกัดีต่อตราสินคา้(Brand Loyalty) มี 2 ดา้น ทั้งทางดา้นทศันคติและดา้นพฤติกรรมท่ีดี ทางดา้น

ทศันคติ ประกอบไปดว้ยความตั้งใจซ้ือ ความอ่อนไหวต่อราคา การเป็นทางเลือกแรก และความชอบทางดา้น

พฤติกรรมจะประกอบไปดว้ย การซ้ือซํ้ า การบอกต่อปากต่อปาก การบอกต่อผา่นอินเทอร์เน็ต 

 แฟลช เอ็กซ์เพรส ให้บริการในเมืองไทยตั้งแต่ปี 2560 เป็นแบรนด์ทางดา้นธุรกิจการขนส่งพสัดุโดยใน

ปี 2562 มีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 2,000 ลา้นบาท มีพนกังานท่ีทาํงานกวา่ 10,000 คน และใหบ้ริการขนส่งครอบคลุม

ครบ 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย มีจุดรับส่งมากกวา่ 2,500 แห่ง สามารถรองรับการส่งพสัดุไดม้ากกวา่ 1 ลา้นช้ิน

ต่อวนั (Marketeeronline, 2564) ดงันั้น การศึกษา “การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อความภกัดี กรณีศึกษา 

บริษทั แฟลช เอก็ซ์เพรส จาํกดั ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จะเป็นการศึกษาท่ีสามารถ

ช่วยในการพฒันาภาพลกัษณ์ให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงยงัส่งผลต่อสภาพการแข่งขนัทางด้าน

ธุรกิจการขนส่งพสัดุในปัจจุบนั ช่วยประเมินแนวโนม้การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าหรือการบอกต่อกบับุคคลอ่ืนให้มา

ใชบ้ริการ และเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนกลยทุธ์ท่ีจะการสร้างภูมิคุม้กนัต่อ การดึงดูดลูกคา้ไม่ให้ไปใช้

บริการคู่แข่งรายอ่ืน 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  2.1 เพ่ือศึกษาความภกัดีในตราสินคา้ แฟลช เอก็ซ์เพรส  

 2.2 เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร กรณีศึกษา แฟลช เอก็ซ์เพรส  

 2.3 เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความภกัดี  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร 

 ภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีมุ่งให้ความสําคญั โดยองค์รวมขององค์กร

ครอบคลุมในทุกดา้น ทั้งดา้นการเป็นระบบการบริหารขององคก์ร ดา้นความมัน่คง ดา้นบุคลากร ดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และด้านตราสินคา้ด้วย ภาพลกัษณ์องค์กรแบ่งออกเป็น 4 ประเภท การเช่ือมโยงด้านต่างๆ ท่ีมีต่อ                 

ตราสินคา้ ไดแ้ก่ ทศันคติ (Common Product Attributes) คุณสมบติั (Benefits) และ ประโยชน์ (Attitudes) โดยท่ี

คุณสมบติัของสินคา้สามารถไปกระตุน้ใหผู้บ้ริโภครับรู้และเกิดความประทบัใจ โดยการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รมี

หลากหลายมุมมองดงัน้ี 

 พนกังานองคก์รและการสร้างความสัมพนัธ์ (People  and  Relationships) ไม่เพียงแต่เฉพาะสินคา้หรือ

บริการเท่านั้นท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร บุคลิกภาพของพนกังานในองคก์รยงัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์

ขององคก์รไม่ต่างกนั  

 คุณค่าและการวางแผนองค์กร (Values and programs)  เ ป็นการสะท้อนให้เ ห็นถึงคุณค่าแผน                              

การดาํเนินงานท่ีไม่ค่อยสมัพนัธ์กบัสินคา้และบริการขององคก์รโดยตรง 

 ความน่าเช่ือถือองคก์ร (Corporate Credibility) เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนระหว่างองค์กรกบั

ผูบ้ริโภค ในส่วนของการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ตรงตามความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ

ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ (Keller 2013) 

อีกทั้งภาพลกัษณ์ขององคก์รในอุดมคติในดา้นท่ีสงัคมตอ้งการแบ่งออกเป็น 6 ดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 

 องค์กรท่ีมีความเจริญกา้วหน้าและมีความทนัสมยั คือ การพฒันาองค์กรดว้ย เทคโนโลยีและความรู้

สมยัใหม่ๆ มาปรับปรุงใชก้บัองคก์รใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนัไดก้บัองคก์รอ่ืนได ้ 

 มีบริการและสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ คือ การบริการดว้ยใจ ท่ีซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ได้

ตรงตามวตัถุประสงค ์มีความสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง  

 ระบบบริหารและฝ่ายจดัการท่ีสูงดว้ยประสิทธิภาพ คือ เป็นองคก์รท่ีสามารถผลิตสินคา้และบริการได้

อยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใหก้บัลูกคา้  

 ทาํคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนรวม คือ เป็นลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจโดยการสนับสนุน

นโยบายของรัฐเป็นหลกั โดยมุ่งเนน้ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส่ิงสาํคญั   

 ปฏิบติัภายในกรอบกฎหมายของบา้นเมือง คือ การดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบของ กฎหมายเป็นสาํคญั     

ทั้งในดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ โดยไม่ดาํเนินธุรกิจท่ีขดัต่อหลกักฎหมาย 

 ความรับผิดชอบต่อสงัคม คือ การดาํเนินธุรกิจโดยใหก้ารสนบัสนุนสงัคมในดา้นต่างๆ ความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมขององคก์ร (อาํนวย, 2540) 
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ความภักดต่ีอตราสินค้า  

ความภกัดีทางพฤติกรรม ความภกัดีลกัษณะน้ีสังเกตไดง่้ายโดยพิจารณาจากรูปแบบของพฤติกรรมท่ี

สงัเกตได ้เช่น อตัราการกลบัมาใชบ้ริการส่งพสัดุ, ความถ่ีในส่งพสัดุ, ความรู้สึกท่ีลูกคา้มีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการ 

เป็นตน้ โดยประกอบไปดว้ยปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

การซ้ือซํ้ าเป็นปกติ เน่ืองจากผูบ้ริโภคเคยมีประสบการณ์ท่ีดี ทําให้รู้สึกว่าจะได้รับประสบการณ์

แบบเดิมอีกในการซ้ือคร้ังต่อไป การท่ีมีผูบ้ริโภคซ้ือซํ้ าจะเป็นผูบ้ริโภคท่ีพึงพอใจ 

การซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการ คือ การขายต่อเน่ืองและขายต่อยอด ซ่ึงในธุรกิจขนส่งจะมี

การซ้ือประกนัการส่งสินคา้ในรูปแบบต่างๆ ทาํใหก้ารขา้มสายผลิตภณัฑเ์ป็นการซ้ือประกนัการส่งสินคา้ และทาํ

ใหลู้กคา้จะตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน ผูว้จิยัจึงศึกษาปัจจยัดา้นความอ่อนไหวต่อราคา เพ่ิมเติมถา้ลูกคา้ตอ้งจ่ายเงินต่อการส่ง

พสัดุเพ่ิมลูกคา้จะยงัใชบ้ริการอยูห่รือไม่  

การแนะนาํบอกต่อหรือการบอกต่อบุคคลอ่ืน ความภกัดีท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ ทาํใหเ้รายอมท่ีจะ

ชกัชวนผูอ่ื้นหรือบอกต่อ ใหผู้บ้ริโภคคนอ่ืนๆ มาใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ 

การมีภูมิคุม้กนัในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง คือการยืนหยดักบัผลิตภณัฑห์รือบริการโดยไม่ไปอุดหนุน

จากคู่แข่งถึงแมว้า่คู่แข่งจะมีขอ้เสนอท่ีดีกวา่ (Kotler, 2016) 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

พชัริญา สุขภิญโญ (2562) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งของบริษทั แฟลช เอ็กซ์เพรส จาํกดั                   

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดบริการและปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ                 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพดา้นความเป็น

รูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้และดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ไม่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขนส่งของบริษทั แฟลช เอก็ซ์เพรส จาํกดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ไพศาล ฤทธิกลุ (2559) ท่ีไดว้จิยัในหวัขอ้เร่ือง อตัลกัษณ์และการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภกัดีของกลุ่มลูกคา้ธนาคารต่างชาติ กรณีศึกษา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยผลงานวิจยัได้

ระบุวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่งผลต่อ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ดา้นการซ้ือ

ขา้มสายผลิตภณัฑ ์และ ดา้นการบอกต่อ อยา่งมีนยัสาํคญั ในอีกขอ้สรุปหน่ึงผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์

คงคก์ร ดา้นความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ดา้นการมีภูมิคุม้กนัในการดึงดูดไปหาคู่แข่งอย่าง

มีนยัสาํคญั 

จินดาลกัษณ์ เกียรติเจริญ (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

ป่ินเกลา้ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ซ่ึงปรากฏว่า ภาพลกัษณ์องค์กร ด้านการเป็นองค์กรท่ีทนัสมยั                   

มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติงานภายใตก้รอบกฎหมายด้านการทาํคุณประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจแก่ส่วนรวมดา้นระบบการบริหารและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นการบริการและความสมัพนัธ์ท่ีดี

กบัลูกคา้ และสุดทา้ยดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม นั่นก็หมายความว่าการรับรู้ภาพลกัษณ์ของลูกคา้ธนาคาร

กสิกรไทยรับรู้ภาพลกัษณ์ ดา้นการเป็นองคก์รท่ีทนัสมยัมากท่ีสุดท่ีส่งผลใหเ้กิดความจงรักภกัดีกบัธนาคาร 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

                                     ตวัแปรต้น         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นการเป็นองคก์รท่ีทนัสมยัส่งผลต่อความภกัดีต่อการใชบ้ริการแฟลช เอก็ซ์เพรส 

ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการบริการและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ส่งผลต่อความภกัดีต่อการใชบ้ริการ 

แฟลช เอก็ซ์เพรส ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นระบบและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความภกัดีต่อการใชบ้ริการ 

แฟลช เอก็ซ์เพรส ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมส่งผลต่อความภกัดีต่อการใชบ้ริการแฟลช เอก็ซ์

เพรส ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือส่งผลต่อความภกัดีต่อการใชบ้ริการ แฟลช เอก็ซ์เพรส ของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ในการศึกษาเร่ืองน้ีใช้วิธีการสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจึงทาํ                

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ นาํเสนอในรูปแบบของตารางและการบรรยายประกอบและนาํผลท่ีไดม้าสรุปและ

อภิปรายผล  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชบ้ริการการขนส่งพสัดุ แฟลช เอก็ซ์เพรส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามในลกัษณะมีให้เลือกหลายคาํตอบ (Multiple Choices) แบบสอบถาม

การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร และแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นด้านความภกัดี โดยมีการตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือโดยไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเก็บตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด และนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับท่ีระดบัท่ีมีค่ามากกว่า 0.6 

(Malhotra, 2010) โดยจากการทาํ Pre-test ในแบบสอบถามน้ีมีค่าเท่ากบั 0.7 ซ่ึงถือวา่ยอมรับได ้ 

การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร 

     1. ดา้นการเป็นองคก์รท่ีทนัสมยั  

     2. ดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  

     3. ดา้นระบบและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  

     4. ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม  

     5. ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ความภักดทีีม่ต่ีอการใช้บริการแฟลช เอก็ซ์เพรส 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

     1. ดา้นการซ้ือซํ้ าเป็นประจาํ  

     2. ดา้นการอ่อนไหวต่อราคา 

     3. ดา้นการบอกต่อบุคคลอ่ืน  

     4. ดา้นการมีภูมิคุม้กนัในการดึงดูด 
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4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่คาํนึงถึงความน่าจะเป็น และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบตาม

สะดวก โดยจะแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้บริการขนส่งพสัดุของแฟลช เอ็กซ์เพรส ผ่านทาง 

Facebook และ Line เป็นผูต้อบแบบสอบถามโดยจะมีคาํถามคดักรองวา่เคยเป็นผูใ้ชบ้ริการ แฟลช เอก็ซ์เพรส และ 

อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น รวบรวมจนครบ 400 ชุด 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 สาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยั การวิเคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกับการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร ท่ีส่งผลต่อความภกัดีท่ีมีต่อ การใช้บริการแฟลช เอ็กซ์เพรส ได้ทาํ 

การศึกษาและนาํเสนอในรูปของ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าเฉล่ีย การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง นาํเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละการวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

 

5. ผลการวจัิย 
 

ตารางที ่1  ตวัแบบจากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีผลต่อ 

 ความภกัดีท่ีมีต่อการใชบ้ริการ แฟลช เอก็ซ์เพรส ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 และปริมณฑล 

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

1 .957 .916 .915 .167 

 

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ ANOVA ของปัจจยัดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีผลต่อความภกัดีท่ีมีต่อการใช ้

 บริการ แฟลช เอก็ซ์เพรส ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 124.152 5 24.830 860.329 .00 

Residual 11.343 393 .029   

Total  135.494 398    

 

ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณของการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีผลต่อความภกัดีท่ีมีต่อ 

 การใชบ้ริการ แฟลช เอก็ซ์เพรส ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t  Sig. 

B Std. Error Beta   

(Constant) .019 .63  .297 .00 

ดา้นการเป็นองคก์รท่ีทนัสมยั .140 .026 .144 5.397 .00 

ดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ .274 .028 .298 9.766 .00 

ดา้นระบบและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ .213 .026 .227 8.310 .00 

ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม .224 .028 .235 7.956 .00 

ดา้นความน่าเช่ือถือ .135 .029 .144 4.620 .00 
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 จากผลการวิเคราะห์ Beta สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีท่ีมีต่อการใช้

บริการ แฟลช เอ็กซ์เพรส ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุดได้แก่ ปัจจัยดา้น                   

การบริการและความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้ามีค่า Beta เท่ากับ 0.274 โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี                        

Y = 0.019+0.140X1+0.274X2+0.213X3+0.224X4+0.135X5 

 

6. อภิปรายผล  

จากผลการวิเคราะห์ Beta สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีท่ีมีต่อการใช้

บริการ แฟลช เอ็กซ์เพรส ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุดได้แก่ ปัจจัยดา้น                    

การบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้มีค่า Beta เท่ากบั .274  ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่า Beta 

เท่ากบั .224  ปัจจยัดา้นระบบและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมีค่า Beta เท่ากบั .213  ปัจจยัดา้นการเป็นองคก์รท่ี

ทนัสมยัมีค่า Beta เท่ากบั .140  และปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือมีค่า Beta เท่ากบั .135โดยผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงพหุคูณสามารถอธิบายสมมติฐานงานวจิยัสมมติฐานท่ี 1 ถึง 5 วเิคราะห์ ค่าสถิติ t-test ตามตาราง

ท่ี3 มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ในทุกหัวขอ้ของปัจจยัดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญั 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ถึง 5 สามารถตีความไดว้่า การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รในแต่ละดา้น ท่ีแตกต่างกนั 

ส่งผลต่อความภกัดีท่ีมีต่อการใชบ้ริการ แฟลช เอ็กซ์เพรส ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และสามารถอภิปรายผลเพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี  

 ด้านการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า                           

ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพศาล (2559) ท่ีไดว้ิจยัในหัวขอ้เร่ือง อตัลกัษณ์และการรับรู้ภาพลกัษณ์

องคก์รท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของกลุ่มลูกคา้ธนาคารต่างชาติ กรณีศึกษา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

โดยผลงานวจิยัไดร้ะบุวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่งผลต่อ ความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ ดา้นการซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑ ์และ ดา้นการบอกต่อ อยา่งมีนยัสาํคญั ในอีกขอ้สรุปหน่ึงผลการวิจยัพบวา่ 

การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร ด้านความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อ ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ด้านการมีภูมิคุม้กันใน                  

การดึงดูดไปหาคู่แข่ง อยา่งมีนยัสาํคญั 

 ดา้นการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นการเป็นองคก์รท่ีทนัสมยั ดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

ลูกคา้ ดา้นระบบและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม พบวา่ผลการศึกษาสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ จินดาลกัษณ์ (2555), ท่ีไดว้จิยัในหวัขอ้เร่ือง ภาพลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา

ป่ินเกลา้ ท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ผลของการวจิยัสอดคลอ้งกนักบัผลการศึกษา โดยผลการวจิยัระบุวา่ 

ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นองคก์รท่ีเจริญกา้วหนา้ทนัโลก ดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ดา้นระบบ

การบริหารและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นการทาํคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ส่วนรวม และดา้นการปฏิบติังาน

ภายในกรอบกฏหมาย ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 ทุกปัจจยัของการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร ส่งผลต่อความภกัดี ของการใชบ้ริการ แฟลช เอก็ซ์เพรส อยา่งมี

นยัสาํคญั ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดี มากท่ีสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการบริการและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั

ลูกคา้ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม, ปัจจยัดา้นระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ, ปัจจยัดา้น
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การเป็นองค์กรท่ีทนัสมยั และปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ ตามลาํดับ จึงขอนําเสนอขอ้เสนอแนะในแต่ละดา้น

ตามลาํดบัความปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดไปยงันอ้ยท่ีสุดดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นการบริการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ควรเนน้ย ํ้าและจดัอบรมพนกังานในหัวขอ้เร่ืองคุณภาพ

การให้บริการ โดยควรจะมีการอบรมพนกังานท่ีเขา้มาใหม่ทุกคน และ อบรมพนกังานเก่า เป็นระยะๆ เพ่ือเนน้ย ํ้า

ใหเ้กิดคุณภาพการใหบ้ริการ และ มอบประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในอนาคต แฟลช เอ็กซ์เพรส ควรจะพิจารณาในการใช้รถยนต์ หรือ                  

รถมอเตอร์ไซค์ พลงังานไฟฟ้าเขา้มาใช้ในการขนส่งพสัดุ เพ่ือท่ีจะลดมลภาวะทางอากาศบนท้องถนน และ                     

ยงัส่งเสริมภาพลกัษณ์การเป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

ดา้นระบบและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ควรจะมีการวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีกบัผูใ้ห้

บริการของ แฟลช เอ็กซ์เพรส เช่น พนักงานส่งของหรือรับของ ก็ ให้มีการให้คะแนนความพึงพอใจผ่าน                      

แอปพลิเคชนั และท่ีเคาน์เตอร์ของ แฟลช เอก็ซ์เพรส เพ่ือท่ีจะมัน่ใจวา่ พนกังานของ แฟลช เอก็ซ์เพรส มีระบบท่ี

สามารถควบคุมประสิทธิภาพของพนกังานใหบ้ริการลูกคา้ 

ด้านการเป็นองค์กรท่ีทันสมยั ปัจจุบันเฟลช เอ็กซ์เพรส มีการเก็บข้อมูลการส่งสินค้าให้กับผู ้ส่ง                     

โดย สามารถเรียกดูขอ้มูลไดผ้่าน แอปพลิเคชนั แฟลช เอ็กซ์เพรส แต่ผูศึ้กษาให้ขอ้สังเกตว่า การท่ีจะดูขอ้มูล

ดงักล่าวไดน้ั้นจะตอ้งส่งพสัดุกบั แฟลช เอก็ซ์เพรส มากกวา่ 10 ช้ินภายในหน่ึงสปัดาห์ ซ่ึงขอ้สงัเกตน้ีจะสงัเกตวา่ 

ผูท่ี้สามารถใช้งานได้ จะตอ้งเป็นผูท่ี้ใช้บริการเป็นประจาํ ทางผูศึ้กษาจึงให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรจะให้ทุกคน

สามารถ ดูขอ้มูลยอ้นหลงัของตวัเองได ้โดยไม่มีขั้นตํ่าของจาํนวนพสัดุท่ีส่งภายในสปัดาห์ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ ควรประชาสัมพนัธ์ เร่ืองการเติบโตของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ในการขยายสาขาทั้งใน

ประเทศ และ ต่างประเทศ เม่ือองคก์รเติบโตอย่างต่อเน่ืองก็สามารถท่ีจะทาํให้ผูใ้ช้บริการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์               

ความน่าเช่ือถือขององคก์รได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. พิจารณาตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกับการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรและความภกัดีต่อตราสินคา้

เพ่ิมเติมเพ่ือดูวา่ตวัแปรใดท่ีเหมาะสมงานวจิยั 

2.  พิจารณาการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ ประกอบการศึกษาเชิงปริมาณ เช่นการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะลึก (Depth Interview) ร่วมกบัการเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูลความคิดเห็น

ของแต่ละปัจจยัไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน เพ่ือนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ร่วมกนั  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีเคยสั่งสอนและมอบความรู้ให้กบัขา้พเจา้ ตลอดจนกลัยาณมิตรท่ีคอย

สนบัสนุนขา้พเจา้ตลอด ขอบคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายจงดลบนัดาลให้ครอบครัวและคนท่ี

ท่านรักประสบแด่ความสุขความเจริญดว้ยเถิด 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือศึกษาระดบัภาพลกัษณ์องคก์ร ระดบัคุณภาพการบริการ และระดบั

การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขตนครปฐม 2. เพ่ือศึกษาคุณภาพ                     

การบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครปฐม 3. เพ่ือ

ศึกษาภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อคุณภาพบริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครปฐม และ                

4. เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จาํกดั (มหาชน)                

ในเขตนครปฐม กลุ่มตวัอย่างคือ ลูกคา้ท่ีใช้บริการธนาคารทีเอ็มบี ธนชาติ จาํกัด (มหาชน) ในเขตนครปฐม 

จาํนวน 420 คน เคร่ืองมือวิจยัคือ แบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย                  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1. ระดบัคุณภาพการบริการมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ภาพลกัษณ์องคก์ร

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2.คุณภาพการบริการมีอิทธิพล

เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  3. คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกกับภาพลักษณ์องค์กร                     

4. ภาพลกัษณ์องคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

คาํสําคญั: คุณภาพการบริการ, ภาพลกัษณ์องคก์ร, การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research are 1. to study the level of corporate image. service quality level and the 

level of decision-making in choosing TMB Thanachart Bank Public Company Limited services in Nakhon 

Pathom area Nakhon Pathom 3. To study the corporate image that affects the service quality of TMB Thanachart 

Bank Public Company Limited in Nakhon Pathom and 4. To study the corporate image that affects the decision 

to use TMB Thanachart Bank service. Public Company Limited in Nakhon Pathom area. The sample group is 
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420 customers using TMB Thanachart Bank Public Company Limited in Nakhon Pathom area. The data analysis 

questionnaire used frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. simple regression analysis and 

stepwise multiple regression analysis. 

 The results of the research were found that 1. The service quality level was at the highest overall average 

level. The overall corporate image is at a high level and the overall service decision is at a high level. 2. Service 

quality has a positive influence on service decision making. 3. Service quality has a positive influence on 

organizational image. 4. Organizational image has a positive influence on service decision making. statistically 

significant at  level 0.01 

 

Keywords: Service Quality, Corporate Image, Service Decision 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ยคุโลกาภิวตัน์ถือไดว้า่เป็นยคุท่ีเกิดการพฒันาและเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมากทั้งทางดา้นเทคโนโลยีและ

การส่ือสาร ทาํให้ผูค้นท่ีอยูไ่กลกนัสามารถติดต่อ ส่ือสาร หรือทาํการคา้กนัไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และ

ดว้ยเหตุน้ีเองจึงทาํให้เกิดองค์กรธุรกิจการคา้ใหม่ๆ ข้ึนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในภาคของการผลิต การคา้ 

รวมถึงการบริการ และยิง่องคก์รธุรกิจมีจาํนวนเพ่ิมมากเท่าใด การแข่งขนัระหวา่งองคก์รธุรกิจก็จะยิง่ทวคีวามรุนแรง

มากข้ึนเท่านั้ น ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้แต่ละองค์กรพยายามหาหนทางท่ีจะทําให้ธุรกิจของตน สามารถดําเนิน                     

การต่อไปในระยะยาวไดอ้ยา่งมัน่คง แต่ละองคก์รจึงมุ่งเนน้ท่ีจะสร้างแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ในขณะนั้น ทั้งน้ีแผนกลยทุธ์ทางการตลาดขององคก์รจะตอ้งมีการปรับปรุง และพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา การพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง

จะช่วยให้การดําเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและได้เปรียบในการแข่งข้นกับองค์กรอ่ืนมากยิ่งข้ึน 

ภาพลกัษณ์องคก์ร เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของบุคคลท่ีมีต่อสถาบนัหรือองคก์รนั้นๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นการบริหาร

จดัการ ดา้นบุคลากร หรือดา้นอาคารสถานท่ี โดยภาพท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถเป็นไดท้ั้งภาพในดา้นบวกและในดา้น

ลบ ทั้งน้ีเกิดจากการรับรู้ร่วมกบัการประเมินสวนบุคคลเก่ียวกบัองคก์รนั้น (ประเวศน์ มหารัตน์สกลุ, 2551) 

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จาํกดั (มหาชน) มีเป้าหมายในการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และสร้างมูลค่าระยะยาว

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และใหค้วามสาํคญักบั

การมีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือเป็นกรอบความประพฤติท่ีสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์และคุณค่าองค์กร               

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือให ้บุคลากรทุกระดบัไดมี้การพฒันาตนเอง สาํนึกในหนา้ท่ีวามรับผิดชอบของตนใน

การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถึงพร้อมซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรม ดาํเนินการกาํหนดนโยบายและจรรยาบรรณต่างๆ 

เป็นประจาําทุกปี เพ่ือใหมี้ความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเช่ือมัน่วา่กระบวนการ

จดัการ โดยมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล จะเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขนัของกิจการ และ

ทาํให้ธนาคารเป็นท่ียอมรับมากข้ึนทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคญั ประการหน่ึงใน                   

การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ธนาคาร รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น              

ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย วา่จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมโดยทัว่ถึง ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเช่ือมัน่

จากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคาร (ธนาคารทีเอม็บีธนชาต, 2564) 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัภาพลกัษณ์องคก์ร ระดบัคุณภาพการบริการ และระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ธนาคารทีเอม็บีธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครปฐม 

(2) เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตนครปฐม 

(3) เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อคุณภาพบริการธนาคารทีเอม็บีธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขต

นครปฐม 

(4) เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตนครปฐม 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1.1 แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ   

 พาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman, et al., 1985, อ้างถึงใน ดวงกมล กรมาทิตย์สุข, 2550 :                   

18 - 19) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพของงานบริการ ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่ามิติคุณภาพบริการหรือเกณฑ์ใน              

การประเมินคุณภาพบริการในมุมมองของลูกคา้หรือผูรั้บบริการประกอบด้วย 10 มิติ ดังน้ี (1) ลักษณะทาง

กายภาพ (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะภายนอกท่ีสามารถมองเห็นและจบัตอ้งไดใ้นการให้บริการ เช่น บุคลากร 

อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการบริการ รวมถึงการแต่งกายของผูบุ้คลากร 

และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร (2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการ

ตามขอ้ตกลงหรือขอ้กาํหนดท่ีให้ไวก้บัลูกคา้เก่ียวกบัการบริการ (3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง 

การแสดงออกของพนักงานหรือบุคลากรถึงความเต็มใจในการให้บริการ การช่วยเหลือ และความพร้อมท่ีจะ

ให้บริการแก่ลูกคา้ในทนัที (4) ความสามารถ (Competence) หมายถึง การมีความสามารถ ทกัษะ และนกัหอสมุด

กลความรู้ในการใหบ้ริการของพนกังาน (5) การเขา้ถึงบริการ (Access) หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อเขา้รับ

บริการของลูกคา้ เช่น ขั้นตอนในการติดต่อเขา้ใชบ้ริการไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น หรือลูกคา้ใชเ้วลาไม่นานในการรอ

คอยเขา้ใช้บริการ (6) อธัยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง การแสดออกของพนักงานถึงความสุภาพ อ่อนน้อม                

การใหค้วามเคารพ การมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี การรู้จกัใหเ้กียรติและการคาํนึงถึงความรู้สึกของลูกคา้ (7) การส่ือสาร 

(Communication) หมายถึง ความสามารถของพนักงานในการส่ือสารรวมถึงการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ลูกคา้ เช่น 

การอธิบายดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย การรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ (8) ความไวว้างใจ (Creditability) หมายถึง               

การสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจและแสดงออกถึงความซ่ือสัตยใ์นการให้บริการต่อลูกคา้ของพนกังาน เช่น 

การรักษาคาํสัญญาท่ีให้ไวก้ับลูกคา้ (9) ความปลอดภยั (Security) หมายถึง การทาํให้ลูกคา้รู้สึกปลอดภยัและ

มัน่ใจในการใชบ้ริการ เช่น ความปลอดภยัทางร่างกาย การเก็บรักษาความลบัของลูกคา้ ความมัน่คงทางการเงิน

ขององคก์ร (10) ความเขา้ใจลูกคา้ (Understanding Customers) หมายถึง ความพยายามท่ีจะรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ถึง

ความตอ้งการของลูกคา้ของพนกังาน 

3.1.2 แนวคดิและทฤษฎเีร่ืองภาพลกัษณ์องค์กร 

Kotler (2012) ได้กล่าวเ ก่ียวกับภาพลักษณ์ในด้านของการตลาดไว้ว่าภาพลักษณ์ (Image)                        

เป็นลกัษณะของการรับรู้เก่ียวกบัองคก์รหรือผลิตภณัฑข์ององคก์รรวมถึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายใต ้               
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การดาํเนินงานขององคก์รธุรกิจซ่ึงสามารถแบ่งภาพลกัษณ์ออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี (1) ภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็น

ลกัษณะของภาพท่ีเกิดข้ึนในภายจิตใจของบุคคลท่ีมีต่อองคก์รต่างๆรวมไปถึงด้านการบริหารและการจดัการ

สินคา้และบริการท่ีองคก์รนั้นจาํหน่าย (2) ภาพลกัษณ์ของสถาบนัเป็นลกัษณะภาพลกัษณ์ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีองคก์ร

เพียงอย่างเดียวไม่รวมถึงสินคา้หรือบริการต่างๆโดยเป็นกระจกสะทอ้นถึงการบริหารและการดาํเนินงานของ

องคก์ร (3) ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการเป็นลกัษณะของภาพท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีดา้นสินคา้หรือบริการขององคก์ร

เพียงอย่างเดียวไม่รวมถึงตวัองค์กรซ่ึงภายในองค์กรหน่ึงๆอาจมีผลิตภณัฑ์หลากหลายชนิดและหลายยี่ห้อท่ีมี

จาํหน่ายอยู่ในทอ้งตลาดจึงกล่าวไดว้่าภาพลกัษณ์ประเภทน้ีเป็นลกัษณะภาพโดยรวมของผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายใต้

การบริหารจดัการขององคก์รนั้นๆ (4) ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อตราสินคา้เป็นลกัษณะภาพท่ีเกิดข้ึนผา่นกระบวนการรับรู้

ในใจของบุคคลท่ีมีต่อสินคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงทาํใหสิ้นคา้หรือบริการนั้นมีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขนั

อ่ืนๆในธุรกิจลกัษณะเดียวกนัและสามารถทาํใหเ้กิดภาพการจดจาํในจิตใจของผูบ้ริโภคไดแ้มสิ้นคา้หลายยีห่อ้จะ

มาจากบริษทัเดียวกันแต่ก็ไม่จําเป็นตอ้งมีภาพลักษณ์ท่ีเหมือนกันภายในองค์กรเน่ืองจากข้ึนอยู่กับนโยบาย                   

การวางแผนและการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถครองใจผูบ้ริโภคและสามารถสร้างความได้เปรียบทาง                   

การแข่งขนัไดม้ากท่ีสุด  

3.1.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค  

นธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2561) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นการกระทําท่ีตอ้งทําเม่ือไม่มีเวลาท่ีจะหา

ข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็ คือ เม่ือใดถึงจะตดัสินใจว่าควรหยุดหาขอ้เท็จจริง แนวทางแก้ไขจะ

เปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการรวบรวมขอ้เท็จจริง เก่ียวพนักบัการใชจ่้าย และการใชเ้วลา

กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคท่ีมีความยัง่ยนื สามารถแบ่ง ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ 

1. การตระหนกัถึงปัญหา (Problem Recognition) 2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Information Search) 3. การประเมิน

ทางเลือก (Evaluation of Alternative) 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และ 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

(Postpurchase Behavior) 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1 : คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องคก์ร 

 สมมติฐานท่ี 2 : ภาพลกัษณ์องคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 สมมติฐานท่ี 3 : คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการเก็บรวบรวบข้อมูลจาก                        

การสํารวจกลุ่มตัวอย่าง ลูกค้าธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จํากัด (มหาชน) ในเขตนครปฐม เพ่ือศึกษาคุณภาพ                       

การบริการและภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตนครปฐมโดยใชก้ารใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือวเิคราะห์

และหาขอ้มูลทางสถิติ โดยแยกวจิยัตามวตัถุประสงคเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร คือ ลูกคา้ธนาคารทีเอม็บีธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครปฐม ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนขอ้มูลท่ี

แน่นอนเน่ืองจากธนาคารมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายในการใหบ้ริการจึงมีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการไม่แน่นอนในแต่ละ

เดือนซ่ึงเป็นไปตามพฤติกรรมของลูกคา้ 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครปฐม 

โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก ใชสู้ตรการกาํหนดขนาดตวัอย่างท่ีทราบจาํนวนประชากร คือ 27,891 ราย 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จึงใชว้ิธีหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเก็บขอ้มูลโดยวิธีการคาํนวณตามสูตรท่ีใชห้า

ขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (วิเ ชียร เกตุสิงห์, 2541: 24) โดยกําหนดค่าความคาดเคล่ือนท่ีระดับ 5%                       

ช่วงความเช่ือมัน่ 95 % ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน เพ่ือป้องกันความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 420 คน 

 4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 ในการวิจัยในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  ซ่ึงผู ้วิจัยสร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์จาก                        

การทบทวนวรรณกรรมรวมถึงศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูว้ิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํข้ึน

โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 5 ส่วน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจรายการ 

(Checklist) โดยใหเ้ลือกคาํตอบเพียงคาํตอบเดียว 

  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องค์กร โดยสอบถามสร้างข้ึนตาม

มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert  Scale) ประเมินคาํตอบโดย

ใหเ้ลือกไดเ้พียงคาํตอบเดียว   

  ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ โดยสอบถามสร้างข้ึนตาม

มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert  Scale) ประเมินคาํตอบโดย

ใหเ้ลือกไดเ้พียงคาํตอบเดียว   
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  ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับด้านคุณภาพการบริการ  โดยสอบถามสร้างข้ึนตามมาตรส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert  Scale) ประเมินคาํตอบโดยใหเ้ลือกได้

เพียงคาํตอบเดียว   

  ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัการใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 

 การวเิคราะห์ทางสถิติ การวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ยตวัสถิติวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 1. เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ด้วยค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวิเคราะห์ลกัษณะตวัแปรตน้ 

และตวัแปรตาม คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์องคก์ร กระบวนการตดัสินใจ และคุณภาพการบริการ 

 2. เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร                 

โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson ‘correlation coefficient) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง               

ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple regression) โดยใชก้ารทดสอบสมมติฐาน

และการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 

เป็นการทดสอบสมมติฐานระหวา่งตวัแปรตาม 1 ตวั กบั ตวัแปรอิสระ 2 ตวัข้ึนไป 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาส่วนที ่1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 จากการวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 มีช่วง

อายุระหว่าง 30 - 40 ปี จาํนวน 158 คนคิดเป็นร้อยละ 37.6 มีสถานภาพโสด จาํนวน 235 คิดเป็นร้อยละ 56.0                      

มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีจาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 206 

คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 และมีรายได ้15,001-20,000 บาท จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 

 ผลการศึกษาส่วนที ่2 ระดบัความคดิเห็นของตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยสถิติพรรณนาไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าตวัแปรคุณภาพการบริการมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ภาพลกัษณ์องคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ผลการศึกษาส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 

 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

(Pearson’ correlation coefficient) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ระหว่างตวัแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.695 - 

0.784 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์รายด้านระหว่างคุณภาพการบริการและภาพลกัษณ์องค์กรมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .784 หมายถึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกสูงความสัมพนัธ์รายดา้นระหวา่งคุณภาพการบริการ

และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั .695 หมายถึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก     

ปานกลาง ความสัมพนัธ์รายด้านระหว่างภาพลกัษณ์องค์กรและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.731 หมายถึงมีความสมัพนัธ์เชิงบวกสูง 

 ผลการศึกษาส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ผู ้วิจัยได้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) และ                          

การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple regression) สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  แสดงการวเิคราะห์อิทธิพลของคุณภาพการบริการและภาพลกัษณ์องคก์รต่อผลการตดัสินใจเลือกใช ้

 บริการธนาคารทีเอม็บีธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครปฐม 

ตวัแปร 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant)  .728 .147  4.967 .000   

คุณภาพการบริการ .316 .052 .315 6.112 .000 .385 2.595 

ภาพลกัษณ์องคก์ร .504 .054 .485 9.403 .000 .385 2.595 

R = 0.757 R2 = 0.573 Adjusted R2 = 0.571 S.E. = 0.24662  

F = 280.083 Sig. of F = 0.000** Durbin-Watson = 1.888 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพ                    

การบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) = 0.316 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p = 0.000) นอกจากน้ีภาพลกัษณ์องคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (ᵦ ) = 0.504 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01                      

(p = 0.000) โดยคุณภาพการบริการและภาพลกัษณ์องคก์รสามารถอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจเลือกใช้

บริการไดร้้อยละ 57.1 ส่วนอีกร้อยละ 42.9 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ 

 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์องคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และ

ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 

ตารางที ่2  แสดงการวเิคราะห์อิทธิพลของคุณภาพการบริการต่อภาพลกัษณ์องคก์ร 

ตวัแปร 

ภาพลกัษณ์องค์กร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant)  .999 .125  8.023 .000   

คุณภาพการบริการ .755 .029 .784 25.821 .000 1.000 1.000 

R = 0.784 R2 = 0.615 Adjusted R2 = 0.614 S.E. = 0.22496  

F = 666.702 Sig. of F = 0.000** Durbin-Watson = 1.746 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการ

บริการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องคก์รมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) = 0.755 อยา่งมีนยัสาํคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p = 0.000) โดยคุณภาพการบริการสามารถอธิบายความผนัแปรของภาพลกัษณ์องค์กรได้

ร้อยละ 61.4 ส่วนอีกร้อยละ 38.6 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ 

 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องคก์ร 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัแสดงในตารางท่ี 1-2 สามารถอธิบายผลการศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการ

และภาพลกัษณ์องค์กรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขต

นครปฐมไดด้งัน้ี 

 
 

6.อภิปรายผล  

 สมมตฐิานที ่1 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องคก์ร 

 จากการศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์องค์กรมีค่าสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) = 0.755 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p = 0.000)ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุมาลี รามนฏั (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองอิทธิพลตวัแปรคัน่กลาง

ขนานของภาพลกัษณ์องคก์ารและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีถ่ายทอดอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ผลวจิยัพบวา่ ภาพลกัษณ์องคก์ารและ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการมี อิทธิพลในการ ถ่ายทอดปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลดัดาวลัย ์

สาํราญ, โสรยา สุภาผล และ ฉตัรจกัร ฉิมชูใจ (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาพลกัษณ์ธนาคารท่ี มีผลต่อการรับรู้คุณภาพ

บริการของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคารทั้ง 5 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการขบัเคล่ือนความสมัพนัธ์ ดา้นการขบัเคล่ือนทางสงัคม ดา้นคาํแนะนาํ ดา้นการติดต่อลูกคา้ และ

ด้านตาํแหน่งในตลาดส่งผลต่อปัจจัยการรับรู้คุณภาพการให้บริการของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก 

จงัหวดัสุพรรณบุรี สามารถพยากรณ์การรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ ไดร้้อยละ 63.30 
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 สมมตฐิานที ่2 ภาพลกัษณ์องคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

จากการศึกษาพบวา่ภาพลกัษณ์องคก์รมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีค่าสมัประสิทธ์ิ

การถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) = 0.504 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p = 0.000) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน              

การวิจยั นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพิชญา ดุริยพนัธ์ุ (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาพลกัษณ์

ขององคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติผ่านธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ผลวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีมี อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติ

ผ่านธนาคารมากท่ีสุดคือ ดา้นการติดต่อระหวา่งบุคคลและผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคารแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ รายได ้และเงินออม เม่ือวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ พบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์รมีอิทธิต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัชีวติผา่นธนาคาร 

 สมมตฐิานที ่3 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 จากการศึกษาพบวา่คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมีค่าสมัประสิทธ์ิ

การถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) = 0.316 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p = 0.000) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน               

การวจิยั นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกญัญากาญจน์ เสาวซาคริต และวโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ 

(2562) ไดศึ้กษาเร่ือง บทบาทของตวัแปรแทรกความไวว้างใจ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นอารมณ์ความรู้สึก 

ท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ ระหว่างอิทธิพลของการรับรู้การมอบอาํนาจการตดัสินใจ และคุณภาพการบริการของ

พนักงาน ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า อิทธิพลของการมอบ

อาํนาจในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการอยา่งมีนยัสาํคญัอิทธิพลของการใหค้วามไวว้างใจดา้นความรู้

ความเขา้ใจและดา้นอารมณ์ความรู้สึกในอิทธิพลของการรับรู้การมอบอาํนาจในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อคุณภาพ

การบริการอยา่งมีนยัสาํคญั จากผลการวิจยัน้ีผูบ้ริหารสามารถนาํไปพฒันาการรับรู้การมอบอาํนาจการตดัสินใจ

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการของพนกังานภายใตค้วามไวว้างใจ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นอารมณ์ความรู้สึก 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและสามารถสร้างภาพลกัษณ์อนัดีใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการศึกษา ด้านขอ้มูลทั่วไป พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ

ระหวา่ง 30-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได ้

15,001-20,000 บาท สามารถนําขอ้มูลดังกล่าวมากําหนดแผนกลยุทธ์ในการพฒันาธุรกิจเพ่ือดําเนินการทาง

การตลาดต่อไป เช่น การนาํขอ้มูลไปทาํการพิจารณาเร่ืองสินคา้บริการดา้นการเงินใหเ้ขา้กบัประชากรศาสตร์ หรือ

การนาํขอ้มูลไปทาํการส่งเสริมการขายหรือการกาํหนดผลตอบแทนลูกคา้ ธนาคารให้เกิดความเหมาะสมเพ่ือ

กระตุน้ใหเ้กิดยอดขายและฐานลูกคา้ 

 2. จากผลการศึกษาคุณภาพการบริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นความน่าเช่ือถือของ

คุณลกัษณะหรือมาตรฐานการบริการนอ้ยท่ีสุด ควรมีการบริการท่ีดีเหมือนเดิมทุกคร้ัง เพ่ือทาํให้งานสาํเร็จตาม

เป้าหมาย สามารถใหบ้ริการตรงตามมาตรฐานของธนาคารใหก้ารบริการท่ีมีคุณภาพกบัทุกท่าน 

 3. จากผลการศึกษาภาพลกัษณ์องคก์ร พบวา่ ผูบ้ริโภคมีภาพลกัษณ์ของสถาบนัอยูใ่นเชิงบวกมากท่ีสุด

เป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ธนาคารมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายให้ท่านไดเ้ลือกใชบ้ริการดงันั้นการส่ือความหมาย

ไปยงัลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีการสร้างตราสินค้าให้เกิดความเก่ียวพนั กับการใช้บริการและทําให้เกิด                      

ความคาดหวงัและส่งผลให้เก่ียวขอ้งกับการสร้างความพึงพอใจ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ด้วย องค์กรตอ้งเลือก
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พิจารณาท่ีจะกาํหนดการวางตาํแหน่ง ของสินคา้หรือ บริการวา่จะเป็นอยา่งไร โดยอาจเลือกทุ่มเทสร้างใหบ้ริษทัมี

ความชาํนาญในความเป็นเลิศในดา้นใด ดา้นหน่ึง เช่น ดา้นการปฏิบติัการ ดา้นนวตักรรม หรือการมีความสมัพนัธ์

ใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 

 4. จากผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมหลงัการซ้ืออยูใ่นเชิงบวก

มากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคมีประสบการณ์จากการใชสิ้นคา้นั้นโดยผูบ้ริโภคจะประเมินว่า

สินคา้นั้นสามารถท่ีจะตอบสนองความคาดหวงัท่ีตอ้งการ ดงันั้นธนาคารตอ้งสร้างความพึงพอใจในตราสินคา้และ

บริการนั้น จะไดมี้แนวโนม้สูงข้ึน และผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้และบริการนั้นซํ้ าอีกคร้ังหน่ึง 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 2) ศึกษาแนวทางการปรับตัวของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และ 3) ศึกษา

รูปแบบการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                 

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีกลุ่มประชากรในการศึกษาเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงรวบรวมจาก             

การจดทะเบียนธุรกิจการก่อสร้าง เป็นลกัษณะนิติบุคลในปี พ.ศ. 2565 โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่การก่อสร้างท่ีพกัอาศยั และ การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั ผูศึ้กษาจึงกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลออกเป็น                  

2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีพกัอาศยั จาํนวน 10 ราย และ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั จาํนวน 10 ราย ตามลาํดบั  

ผลการศึกษาพบวา่ธุรกิจการก่อสร้างภายในประเทศไทยนั้น ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใน 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1) ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานตา่งชาติ 2) ปัญหาตน้ทุน

วสัดุ และโครงสร้างผนัผวน และ 3) ปัญหาการจา้งงานซบเซาลงเน่ืองจากการลงทุนจากภาครัฐ และเอกชนลดลง 

ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ภาคเอกชนบางส่วนนั้นมีตน้ทุนใน               

การรักษาสภาพสูงข้ึน และมีรายไดล้ดลงเน่ืองจาก สภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซาประกอบกบัมาตรการของภาครัฐท่ี                

ไม่สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการรักษาท่ีดีในช่วงแรก ภาคเอกชนส่วนหน่ึงจึงเลือกท่ีจะงดการขยายตวั

โดยเฉพาะการขยายตวัผ่านการก่อสร้าง และกลบัไปใชก้ลยุทธ์การคงตวัหรือการหดตวัแทน นาํไปสู่แนวทาง              

การแก้ปัญหาคือการนําเขา้แรงงานผ่านนายหน้าท่ีมีการรับรองจากภาครัฐบาล แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสําหรับ                     

นายหนา้ท่ีสูง แต่การไดแ้รงงานเขา้มาปฏิบติังานก็สามารถสร้างกระแสเงินสด และสภาพคล่องของธุรกิจต่อไปได ้

ถึงแมจ้ะขาดทุนในบางโครงการก็ตาม ส่วนดา้นปัญหาวสัดุก่อสร้างท่ีมีราคาผนัผวนผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนมากได้

แสดงทรรศนะว่า ควรมีการ เจรจาหรือทาํขอ้ตกลงกับผูจ้ดัจาํหน่าย วสัดุก่อสร้างรายใหญ่ แมว้่าปัจจุบนัจะมี



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1003 

ผูป้ระกอบการบางรายไดท้าํการเจรจาหรือเป็นสมาชิกกบัผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างรายใหญ่แลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัมี

ส่วนหน่ึงท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยและไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง อนัมีท่ีมาจาก

หลายสาเหตุ เช่น ผูป้ระกอบการรายย่อยมีการจดัซ้ือในปริมาณท่ีน้อยกว่า ผูจ้ ัดจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างกาํหนด                

เป็นตน้ ส่วนดา้นการป้องกนัในอนาคตนั้นหลงัจากการสัมภาษณ์แลว้พบว่าผูป้ระกอบการ รับเหมาก่อสร้างทั้ง

ประเภทก่อสร้าง ท่ีพกัอาศัยและก่อสร้างอันไม่ใช่ท่ีพักอาศัย ล้วนต้องการขยายกิจการอยู่ในพ้ืนท่ีเดิมคือ                        

การรับเหมาก่อสร้าง โดยไม่มีการขยายตวัไปยงั ห่วงโซ่อุปทานตน้นํ้ า หรือปลายนํ้ า กล่าวคือ ไม่คิดว่าจะขยาย

กิจการไปยงัการจดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง หรือการจดัจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยด์ว้ยตนเอง ส่งผลใหค้วามมัน่คงดา้น

ราคาของวัสดุก่อสร้างจึงย ังไม่สามารถแก้ไขได้ในอนาคต และปัญหาด้านการซบเซาของปริมาณงาน 

ผูป้ระกอบการได้สร้างช่องทางการติดต่อท่ีเป็นทางการมากยิ่งข้ึนเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้กับการเป็น

ผูป้ระกอบการรายย่อย เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างผูป้ระกอบการรายย่อยและผูป้ระกอบการรายใหญ่คือ 

ปริมาณการลงทุน การก่อสร้าง และการสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือนัน่เอง โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้

กล่าววา่ ปัจจุบนัไดเ้ร่ิม สร้างช่องทางการติดต่อท่ีเป็นทางการ เช่น การมีสาํนกังานหรือการวางระบบ จดัทาํบญัชี 

รวมไปถึงการจดทะเบียนพาณิชยใ์หถู้กตอ้งตามกฎหมายของประเภทการรับเหมาก่อสร้าง 

 

คาํสําคญั :  การปรับตวัของผูป้ระกอบการ, มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช่ือไวรัสโคโรนา 2019,  

 การตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to 1) study the business models of construction business operators 

before the epidemic situation of the Coronavirus 2019 2) to investigate the adaptation of construction business 

entrepreneurs in the context of the coronavirus disease 2019 epidemic; and 3) to propose the business model of 

construction business entrepreneurs during the coronavirus disease 2019 epidemic. The study population for this 

study were construction business operators, which is collected from the construction business registration.                        

In 2022, it will be a recognized legal body that will be separated into two categories: residential construction and 

non-residential building construction. As a result, the researcher split the informants into two groups: Ten 

residential construction firm owners and ten non-residential building contractors. 

According to the findings in this study, the coronavirus 2019 pandemic has had a three-fold effect on 

Thailand's construction industry: 1) a lack of foreign labour; 2) material costs and structural instability; and                       

3) slow employment challenges caused by a decrease in public and private sector investment. Due to the 

coronavirus illness 2019 outbreak, several private sectors are experiencing high maintenance expenses and lower 

income as a result of the weak economy and government initiatives that initially did not encourage individuals to 

undergo proper treatment. As a result, certain private sectors opted against growing, particularly through 

development, and instead adopted stabilization or contraction strategies. Importing labour through government-

approved recruiters will result in a solution to the issue. Getting employees to work can create cash flow despite 

the high brokerage charges, and the business's liquidity persists even if certain initiatives are unsuccessful. 

Regarding the problem of volatile building materials, most of the respondents expressed the opinion that 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1004 

discussions or agreements with significant building material suppliers should be negotiated. Even though some 

business owners have already entered into agreements or joined organizations with significant suppliers of 

building supplies, some, however, who are small businesses, do not profit from the suppliers of construction 

materials. This is because of a variety of factors, including small operations that buy fewer items than the 

minimum quantity required by the seller. To be protected in the future, it was discovered that all forms of 

construction, including residential and non-residential construction, only want to expand their company inside 

the construction sector, not in the upstream or downstream supply chain, for example, by becoming a building 

materials or real estate dealer. As a result, it is impossible to resolve the issue of construction material price 

stability in the future. In response to the stagnation of workload, small business owners have established more 

formal interaction channels to establish their credibility. Because the difference between a small operator and a 

large entrepreneur is the amount of investment, construction, and constructing an image for credibility, the 

respondent mentioned that they have begun in establishing formal contact channels such as having an office or 

setting up a system, accounting, and commercial registration to be legal for the type of construction contractor. 

 

Keywords: Adaptation of Entrepreneurs, Measures to Prevent The Spread of Coronavirus Disease 2019,  

 Consumer Decision 

 

1. บทนํา 

 ช่วงปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รัฐบาลจีนพบการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และมี               

การแพร่ระบาดไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงรัฐบาลไทยไดมี้การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 

2563 และกาํหนดมาตรการ เพ่ือการลดการแพร่ระบาดภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทาํให ้GDP 

ปี พ.ศ. 2563 ปรับตวัลดลงร้อยละ 6.1 เป็นการขยายตวัท่ีตํ่าท่ีสุดในรอบ 22 ปี ซ่ึงธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกลุ่ม

ธุรกิจท่ีมียอดขายลดลงมากท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก ของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์และดว้ยภาวะวกิฤตน้ีถือคร้ังแรก

ในลกัษณะของการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส ทาํให้ในหลายบริษทัไม่มีบทเรียนหรือแผนการรองรับ ดงันั้นบริษทั

อสังหาริมทรัพยจึ์งมีการเลือกใชก้ลยทุธ์การปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 ซ่ึงจากการสํารวจเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัพบว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบทางลบต่ออุปทาน

และอุปสงค์ท่ีอยู่อาศยั โดยมาตรการล็อกดาวน์ทาํให้เศรษฐกิจไทยชะลอตวัลง และเกิดการหดตวัของกาํลงัซ้ือ               

ทั้ งในและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการชะลอการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ทุกกลุ่ม ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีไม่สามารถดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไวไ้ดเ้กิดสินคา้คงคา้ง ขาดสภาพคล่องและ

กระแสเงินสดหมุนเวียน รวมถึงการทาํงานท่ีไม่คล่องตวัเหมือนเดิม ซ่ึงแต่ละบริษทัฯ ไดมี้การเลือกใชก้ลยทุธ์             

การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในภาวะการแพร่ระบาด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ด้าน                     

การวางแผน ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน ดา้นการทาํงานองคก์ร และดา้นการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 โดยบริษทัฯแต่ละขนาดจะมีลกัษณะการเลือกใชก้ลยุทธ์ในแต่ละดา้นท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัไปตาม

บริบทและพ้ืนฐานของตวับริษทัเอง 

 จากรายละเอียดขา้งตน้ การหดตวัของภาคอสังหาริมทรัพยไ์ดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทาน

ของอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการรับเหมาก่อสร้างท่ีเป็นการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์                     
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ก่อนการนํามาจาํหน่าย ซ่ึงการส่งผลดังกล่างนั้นไดก้ระทบให้ภาคธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างไดห้ดตวัลงตาม

เช่นกนั ธุรกิจท่ีตอ้งการอยูร่อดจึงตอ้งพฒันา แอละปรับปรุงแนวทาง รวมไปถึงสร้างกลยทุธ์เพ่ือป้องกนัการหดตวั

ของตลาดดงักล่าวท่ีจะมาส่งผลกระทบในดา้นลบต่อธุรกิจการรับเหมาก็สร้างเอง ดว้ยสาเหตุดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมี

ความสนใจในการศึกษาแนวทางในการปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ เพ่ือศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือศึกษาแนว

ทางการปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 และเพ่ือศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ระหว่างสถานการณ์              

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามลาํดบั 

 

2. วตัถุประสงค์การศึกษา 

1) เพ่ือศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก่อนสถานการณ์                

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

3) เพ่ือศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ระหวา่งสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

3. แนวคิดและทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ทฤษฎคีวามการเลือกใช้บริการ 

 จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการเลือกใชบ้ริการพบวา่มีผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย กล่าวคือ

จุรีพร กาญจนการุณ (2564) ให้ความหมายไวว้่า เป็นกระบวนการในการคดัเลือกเพ่ือการปฏิบติัท่ีมีทางเลือกอยู่

หลายทางและผลลพัธ์มีความแตกต่างกนั ในการตดัสินใจน้ีจะมีขั้นตอนสุดทา้ยเพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจใชบ้ริการ 

รัตนากร สิทธิทรัพยโ์ภคิน (2564) ใหค้วามหมายการเลือกใชบ้ริการไวว้า่เป็นกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการของ

ผูบ้ริโภคซ่ึงโดยปกติแลว้สามารถรับรู้ถึงความตอ้งการหรือการรับรู้ปัญหาแลว้คน้หาขอ้มูลเพ่ือประเมินทางเลือก

ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 

 Kotler (2019) กล่าวว่า วิธีการท่ีผูบ้ริโภคทําการตัดสินใจ ประกอบด้วยปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ                  

การรับรู้ การเรียนรู้บุคลิกภาพ และทศันคติของผูบ้ริโภคซ่ึงจะสะทอ้นถึงความตอ้งการความตระหนกัในการท่ีมี

ผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับขอ้มูลท่ีมีอยู่ และสุดท้าย คือ

ประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้ น นอกจากนั้ นติน ปรัชญาพฤทธ์ิ (2563 อ้างใน ศรัญญา แก้วศรี, 2563)                              

ให้ความหมายการเลือกใชบ้ริการไวว้า่เป็นทางเลือกในการดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการจากทางเลือกหลายทาง 

และเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยมีขั้นตอนในการตดัสินใจ 

 ทฤษฎคีวามสามารถในการแข่งขัน (Competitive) 

 Porter ไดเ้สนอแบบจาํลอง Diamond Model ในการวิเคราะห์และอธิบายศกัยภาพในการแข่งขนัของ

อุตสาหกรรมในระดบัประเทศ โดยมีปัจจยัท่ีกาํหนดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของประเทศอยู่ 4 ปัจจยั คือ 

เง่ือนไขปัจจยัการผลิจ เง่ือนไขดา้นอุปสงค ์อุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง และกลยุทธ์ โครงสร้างและ
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คู่แข่งของบริษทั และมี 2 ปัจจยั คือ โอกาสและรัฐบาลท่ีอาจเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคก็ได ้ปัจจยั

ทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงจะส่งผลต่อไปยงัปัจจยัอ่ืน เช่น ถา้ไม่มีทกัษะของ

แรงงานท่ีจะผลิตสินคา้ขั้นสูง ก็จะไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อท่ีซบัซอ้นได ้ถา้ไม่มีคู่แข่งขนัท่ี

เขม้แขง็ ก็จะไม่มีแรงจูงใจในการปรับปรุงสินคา้และบริการ กล่าวโดยรวมคือความอ่อนแอในปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง

จะจาํกดัศกัยภาพของอุตสาหกรรมใหก้า้วหนา้และยกระดบัข้ึน 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัส่วนผสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสบทางการตลาดเป็นส่วนผสมของกลยทุธ์ และกิจกรรมซ่ึงธุรกิจในการขายสินคา้และ

บริการ โดย Kotler (2020, p. 16, อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2564, น. 53) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 7 P`s) เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนั เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ

แก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

(1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจาํเป็น หรือความตอ้งการ

ของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้และสัมผสัไม่ไดเ้ช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ               

ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการสถานท่ีบุคคล หรือความคิดผลิตภณัฑ์

ตอ้งมีอรรถประโยชน์ คุณค่าในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

(2)  ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงิน หรือส่ิงท่ีตอ้งจ่ายหรือเสียไปเพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์หรือ หมายถึง 

คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาของผลิตภัณฑ์นั้น 

ดงันั้น ผูก้าํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจึงตอ้งคาํนึงถึง คุณค่าท่ีรับรู้ ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของ

ลูกคา้ในคุณค่า ของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑต์น้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง และการแข่งขนั 

(3) สถานท่ี และทําเลท่ีตั้ ง (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วย สถาบันและ

กิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ จากองคก์ารหรือผูผ้ลิตไปยงัตลาด สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด 

คือ สถาบนัทางการตลาด อาจจะเป็นคนกลาง ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ยการขนส่ง 

การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาคลงัสินคา้ เป็นตน้ 

(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือ ท่ีใช้เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือ

บริการหรือความคิดต่อบุคคล โดยใชเ้พ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการ เพ่ือเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑโ์ดยคาดวา่

จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้าย

กบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้าง ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกออกมาโดยทางพฤติกรรม การติดต่อส่ือสารอาจใช้

พนกังานขาย ทาํการขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non-Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร

มีหลายเคร่ืองมือ องค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือ หลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองการส่ือสาร

การตลาดแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา้ คู่แข่งขนั ผลิตภัณฑ์โดยบรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกันได้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสําคญั ซ่ึงประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้

พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย เป็นตน้ 

(5) บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้ งหมดซ่ึงรวมไปถึงพนักงาน                     

ผูใ้ห้บริการ ซ่ึงไดจ้ากการคดัเลือก เพ่ือทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการมากข้ึนแตกต่างเหนือคู่แข่ง 

ซ่ึงพนกังานควรมีความรู้ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ อยา่งมีความน่าเช่ือถือ มีความ
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รับผิดชอบ ส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้มีความสามารถในการแกปั้ญหา เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ได้

แตกต่างเหนือคู่แข่ง 

(6) ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีปรากฏ ให้ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น

สถานท่ีซ้ือขายผลิตภณัฑ ์หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อกบับริษทั 

(7) กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ซ่ึง มีหลากหลายรูปแบบเป็น

การส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และความประทบัใจของลูกคา้ รวมถึง              

การนาํเสนอผลิตภณัฑก์ารทกัทายและการตอ้นรับลูกคา้ท่ีมาติดต่อ 
 

 กรอบแนวคดิ 
 

 
 

4. วธีิการวจัิย 

 สําหรับการกาํหนดระเบียบวิธีการวิจยั  ตามการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดก้าํหนดระเบียบวิธีการวิจยั 

โดยการใชก้ระบวนวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ อนัประกอบไปดว้ยกระบวนการศึกษา และวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร

หรือการวจิยัเชิงเอกสาร  และกระบวนการสมัภาษณ์เจาะลึก โดยมีเหตุผลประการสาํคญัของการนาํระเบียบวธีิการ

วจิยั ดงักล่าวขา้งตน้ มาใชใ้นการดาํเนินกระบวนการวจิยัอนัมีสาระสาํคญั 

1) การวจิยัเชิงเอกสาร (documentary research) 

 สําหรับการกาํหนดระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนวิธีการวิจัยโดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ  ดว้ยกระบวนวิธีการวิจยัเชิงเอกสารนั้น โดยเบ้ืองตน้ทางผูศึ้กษาไดด้าํเนินกระบวนการวิจยั ตามระเบียบ 

วิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจยั โดยการใชก้ระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  ด้วยกระบวนการศึกษา และ

วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งเอกสารทางวิชาการภายในประเทศ 

และเอกสารทางวชิาการจากต่างประเทศ รวมทั้ง ขอ้มูลทางวชิาการท่ีไดจ้ากการสืบคน้ทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ

ทางเวบ็ไซต ์อนัประกอบไปดว้ยขอ้มูลทางวชิาการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2) การสัมภาษณ์เจาะลกึ (in-depth interview) 

 สําหรับการกาํหนดระเบียบวิธีการวิจยั โดยการใชก้ระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์

เจาะลึกนั้ น สามารถกําหนดกระบวนวิธีการวิจัยคร้ังน้ีได้กําหนดให้มีกระบวนวิธีการวิจัย โดยการใช้แบบ

สมัภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมีการออกแบบโครงสร้างของขอ้คาํถามท่ีสามารถนาํไปใชใ้น

การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบช้ีนาํ  กล่าวคือเป็นการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือ

เป็นการสมัภาษณ์แบบปลายเปิด ซ่ึงเป็นกระบวนวธีิการวจิยั  ท่ีมีความยดืหยุน่ และเปิดกวา้งหรือมีการนาํคาํสาํคญั

มาใชป้ระกอบในการช้ีนาํคาํสัมภาษณ์ กล่าวคือ มีการร่างขอ้คาํถามท่ีมีลกัษณะปลายเปิดท่ีมีคาํสําคญัพร้อมกบั

ลกัษณะของขอ้คาํถามท่ีมีความยดืหยุน่ และพร้อมท่ีจะมีการปรับเปล่ียนถอ้ยคาํของขอ้คาํถามใหมี้ความสอดคลอ้ง

กบัผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยัหรือผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละรายในแต่ละสถานการณ์ท่ีมีเหตุการณ์ หรือมีสภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ตอบขอ้คาํถามจากการสัมภาษณ์เจาะลึก อนัทาํให้มาไดถึ้งขอ้มูลท่ีมีมิติ

หลากหลาย และขอ้เท็จจริงในทางปฏิบติัท่ีมีทั้งมิติของความความลึก และมิติของความกวา้งในเร่ืองเก่ียวกบัท่ีได้

ดาํเนินการสมัภาษณ์เจาะลึก 

3) ประชากร และกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การศึกษาแนวทางในการปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีกลุ่มประชากรในการศึกษาเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง                     

ซ่ึงรวบรวมจากการจดทะเบียนธุรกิจการก่อสร้าง เป็นลกัษณะนิติบุคลในปี พ.ศ. 2565 โดยสามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่การก่อสร้างท่ีพกัอาศยั 13,190 ราย และการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั จาํนวน 59,735 

ราย รวมธุรกิจการก่อสร้างเป็นลักษณะนิติบุคลในปี พ.ศ. 2565 ทั้ งส้ิน 72,925 ราย ส่วนด้านผูใ้ห้ข้อมูลนั้น 

การศึกษาแนวทางในการปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาจึงกาํหนดผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีพกัอาศยั จาํนวน 10 ราย และ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกั

อาศยั จาํนวน 10 ราย ตามลาํดบั 

4) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามกระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ท่ีมี

ลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก ซ่ึงมีการออกแบบโครงสร้างของขอ้คาํถามท่ีสามารถนาํไปใชใ้นกระบวนการ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบช้ีนาํ อนัเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีการกาํหนดโครงสร้างของ

ขอ้คาํถามท่ีมีความชดัเจนตายตวั โดยเป็นแต่เพียงการกาํหนดแนวขอ้คาํถามแบบเปิดกวา้ง หรือเป็นการใชแ้บบ

สัมภาษณ์ปลายเปิด ซ่ึงเป็นกระบวนวิธีการวิจยัท่ีมีผลทาํให้ขอ้คาํถามมีความยืดหยุน่ และเปิดกวา้ง โดยเทคนิค

ของการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น เป็นเทคนิค และกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีความเหมาะสมอย่างยิ่งใน                   

การนาํมาท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ และความชาํนาญหรือมี       

ความเช่ียวชาญในประเด็นท่ีศึกษา โดยกระบวนวิธีการวิจยัในลกัษณะเช่นน้ีจะเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ และ

ความชาํนาญหรือมีความผูเ้ช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็น หรือทรรศนะไดอ้ย่างหลากหลายในทุกแง่มุม  

โดยผูศึ้กษา หรือผูส้ัมภาษณ์สามารถท่ีจะดาํเนินการสัมภาษณ์ และสามารถท่ีจะสอบถาม ติดตามและเรียบเรียง

ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือรายละเอียดปลีกย่อยท่ีสาํคญั และมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของคาํตอบจากผูมี้              

ส่วนร่วมในการวจิยั หรือผูใ้หส้มัภาษณ์ อนัทาํใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีมิติท่ีหลากหลาย และขอ้เท็จจริงในทางปฏิบติั

ท่ีมีมิติท่ีหลากหลายท่ีมีทั้งมิติของความลึก และมิติของความกวา้งในเร่ืองท่ีดาํเนินกระบวนวธีิการวจิยันั้นดว้ย 
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5) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

สาํหรับกระบวนการ หรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนด

กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน 3 ลกัษณะ อนัไดแ้ก่ กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ และขอ้มูลจาก                 

ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ และกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

สัมภาษณ์เจาะลึก โดยกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแนวทาง

ของกระบวนวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ อนัมีสาระสาํคญัโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และขอ้มูลจาก                    

ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรับกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 

ทางวชิาการ และขอ้มูลจากส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศนั้น ผูศึ้กษาไดด้าํเนินกระบวนการในการเก็บ รวบรวมขอ้มูล

จากทางสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งแหล่งขอ้มูลเวบ็ไซต์ท่ีปรากฏบนอินเตอร์เน็ต เพ่ือเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในระดบัทุติยภูมิ รวมถึงขอ้มูลจากเอกสารทาง วิชาการ รายงานการศึกษาวิจยั และผลงานวิจัย                 

เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ หรือสร้างแบบสัมภาษณ์เจาะลึกรวมทั้งเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นส่วนประกอบ

ในกระบวนการวเิคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลในการวจิยั 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สําหรับแนวทางประการสําคญัในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ทางผูศึ้กษาไดก้าํหนดแนวทางประการสําคญัในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดย การขอความร่วมมือจากองคก์ร หรือบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี เพ่ือขอ

สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการ อนัไดแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบการ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีพกัอาศยั จาํนวน 10 ราย และ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกั

อาศยั จาํนวน 10 ราย ตามลาํดบั 

6) การวเิคราะห์ข้อมูล 

สําหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลท่ีได้

จากการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลโดยดําเนินการร่วมกับ

กระบวนการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร โดยกระบวนการและวธีิการวเิคราะห์อนัจะได้

ดาํเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ อนัไดแ้ก่การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยพิจารณาประเด็นหลกั หรือ

แบบแผนหลกั ท่ีพบในขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดจากนั้นจึงนาํประเด็นหลกั มาพิจารณาแบ่งแยก

ออกเป็นประเด็นยอ่ย และหวัขอ้ยอ่ย  อนัเป็นกระบวนการวเิคราะห์โดยการเร่ิมตน้จากการวเิคราะห์ภาพรวมไปสู่

การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากน้ีในระหว่าง                 

การดาํเนินกระบวนการสมัภาษณ์เจาะลึกนั้น ทางผูศึ้กษาไดด้าํเนินกระบวนการสะทอ้น ควบคู่ไปดว้ย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการดาํเนินการกระบวนกระบวนสะท้อน ในแต่ละช่วงหรือในแต่ละขั้นตอนควบคู่ไปกับการดาํเนิน

กระบวนการวิจยั เพ่ือเสริมสร้างใหก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการใชก้ระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการสมัภาษณ์เจาะลึก ท่ีนาํมาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีความแกร่ง และแม่นยาํ  เพ่ือใหก้ระบวนการวจิยัคร้ังน้ีมี

ความเขม้ขน้มากยิ่งข้ึน รวมทั้ งผูศึ้กษาจะได้ดาํเนินกระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์

เจาะลึก  โดยการพรรณนาขอ้มูลตามปรากฏการณ์ร่วมดว้ยเพ่ือแสวงหา หรือให้ไดม้าซ่ึงขอ้คน้พบ จากกระบวน

วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ  
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 7) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร ท่ีใช้การวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ ผู ้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีพักอาศัย 

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั 

2. การสมัภาษณ์เจาะลึกนั้น ทางผูศึ้กษาไดก้าํหนดแนวทางประการสาํคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดย การขอความร่วมมือจากองค์กร หรือบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือขอ

สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผูใ้ชบ้ริการ อนัไดแ้ก่กลุ่มผูป้ระกอบการ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีพกัอาศยั จาํนวน 10 ราย และ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกั

อาศยั จาํนวน 10 ราย ตามลาํดบั 

 

5. ผลการวจัิย 

จากการสมัภาษณ์และใชแ้บบสอบถาม พบวา่ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการโดยทาํให้กาํไร

ลดลง มีรูปแบบการทาํงานท่ีเปล่ียนไป ขาดทุนมากข้ึน มีตน้ทุนเพ่ิมข้ึน มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบ หรือ

มีกาํไรมากข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา อยา่งไรก็ตามส่วนใหญ่ของผูป้ระกอบการ 

ไม่ทราบหรือไม่ ตอ้งการตอบวา่กาํไรลดลง/ขาดทุนมากข้ึน/มีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนเท่าไรเม่ือเทียบกบัสถานการณ์ก่อน

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ส่วนผูป้ระกอบการท่ีมีกาํไรเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ทั้งหมดไม่ทราบหรือไม่ตอ้งการบอก วา่กาํไรเพ่ิมข้ึนเท่าไรเม่ือเทียบกบัสถานการณ์ก่อนเช้ือโวรัส

โคโรนา นอกจากน้ีสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรนายงัส่งผล ต่อการจา้งงานของผูป้ระกอบการโดยเกือบคร่ึงหน่ึง

ของสถานประกอบการมีการลดจํานวนลูกจ้างลง อีกส่วนหน่ึงมีการเปล่ียนลูกจ้างแต่จํานวนรวมยงัเท่าเดิม 

อยา่งไรไรก็ตามเกือบคร่ึงหน่ึงก็ไม่มีการ เปล่ียนแปลงใด ๆ ในการจา้งงานและมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีมีการเพ่ิมจาํนวน

ลูกจา้งมากข้ึน สาํหรับ ผูป้ระกอบการท่ีมีการเปล่ียนแปลงในการจา้งงาน ประมาณหน่ึงในสามหาลูกจา้ง/คนงาน

ไดย้ากข้ึน แต่เกือบคร่ึงหน่ึงท่ีการหาลูกจา้ง/คนงานไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากสถานการณ์ก่อนการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 

2. ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า 

ปัจจยัเส่ียงต่อการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดา้นการวางแผนทางการเงิน โดยส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการธุรกิจ

รับเหมารก่อสร้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีเงินสํารองจ่าย การจัดหากาํลงัคนเน่ืองจากการขาดแคลน

ช่างฝีมือแรงงาน ขาดประสบการณ์ในการทาํงาน การไม่นาํเทคโนโลยเีขา้มาใช ้

3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินกิจการในสถานการณ์การระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา จากการสมัภาษณ์เชิงลึก พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีพกัอาศยัไดรั้บผลกระทบเป็น

อยา่งมาก รองลงมา ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยัปานกลาง และผลกระทบจากวถีิ

ชีวติใหม่  ตามลาํดบั 

4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการปรับตวัของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีการปรับปรุงในระดบั

ปานกลาง รวมถึงผลกระทบจากวิถีชีวติใหม่  ทั้งดา้นแรงงานและลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนาตามลาํดบั 
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5. ผลการวิเคราะห์ในดา้นธุรกิจส่วนใหญ่จะมีการวางแผนเพ่ือป้องกนัผลกระทบยงัมีระดบัท่ีนอ้ยมาก 

เน่ืองผูป้ระกอบการเขา้ใจวา่การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาจะหมดไปโดยเร็ว จึงไม่มีการแผนการตั้งรับแต่

อยา่งใด 

 

6. อภิปรายผลการศึกษาและเสนอแนะ 

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกคร้ังน้ีสรุปได้ว่า ในส่วนปัจจัยส่วนของผูป้ระกอบการธุรกิจ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีพกัอาศัยเป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 30.25 ส่วนใหญ่

ประกอบกิจการ 15 ปี ร้อยละ 52.00 ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยัร้อยละ 36.76 และมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท ร้อยละ 35.25 ตามลาํดับ ในส่วนของระดับความสําคัญของปัจจัย                

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรับเหมาก่อสร้างของผูป้ระกอบการภายใตก้ารแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.58 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ความสําคญัของปัจจยัดา้นการวางแผนเพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ โดยให้ความสําคญัแมจ้ะอยู่

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของระดบัความสาํคญัของมาตรการป้องกนั

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีต่อการปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ภายใต้

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยมากท่ีสุดค่าเฉล่ีย 4.63 โดยมี

ค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดในทุกดา้นแสดงให้เห็นถึงความสําคญัท่ีผูป้ระกอบการมีต่อมาตรการในการป้องกนั                    

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผูป้ระกอบการซ่ึงสอดคลอ้งกบับริบทของการศึกษาซ่ึงอยูใ่นช่วง

ของการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของการสัมภาษณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

รับเหมาก่อสร้างของผูป้ระกอบการภายใตก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สรุปไดว้า่ปัจจยัส่วนบุคคล

ท่ีมีผลในเชิงบวก ไดแ้ก่ อาย ุและ รายได ้อภิปรายไดว้า่ ผูป้ระกอบการท่ีมีอายมุากข้ึนอาจเป็นผูท่ี้มีอาชีพการงาน 

มีรายได ้และมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนกวา่ช่วงท่ีอายนุอ้ย ในทาํนองเดียวกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้งข้ึนก็สามารถ

ตดัสินใจใชบ้ริการรับเหมาก่อสร้างไดง่้ายข้ึนภายใตก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดา้นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดพบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการผูป้ระกอบการธุรกิจ

ผูรั้บเหมาก่อสร้างภายใตก้ารแพร่ระบาดของ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และด้านมาตรการการป้องกันการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าปัจจยัในขณะปฏิบติังานของผูป้ระกอบการธุรกิจผูรั้บเหมาก่อสร้างมี                   

ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรับเหมาก่อสร้างของประชาชนภายใตก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

7. ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการศึกษาต่อไป 

1) การดาํเนินการคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก และควรทาํการศึกษาบทเรียน

ท่ีประสบความสาํเร็จในการปรับตวัของผูป้ระกอบการในหลายรูปแบบ  

2) ขอ้จาํกดัและขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาการดาํเนินงาน

และผลกระทบของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีพกัอาศยั และผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

อาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกัอาศยั โดยสุ่มตวัอยา่ง แบบเจาะจง 4 ราย ผลในการศึกษาจึงสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้ไดก้บั

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัอ่ืนท่ีมีสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงเท่านั้น ดงันั้น จึงควรมีการวจิยัเชิงคุณภาพโดยเพ่ิม

จาํนวนตวัอย่างไปยงัจังหวดัอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบจากผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างประเภทอ่ืนๆ เพ่ือยืนยนั
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แนวคิดตามแบบจาํลองท่ีนกัวิจยันาํเสนอ รวมทั้งควรมีการวิจยัเชิง ปริมาณเพ่ือยืนยนัสมมติฐานตามแบบจาํลอง

ดงักล่าว 

3) ผูบ้ริหารควรตระหนกัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

4) ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างทุกประเภทเพ่ือจะไดท้ราบถึงปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการประกอบธุรกิจท่ีจะทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจมีความตระหนกัในการลงทุนประกอบ

ธุรกิจมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง แนวทางการกําหนดกลยุทธ์ในการเติบโตของธุรกิจสอนภาษาอังกฤษออนไลน์                          

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์ในปัจจุบนั ศึกษาปัจจยัท่ีเหมาะสม

กบัการเลือกเรียนของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์ และ เพ่ือเสนอแนะกลยทุธ์ความสามารถของการแข่งขนั

ดา้นการเติบโตของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์ ประชากรและการสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 250 คน 

จากการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ คือ ผูเ้รียนของ Engnow ยงัมีสถานะของการเรียนไม่เกิน 1 ปี อาศยัอยูใ่นประเทศ

ไทย อายรุะหวา่ง 16-20 ปี โดยกลุ่มตวัอยา่งแบ่งออกเป็น กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณภาพทางการศึกษาสูง กลุ่มตวัอยา่งท่ี

เป็นผูเ้รียนหลกั และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณภาพทางการศึกษาตํ่า ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวจิยั การวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน การทดสอบ T-test การวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และ สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจยัสรุป         

1. สภาพแวดล้อมของธุรกิจสอนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และ 

สภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมาก 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดบัมาก และ ปัจจยัส่งผลต่อการเลือกเรียนของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั.05 สามารถทาํนายการเลือกเรียนของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์ ได ้ร้อยละ 83.40 โดยปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และ ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อการเลือกเรียนของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์                

3. สถาบนัสอนภาษาองักฤษออนไลน์ภายใตต้ราสินคา้ “ENGNOW” เป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและค่าใชจ่้าย               

ไม่สูง เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา สามารถฝึกทักษะซํ้ าๆ ได้ไม่จาํกัดเวลาในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ                      

ท่ีหลากหลาย การเรียนภาษาองักฤษออนไลน์จะช่วยประหยดัเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการเรียน 

สามารถเรียนรู้ไดทุ้กทีทุกเวลา สามารถรับความรู้ดา้นภาษาองักฤษไดต้ลอดเวลามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือและ

ผูเ้รียนสามารถควบคุมการเรียนไดด้ว้ยตวัเองอย่างเป็นอิสระ การเรียนภาษาองักฤษออนไลน์เพ่ือเสริมหรือลด

ขอ้จาํกดัของการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงเป็นทางเลือกท่ีสะดวกท่ีสุด เน่ืองจากเขา้ถึงไดง่้ายสะดวกและประหยดั 

สามารถควบคุมเวลาไดด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ีครูสอนเขา้ใจง่าย ครูเป็นกนัเอง และมีการเปิดสอนมานาน มีความ
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น่าเช่ือถือในคุณภาพการเรียนการสอน และได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ทําให้มี                    

ความมัน่ใจในการเรียน การสอบเขา้เรียนต่อในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง เน่ืองจากผูส้อนในโรงเรียนกวดวิชามีเทคนิค

การสอนท่ีดี สามารถสอนจากง่ายไปยากและสอนในส่ิงท่ีซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ฯลฯ 

 

คาํสําคญั: กลยทุธ์การตลาด, การตลาดธุรกิจออนไลน,์ ธุรกิจการเรียนภาษาองักฤษ 

 

ABSTRACT 

 Study subject Guidelines for determining strategies for the growth of an online English teaching 

business. The objective is to study the current online English teaching business environment. Study the factors 

that are suitable for choosing an online English teaching business and to suggest strategies for the competitiveness 

of the online English teaching business growth. The population and randomization used in this study were 250 

quota-sampling students, ie, Engnow learners had not more than 1 year of study status, lived in Thailand, aged 

between 16-20 years. is the sample group had high educational quality. The sample group was the main learner 

and the sample group with low educational quality. Use the questionnaire as a research tool. The data were 

analyzed by statistical analysis of frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, One Way ANOVA, 

and Multiple Regression. The results of the research were summarized as 1. The overall environment of online 

English language teaching business had a high average score, and the internal and external environment of the 

online English language teaching business had a high average score. 2. Marketing mix of teaching business 

Overall online English has the highest average score, and the brand value factor of the online English language 

teaching business has a high score, and the factor affects the choice of online English teaching business 

significantly. statistically significant at the .05 level. Able to predict the choice of study of online English teaching 

business by 83.40%, with marketing mix factor and brand value factor affecting the choice of online English 

teaching business.3. The online English language teaching institute under the brand “ENGNOW” is a channel 

that is easily accessible and at a low cost. Study anywhere, anytime able to practice skills repeatedly There is no 

time limit for learning through a variety of activities. Studying English online will save you travel time. and the 

cost of studying Can learn anytime, anywhere Able to acquire knowledge of English at any time with accuracy 

Trustworthy and learners can control their studies independently. Studying English online to enhance or reduce 

the limitations of learning in the classroom is the most convenient option. Because it is easily accessible, 

convenient, and economical. can control the time manually in addition, teachers are easy to understand. the 

teacher is friendly and has been taught for a long time Reliability in teaching quality and is legally authorized by 

the Ministry of Education to have confidence in learning Examination for admission to a reputable institution 

Because the teachers in the cram school have good teaching techniques. Able to teach from easy to difficult and 

teach complex things to be easy to understand, etc. 

 

Keywords: Marketing Strategy, Online Business Marketing, English Learning Business 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

แนวโนม้การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยคุดิจิทลั เน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป

ส่งผลให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งกา้วกระโดดโดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ซ่ึงโมเดล

การเรียนออนไลน์เร่ิมมีใหเ้ห็นกนัอยา่งแพร่หลายแลว้ในปัจจุบนัและคงจะยิง่เติบโตข้ึนไปอีก เพราะสามารถตอบ

โจทยก์ารหาความรู้ของคนยคุใหม่ไดดี้มาก ๆ 

ธุรกิจการสอนภาษาองักฤษออนไลน์ มีผูแ้ข่งขนัมากราย ส่งผลต่อการเติบโตภายใตค้วามหนาแน่นของ 

ผูเ้ล่นในตลาด ประกอบกบัผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้ลูกคา้มีกาํลงัซ้ือลดน้อยลง และ 

การพฒันาวธีิเรียนผา่นช่องทางอ่ืนๆ แทนการเรียนออนไลน์มีค่าใชจ่้ายดา้นการลงทุนสูงกวา่การเรียนออนไลน์ ทาํ

ให้ธุรกิจเร่ิมมองหาช่องกลยุทธ์การเติบโตในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้ งดาํเนินกิจกรรมทางการวิจัยและพฒันา

มากมาย  

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีความสาํคญัมากต่อสายตาผูบ้ริโภคโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการสร้างทศันคติ

และความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้และถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อ Engnow ต่อการวางแผนกลยทุธ์ใน

การส่ือสารคุณค่าตราสินคา้ออกในรูปแบบต่างๆ เพ่ือกาํหนดตาํแหน่งของผลิตภณัฑผ์่านการส่ือสารให้ตรงกบั

กลุ่มผูบ้ริโภค 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลนใ์นปัจจุบนั 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีเหมาะสมกบัการเลือกเรียนของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน ์

(3) เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์ความสามารถของการแข่งขนัด้านการเติบโตของธุรกิจสอนภาษาองักฤษ

ออนไลน ์

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอก (PESTE) 

3.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอก (PESTE) 

3.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

3.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

3.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

3.1.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.6.1 ทรงวฒัน์ เฉลิมวณิชยก์ุล (2559) ศึกษาเร่ืองการศึกษากลยุทธ์ระดบัองคก์รและกล

ยทุธ์การแข่งขนัของผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพยร์ายใหญ่  

3.1.6.2 สวลี วงศ์ไชยา (2561) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจและคุณลักษณะของ

ผูป้ระกอบการท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาด 

3.1.6.3 ธัญญ์รวี ธรศิริปุณโรจน์ (2562) ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดสู่ความสําเร็จของ                    

การประกอบธุรกิจผลิตภณัฑส์ปาผา่นช่องทางดิจิทลัในเขตกรุงเทพมหานคร 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1016 

3.1.6.4 ธกรกฤษ ออมศิริ (2563) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

ภาษาองักฤษดว้ยระบบอีเลิร์ 

3.1.6.5 ศิราณี ศรีวชิยั สตรูเบลท ์(2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P's) ท่ี

มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษของคนวยัทาํงานใน เขตอาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา  

3.1.6.6 วฤณดา ทองเน้ือสุก (2563) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคอร์

สเรียนภาษาองักฤษ 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรต้น           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาแนวทางการกาํหนดกลยทุธ์ในการเติบโตของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์ เป็นการวิจยั

เชิงผสานวิธีโดยทาํการศึกษา สภาพแวดลอ้มของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์ในปัจจุบนั ปัจจยัท่ีเหมาะสม

ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- การเคยเรียนภาษาองักฤษ 

- วตัถุประสงคใ์นการเรียน 

- เหตผุลหลกัท่ีเลือกเรียนภาษาองักฤษออนไลน ์

การตดัสินใจเลือกเรียน 

ภาษาองักฤษออนไลน์  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

- ดา้นราคา  

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

- ดา้นบุคคล  

- ดา้นกระบวนการ 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจยัคุณค่าตราสินค้า 

- การรู้จกัตราสินคา้  

- การเช่ือมโยงตราสินคา้  

- การรับรู้คุณภาพ 
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กบัการเลือกเรียนของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์ และ เพ่ือเสนอแนะกลยทุธ์ความสามารถของการแข่งขนั

ดา้นการเติบโตของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ในการดาํเนินการวจิยัคร้ังน้ี  กาํหนดประชากรและผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ดงัน้ี 

 4.2.1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัมาจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง

จากผูใ้ชบ้ริการเรียนภาษาองักฤษออนไลน์ จาํนวน 25 ราย อายรุะหวา่ง 16-21 ปี โดยใชบ้ริการมาแลว้มากกวา่ 3 

เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน และมีอตัราการเขา้อ่านบทเรียนเพ่ิมเติมซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั รวมจาํนวน 25 คน 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

  - กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณภาพทางการศึกษาสูง จาํนวน 5 คน 

  - กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้รียนหลกั จาํนวน 15 คน 

  - กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณภาพทางการศึกษาตํ่า จาํนวน 5 คน 

 4.2.2 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ 

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูเ้รียนภาษาองักฤษ 

ออนไลน์ ซ่ึงมีจาํนวนทั้ งหมด 3,245 คน โดยการกาํหนดขนาดตวัอย่างจากการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (simple 

Random Sampling) ใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างประชากรคาํนวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro  Yamane, 1973)               

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  95 %  (อา้งใน  ชาญชยั   จิตรเหล่าอาพร, 2563)  จากการคาํนวณพบวา่ ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นงานวิจยัน้ีเท่ากบั 250 ตวัอยา่ง ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงใชจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 250 คน วิธีการ

สุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ ซ่ึงเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

(Nonprobability Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 

  - กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณภาพทางการศึกษาสูง จาํนวน 50 คน 

  - กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้รียนหลกั จาํนวน 150 คน 

  - กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณภาพทางการศึกษาตํ่า จาํนวน 50 คน 

  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยทาํการแจกแบบสอบถามออนไลน์ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 4.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาสาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ 

  ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษา มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 

  ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ 

ด้านสังคมและวฒันธรรม และด้านเทคโนโลยี ลักษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 

  ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน) และสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 

  ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ 

(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place/Channel Distribution) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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(Promotion) ดา้นบุคคล (People) ดา้นกระบวนการ (Process) และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

  ส่วนท่ี 5 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ประกอบไปดว้ย การรู้จกัตรา

สินค้า (Brand Awareness) การเช่ือมโยงตราสินค้า (Brand Associations) การรับรู้คุณภาพ (Brand Perceived 

Quality) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประกอบการวจิยัในเร่ืองน้ีใชข้อ้มูลท่ีจาํแนกตามแหล่งท่ีมา 2 ส่วนคือ 

 4.4.1 การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพแบบปฐมภูมิ 

 ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูใ้ช้บริการเรียนภาษาองักฤษ

ออนไลน์ท่ีมีอายรุะหวา่ง 16-21 ปี โดยใชบ้ริการมาแลว้มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน 

 4.4.2 การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ  

 การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาทฤษฎี เอกสาร

วชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงานการวจิยั วทิยานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองและตาํราทางวชิาการต่างๆ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 4.5.1 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก เก่ียวกบัแนวทางการกาํหนดกลยทุธ์ใน

การเติบโตของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์ ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี  

  1) นําข้อมูลท่ีบันทึกไวใ้นแถบบันทึกเสียง มาถอดความดว้ยวิธีการสรุปสาระสําคญัตาม

ประเด็นท่ีกาํหนดไวใ้นขอบเขตดา้นเน้ือหา  

  2) หลงัจากนั้นจึงนําขอ้มูลท่ีไดม้าประมวล รวบรวมเป็นหมวดหมู่นาํมาจดัระบบ ระเบียบ

เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิด มาตรวจสอบความถูกตอ้งและเก็บขอ้มูลเสริมใหมี้เน้ือหาสมบูรณ์  

  3) นาํขอ้มูลท่ีไดต้รวจสอบและเก็บขอ้มูลเสริมแลว้ทั้งหมด มาศึกษาวเิคราะห์ตามขอบเขตดา้น

เน้ือหาท่ีกาํหนดเพ่ือนาํไปสู่การตีความหมายวเิคราะห์สรุปเน้ือหาเพ่ือนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.5.2 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  

 ผูว้ิจัยได้รวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามนํามาดําเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ  

   

5. ผลการวจัิย 

 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น 

  เพศหญิง (ร้อยละ 70.00)  

  อาย ุ17 ปี (ร้อยละ 32.40)  

  การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 58.40)  

  เคยเรียนภาษาองักฤษกบัสถาบนัสอนภาษาองักฤษอ่ืนมาก่อน (ร้อยละ 65.6) 

  วตัถุประสงคใ์นการเรียนภาษาองักฤษ คือ เพ่ือศึกษาต่อต่างประเทศ (ร้อยละ 36.0) 

  เหตุผลหลกัท่ีเลือกเรียนคือ ความสะดวกในการเรียน (ร้อยละ 23.60)  

  ความพึงพอใจหลงัการเรียนในระดบัมากท่ีสุด (ร้อยละ 47.60)  
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  ดา้นเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการตดัสินใจ คือ ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย (ร้อยละ 36.00) 

  แหล่งขอ้มูลท่ีหาเก่ียวกบัคอร์สเรียน คือ เวบ็ไซต ์/เพจของสถาบนันั้นๆ (ร้อยละ 53.50)  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ, สภาพแวดลอ้มภายใน และ 

สภาพแวดลอ้มภายนอก, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ แตกต่างกนั 

 

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน ์

ผลการสมัภาษณ์ 

ปัญหาจากการเรียนในสถาบนักวดวชิา ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทาํให้ความตอ้งการ

ในการเรียนลดลง และ เน่ืองจากผูเ้รียนประสบปัญหาในการขาดแคลนรายได ้และ ความตอ้งการในการพฒันา

ศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษลดลง นอกจากน้ีการเรียนออนไลน์ยงัเป็นส่ิงท่ียากลาํบากต่อตวัผูเ้รียนในเร่ืองของสมาธิ 

และความสนใจต่อบทเรียน ซ่ึงทาง Engnow ของได้ตระหนักถึงปัญหาของการเรียนออนไลน์ในเร่ืองน้ีโดย               

การมอบครูท่ีปรึกษาให้ผูเ้รียนแต่ละท่านแบบ 1:1 คือหากผูเ้รียนไม่เขา้ใจในบทเรียนใดสามารถสอบถามไดใ้นไลน์ 

  จุดแข็งของสถาบนั ระบบการเรียนออนไลน์ท่ีช่วยสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนช่วยเสริม

ศักยภาพการสอนให้แก่ผูส้อน รวมทั้ งช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนวีดีโอ                  

ส่ือการสอนท่ีสนุกสนานเขา้ใจง่าย ค่าอุปกรณ์การเรียนมีราคาถูก สถาบนัมีขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวก 

รวดเร็ว ขั้นตอนไม่ซับซ้อน มีช่องทางในการชาํระเงินท่ีหลากหลาย สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างดีเม่ือเกิดปัญหา 

ราคามีความเหมาะสมกบัเน้ือหาการเรียนมีแพก็เกจใหเ้ลือกตามความตอ้งการของผูส้นใจ  
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  จุดอ่อนของสถาบนั จะมุ่งเน้นการฝึกภาษาองักฤษ โดยเน้นให้ไดฝึ้กภาษาองักฤษโดยจะใช้ตวัอย่าง               

บทสนทนาในภาษาองักฤษเป็นหลกั เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถพดูได ้ฟังได ้และเขา้ใจไดใ้นทนัที และ มีราคาค่อนขา้ง

สูงสําหรับในยุคปัจจุบนั แต่ต่อมาทางสถาบันได้มีการลดราคาและปรับรูปแบบของคอร์สเรียนให้เหมาะกบั                  

การเรียนจากท่ีบา้นมากข้ึน พร้อมเพ่ิมบริการพิเศษ “Advisor” ท่ีปรึกษาส่วนตวัในการเรียนออนไลน์ เพ่ือติดตาม

ผลการเรียน รวมถึงให้คาํปรึกษาดา้นต่างๆ ทาํให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความคุม้ค่า นอกจากน้ี ยงัมีอี-บุ๊ค (E-Book) 

สอนภาษาท่ีจะส่งใหทุ้กสปัดาห์  

  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาเลือกเรียน สถาบันมีการจดัตารางเรียนท่ีสะดวกต่อการเขา้เรียนของ

ผูเ้รียน การให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งการแนะนาํดา้นการศึกษาต่อท่ีถูกตอ้ง การกาํหนดราคาค่าเล่า

เรียนในแต่ละหลกัสูตรไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ เหมาะสมต่อชัว่โมงเรียน ทางสถาบนัมี

รูปแบบการสอนท่ีง่ายต่อการเขา้ถึงผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนไดน้าํความรู้ความสามารถท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ช ้และ

นาํไปต่อยอด  

 

6. อภิปรายผล  

 สภาพแวดล้อมของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และ 

สภาพแวดลอ้มภายใน และ สภาพแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัญ์รวี ธรศิริปุณโรจน์ท่ีพบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการและปัจจยักลยทุธ์ธุรกิจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ส่งผลต่อการเลือกเรียนของธุรกิจสอน

ภาษาอังกฤษออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สามารถทํานายการเลือกเรียนของธุรกิจสอน

ภาษาองักฤษออนไลน์ ได้ร้อยละ 83.40 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธกรกฤษ ออมศิริ พบว่าส่วนปัจจยัส่วน

ประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้

ความง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาองักฤษทางด้วยระบบอีเลิร์นน่ิงแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

สถาบันสอนภาษาองักฤษออนไลน์ภายใตต้ราสินค้า “ENGNOW” เป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงได้ง่ายและ

ค่าใชจ่้ายไม่สูง เรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลา สามารถฝึกทกัษะซํ้ าๆ ไดไ้ม่จาํกดัเวลาในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบ

ต่างๆ ท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงวฒัน์ เฉลิมวณิชย์กุล (2559) พบว่า ปัจจัยภายนอกท่ี

ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัในการเลือกใชก้ลยทุธ์ไดแ้ก่ปัจจยัทางนโยบายและการเมืองและปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

และกลยทุธ์การแข่งขนัท่ีเลือกใชเ้ป็นกลยทุธ์การเป็นผูน้าํทางดา้นตน้ทุนและการสร้างความแตกต่าง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. ธุรกิจประเภทน้ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั และแนวโนม้ความ ตอ้งการยงัมีสูงมากอยา่งต่อเน่ือง

ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคม และการทาํงาน ในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขนัสูง สร้างความต่ืนตวัในกลุ่มผูเ้รียนใน                   

การเรียน ภาษามากข้ึน 

2. แมจ้ะมีความตอ้งการเหลืออยูม่ากในตลาดและเป็นธุรกิจท่ี น่าสนใจในการลงทุน ภาษาองักฤษ

ออนไลน์มีช่ือเสียงมานานมี การพัฒนาวิชาและผู ้สอนให้มีความหลากหลายและมีเทคนิคต่างๆ มากข้ึน                       
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เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน การบอกต่อกนัในหมู่ผูเ้รียนมีผลต่อ การตดัสินใจเขา้เรียนอยา่งมาก ดงันั้น

ควรมีการสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนต่อไป 

3. พนกังานผูใ้ห้บริการควรมีการจดัเตรียมดูแลงานทั้งก่อนการขาย ระหวา่งขาย และหลงัการขาย 

เช่น ใหค้วามสนใจลูกคา้เป็นส่วนตวั ใหบ้ริการอยา่งเอาใจใส่  ถือผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นสาํคญั ตรงต่อ

เวลา และมีความเป็นกนัเอง 

4. ธุรกิจสอนภาษาองักฤษออนไลน์ควรให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีไดต้กลงกนัไวแ้ละตรงต่อ

เวลา และผูใ้ห้บริการตอ้งทาํให้ลูกคา้มัน่ใจ มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเร็วซ่ึงเป็นแนวทางการตลาดท่ี

น่าสนใจ รวมทั้งการตอบสนองตอ้งมีความตั้งใจและเตม็ใจใหบ้ริการเพ่ือแสดงถึงการเอาใจใส่ในงานบริการอยา่ง

เตม็ท่ี 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาในเร่ืองของดา้นความพึงพอใจต่อสถาบันสอนภาษาองักฤษออนไลน์ภายใต ้            

ตราสินคา้ “ENGNOW” เพ่ิมเติม 

  2. ควรจะมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการใชบ้ริการของสถาบนัสอนภาษาองักฤษออนไลน์

ภายใตต้ราสินคา้ “ENGNOW”  โดยเปรียบเทียบระหวา่ง สถาบนัต่างๆ  เพ่ือจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีเป็นจุดเด่นของ

แต่ละสถาบนัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษออนไลน์ภายใตต้ราสินคา้ “ENGNOW” 

  3. เพ่ือทาํให้การวิเคราะห์มีความแม่นยาํมากข้ึนจึงควรกาํหนดกรอบการวิจยัเพ่ิมเติมโดยระบุกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีสนใจจะใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษออนไลน์ภายใตต้ราสินคา้ “ENGNOW” ซ่ึงจะทาํใหข้อ้มูล

ท่ีไดเ้หมาะสมในการไปกาํหนดกลยทุธ์ของธุรกิจต่อไป  

  4. ควรทาํการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการกาํหนดกลยทุธ์ในการเติบโตของธุรกิจ

สอนภาษาองักฤษออนไลน์ เช่น พฤติกรรมการซ้ือซํ้ า และ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อถึงการใชบ้ริการ 

เพ่ือนาํมาปรับใชก้บัแผนกลยุทธ์ และแผน การตลาดไดซ่ึ้งจะส่งผลให้สถาบนัสามารถเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ไดใ้น

อนาคต 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์                 

ดร.รวดิา วิริยกิจจา ซ่ึงกรุณาให้คาํแนะนาํพร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาอยา่งดียิ่ง ผูว้ิจยั

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยทุกท่าน ท่ีกรุณามอบความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์อนัมีค่าอยา่งยิ่งให้แก่ลูกศิษย ์

ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํความรู้ท่ีไดรั้บจากคณาจารยม์าใชใ้นการศึกษาวิจยัและต่อยอดความรู้ ขอบพระคุณบิดา มารดา                   

ท่ีดูแลผูว้จิยัมาเป็นอยา่งดี ท่ีนอกจากจะใหโ้อกาสทางการศึกษาแลว้ยงัเป็นกาํลงัใจคนสาํคญัเสมอมา นอกจากน้ียงั

ขอบพระคุณผูร่้วมตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในงานวจิยัคร้ังน้ี และสุดทา้ยน้ีขอขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีให้

ความช่วยเหลือเป็นทั้งเพ่ือนและท่ีปรึกษาเสมอมา ผลประโยชน์อนัใดท่ีพึงเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบ

แด่ผูมี้พระคุณของผูว้ิจยัทุกท่าน สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัว่าการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ และเป็น

แนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการ รวมถึงผูท่ี้สนใจใหส้ามารถนาํขอ้มูลผลการวจิยัไปใชพ้ฒันาธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านผูมี้อิทธิพลทางสังคม และปัจจัย                    

ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม                

การขาย ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ของผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่าง คือ                

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือตน้ไมผ้่านเฟซบุ๊ก ในจังหวดัสงขลา จาํนวน 203 คน สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Smart PLS สาํหรับวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์

เชิงสาเหตุโดยใชโ้มเดลสมการโครงสร้างแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดบางส่วน (PLS-SEM) ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผา่น

เฟซบุ๊ก ของผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา ในขณะท่ี ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นผูมี้อิทธิพลทางสังคม ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผา่น

เฟซบุ๊ก ของผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา 

 

คาํสําคญั: ทศันคติ, ผูมี้อิทธิพลทางสงัคม, ส่วนประสมทางการตลาด, ตน้ไมอ้อนไลน ์

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the affecting of attitude, influencer and marketing mix factors 

including products, prices, place and promotion on decision to buy plant online through Facebook of consumers 

in Songkhla Province.The sample were 203 consumers who have purchased plant through the Facebook, 
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purposive sampling method were applied for gathering data via online. The data were analyzed by using Smart 

PLS technique for analyzing the causal relationship model using the partial least squares structural equation model 

(PLS-SEM).  The results shown that product and promotion affects the decision to purchase plant online through 

Facebook of consumers in Songkhla province, while the attitude and price did not affect the decision to purchase 

plant online through Facebook of consumers in Songkhla Province. 

 

Keywords: Attitude, Influencer, Marketing Mix, Plant Online. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ช่วง “โควดิ-19” ไดส่้งผลกระทบต่อคนในประเทศไทย  จนทาํใหเ้กิดการใชชี้วติรูปแบบใหม่ท่ีนิยมเรียก

กันว่า  “New normal”   ก็คือ การเวน้ระยะห่างทางสังคม และลดการทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลอ่ืน                 

เพ่ือลดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทาํให้ผูค้นตอ้งอยู่  “บา้น” มากข้ึน  เปล่ียนการใชชี้วิตประจาํวนั               

จากท่ีจะตอ้งทาํงานในสถานท่ีนอกบ้านกลบักลายมาเป็นตอ้งทาํงานท่ีบ้าน  หรือ  ท่ีเรียกกันว่า  “Work from 

home”  การหางานอดิเรกยามวา่งท่ีสามารถทาํไดท่ี้บา้น จนเกิดความคิดท่ีอยากจะทาํใหบ้า้นดูมีชีวติชีวาน่าอยูม่าก

ข้ึน จากการตกแต่งส่ิงต่าง ๆ และกลายเป็นค่านิยมทาํใหเ้กิดความสนใจหน่ึงในนั้น ก็คือ การ “ปลูกตน้ไม”้ ในบา้น

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคลายเครียดคลายเหงา และเป็นงานอดิเรก เพ่ือเป็นรายไดเ้สริม หรือพฒันามาเป็นรายได้

หลกั  เรียกไดว้า่การปลูกตน้ไม ้คือ “ไลฟ์สไตลใ์หม่” ของคนทัว่ประเทศไทย ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีก็ทาํให ้ “ธุรกิจ

ขายตน้ไม”้  เติบโตข้ึนสวนกระแสวกิฤติอยา่งไม่เคยเป็นมาก่อน (พิมพช์นก เจ๊กภู่, 2564) 

ทศันคติต่อการปลูกตน้ไมใ้นปัจจุบนัเป็นไปในทางบวกมากข้ึน ผูค้นยงัตระหนกัเก่ียวกบัประโยชน์ดา้น

การแกปั้ญหาดา้นสุขภาพ เน่ืองจากสภาวะมลพิษทางอากาศอนัเก่ียวเน่ืองจากฝุ่ น PM 2.5 ทาํให้ผูค้นหันมาศึกษา

หาขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ไมฟ้อกอากาศและมีการซ้ือมากข้ึน โดยผูค้นทราบถึงสรรพคุณของตน้ไมน้ี้แลว้ ยงัเป็นตน้ไม้

มงคล ท่ีกระแสโซเชียลทาํให้ผูค้นเลือกซ้ือตน้ไมม้ากข้ึน โดยเฉพาะตน้ไมป้ระเภทท่ีสามารถฟอกอากาศได้ 

ประเภทตน้ไมท่ี้ผูค้นนิยมเลือกซ้ือจะเป็นตระกูลว่าน จึงทาํให้ยอดขายตน้ไมเ้พ่ิมข้ึน โดยเฉพาะตน้ไมป้ระเภท

ฟอกอากาศและดูดซึมสารพิษได ้ส่งผลให้เศรษฐกิจของตลาดพนัธ์ุไมดี้ข้ึนหลงัซบเซามานาน (สรวศิ ต่างพนัธ์ุ, 

2563)  

ช่องทางการจัดจาํหน่ายสินคา้แบบออนไลน์ได้รับความนิยมสูงมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

สาํรวจจาก สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2564) โดยผล

สํารวจ พบว่า มูลค่าการซ้ือขายสินคา้ผ่านระบบพานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือ E-commerce ในประเทศไทยมีการ

เติบโตข้ึน โดยมูลค่าของการซ้ือขายสินคา้ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ปี 2563 เท่ากบั 3.78 ลา้นลา้นบาท และปี 2564 

เท่ากบั 4.01 ลา้นลา้นบาท โดยมีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนถึง 14.3%  (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2564) ตลาด E-commerce มีการเจริญเติบโตข้ึนทุกปี และยิ่งเติบโตแบบ

เห็นไดช้ดัในสถานการณ์โควดิ-19 แอพพลิเคชนัตลาดกลางการซ้ือขายแลกเปล่ียนตน้ไม-้พรรณไม ้ชอ้ปทรี ใชเ้งิน

ลงทุนทั้งหมด 2,500,000 บาท โดยมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนอยู่ท่ีร้อยละ 58.91 มีมูลค่าโครงการสุทธิอยู่ท่ี 

12,489,383 บาท โดยระยะเวลาคืนทุนจะอยูท่ี่ 4 ปี 4 วนั (กนกพร เอกอ่อนแสง, 2564) 

จงัหวดัสงขลาเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 เป็นอย่างมาก ส่งผลให้คนจงัหวดั

สงขลามีการปรับการใชชี้วิตรับมือกบัสถานการณ์โควิด-19 จึงทาํให้เกิดความสนใจและนิยมเก่ียวกบัตน้ไมม้ากข้ึน 
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คนจงัหวดัสงขลาไดส้ร้างกลุ่ม Facebook ช่ือวา่ “ตลาดตน้ไมห้าดใหญ่” ใชใ้นการซ้ือขายตน้ไมใ้นจงัหวดัสงขลา 

ในปี 2564 เดือนมกราคม มีสมาชิกในกลุ่มทั้ งหมด 33,000 คน ซ่ึงจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปี 2564 เดือน

กรกฎาคม จาํนวน 32,889 คน (ตลาดตน้ไมห้าดใหญ่, 2564) 

ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของ

ผูบ้ริโภคจังหวดัสงขลา  เพ่ือให้ผูป้ระกอบการได้นําผลการวิจัยน้ีไปปรับใช้และวางแผนให้ตอบสนองต่อ                  

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือไปสู่การพฒันาดา้นการตลาดของตน้ไมอ้อนไลน์ในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติ ผูมี้อิทธิพลทางสงัคม และส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือตน้ไมผ้า่นเฟซบุ๊ก ของผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การตัดสินใจซ้ือ : Schiffman & Kanuk (1994) การตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภคนั้ นมีพ้ืนฐานมาจาก                    

การเลือกซ้ือ ของท่ีผ่านจากการตดัสินใจซ้ือผ่านคุณค่าทางจิตใจเป็นหลกั ประกอบกบัความรู้สึก และพฤติกรรม 

ทางดา้นกายภาพ ดงันั้นการเลือกซ้ือจะตอ้งมีการผ่านกระบวนทางดา้นความคิด จิตใจ และกายภาพ ท่ีเกิดในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือสามารถเกิดไดจ้ากการไดรั้บอิทธิพลจากผูอ่ื้น   

ทัศนคติ : ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2545) ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ความคิด  ความรู้สึก  และแนวโนม้ของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ สถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใด

ทิศทางหน่ึง และสภาวะความพร้อมทางจิตน้ีจะตอ้งอยูน่านพอสมควร  

ผู้มีอิทธิพลทางสังคม : ผูมี้อิทธิพลทางสังคม หมายถึง อิทธิพลทางสังคมมีผลอยา่งมากต่อการกาํหนด

ทศันคติ การตดัสินใจแล และพฤติกรรม ตามทฤษฎี TRA แบ่งกลุ่มอา้งอิงออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มอา้งอิง

ทางตรง และกลุ่มอา้งอิงทางออ้ม (Lamb, Hair & McDaniel, 1992)   

ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) : Kotler (2003) ชุดของเคร่ืองมือต่างๆ ทางการตลาด ซ่ึงบริษทั

นาํมาใชเ้พ่ือปฎิบติัการใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาดเป้าหมาย 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

ทศันคตแิละการตดัสินใจซ้ือ 

ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้อมทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกับความคิด  ความรู้สึก  และแนวโน้มของ

พฤติกรรมบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ สถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และสภาวะความพร้อมทาง

จิตน้ีจะตอ้งอยูน่านพอสมควร (ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร, 2545)  จากการศึกษางานวจิยั ฐิติพร อุ่นใจ และวนัวสิา มากดี 

(2563) เร่ือง ทศันคติ ความไวว้างใจ และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของกลุ่ม

ผลิตภณัฑแ์ปรรูปอาหารจากเน้ือสตัวจ์งัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของกลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปอาหารจากเน้ือสัตว ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิดารัตน์ ปสนัน์สิริคุณ และจิราภา 

พ่ึงบางกรวย (2560) เร่ือง ทศันคติการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี ผลปรากฏวา่ 

ปัจจยัดา้นทศันคติส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี จากงานวจิยั

ท่ีไดก้ล่าวไวจึ้งนาํมาซ่ึงสมมติฐานดงัน้ี 
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สมมติฐาน 1 ทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือต้นไม้ผ่านเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคจังหวดัสงขลา  

ผู้มอีทิธิพลทางสังคมและการตดัสินใจซ้ือ  

ผูมี้อิทธิพลทางสังคม หมายถึง อิทธิพลทางสังคมมีผลอย่างมากต่อการกาํหนดทศันคติ การตดัสินใจ 

และพฤติกรรม ตามทฤษฎี TRA แบ่งกลุ่มอา้งอิงออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มอา้งอิงทางตรง และกลุ่มอา้งอิง

ทางออ้ม (Lamb, Hair & McDaniel, 1992)  งานวิจยัของ สุพิชญา ช่ืนจิต และอจัฉรา ปัณฑนุวงศ์ (2564) ระบุว่า 

กลุ่มแนวโน้มตวัอย่างมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์หรูท่ีผ่านการนําเสนอโดยกลุ่มมาโครอินฟลูเอนเซอร์ 

เป็นไปทิศทางเดียวกันกับ จริยา แก้วหนองสังข์ (2565) ท่ีพบว่า ปัจจัยอิทธิพลของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมีผลต่อ                 

การตดัสินใจซ้ือนํ้ าหอมของผูบ้ริโภควยัทาํงาน จากงานวจิยัท่ีไดก้ล่าวไวจึ้งนาํมาซ่ึงสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 2 ผู้มีอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือต้นไม้ผ่านเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคจังหวัด

สงขลา 

ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ด้านผลติภัณฑ์ และการตดัสินใจซ้ือ 

ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีธุรกิจเสนอขายใหก้บัผูบ้ริโภคเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

และความจาํเป็น เพ่ือให้ผูบ้ริโภคได้รับผลประโยชน์สูงสุดของผลิตภณัฑ์และบริการนั้น (Kotler, 2003) จาก                

การทบทวนวรรณกรรมของ รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร และคณะ (2564) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อ                                    

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัในเขตเทศบาลพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ช้ีชดัวา่ ดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) จึงนาํมาซ่ึงสมมติฐานดงัน้ี  

สมมติฐานท่ี 3 ด้านผลิตภัณฑ์ มผีลต่อการตัดสินใจซ้ือต้นไม้ผ่านเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคจังหวดัสงขลา  

ด้านราคา และการตดัสินใจซ้ือ 

ราคา หมายถึง ส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่าของตวัผลิตภณัฑอ์อกมาในรูปของเงินตรา หรือคุณค่าของผลิตภณัฑ์

ซ่ึงอยูใ่นรูปของเงินตรา (Kotler, 2003) จากการทบทวนวรรณกรรมของ นริศรา ยิม้บางออ้ (2562) พบวา่ ดา้นราคา

ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจังหวดัปทุมธานี สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ สิริชยั ดีเลิศ และสุภาวดี รัตนพงศ์พนัธ์ (2561) พบวา่ ดา้นราคา ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ ของกลุ่มผูบ้ริโภคตลาดเฉพาะกลุ่ม จากงานวจิยัท่ีไดก้ล่าวไวจึ้งนาํมาซ่ึงสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 4 ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือต้นไม้ผ่านเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคจังหวดัสงขลา  

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และการตดัสินใจซ้ือ 

ช่องทางการจัดจาํหน่าย หมายถึง เป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากของธุรกิจ เพราะสถานท่ีจัดจาํหน่ายจะเป็น

ตวักาํหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจวา่จะเป็นลูกคา้กลุ่มไหน การเลือกทาํเลท่ีตั้งจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญั (Kotler, 

2003) จากการศึกษางานวิจยัของ ภูษณ สุวรรณภกัดี และวิลาวลัย ์จนัทร์ศรี (2561) พบว่า ดา้นช่องทางการจัด

จําหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่น ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสงขลา ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมนธรณ์ บุญเรือง (2561) แสดงให้เห็นว่า ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายมีผลต่อ                     

การตดัสินใจซ้ือคอนแทคเลนส์ออนไลน์ จากงานวจิยัท่ีไดก้ล่าวไวจึ้งนาํมาซ่ึงสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 5 ด้านการจัดจาํหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือต้นไม้ผ่านเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคจังหวัด

สงขลา  
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ด้านการส่งเสริมการขาย และการตดัสินใจซ้ือ 

การส่งเสริมการขาย หมายถึง เคร่ืองมือท่ีผูป้ระกอบการใชส่ื้อสารกบัผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจูง

ใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้ธุรกิจของตน (Kotler, 2003) มีงานวิจยัก่อนหนา้น้ีของฐิติรัฐ มีมาก และ

คณะ (2564) ระบุว่า  การส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ ของบุคลากรใน

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑามาศ เฟ่ืองโชติการ และคณะ (2563) แสดงไว้

วา่ ดา้นการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนส่ือออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชนใน

จงัหวดัพิษณุโลก  จากงานวจิยัท่ีไดก้ล่าวไวจึ้งนาํมาซ่ึงสมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 6 ด้านการส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือต้นไม้ผ่านเฟซบุ๊ก ของผู้บริโภคจังหวดั

สงขลา  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. ระเบียบวธีิวจัิย  

   การศึกษาคร้ังน้ีได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ประชากรท่ีศึกษา คือ 

ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือต้นไม้ผ่าน Facebook ในกลุ่มตลาดต้นไม้หาดใหญ่ โดยมีจํานวนสมาชิก 36,000 คน และ                        

มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงเลือกจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผ่าน Facebook ใน

จงัหวดัสงขลา จาํนวน 203 คน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเป็นท่ียอมรับ (Chin, Marcolin and Newsted, 2003) และเพียงพอ

ในการวเิคราะห์สมการโครงสร้างแบบ Variance Base (Stevens, 2002 : 395) ประยกุตใ์ชโ้มเดลสมการโครงสร้าง

แบบกาํลงัสองน้อยท่ีสุดบางส่วน (PLS-SEM) เพ่ือทดสอบความน่าเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ได้แก่ 

Composited Reliability (CR), Indicator Reliability และทดสอบ ความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ Convergent 

Validity, Discriminant Validity และ HTMT Criterion รวมทั้ ง ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพ่ือหา

ความสัมพนัธ์ของ ตวัแปรแฝงท่ีเป็นอิสระ (Exogenous Variable) กบัตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัแปรตาม (Endogenous 

Variable) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งเป็น 7 ส่วน 

ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามพฤติกรรม 3) แบบสอบถามทศันคติ 

4) แบบสอบถามผูมี้อิทธิพลทางสังคม 5) แบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดท่ี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์                      

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย 6) แบบสอบถามดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีเกณฑใ์น

การกาํหนดค่านํ้ าหนกัของการประเมิน 5 ระดบั และ7) ขอ้เสนอแนะ 
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5. ผลการวจัิย 

ผลจากการวิจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.6 และเพศชาย

เพียง ร้อยละ 41.4 อายสูุงสุด คือ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.4 การศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบั ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

72.9 ส่วนใหญ่ปะกอบอาชีพเป็น พนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 58.6 และส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 

40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.5  

ผลจากการวิจยัดน้พฤติกรรมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ พบว่าเหตุผลท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

ตน้ไมอ้อนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กส่วนใหญ่ ใชต้กแต่งบา้นเพ่ือความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 47.3 ความถ่ีในการหาอ่าน

รีวิว/ดูรีวิวจากลูกคา้ท่ีเคยซ้ือตน้ไมผ้่านเฟซบุ๊ก คือ นาน ๆ คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 70.9 ความถ่ีในการซ้ือตน้ไมผ้่าน               

เฟซบุ๊กต่อเดือนของผูบ้ริโภคสูงสุด คือ 1-2 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 70.4 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีผูบ้ริโภคซ้ือตน้             

อยูท่ี่ 100-500 บาท คิดเป็นร้อย 42.4  

 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ค่านํ้ าหนกัของตวัแปร ค่าความเช่ือมัน่ขององคป์ระกอบและความเท่ียงตรงเชิงเสมือน 

Construct Items Loading CR*_rho_c AVE** 

ทศันคติ Attitude1 0.758 0.939 0.754  
Attitude2 0.917 

  

 
Attitude3 0.924 

  

 
Attitude4 0.857 

  

 
Attitude5 0.875 

  

การตดัสินใจซ้ือ Decision1 0.797 0.940 0.662  
Decision2 0.822 

  

 
Decision3 0.812 

  

 
Decision4 0.830 

  

 
Decision5 0.822 

  

 
Decision6 0.850 

  

 
Decision7 0.803 

  

 
Decision8 0.771 

  

ผูมี้อิทธิพลางสังคม Influencer2 0.786 0.955 0.779  
Influencer3 0.904 

  

 
Influencer4 0.917 

  

 
Influencer5 0.890 

  

 
Influencer6 0.896 

  

 
Influencer7 0.898 

  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย Place1 0.946 0.940 0.887  
Place2 0.938 

  

ราคา Price1 0.952 0.950 0.904  
Price2 0.950 

  

ผลิตภณัฑ ์ Product1 0.894 0.886 0.796  
Product2 0.890 

  

ส่งเสริมการขาย Promotion1 0.941 0.935 0.879  
Promotion2 0.934 

  

หมายเหตุ :  CR*: Composite Reliability; AVE*: Average Variance Extracted 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน พบว่า ตวัช้ีวดั attitude6 มีค่า loading ตํ่ากว่า 

0.708  จึงตัดท้ิง และวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ พบว่า ตัวช้ีว ัดทุกตัวมีค่า Loading สูง คือ ระหว่าง 0.758-0.952                                

มีเคร่ืองหมายบวกทุกตวัแปร CR อยู่ระหว่าง 0.886-0.955  และมีค่า AVE อยู่ ระหว่าง 0.662-0.754 ซ่ึงมากกว่า                

ค่ามาตรฐาน 0.50 (Hair, Hult & Ringle, 2013) แสดงว่าขอ้คาํถามทุกขอ้ในตวัช้ีวดัสามารถวดัค่าได้น่าเช่ือถือ                    

มีความเท่ียงตรงและค่าความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดัแต่ละตวัภายในตวัแปรเดียวกนัมีค่าสูงกว่าค่าความสัมพนัธ์กบั

ตวัช้ีวดัต่างตวัแปรกนัแสดงถึงความเท่ียงตรงเชิงจาํแนก และมีค่า R2 ของตวัแปรแฝง ความตั้งใจซ้ือ อยูท่ี่ 0.620 

แสดงวา่ตวัแปรตน้ทั้ง 6 ตวั สามารถอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรแฝงดงักล่าวไดร้้อยละ 62 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง 

(Cohen, 1988) 

 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงจาํแนกและคุณภาพของมาตรวดั 

Construct 1 2 3 4 5 6 7 

1.Attitude 
       

2.DecisiontoPurchase 0.663 
      

3.Influencer 0.674 0.690 
     

4.Place 0.754 0.698 0.587 
    

5.Price 0.656 0.684 0.628 0.804 
   

6.Product 0.769 0.795 0.699 0.838 0.819 
  

7.Promotion 0.621 0.772 0.825 0.702 0.720 0.726 
 

หมายเหตุ: 1 = Attitude, 2 = Decision to Purchase, 3 = Influencer, 4 = Place, 5 = Price, 6 = Product, 7 = Promotion 

 

จากตารางท่ี 2 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจาํแนกและคุณภาพของมาตรวดัของแต่ละตวัแปรท่ี

สามารถแยกวัดได้เฉพาะตัวแปรนั้ นไม่ปนเปกับมาตรวัดของตัวแปรอ่ืน ซ่ึงจากตารางแสดงให้เห็นว่า                                    

ค่าความสมัพนัธ์กบัตวัช้ีวดัต่างตวัแปรกนัแสดงถึงความเท่ียงตรงเชิงจาํแนก การวจิยัก่อนหนา้น้ี Henseler, Ringle 

and Sarstedt (2015) ไดก้าํหนดค่ามาตรฐานท่ี 0.85 และ 0.90 สาํหรับ HTMT เพ่ือสรุปความถูกตอ้งเชิงจาํแนก ดงันั้น 

ในการศึกษาน้ีค่าทั้งหมดบรรลุเกณฑข์อง HTMT 0.9 Gold, Malhotra and Segars (2001) เน่ืองจาก ผลการทดสอบ

ทุกค่าตํ่ากว่า 0.90 ซ่ึงเป็นไปตามค่ามาตรฐาน Henseler, Ringle and Sarstedt (2015) ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า โมเดล

ดงักล่าวจึงมีความเท่ียงตรงเชิงจาํแนก และสามารถนาํไปวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

 

ตารางที ่3 ทดสอบสมมติฐาน 

Hypothesis Relationships 
Std. 

Beta 

Std. 

Error 

t- 

values 

p- 

values 
BCI LL BCI UL f2 Supported 

H1 Attitude -> Decision to Purchase (+) 0.118 0.082 1.437 0.075 -0.024 0.249 0.015 No 

H2 Influencer -> Decision to Purchase (+) 0.124 0.099 1.253 0.105 -0.045 0.278 0.015 No 

H3 Product -> Decision to Purchase (+) 0.229 0.085 2.679 0.004 0.096 0.377 0.058 Yes 

H4 Price -> Decision to Purchase (+) 0.079 0.079 0.997 0.159 -0.053 0.207 0.006 No 

H5 Place -> Decision to Purchase (+) 0.094 0.082 1.143 0.127 -0.034 0.233 0.008 No 

H6 Promotion -> Decision to Purchase (+) 0.296 0.099 2.985 0.001 0.131 0.456 0.084 Yes 

หมายเหตุ :  *p<0.05, t>1.645, **p<0.01, t>2.327 (one tailed); SE: Standard Error 
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จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ผลิตภณัฑ์ พบว่า (β = 0.229, p < 0.01, t >2.679) ส่งผลต่อ           

การตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผา่น Facebook ของผูบ้ริโภค จงัหวดัสงขลา สนบัสนุนสมมติฐานขอ้ท่ี 5 รองลงมา 

คือ การส่งเสริมการตลาด (β = 0.296, p < 0.01, t >2.985) สนับสนุนสมมติฐานขอ้ท่ี 6 จากงานวิจยัช้ินน้ีพบว่า  

ทศันคติ ผูมี้อิทธิพลทางสังคม ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผ่าน                  

เฟซบุ๊ก ของผูบ้ริโภค จงัหวดัสงขลา 

 

6. อภิปรายผล  

 ผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อ                       

การตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลามากท่ีสุด โดยพิจารณาถึง การจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม เป็นตน้ มีการใหบ้ริการคาํแนะนาํ ดูแลหลงัจากจาํหน่ายไปแลว้ แสดงให้

เห็นว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือจากการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัฐิติรัฐ มีมาก และคณะ (2564) ท่ีระบุว่า การส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบ

ออนไลนช่์วงโควดิ-19 ของบุคลากรในสถาบนัเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กของ

ผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา โดยผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากในเร่ืองความหลากหลายของตน้ไมท่ี้มีให้เลือก ตน้ไมท่ี้

ซ้ือผ่านเฟซบุ๊กมีคุณภาพ ทนทาน ไม่ตายง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ท่ีพบว่า                    

ดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

ในขณะท่ีงานวจิยัช้ินน้ีพบวา่ปัจจยัดา้นทศันคติ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก

ของผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งไม่มีความเขา้ใจวิธีการสั่งสินคา้ผ่านเฟซบุ๊ก ซ่ึงแต่ละร้านมีกฎ

กติกาในการสั่งซ้ือท่ีต่างกนัออกไป และผูบ้ริโภคมีความตั้งใจท่ีจะใชแ้อพพลิเคชนัอ่ืนก่อนเฟซบุ๊ก ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ มติ มณีวงศ์ (2558) ท่ีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านทศันคติไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือป้าย

ทะเบียนประมูลรถยนตท่ี์นัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคผา่นทางสงัคมออนไลน์พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

ปัจจยัผูมี้อิทธิพลทางสงัคม ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภคจงัหวดั

สงขลา เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อาจซ้ือตน้ไมต้ามความช่ืนชอบของตน ไม่ไดค้าํนึงถึงสังคมนิยม จึงไม่ไดใ้ห้

ความสําคญักบัผูมี้อิทธิพลทางสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรัชญา นันทปถวี (2562) พบว่า ผูมี้อิทธิพล               

ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ททีวใีนกรุงเทพมหานคร  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของ

ผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา เน่ืองจากผูบ้ริโภคมกัจะคาํนึงถึงความเหมาะสมของราคาจดัส่ง ความคุม้ค่า ความสะดวก 

ซ้ือสินค้าท่ีไหนก็ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของภูษณ สุวรรณภักดี และวิลาวลัย์ จันทร์ศรี (2561) พบว่า                     

ดา้นราคา ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือต้นไม้

ออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภคจงัหวดัสงขลา เน่ืองจากผูบ้ริโภคพิจารณาถึงความสะดวกในการการชาํระเงินท่ี

หลากหลาย ขั้นตอนการสั่งซ้ือท่ีง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเปรมกมล หงส์ยนต ์(2562) พบวา่ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากผลการวจิยั ธุรกิจ และองคก์รท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัธุรกิจตน้ไม ้ควรท่ีจะ (1) ดา้นการส่งเสริมการขาย 

ควรให้ความสําคญักบัการจดักิจกรรมส่งเสริการขาย เพ่ือส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมผ้่านออนไลน์เพ่ิมข้ึน                 

(2) ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายสายพนัธ์ุของตน้ไม ้เลือกเนน้ตน้ไมท่ี้มีคุณภาพ มีความ

ทนทาน ไม่ตายง่าย เพ่ือส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์เพ่ิมข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) แนะนาํให้ทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอย่าง ในพ้ืนท่ีอ่ืนนอกเหนือจากสงขลา ซ่ึงจะไดผ้ลวิจัยท่ี

เหมือนหรือต่างกนัในประเด็นใดบา้ง เพ่ือท่ีจะเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งครอบคลุม 

(2) แนะนาํใหศึ้กษาตวัแปรอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือตน้ไมอ้อนไลน์ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการ

นาํผลลพัธ์ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัช้ินน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิลาวลัย ์

จนัทร์ศรี ท่ีคอยช้ีแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่อง และให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการศึกษาในคร้ังน้ี 

นกัวจิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาระดบัประสิทธิภาพการทาํงานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการ

ขนส่งขนาดเล็กในภาคตะวนัออก  2. เปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพการทาํงานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการ

ขนส่งขนาดเล็กในภาคตะวนัออกโดยจําแนกตามลักษณะขององค์กร 3. ศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะของ                        

การรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีอิทธิพลด้านปริมาณงาน การครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ และความรวดเร็วใน                 

การขนส่งของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเลก็ในภาคตะวนัออก  

กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยน้ี คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กในภาคตะวนัออกโดย

แบ่งเป็นจังหวดัดังน้ี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี สระแก้ว ตราด จํานวน 405 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 ผลวิจัยพบว่า คุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉล่ีย = 3.89 (S.D. = 0.26) กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนอนัดบัแรก คือ ดา้นการพฒันาความสามารถดา้นการบริหาร

จัดการ (x� = 3.95 , S.D. = 0.44) อนัดับสอง คือ ด้านการบริหารความเส่ียงและแบ่งเบาภาระทางด้านตน้ทุน                 

(x� = 3.93 , S.D. = 0.38) อนัดับสาม คือ ด้านการแลกเปล่ียนความรู้ (x� = 3.88 , S.D. = 0.41) อนัดับส่ี คือ ด้าน            

การประหยดัท่ีเกิดจากขอบเขตการดาํเนินงานร่วมกัน (x� = 3.86 , S.D. = 0.42) และอนัดับห้า คือ ด้านการใช้

ทรัพยากรร่วมกนั (x� = 3.82 , S.D. = 0.40) ส่วนประสิทธิภาพการทาํงานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่ง

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.91 (S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อนัดับแรก คือ                     

ดา้นการครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ (x� = 3.94 , S.D. = 0.39) อนัดบัสอง คือ ดา้นความรวดเร็วในการขนส่ง (x� = 3.91, 

S.D. = 0.42) และอนัดบัสาม คือ ดา้นปริมาณงาน (x� = 3.87 , S.D. = 0.38) ปัจจยัส่วนลกัษณะขององคก์รมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิภาพการทาํงานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งดา้นปริมาณงาน การครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ 

และความรวดเร็วในการขนส่ง อยา่งมีนียสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 

คาํสําคญั:  คุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ, ประสิทธิภาพการทาํงาน, ผูป้ระกอบการธุรกิจ 

 บริการขนส่งขนาดเลก็ 
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ABSTRACT 

 This research aims to 1. Study the level of performance of small transport operators in the Eastern 

Region. 2. Compare the performance level of small transport operators in the Eastern Region by classification 

according to the characteristics of the organization. 3. Study the characteristic factors of integrating business 

partners influencing workload, coverage of service areas and transportation speeds of small transport operators 

in the Eastern Region. 

This research sample is 405 small transport operators (405 respondents) in the Eastern Region divided 

into the following provinces: Chonburi, Rayong, Chachoengsao, Prachinburi, Chanthaburi, Sa Kaeo and Trat 

using questionnaires as data collection tools.  

The results showed that the characteristics of overall business alliance integration were high, with an 

average = 3.89 (S.D. = 0.26), the first scoring sample was management competency development (x� = 3.95,                

S.D. = 0.44), second place was risk management and cost burden sharing (x� = 3.93, S.D. = 0.38), third place was 

knowledge exchange (x�  = 3.88, S.D. = 0.41), fourth place was the savings achieved by the scope of joint 

operations (x� = 3.86, S.D. = 0.42) And fifth, resource sharing (x� = 3.82 , S.D. = 0.40) and the overall performance 

of transport operators is very high. When considered on a per-side basis, it was found that the first was service 

area coverage (x� = 3.94, S.D. = 0.39), the second was the transportation speed (x� = 3.91, S.D. = 0.42), and the 

third was the workload side (x� = 3.87, S.D. = 0.38). Factors, the characteristics of the enterprise, influence the 

performance of the operators of the transport services business, the workload. Service area coverage and speed 

of transportation are significant at 0.05. 

 

Keywords: Characteristics of Business Alliances, Job Effectiveness, Small Transport Operators 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 ธุรกิจบริการขนส่งเป็นหน่ึงในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีบทบาทสําคญัในการกระจายสินคา้                      

สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการขนส่งทาํหนา้ท่ีเคล่ือนยา้ยสินคา้ในแต่ละขั้นของห่วงโซ่

อุปทาน รวมไปถึงการให้บริการลูกคา้ ซ่ึงการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะรับและส่งตรงเวลา การมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดีและมีราคาท่ีเหมาะสมก็เป็นส่ิงท่ีสาํคญัดว้ย อีกทั้งหากมีพนัธมิตรธุรกิจท่ีดีก็จะช่วยให้การบริการ

ขนส่งสินคา้เป็นไปไดอ้ย่างราบร่ืนและมีโอกาสประสบความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจมากกว่าการดาํเนินงาน             

แต่เพียงลาํพงั 

ธุรกิจบริการขนส่งเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจมีบทบาทสาํคญั โดยส่วนใหญ่จะ

เป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็ก (มีจาํนวนรถ 1-30 คนั) (สิริรัตน์ วีรวิศาล, 2560) ท่ีตอ้งอาศยัพนัธมิตรร่วมมือกนัใน

การดาํเนินกิจการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีไม่อาจบรรลุเป้าหมายไดแ้ต่เพียงผูเ้ดียว เน่ืองจากมีขอ้จาํกดั

ทางดา้นทรัพยากร เช่น กาํลงัคน กาํลงัเงิน เทคโนโลย ีกาํลงัรถบรรทุก ฯลฯ การมีพนัธมิตรธุรกิจมีความสาํคญัแก่

ผูป้ระกอบการขนาดเล็กเป็นอยา่งมาก เพราะมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจทาํให้

เกิดการประหยดัจากขอบเขตการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้มีการใชท้รัพยากรร่วมกนั เกิดการแลกเปล่ียนความรู้

ซ่ึงกนัและกนั มีการบริหารความเส่ียงและแบ่งเบาภาระทางดา้นตน้ทุน การพฒันาความสามารถดา้นการบริหาร
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จดัการ อีกทั้งมีความไวว้างใจ เป็นตน้ ซ่ึงการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจนั้น จะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูก่บั

การตกลงร่วมกนัระหวา่งกิจการกบัคู่พนัธมิตรวา่จะอยูใ่นรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม  

จากความสําคญัของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่ง และ

คุณลักษณะท่ีสําคัญของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีกล่าวข้างต้น การวิจัยน้ี จึงมุ่งเน้นการศึกษาถึง

ประสิทธิภาพการทาํงานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กในภาคตะวนัออก ท่ีมีผลมาจากการ

รวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงภาคตะวนัออกเป็นภาคท่ีมีพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมากท่ีสุดของไทยและเป็นพ้ืนท่ี

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก จึงเป็นภาคท่ีมีการขนส่งจํานวนมาก ผูว้ิจัยจึงเลือก                    

ภาคตะวนัออกในการศึกษาน้ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กใน              

ภาคตะวนัออกในภาพรวม 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการทํางานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กใน                      

ภาคตะวนัออก  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพการทาํงานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กใน

ภาคตะวนัออกโดยจาํแนกตามลกัษณะขององคก์ร  

(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีอิทธิพลด้านปริมาณงาน    

การครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ และความรวดเร็วในการขนส่ง ของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กใน            

ภาคตะวนัออก 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

สุนีย ์ศีลพิพฒัน์ (2554) กล่าววา่ การประหยดัจากขอบเขตการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน มุ่งเนน้ไปท่ีการใช้

ทรัพยากรและทรัพยสิ์นร่วมขององคก์รให้ดีข้ึน คือ การให้บริการไดม้ากข้ึน โดยใชก้ารดาํเนินงานเดียวกนัได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยวิธีน้ีการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยจ์ะถูกกระจายไปทั่วทั้ งสององคก์รหรือมากกว่า               

นัน่คือ การแบ่งปันเพ่ือลดตน้ทุนการใหบ้ริการโดยรวม ซ่ึงนาํไปสู่การลดลงของตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยของแต่ละ

องคก์ร 

นํ้ าทิพย ์วิภาวิน (2547) กล่าววา่ การแลกเปล่ียนความรู้เป็นขั้นตอนในการนาํเอาความรู้ท่ีสร้างไวห้รือ

บนัทึกไวอ้อกมาเผยแพร่ให้เป็นท่ีรับรู้และแพร่หลายในองคก์ร เป็นกระบวนการแปลงความรู้ของแต่ละบุคคล

ออกมาเป็นรูปแบบ แนวทาง และนาํไปใชแ้กปั้ญหาไดจ้ริง เกิดเป็นทกัษะใหม่ข้ึน  

ชนนิกานต ์รุจีหิรัญญปกฤต (2554) ไดท้าํการศึกษาการรวมกลุ่มพนัธมิตรของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้

ระหว่างประเทศขนาดเล็กในประเทศไทย งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือตอ้งการศึกษารูปแบบการรวมกลุ่ม

พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศขนาดเลก็ในไทยตอ้งการ รวมทั้งศึกษาแรงจูงใจและ

อุปสรรคท่ีมีผลต่อการรวมกลุ่มพนัธมิตร จากการวิจยัพบว่า รูปแบบท่ีผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ

ขนาดเล็กในไทยเลือกรวมกลุ่มมากท่ีสุด คือ พนัธมิตรทางธุรกิจแบบร่วมมือกันเป็นคร้ังคราวแล้วแต่ตกลง                  

โดยแรงจูงใจท่ีทาํให้เกิดการรวมกลุ่มมากท่ีสุดมาจากแรงจูงใจภายนอก เร่ืองการท่ีลูกคา้จะได้รับบริการท่ี

หลากหลายและครบวงจรมากยิง่ข้ึน  
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นิเวศ ธรรมชยัชูศกัด์ิ (2562) ไดท้าํการศึกษาการเตรียมความพร้อมเพ่ือการพฒันาขีดความสามารถของ

พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา                       

การเตรียมความพร้อมของพนักงานขบัรถบรรทุกสินคา้ในการท่ีจะพฒันาขีดความสามารถเพ่ือรองรับการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน และเพ่ือนาํเสนอความสาํคญัในการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานขบัรถบรรทุกสินคา้

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมเพ่ือการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานขบั

รถบรรทุกสินคา้ จึงเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษยแ์บบนวตักรรม โดยมุ่งเน้นพฒันาขีดความสามารถของ

บุคลากร ในดา้นความรู้ ทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะสําคญัเฉพาะในการปฏิบติังาน ตลอดจนนาํไปสู่การสร้าง

แรงงานท่ีย ัง่ยนืในอนาคตต่อไป 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 (1) ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่ง ท่ีมีลกัษณะขององคก์รดา้นระยะเวลาในการดาํเนินงานของ

องค์กร ประเภทรถบรรทุกท่ีให้บริการ จาํนวนรถบรรทุกท่ีให้บริการ รูปแบบการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ระยะเวลาท่ีมีการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ พ้ืนท่ีตั้งขององคก์ร ระยะทางระหวา่งทาํเลท่ีตั้งกบัลูกคา้ แตกต่าง

กนั จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นปริมาณงาน การครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ และความรวดเร็วในการขนส่ง

ท่ีแตกต่างกนั 

 (2) ระดบัอิทธิพลของคุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

การทาํงานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กในภาคตะวนัออกดา้นปริมาณงาน การครอบคลุมพ้ืนท่ี

บริการ ความรวดเร็วในการขนส่ง     

ลกัษณะขององค์กร 

1. ระยะเวลาในการดาํเนินงานขององคก์ร 

2. ประเภทรถบรรทุกท่ีใหบ้ริการ 

3. จาํนวนรถบรรทุกท่ีใหบ้ริการ 

4. รูปแบบการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ 

5. ระยะเวลาท่ีมีการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ 

6. พ้ืนท่ีตั้งขององคก์ร 

7. ระยะทางระหวา่งทาํเลท่ีตั้งกบัลูกคา้ 

 
คุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมติรทางธุรกจิ 

1. การประหยดัจากขอบเขตการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. การใชท้รัพยากรร่วมกนั 

3. การแลกเปล่ียนความรู้ 

4. การบริหารความเส่ียงและแบ่งเบาภาระทางดา้นตน้ทุน 

5. การพฒันาความสามารถดา้นการบริหารจดัการ 

ดดัแปลงจาก ชนนิกานต์ รุจหิีรัญญปกฤต (2554) 

 

ประสิทธิภาพการทาํงานของ

ผู้ประกอบการธุรกจิบริการขนส่ง

ขนาดเลก็ในภาคตะวนัออก 

1. ปริมาณงาน 

2. การครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ 

3. ความรวดเร็วในการขนส่ง       

ดดัแปลงจาก สํานักงาน ก.พ. (2544) 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1038 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามดว้ย Likert Scale ซ่ึงใชเ้กณฑ ์5 ระดบั แทน 5 ความหมาย

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด   

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กในภาคตะวนัออก                 

ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนผูป้ระกอบการทั้งหมด 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริหารระดบักลางข้ึนไปของธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กใน

ภาคตะวนัออก จาํนวน 405 ราย โดยมีทั้งหมด 7 จงัหวดั ดงัน้ี จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัตราด และจงัหวดัสระแกว้ ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะ

เป็น โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง 

เลือกโดยเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

       4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยศึกษาจากทฤษฎี

แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยโครงสร้าง แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ส่วน  

  ส่วนท่ี 1  คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ 

(check list)  

  ส่วนท่ี 2  คาํถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ จาํนวน 5 ดา้น จาํนวน 16 

ขอ้ โดยดดัแปลงจาก ชนนิกานต ์รุจีหิรัญญปกฤต (2554) ดงัน้ี ดา้นการประหยดัท่ีเกิดจากขอบเขตการดาํเนินงาน

ร่วมกนั จาํนวน 3 ขอ้ ดา้นการใชท้รัพยากรร่วมกนั จาํนวน 3 ขอ้ ดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ จาํนวน 3 ขอ้ ดา้น 

การบริหารความเส่ียงและแบ่งเบาภาระทางด้านตน้ทุน จาํนวน 4 ขอ้ และด้านการพฒันาความสามารถด้าน                

การบริหารจดัการ จาํนวน 3 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งในประเทศ

ไทย จาํนวน 3 ดา้น จาํนวน 12 ขอ้ โดยดดัแปลงจาก สาํนกังาน ก.พ. (2544) ดงัน้ี ดา้นปริมาณงาน จาํนวน 4 ขอ้                  

ดา้นการครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ จาํนวน 4 ขอ้ ดา้นความรวดเร็วในการขนส่ง จาํนวน 4 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       ผูท้าํการวิจยัไดแ้บ่งวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดา้นเอกสาร และการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 

  1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นเอกสาร (review data) ผูท้าํการวิจยัไดศึ้กษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล

ดา้นวิชาการจากแหล่งขอ้มูลและส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพบ์ทความต่างๆขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตและ

งานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (field data) ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการ

ลงพ้ืนท่ีท่ีไดท้าํการสุ่มไว ้และเม่ือไดแ้บบสอบถามครบ จึงนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ จากนั้นจึง

นาํแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
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       4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 405 ราย นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

ทางสถิติ ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด โดยใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1. วเิคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) สาํหรับขอ้มูลประชากรศาสตร์

ของผูต้อบแบบสอบถาม 

  2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สาํหรับขอ้มูลปัจจยัดา้น

คุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ 

  3. ค่า t-test และค่า F-test (one-way Anova) สําหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างตวัแปร             

หากพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผูว้จิยัทาํการเปรียบเทียบรายคู่  

 

5. ผลการวจัิย 

ส่วนท่ี  1: ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะขององคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดาํเนินงาน 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.9 มีประเภท

รถบรรทุกท่ีให้บริการ 6 ลอ้ คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีจาํนวนรถบรรทุกท่ีให้บริการ  1 – 10 คนั คิดเป็นร้อยละ 72.6              

มีรูปแบบการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมมือกันแบบมีสัญญา เป็นลายลกัษณ์อกัษร คิดเป็นร้อยละ 77.0                     

มีระยะเวลาท่ีมีการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.9 มีพ้ืนท่ีตั้งขององค์กรเป็นจงัหวดั

ระยอง คิดเป็นร้อยละ 15.1 และมีระยะทางระหวา่งทาํเลท่ีตั้งกบัลูกคา้ห่างจากลูกคา้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร คิดเป็น

ร้อยละ 63.7  

ส่วนท่ี  2: ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 โดยภาพรวมดา้นคุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย x� เท่ากบั 

3.89 (S.D. เท่ากบั 0.26)  ระดบัความคิดเห็นมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัเป็นรายดา้นพบว่า อนัดบัแรก คือ ดา้นการ

พฒันาความสามารถดา้นการบริหารจดัการ มีค่าเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.95 (S.D. เท่ากบั 0.44)  ระดบัความคิดเห็นมาก 

อนัดบัสอง คือ ดา้นการบริหารความเส่ียงและแบ่งเบาภาระทางดา้นตน้ทุนมีค่าเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.93 (S.D. เท่ากบั  

0.38) ระดบัความคิดเห็นมาก อนัดบัสาม คือ ดา้นการแลกเปล่ียนความรู้มีค่าเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.88 (S.D. เท่ากบั 

0.41) ระดบัความคิดเห็นมาก ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 3 : ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานด้านปริมาณงาน การครอบคลุมพ้ืนท่ี

บริการ และความรวดเร็วในการขนส่งของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเลก็ในภาคตะวนัออก    

     โดยรวมของประสิทธิภาพการทาํงานดา้นปริมาณงาน การครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการและความรวดเร็วใน

การขนส่งของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.91 (S.D. เท่ากบั 0.32) อยูใ่น

ระดับมาก เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการทาํงานรายด้านพบว่า อนัดับแรก คือประสิทธิภาพการทาํงานด้าน                     

การครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.94 (S.D. เท่ากบั 0.39) อยู่ในระดบัมาก อนัดบั

สองคือประสิทธิภาพการทาํงานดา้นความรวดเร็วในการขนส่งมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.91 (S.D. 

เท่ากบั 0.42) อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบัสามประสิทธิภาพการทาํงานดา้นปริมาณงาน มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 

x� เท่ากบั 3.87 (S.D. เท่ากบั 0.38) อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 
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ส่วนท่ี  4: วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) 

 สมมติฐานท่ี 1 : ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่ง ท่ีมีลกัษณะขององคก์รดา้นระยะเวลาในการดาํเนินงาน

ขององคก์ร ประเภทรถบรรทุกท่ีใหบ้ริการ จาํนวนรถบรรทุกท่ีใหบ้ริการ รูปแบบการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ระยะเวลาท่ีมีการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ พ้ืนท่ีตั้งขององคก์ร ระยะทางระหวา่งทาํเลท่ีตั้งกบัลูกคา้ แตกต่าง

กนั จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นปริมาณงาน การครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ และความรวดเร็วในการขนส่ง

ท่ีแตกต่างกนั 

 

 
  

ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่ง ท่ีมีลกัษณะขององคก์รดา้นระยะเวลาในการดาํเนินงานขององคก์ร 

ประเภทรถบรรทุกท่ีใหบ้ริการ จาํนวนรถบรรทุกท่ีใหบ้ริการ รูปแบบการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ ระยะเวลาท่ี

มีการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ พ้ืนท่ีตั้งขององคก์ร ระยะทางระหวา่งทาํเลท่ีตั้งกบัลูกคา้ มีผลต่อประสิทธิภาพ

การทาํงานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2: ระดับอิทธิพลของคุณลักษณะของการรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการทํางานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กในภาคตะวนัออกด้านปริมาณงาน                  

การครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ ความรวดเร็วในการขนส่ง      

 

 
 

ระดบัอิทธิพลของคุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

ของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งดา้นการประหยดั ดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ ดา้นการบริหารความเส่ียง และ

ดา้นการพฒันาความสามารถ มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งท่ีแตกต่างกนั 
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6. อภิปรายผล     

สมมติฐานท่ี 1: ผลวิจยัพบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งมีลกัษณะขององคก์รดา้นระยะเวลาใน

การดาํเนินงานขององค์กร ประเภทรถบรรทุกท่ีให้บริการ จาํนวนรถบรรทุกท่ีให้บริการ รูปแบบการรวมกลุ่ม

พนัธมิตรทางธุรกิจ ระยะเวลาท่ีมีการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ พ้ืนท่ีตั้งขององคก์ร และระยะทางระหวา่งทาํเล

ท่ีตั้งกบัลูกคา้ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นปริมาณงาน การครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ และความรวดเร็ว

ในการขนส่งท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนนิกานต์ รุจีหิรัญญปกฤต (2554) ไดท้าํการศึกษาการ

รวมกลุ่มพนัธมิตรของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศขนาดเลก็ในประเทศไทย งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์

เพ่ือตอ้งการศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศขนาดเลก็ใน

ไทยตอ้งการ รวมทั้งศึกษาแรงจูงใจและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการรวมกลุ่มพนัธมิตร จากการวจิยัพบวา่ รูปแบบท่ีผูรั้บ

จดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศขนาดเล็กในไทยเลือกรวมกลุ่มมากท่ีสุด คือ พนัธมิตรทางธุรกิจแบบร่วมมือ

กนัเป็นคร้ังคราวแลว้แต่ตกลง โดยแรงจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการรวมกลุ่มมากท่ีสุดมาจากแรงจูงใจภายนอก เร่ืองการท่ี

ลูกคา้จะไดรั้บบริการท่ีหลากหลายและครบวงจรมากยิง่ข้ึน 

 สมมติฐานท่ี 2 ระดับอิทธิพลของคุณลักษณะของการรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการทํางานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กในภาคตะวนัออกด้านปริมาณงาน                  

การครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ ความรวดเร็วในการขนส่ง      

 1. ประสิทธิภาพการทาํงาน ดา้นปริมาณงาน ปัจจยัคุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมี

อิทธิพล ได้แก่ ด้านการบริหารความเส่ียง ด้านการประหยดั ด้านการแลกเปล่ียนความรู้ และด้านการพฒันา

ความสามารถ ตามลาํดับ  งานวิจัยน้ีสอดคล้องกับ จักรพงษ์ ทําเนาว์ (2559) ได้ทําการศึกษาเร่ืองแนวทาง                      

การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการขนส่งไปรษณียภณัฑ์และพสัดุไปรษณีย ์กรณีศึกษา บริษทั ไปรษณีย์

ไทย จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาการขนส่งไปรษณียภณัฑข์องบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั รวมทั้งเพ่ือ

ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณียภณัฑข์องบริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ี

มีแนวโนม้การขยายตวัเพ่ิมข้ึนของรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การเติบโตของตลาดของอุตสาหกรรมมีสูง ประกอบกบั

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีเปิดดาํเนินงานมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ยอ่มมีประสบการณ์ในการดาํเนินงานสูง 

สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 2. ประสิทธิภาพการทาํงาน ดา้นการครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ ปัจจยัคุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตร

ทางธุรกิจท่ีมีอิทธิพล ได้แก่ ด้านการพฒันาความสามารถ ด้านการบริหารความเส่ียง และด้านการประหยดั 

ตามลาํดับ งานวิจัยน้ีสอดคลอ้งกับ วิพฒัน์ภา คาเจริญ (2556) ได้ทาํการศึกษากลยุทธ์เพ่ือลดความเส่ียงโดย                   

การกระจายธุรกิจของบริษทัยเูซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหา

แนวทางและจัดทาํกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียงและสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้กับบริษทั ยูเซ็น                   

โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ค่านิยมคนญ่ีปุ่นมีอิทธิพลต่อการเลือกบริษทัคู่คา้ 

และลูกคา้มีอยู่หลายธุรกิจ จากการวิเคราะห์ผูศึ้กษาเห็นว่า บริษทัควรทาํการกระจายธุรกิจเพ่ือลดความเส่ียง                  

โดยการใชก้ลยทุธ์การเจาะตลาด การพฒันาสินคา้และบริการ กฎ 80/20 การทาํพนัธมิตรทางธุรกิจ และกลยุทธ์

การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน   

 3. ประสิทธิภาพการทาํงาน ดา้นความรวดเร็วในการขนส่ง ปัจจยัคุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตร

ทางธุรกิจท่ีมีอิทธิพล ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นการพฒันาความสามารถ และดา้นการแลกเปล่ียน

ความรู้ ตามลาํดบั งานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบั อิสริยา ป่ินตบแต่ง (2554) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัจูงใจในการแลกเปล่ียน



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1042 

ความรู้ของพนกังานสายสนบัสนุน ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา

ปัจจยัจูงใจท่ีทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งพนักงานสายสนบัสนุนในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี

และเพ่ือศึกษาช่องทางในการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างพนักงานสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี          

สุรนารี ผลการวจิยั พบวา่ ทั้งปัจจยัจูงใจภายนอกและปัจจยัจูงใจภายในมีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยู ่ในระดบัมากทั้ง

สอง ปัจจยัจูงใจภายนอกท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การจดัสภาพแวดลอ้มในการแลกเปล่ียนความรู้ และปัจจยัจูงใจ

ภายในท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือความเป็นมืออาชีพ 

  

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ด้านปริมาณงาน ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งควรมุ่งเน้นคุณลกัษณะของการรวมกลุ่ม

พนัธมิตรทางธุรกิจ ในดา้นการบริหารความเส่ียงและแบ่งเบาภาระทางดา้นตน้ทุน ดา้นการประหยดัจากขอบเขต

การดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน ด้านการแลกเปล่ียนความรู้ และด้านการพฒันาความสามารถดา้นการบริหารจดัการ 

เพราะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณงานของผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเลก็ในภาคตะวนัออก  

(2) ดา้นการครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งควรมุ่งเนน้คุณลกัษณะของ

การรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ ในดา้นการพฒันาความสามารถดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการบริหารความเส่ียง

และแบ่งเบาภาระทางดา้นตน้ทุน และดา้นการประหยดัจากขอบเขตการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะเป็นปัจจยัท่ี

ส่งผลใหเ้กิดการบริหารจดัการรถขนส่งไดอ้ยา่งครอบคลุมเม่ือมีการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร      

(3) ดา้นความรวดเร็วในการขนส่ง ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งควรมุ่งเน้นคุณลกัษณะของ

การรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจ ในดา้นการบริหารความเส่ียง ดา้นการพฒันาความสามารถ และดา้นการแลกเปล่ียน

ความรู้ เพราะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความรวดเร็วในการขนส่ง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาแบบเจาะจงของกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งทุก

ภาคในประเทศไทย เน่ืองจากผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งมีลกัษณะขององคก์รแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ดา้น

คุณลกัษณะของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีแตกต่างกนั 

(2) ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพการในธุรกิจบริการขนส่งเพ่ือให้ไดข้้อมูลท่ีลึกข้ึน และ

สมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งโดยตรงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

(3) ศึกษาขอ้บกพร่องในปัจจยัท่ียงัไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นปริมาณงาน การครอบคลุม

พ้ืนท่ีบริการ และความรวดเร็วในการขนส่ง เพ่ือเพ่ิมปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานครบทุกปัจจยั 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

         วิทยานิพนธ์ เร่ือง บทบาทของการรวมกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาดเล็กในภาคตะวนัออก ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและ                   

ความอนุเคราะห์ใหค้าํปรึกษาช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอยา่ง

ดียิง่จากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าช้ีแนะแนวทางตลอดจนใหค้าํปรึกษาจนสาํเร็จสมบูรณ์ 

ผูว้จิยัมีความรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
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         ขอขอบพระคุณคณาจารย ์ผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน และกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งขนาด

เล็กในภาคตะวนัออกทุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้เป็นอยา่งดี ให้ความกรุณาและอนุเคราะห์ใน

การตรวจสอบความถูกตอ้ง และท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าตอบแบบสอบถามและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีกบัผูว้จิยั 
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https://www.stou.ac.th/Schools/Sec/Services/e-Learning3/01-01.html
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัการปรับตวัทางวฒันธรรม และการสร้างแบรนดน์ายจา้งของ

แรงงานต่างด้าวท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรอุตสาหกรรมการผลิตในจงัหวดัชลบุรีโดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แรงงานต่างดา้วโรงงานการผลิตในจงัหวดั

ชลบุรี จาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์                

การถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ  

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรีมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับตวัทางวฒันธรรม 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ยอมรับในการเปล่ียนแปลง 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความมั่นใจในตนเอง คุณค่าในตนเองและการเปิดใจรับส่ิงใหม่ตามลาํดับ                      

2) แรงงานต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรีมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างแบรนด์นายจา้ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบวา่มี 3 ดา้นในระดบัมาก และ 1 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 

ดงัน้ี รายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณค่าดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา คุณค่าดา้นสังคมและโอกาสกา้วหนา้ 

และคุณค่าดา้นความน่าสนใจ ตามลาํดบั รายขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ 3) การปรับตวัทาง

วฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรีมี 2 ปัจจยัไดแ้ก่ การเปิดใจรับ              

ส่ิงใหม่ และความมัน่ใจในตนเอง 4) การสร้างแบรนด์นายจา้งท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของงานแรงงาน
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ต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรี ไดแ้ก่ คุณค่าดา้นสงัคมและโอกาสกา้วหนา้ คุณค่าดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา คุณค่า

ทางเศรษฐกิจ และคุณค่าดา้นความน่าสนใจ 

 

คาํสําคญั: การปรับตวัทางวฒันธรรม, การสร้างแบรนดน์ายจา้ง, แรงงานต่างดา้ว, ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

ABSTRACT 

This research aimed to investigate factors of cultural adjustment and employer branding influencing the 

organizational commitment of migrant workers of manufacturing companies in Chonburi province. The data were 

gathered from 400 migrant workers of manufacturing companies in Chonburi province with the use of questionnaires. 

The statistics applied for the data analysis included percentage, mean, standard deviation, and multiple linear 

regression analysis. 

 The research results show that 1) the respondents expressed a high level of opinion toward the migrant workers’ 

cultural adjustment. When each aspect was considered, it was found that the aspect of accepted the change was 

ranked with the highest mean score, whereas the other aspects with lower mean scores were, ranked in descending 

order of their mean scores namely, self-confidence, self-worth, and open-mindedness 2) the respondents 

demonstrated their opinions toward the employer branding and it was found that there are three aspects with the 

highest mean scores namely applied and development value, social value, and opportunity for advancement and 

interesting value, 3) there are two aspects of cultural adjustment that influenced organizational commitment of 

migrant workers in Chonburi province namely, open-mindedness and self-confidence, and 4) there are four aspects 

of employer branding that influenced organizational commitment of migrant workers in Chonburi province, namely 

social value and opportunity for advancement, applied and development value, economic value, and interesting value. 

 

Keywords: Cultural Adjustment, Employer Branding, Migrant Workers, Influencing Organizational Commitment 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 แรงงานต่างดา้วเป็นบุคคลซ่ึงไม่มีสญัชาติไทยแต่ไดเ้ดินทางมาทาํงานในแผน่ดินประเทศไทย โดยไดใ้ช้

กําลังกาย ความรู้ ความสามารถ เพ่ือประสงค์ผลตอบแทนเป็นค่าจ้างหรือประโยชน์อ่ืนใด ประเทศไทยมี                     

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้เกิด

ความไม่สมดุลในตลาดแรงงานทาํใหป้ริมาณงานมากกวา่จาํนวนแรงงานท่ีมีอยูส่่งผลใหผู้ป้ระกอบการจาํเป็นตอ้ง

หาแรงงานอ่ืนเขา้มาทดแทนจึงเกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากประเทศหน่ึงไปยงัประเทศหน่ึง ผลการศึกษาของ 

Barakat และคณะ (2015) พบว่าการปรับตวัทางวฒันธรรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานและความสุขใน                

การทาํงานของคนในองคก์ร การปฏิบติังานท่ีละเลยความแตกต่างของบริบททางวฒันธรรมขดัขวางความสาํเร็จ

ของผลการทํางาน และลดระดับความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ในทางกลับกันการปฏิบัติงานท่ีตระหนักถึง                   

ความแตกต่างทางวฒันธรรมสร้างความสาํเร็จในการปฏิบติังานไดสู้งกวา่  

 การท่ีแต่ละองคก์รตอ้งการจาํนวนแรงงานต่างดา้วท่ีเพ่ิมมากข้ึนองคก์รจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้าง แบรนด์

นายจ้าง (Employer brand) เพราะแบรนด์นายจ้าง คือ รูปแบบของลกัษณะและคุณภาพต่างๆ ในการจ้างงาน                  
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เพ่ือดึงดูดและสร้างแรงจูงใจท่ีมุ่งส่ือสารทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์กรเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องค์กร และ

วฒันธรรมองค์กรทาํให้อยากเขา้ร่วมงานกบัองคก์รและช่วยรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการทาํงานให้อยูก่บั

องคก์รนานท่ีสุด ในการทาํงานนั้นถา้แรงงานต่างดา้วไม่มีการปรับตวัทางวฒันธรรมหรือองคก์รไม่สร้างแบรนด์

นายจ้างอาจจะส่งผลต่อการลาออกจากองค์กรได้ หรือในขณะเดียวกันถา้แรงงานต่างด้าวมีการปรับตัวทาง

วฒันธรรมแรงงานต่างดา้วก็จะเกิดความผกูผนัต่อองคก์ร 

 อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาการปรับตวัทางวฒันธรรมหรือการสร้างแบ

รนด์นายจา้งเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยยงัไม่มีการศึกษาการปรับตวัทางวฒันธรรมและการสร้างแบรนด์นายจา้ง

ของแรงงานต่างดา้ว ดงันั้นผูว้จิยัจึงมุ่งท่ีจะศึกษาการปรับตวัทางวฒันธรรมและการสร้างแบรนดน์ายจา้งท่ีมีผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว เพ่ือใหท้ราบแนวทางการสร้างความผกูพนัของแรงงานต่างดา้ว รวมทั้ง

การมีส่วนร่วมในการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ให้องคก์รกา้วไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยผลท่ีไดจ้าก

การศึกษาจะนาํไปเป็นแนวทางในการสร้างความผกูพนัในงานของแรงงานต่างดา้วต่อองคก์รต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์งานวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรี 

(2) เพ่ือศึกษาระดบัการปรับตวัทางวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว 

(3) เพ่ือศึกษาระดบัการสร้างแบรนดน์ายจา้งท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

3.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการปรับตวัทางวฒันธรรม 

Kagen & Cohen (1990) ได้กล่าวว่าการปรับตัวทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการท่ีแสดงถึงระดับ

ความสัมพนัธ์ท่ีบุคคลมีต่อวฒันธรรมเจา้บา้น รวมถึง การหดหายไปของวฒันธรรมดั้งเดิมของตน ซ่ึงวิธีการของ

แต่ละบุคคลในการจดัการกบั สถานการณ์ใหม่ๆ หรือวฒันธรรมใหม่นั้นจะแตกต่างกนัไป ในขณะท่ี Oberg (1960)  

ไดเ้สนอขั้นการปรับตวัทางวฒันธรรมนั้น วา่ประกอบดว้ย 4 ระยะต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ขั้นต่ืนตาต่ืนใจ 2) ขั้นวกิฤติหรือ

ต่อตา้น 3) ขั้นฟ้ืนตวั 4) ขั้นการปรับตวั  

Sunanta Siengthai & Fredric William Swierczek (2017) ได้ศึกษาการปรับตวัทางวฒันธรรมในบริษทั

ชาวจีนในประเทศไทยถึงผลกระทบของค่านิยมทางวฒันธรรมและการปรับตวัทางวฒันธรรมของชาวจีนและคน

ไทยในการดาํเนินงานขององคก์ร โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแนวทางใหม่ในเร่ือง HRM แนวปฏิบติั (เช่น การจดัหาและ

ฝึกอบรม) เพ่ือส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรและความร่วมมือระหว่างชาวจีนและเพ่ือนร่วมงานชาวไทยเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพขององคก์รในการแข่งขนัการศึกษาน้ีมีส่วนสนบัสนุนวรรณกรรมเก่ียวกบัการจดัการวฒันธรรมและ

วฒันธรรมการปรับตวั  

3.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการสร้างแบรนด์นายจ้าง 

Backhaus and Tikoo (2004) กล่าวถึงประโยชน์ของการสร้างแบรนดท์าํใหก้ารวางแผนในกระบวนการ

สรรหาบุคลากรมีความชดัเจน ความร่วมมือของทั้งจากผูบ้ริหารและฝ่ายต่างๆ ในการร่วมกาํหนดภาพลกัษณ์ของ

องคก์ารท่ีชดัเจน มีปรัชญาการทาํงานแนวทางการบริหาร เพ่ือส่ือสารแบรนดข์ององคก์ารสู่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง

ชดัเจนมากข้ึน มิติความน่าดึงดูดใจขององคก์ารตามหลกัการสร้างแบรนดน์ายจา้ง   
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ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์ (2560) ระบุถึงองค์ประกอบของการเป็นองค์การท่ีมีความน่าดึงดูดใจตาม

หลกัการสร้างแบรนด์ว่านักการบริหารทรัพยากรมนุษย ์สามารถนาํองค์ประกอบการเป็นองค์การท่ีมีความน่า

ดึงดูดใจ มาใชว้างแผนกลยทุธ์การสร้างแบรนดน์ายจา้งและวางแผนการสรรหาบุคลากร โดยการสร้างภาพลกัษณ์

ท่ีดีให้กับองค์การนั้น ก็เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคลากรได้อย่างสอดคลอ้งและ

เหมาะสม เป็นองค์การท่ีน่าดึงดูดใจให้ทํางานด้วยมากท่ีสุด เพ่ือสร้างความพร้อมและความได้เปรียบทาง                     

การแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

3.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์กร 

Steer (2015) แสดงความคิดเห็นวา่ ความผกูพนัในองคก์รเป็นเร่ืองสาํคญในการ บริหารงานเพราะการศึกษา

เร่ืองความผูกพนัในองคก์รสามารถใชท้าํนายอตัราการเขา้-ออกจากงานได ้ดีกวา่การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจใน

งาน และ ความผูกพนัในองค์กรเป็นแรงผลกัดนัผูป้ฏิบติังานในองคก์รให้ทาํงานไดดี้กว่าผูไ้ม่มีความผูกพนัใน

องคก์ร ทาํใหเ้ห็นถึง ความผกูพนัต่อองคก์รยิง่เป็นตวัช้ีถึงประสิทธิภาพขององคก์ร 

วิทยา ธาตุบุรมย ์และคณะ (2563) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั 

เอกชนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการพบวา่ ปัจจยัประสบการณ์การทาํงานในดา้นการเปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้

ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจในการปฏิบติังาน มอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย ปัจจยัลกัษณะ

องค์การในดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ควรมีการให้ค่าตอบแทนสูงกวา่

องคก์ารอ่ืนๆ สาํหรับพนกังานดีเด่นเพ่ือป้องกนัไม่ใหพ้นกังานลาออก และปัจจยัลกัษณะงานท่ีทาํในดา้นความคาดหวงั

ท่ีไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ารควรให้พนกังานไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ความสามารถในอาชีพเป็นอยา่งดี 

เช่น ดูงาน ฝึกอบรม เป็นตน้  

3.4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.5 สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัการปรับตวัทางวฒันธรรมมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรี 

2. ปัจจยัการสร้างแบรนดน์ายจา้งมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรี 

 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

1. ดา้นความตั้งใจอยู ่   2.ดา้นความรู้สึก 

3. ดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม 

ดัดแปลงจาก วิทยา ธาตุบุรมย ์ (2563) จิรกฤต 

จินดาสวสัด์ิ (2562)  

 

ปัจจัยการปรับตัวทางวฒันธรรม    

1. การเปิดใจรับส่ิงใหม่    2. ยอมรับในการเปล่ียนแปลง 

3.ความมัน่ใจในตนเอง     4. คุณค่าในตนเอง 

ดัดแ ปล งจาก  Sunanta Siengthai & Fredric William Swierczek 

(2017)  

 
ปัจจัยการสร้างแบรนด์นายจ้าง    

1. คุณค่าดา้นสงัคมและโอกาสกา้วหน้า  2. คุณค่าดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา 

3. คุณค่าทางเศรษฐกิจ                              4. คุณค่าดา้นความน่าสนใจ 

ดดัแปลงจาก ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์ (2560)  
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4.วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 ประชากรและตวัอย่าง  

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ จาํนวนแรงงานต่างดา้วทั้งหมดจากอุตสาหกรรมการผลิตในจงัหวดัชลบุรี จาํนวน 400 

คน ใชสู้ตรคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได ้ท่ีระดบัร้อยละ 95% 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยมีลกัษณะเป็นคาํตอบ

แบบเลือกตอบ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยการปรับตัวทางวฒันธรรมของแรงงานต่างด้าว ส่วนท่ี 3 

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการสร้างแบรนดน์ายจา้ง ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร  

4.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรง

เก่ียวกับเน้ือหาของเคร่ืองมือ โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาของผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน 1) รศ.ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ 

อาจารยดี์เด่นกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาศรีปทุม พ.ศ. 2564 2) ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผูบ้ริหารหลกัสูตร 

M.B.A กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลยัศรีปทุม ชลบุรี 3) ดร.สายชล ป่ินมณี อาจารยส์าขาโลจิ

สติกส์และซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัศรีปทุม ชลบุรี และนาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทาํการทดสอบ

ล่วงหนา้กบัแรงงานต่างดา้วท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 30 คน แลว้นาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์

หาค่าความเช่ือมัน่ ไดค้่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s alpha มากกวา่  0.90 

4.5 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั  

แบ่งเป็น สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ร้อยละ ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ

สมมติฐาน โดยกาํหนดนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ทดสอบความสัมพนัธ์ (correlation) และการวิเคราะห์                 

การถดถอยพหุคูณ (multiple regression) 

 

5. ผลการวจัิย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัการปรับตวัทางวฒันธรรม  
 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับตวัทางวฒันธรรม โดยรวม 

การปรับตวัทางวฒันธรรม 
N = 400 

ระดบัความคิดเห็น ลาํดบัท่ี 
x� SD 

1.การเปิดใจรับส่ิงใหม่ 4.23 0.92 มากท่ีสุด 4 

2.ยอมรับในการเปล่ียนแปลง 4.29 0.89 มากท่ีสุด 1 

3.ความมัน่ใจในตนเอง 4.28 0.87 มากท่ีสุด 2 

4.คุณค่าในตนเอง 4.28 0.89 มากท่ีสุด 2 

โดยรวม 4.27 0.87 มากท่ีสุด  
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัการสร้างแบรนด์นายจ้าง  
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการสร้างแบรนดน์ายจา้ง 

การสร้างแบรนดน์ายจา้ง 
N = 400 

ระดบัความคิดเห็น ลาํดบัท่ี 
x� SD 

1. คุณค่าดา้นสังคมและโอกาสกา้วหนา้ 3.72 0.56 มาก 2 

2. คุณค่าดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา 3.82 0.56 มาก 1 

3. คุณค่าทางเศรษฐกิจ 3.33 0.57 ปานกลาง 3 

4. คุณค่าดา้นความน่าสนใจ 3.72 0.56 มาก 2 

โดยรวม 3.65 0.49 มาก  

 

ส่วนที ่3 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กร  
 

ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยรวม 

ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร 
N = 400 

ระดบัความคิดเห็น ลาํดบัท่ี 
x� SD 

1.ดา้นความตั้งใจอยู่ 3.46 0.59 มาก 3 

2.ดา้นความรู้สึก  

3.ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 

3.76 

3.68 

0.48 

0.60 

มาก 

มาก 

1 

2 

โดยรวม 3.63 3.51 มาก  

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน   

สมมติฐานท่ี 1 การปรับตวัทางวฒันธรรมมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดั

ชลบุรี  

 

ตารางที ่4  การทดสอบสมัประสิทธ์ิการถดถอยระหวา่งตวัแปรตน้ทางของปัจจยัการปรับตวัทางวฒันธรรม  

 กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของแรงงานต่างดา้ว 

   B 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย

คะแนนมาตรฐาน  (β) 
ลาํดบัท่ี t p 

ค่าคงท่ี (Constant) (a) 1.856 -  20.80 0.00* 

1. การเปิดรับส่ิงใหม่ 0.28 0.50 1 9.95 0.00* 

2. ยอมรับในการเปล่ียนแปลง -0.05 -0.09 4 3.26 0.45 

3. ความมัน่ใจในตนเอง 0.17 0.29 2 -1.96 0.04* 

4. คุณค่าในตนเอง 0.01 0.03 3 4.31 0.79 

R = 0.730    R2 = 0.533        F =112.53     p-value = 0.000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ การเปิดใจรับส่ิงใหม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงาน

ต่างดา้ว (R = 0.723) มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรี ความมัน่ใจในตนเอง

มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว (R = 0.714) มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงาน

ต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ดงัน้ี 

ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม  =  0.276 (การเปิดรับส่ิงใหม่) + 0.173 (ความมัน่ใจในตนเอง) 

 Y = a + b1 X1 + b3 X3 Y = 1.856 + 0.276 X1 + 0.173 X2 

สมมติฐานท่ี 2 การสร้างแบรนด์นายจา้ง มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดั

ชลบุรี  

 

ตารางที ่5  การทดสอบสมัประสิทธ์ิการถดถอยระหวา่งตวัแปรตน้ทางของการสร้างแบรนดน์ายจา้งกบัความผกูพนั 

 ต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว 

 B 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย

คะแนนมาตรฐาน  (β) 
ลาํดบัท่ี t p 

ค่าคงท่ี (Constant) (a) 0.33 -  3.44 0.01* 

1. คุณค่าดา้นสังคมและโอกาสกา้วหนา้ 0.20 0.22 4 4.09 0.00* 

2. คุณค่าดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา 0.28 0.31 1 5.66 0.00* 

3. คุณค่าทางเศรษฐกิจ 0.20 0.22 3 6.83 0.00* 

4. คุณค่าดา้นความน่าสนใจ 0.22 0.25 2 6.40 0.00* 

R = 0.866    R2 = 0.750        F =296.73     p-value = 0.000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณค่าด้านสังคมและโอกาสก้าวหน้ามีผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์รของแรงงานต่างดา้ว (R = 0.800) มีอิทธิผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรี 

คุณค่าดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันามีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว (R = 0.802) มีอิทธิผล

ต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรี คุณค่าทางเศรษฐกิจมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร

ของแรงงานต่างดา้ว (R = 0.654) มีอิทธิผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรี คุณค่า

ดา้นความน่าสนใจมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว (R = 0.742) และมีอิทธิผลต่อความผกูพนัตอ่

องคก์รของแรงงานต่างดา้วในจงัหวดัชลบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ 

ดงัน้ี 

ความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวม  =  0.202 (คุณค่าดา้นสังคมและโอกาสกา้วหน้า) + 0.277 (คุณค่าดา้น     

การประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา) + 0.198 (คุณค่าทางเศรษฐกิจ) + 0.222 (คุณค่าดา้นความน่าสนใจ) 
 

 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4  

Y = 0.334 + 0.202 X1 + 0.277 X2 + 0.198 X3 + 0.222 X4 
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6. อภิปรายผล 

 การปรับตัวทางวฒันธรรมที่มีอทิธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของแรงงานต่างด้าว ไดแ้ก่ การเปิดรับ

ใจส่ิงใหม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว (R = 0.723) ในระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ยอมรับในการเปล่ียนแปลงมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว (R = 0.688) ในระดบั

มากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความมัน่ใจในตนเองมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว 

(R = 0.714) ในระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คุณค่าในตนเองมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ

แรงงานต่างดา้ว (R = 0.686) ในระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

การเปิดใจรับส่ิงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ การปรับตวัทางวฒันธรรมดา้นการเปิดใจรับส่ิงใหม่ คือ สามารถ

รักษาความเป็นตวัเองไดแ้มผู้อ่ื้นจะไม่เห็นดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Sununta Siengthai (2017) การปรับตวั

ทางวฒันธรรมในบริษทัชาวจีนในประเทศไทย พบว่า ดา้นการเปิดรับส่ิงใหม่ คือการยอมรับความแตกต่างใน

วฒันธรรมของพวกเขา ซ่ึงเป็นการจดัองคป์ระกอบใหม่สาํหรับการหาแนวทางในการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร

และความร่วมมือระหวา่งชาวต่างชาติชาวจีนและชาวไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์ร 

ความมัน่ใจในตนเอง ผลการศึกษาพบว่า ความมัน่ใจในตนเอง โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รู้สึกมัน่ใจท่ีจะรับมือกับการดาํเนินชีวิตไม่ว่าท่านจะอยู่ท่ีใด การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ พิณนภา หมวกยอด (2563) การปรับตวัขา้มวฒันธรรมของชาวต่างชาติท่ีทาํงานกับคนไทยใน

จงัหวดัเชียงใหม่ จากการวิเคราะห์สะทอ้นให้เห็นถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับตวัขา้มวฒันธรรม การปรับตวั

ในช่วงเวลาการปฏิบติังานในประเทศไทย ไดแ้ก่ ทศันคติของชาวต่างชาติต่อประเทศเจา้บา้น ทกัษะดา้นการรับรู้

บุคลิกภาพของชาวต่างชาติ ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน แรงจูงใจขา้มวฒันธรรม การส่ือสารขา้มวฒันธรรม 

การสนบัสนุนทางสงัคม การสนบัสนุนช่วยเหลือจากองคก์ร 

การสร้างแบรนด์นายจ้างทีม่อีทิธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของแรงงานต่างด้าว ไดแ้ก่ 

คุณค่าดา้นสังคมและโอกาสก้าวหน้ามีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของแรงงานต่างด้าว (R = 0.800)              

ในระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คุณค่าดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันามีผลต่อความผกูพนั

ต่อองค์กรของแรงงานต่างด้าว (R = 0.802) ในระดับมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คุณค่าทาง

เศรษฐกิจมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว (R = 0.654) ในระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 คุณค่าดา้นความน่าสนใจมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว (R = 0.742) ในระดบัมาก

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คุณค่าดา้นสังคมและโอกาสกา้วหนา้ ผลการศึกษาพบวา่ คุณค่าดา้นสงัคมและโอกาสกา้วหนา้ โดยรวม

อยู่ในระดับมากข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องค์กรมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับพนักงาน การศึกษาคร้ังน้ี

สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา ธาตุบุรมย์ และคณะ (2563) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ

พนกังานบริษทัเอกชนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ปัจจยัลกัษณะงานท่ีทาํ ปัจจยัลกัษณะองคก์าร และปัจจยั

ประสบการณ์การทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การในระดบัปานกลางและมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกแสดงว่าถา้พนักงานบริษทัเอกชนในเขต

จังหวดัสมุทรปราการ มีความคิดเห็นท่ีดีในเร่ืองปัจจัยลกัษณะงานท่ีทํา ปัจจัยลกัษณะองค์การ และปัจจัย

ประสบการณ์การทาํงาน จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงข้ึนดว้ยตามลาํดบั 

คุณค่าดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา ผลการศึกษาพบวา่ คุณค่าดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เป็นองคก์ารท่ีใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้ง
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กบัการศึกษาของ วธญั�ู มารียสิ์ริสกลุ (2563) ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้แบรนดน์ายจา้งกบัผลการปฏิบติังาน

ของพนกังาน การรับรู้แบรนดน์ายจา้งมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน การรับรู้แบรนด์

นายจา้งมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั             

ผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

คุณค่าทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบวา่ คุณค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ องค์กรมีโอกาสได้รับการส่งเสริมสนับสนุนภายใน การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกับการศึกษาของ                      

ปรินทร์ฉัตร พงศ์นาคศิริ (2565) ปัจจยัแนวปฏิบติัการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อความผูกพนัองคก์รของ

พนักงานองคก์ร/ธุรกิจสตาร์ทอพัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การฝึกอบรมและการพฒันา สภาพการทาํงาน 

ค่าตอบแทนและผลตอบแทน และการประเมินผลงาน ส่งผลเชิงบวกต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน

องคก์รควรให้ความสาํคญักบัแนวปฏิบติัการจดัการทรัพยากรมนุษยข์า้งตน้เพ่ือเพ่ิมระดบัความผูกพนัต่อองคก์ร

ของพนกังาน 

คุณค่าดา้นความน่าสนใจ ผลการศึกษาพบวา่ คุณค่าดา้นความน่าสนใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องคก์ารมีสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีน่าทา้ทาย การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

ปัณรสา เอ่ียมละออง (2565) ผลของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อการสร้างแบรนดน์ายจา้ง และผลการปฏิบติังาน

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่าเทียบเรือ A0-A5 ในท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ผลการวจิยั การสร้างแบรนด์

นายจา้งใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบทั้ง 5  คุณค่า ทั้งในแง่ของการพฒันาทัว่ทั้งองคก์ารท่ีจะช่วยใหพ้นกังานมี

การพฒันาศกัยภาพ นอกจากนั้นการนาํเสนอคุณค่ายงัช่วยให้องค์การเป็นท่ีรู้จกัจากบุคคลภายนอกและยงัช่วย

รักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพใหค้งอยูก่บัองคก์ารใหน้านท่ีสุด 

 

7.ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) องคก์รควรพิจารณาปัจจยัการปรับตวัทางวฒันธรรมเร่ืองการเปิดใจรับส่ิงใหม่ และความมัน่ใจ

ในตนเองเพราะทั้งสองปัจจยัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วโดยการท่ีองคก์รควรนาํแรงงาน

ต่างดา้วท่ีมีอายเุยอะ รายไดต่้อเดือนเยอะ และระยะเวลาการปฏิบติังานมาก มาเป็นเจา้หนา้ท่ีคนสาํคญัในพฒันา

ปัจจัยการปรับตวัทางวฒันธรรมเร่ืองการเปิดใจรับส่ิงใหม่ และความมัน่ใจในตนเองให้กับพนักงานใหม่ได้

รวดเร็วมากข้ึน 

 (2) องคก์รควรพิจารณาเร่ืองการสร้างแบรนดน์ายจา้ง ในดา้นคุณค่าดา้นสังคมและโอกาสกา้วหนา้ 

คุณค่าดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันา คุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าดา้นความน่าสนใจ เพราะทุกปัจจยัมีผล

ต่อความผูกพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้ว โดยการให้ความสาํคญักบัการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หรือเสริมทกัษะใน

การทาํงานใหม่ๆให้แรงงานต่างดา้วไม่ให้เกิดอาการเบ่ือการทาํงานซํ้ าเดิม อีกทั้งองค์กรตอ้งคาํนึงถึงนโยบาย              

การพฒันาและบริหารจดัการการทาํงานของแรงงานต่างดา้วจากภาครัฐเพ่ือนาํมาเสริมความผกูพนัต่อองคก์รของ

แรงงานต่างดา้วใหม้ากยิง่ข้ึน 

 (3) องคก์รควรพิจารณาการสร้างความผกูพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานสังคม และ ดา้นความรู้สึก

ซ่ึงเพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาแรงงานต่างดา้วท่ีมีอายเุยอะ รายไดต่้อเดือนเยอะ และระยะเวลาการปฏิบติังาน

มากท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์รลดนอ้ยลง ซ่ึงควรสร้างความผูกพนัต่อองคก์รโดยการ เล่ือนตาํแหน่งหรือใหมี้ส่วน
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ในการเสนอแนะในการทาํงานหรือนโยบายท่ีมีประโยชน์ต่อองคก์รเพ่ือใหแ้รงงานต่างดา้วมีความรู้สึกถึงการเป็น

คนสาํคญัขององคก์รเพ่ือเพ่ิมความผกูพนัต่อองคก์รใหม้ากยิง่ข้ึนในแรงงานต่างดา้วกลุ่มน้ี 

 (4) ความคิดเห็นภาพรวมการสร้างแบรนดน์ายจา้งอยูใ่นระดบัมากซ่ึงนอ้ยกวา่ความคิดเห็นภาพรวม

การปรับตวัทางวฒันธรรมท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดแต่ในการศึกษาพบวา่การสร้างแบรนดน์ายจา้งมีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รทุกดา้นแสดงใหเ้ห็นวา่ถา้องคก์รมีการพฒันาเร่ืองการสร้างแบรนดน์ายจา้งมากข้ึนอาจจะทาํให้มี

ผลชดัเจนต่อความผกูพนัต่อองคก์รของแรงงานต่างดา้วมากข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรศึกษาผลกระทบของการปรับตวัของแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย เพ่ือให้

ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนกบัแรงงานต่างดา้ว รวมไปถึงผลกระทบท่ีมีต่อตลาดแรงงานไทยดว้ย 

 (2) ควรศึกษาปัจจยัในการสร้างแรงจูงใจของแรงงานต่างดา้วท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร หรือ

ปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถใหค้งอยูใ่นองคก์ร 

 (3) ควรนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีไปศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาปัจจยัการปรับตวัทางวฒันธรรม

และการสร้างแบรนดน์ายจา้งของแรงงานต่างดา้วท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในจงัหวดัชลบุรี โดยมุ่งเนน้ดา้น

การพฒันาแรงงานต่างดา้วใหมี้ความผกูพนักบัองคก์รต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจดัการเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาศกัยภาพและความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัของธุรกิจสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือ ประชาชนผูใ้ชร้ถยนต ์

ผูป้ระกอบกิจการธุรกิจสถานีชาร์จประจุยานยนต์ไฟฟ้า และผูป้ระกอบกิจการทั่วไป จาํนวน 506 ราย โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ผลการศึกษาพบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความคิดเห็น

ในระดับมากในความได้เปรียบในการแข่งขนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลาํดับดังน้ี ด้านภาพลกัษณ์ 

ผลิตภณัฑ์ ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นส่งเสริมการตลาด 2) ผลการศึกษาสภาพแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ  

ดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลยี ส่งผลในเชิงบวก และมีระดบัการแข่งขนัสูงได้แก่ คู่แข่งรายใหม่ อาํนาจของผูซ้ื้อ 

อุปสรรคท่ีเกิดจากสินคา้ทดแทน และความเขม้ขน้ในการแข่งขนั และอาํนาจของผูข้ายปัจจยัการผลิตจะอยูร่ะดบั

การแข่งขนัปานกลาง และ3) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงกลยุทธ์ (TOWS Analysis) พบว่า เน้นการทาํการตลาด

ออนไลน์เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และการทาํการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัตอบโจทยก์ารใชชี้วิต

ของคนรุ่นใหม่ สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้เช่ือมัน่ในสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้าจึงสามารถ

รักษาฐานลูกคา้เก่าและเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ได ้

 

คาํสําคญั: การจดัการเชิงกลยทุธ์, ความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั, สถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า 
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ABSTRACT 

 The objective of this research is to study strategic management for developing potential and competitive 

advantage of the electric vehicle charging station business. The sample used in this study was 506 people who 

use cars Electric vehicle charging station business operators and general business operators. Using an online 

questionnaire as a data collection tool. The results showed that 1) The sample group gave a high level of opinion 

on the competitive advantage. When considering each side, arranged in the following order image, product, 

service, personnel, and marketing promotion, 2) The results of environmental, economic, social, and 

technological studies have a positive effect and have a high level of competition including new competitor Buyer's 

power Obstacles arising from substitute products and competitive intensity And the power of sellers of production 

factors is at a moderate level of competition, and 3) the results of  TOWS Analysis found that focusing on online 

marketing to reach target customers. and marketing in new and modern ways that meet the lifestyle of the new 

generation Build relationships with customers to make customers trust electric vehicle charging stations, they can 

maintain old customers and increase new customers. 

 

Keywords: Strategic Management, Competitive Advantage, Electric Vehicle Charging Station 

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงของตลาดรถยนตแ์ละยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย ผูบ้ริโภคไดรั้บกระแส

ความนิยมและแรงกระตุน้จากบริษทัผูผ้ลิตรถยนตข์นาดใหญ่ต่าง ๆ จากภายนอกประเทศ ท่ีหนัมาตดัสินใจลงทุน

ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าออกสู่ตลาดมากข้ึน ส่งผลต่อการเติมโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า(Electric Vehicles : EV) 

เป็นไปอยา่งกา้วกระโดดในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา การพฒันาเทคโนโลยีการขบัเคล่ือน ระบบส่งกาํลงั และระบบ               

กกัเก็บพลงังานไฟฟ้า (Battery) ตน้ทุนการผลิตลดลง ทาํให้ยานยนตไ์ฟฟ้ามีระยะทางวิ่งไดไ้กลข้ึนต่อการชาร์จ

ประจุแต่ละคร้ัง มีระยะเวลาในการชาร์จประจุสั้นลงเหลือประมาณ 30 นาที จาํนวนยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ท่ีจะ

เพ่ิมข้ึนประมาณ 1.2 ลา้นคนั ในช่วงประมาณ 5-10 ปี ขา้งหนา้จะทาํให้เกิดผลกระทบตอ้งสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 

3,000 – 4,000 MW เพ่ือมารองรับการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าท่ีมีความตอ้งการชาร์จอย่างน้อย 1 คร้ังต่อวนั และ

กระทบต่อผูบ้ริโภคท่ีจาํตอ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาํหรับบา้นพกัอาศยัเพ่ือให้สามารถใชร้ะบบชาร์จแบบปกติท่ี

บ้านได้ รูปแบบสถานีชาร์จประจุยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบนัสามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ การชาร์จประจุ                  

ยานยนต์ไฟฟ้าแบบใช้สาย สถานีสับเปล่ียนแบตเตอร่ี และการอดัประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย (สมาคม               

ยานยนตไ์ฟฟ้าไทย, 2564) 

ในอนาคตจะมียานยนตไ์ฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้มีความตอ้งการสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้ามากข้ึน 

จึงเป็นโอกาสท่ีน่าสนใจ ซ่ึงการสร้างโครงข่ายสถานีชาร์จประจุยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Charging network และ                

การให้ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ จะช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูใ้ชย้านยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงภาครัฐมีความจาํเป็นท่ีตอ้งส่งเสริม

สนบัสนุนผูป้ระกอบการขนาดเล็กในการเพ่ิมโครงข่ายสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้าใหค้รอบคลุมและกระจาย

ไปยงัภูมิภาคมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เงินลงทุนในระยะ

เร่ิมตน้ ตลอดจนเงินอุดหนุนหัวชาร์จไฟฟ้าตามกาํลงัวตัต์ สร้างบรรยากาศการลงทุนให้เกิดแรงจูงใจต่อธุรกิจ

สถานีบริการชาร์จประจุยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือขยายโครงข่ายสถานีชาร์จประจุยานยนต์ไฟฟ้าให้รวดเร็วและ
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ครอบคลุมในพ้ืนท่ีหลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการใชย้านยนต์ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว รวมถึงมีขอ้มูล

ผลตอบแทนการลงทุนท่ีชดัเจนและคลอบคลุม ควบคู่ไปกบัการสร้างแรงกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคหันมาใชย้านยนต์

ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 

เทคโนโลยท่ีีใชง้านกบัสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้านั้นเป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีมีความซบัซอ้นทางดา้น

เทคนิคสูง ตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการติดตั้ง การใชง้าน และการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานี

ชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า ซ่ึงธุรกิจน้ีจะมีรายไดห้ลกัจากการขายพลงังานไฟฟ้าให้กบัผูใ้ชง้านรถยนตไ์ฟฟ้า ท่ีนาํ

รถเขา้มารับบริการชาร์จประจุเป็นหลกั จึงมีความเส่ียงในดา้นการพฒันาศกัยภาพและสร้างความไดเ้ปรียบใน              

การแข่งขนัของธุรกิจ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการท่ีลงทุนทาํธุรกิจการสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า

ได้ ดงันั้นผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาและนาํขอ้มูลการสร้างความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ บุคลากร บริการ 

ส่งเสริมการตลาด และภาพลกัษณ์มาวิเคราะห์ โดยใชห้ลกัการการจดัการเชิงกลยุทธ์เพ่ือพฒันาศกัยภาพธุรกิจ

สถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า ใหผู้ท่ี้ประกอบการสามารถนาํผลการศึกษาไปใชล้งทุนทาํธุรกิจสถานีชาร์จประจุ

ยานยนตไ์ฟฟ้าต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัการสร้างความแตกต่างในการแข่งขนัของธุรกิจสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างความแตกต่างในการแข่งขนัของธุรกิจสถานีชาร์จประจุ

ยานยนตไ์ฟฟ้าโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

3. เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ระดบัองค์กร กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ เพ่ือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจ

สถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า 

 

3. สมมุติฐานของการศึกษา 

 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างความแตกต่างในการแข่งขนัของธุรกิจสถานีชาร์จประจุยานยนต์ไฟฟ้ามี

ความแตกต่างกนัเม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกขององค์กร               

เพ่ือนาํมาเป็นขอ้มูลในการวางแผนเชิงกลยทุธ์อยา่งเหมาะสม และปฏิบติัตามกลยทุธ์ ควบคุมประเมินผลกลยทุธ์ 

ให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืน โดยการจดัการเชิงกลยทุธ์ มีจุดเนน้ 3 ประการคือ (กฤษติญา มูลศรี, 2563) นอกจากน้ี 

Wheelen and Hunger (2012) กล่าวว่า การจดัการเชิงกลยทุธ์ เป็นการตดัสินใจและการปฏิบติัการต่างๆ ทางดา้น

การจดัการซ่ึงจะเป็นตวักาํหนดการดาํเนินงานระยะยาว ประกอบดว้ย การตรวจสอบสภาพแวดลม้ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร การจัดทําแผนกลยุทธ์หรือแผนระยะยาว การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการประเมินผลและ                     

การควบคุม และการศึกษาการจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ท่ีการตรวจสอบและประเมินโอกาส และ

อุปสรรคหรือขอ้จาํกดั โดยคาํนึงถึงจุดแขง็ และจุดอ่อน เป็นสาํคญั 

การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเป็นตวักาํหนดโชคชะตาและความอยู่รอดของบริษทั และเป็น               

ส่ิงท่ีบริษทัสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้เกิดความประทบัใจ (Porter, 1985) การสร้างความได้เปรียบทาง                  

การแข่งขนัประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation) ตวัแปรท่ีกาํหนดความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์
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เช่น รูปแบบ ลักษณะเด่น ความน่าเช่ือถือ ความทนทาน เป็นต้น ด้านบริการ (Service Differentiation) เช่น                   

ความสะดวกในการสั่งซ้ือ การส่งมอบสินคา้ การให้คาํปรึกษาแก่ลูกคา้ ดา้นบุคลากร (Personnel Differentiation) 

พนักงานมีความสามารถ มีความชาํนาญและมีความรู้ในการขาย (Competence) มีทกัษะและความรู้ท่ีตอ้งการ                   

มีความสุภาพ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel Differentiation) บริษทัควรออกแบบช่องทางการจดัจาํหน่าย

ให้ครอบคลุม พ้ืนท่ี ท่ี มีผู ้เ ช่ียวชาญและมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และด้านภาพลักษณ์ (Image 

Differentiation) ลกัษณะเฉพาะตวัและภาพลกัษณ์จาํเป็นตอ้งทาํให้โดดเด่น ภาพลกัษณ์เป็นหนทางท่ีจะทาํให้

ลูกคา้สาธารณชนรับรู้เก่ียวกบับริษทั “เอกลกัษณ์เฉพาะตวั” (Kumar and Subramaniam, 1991) 

สถานการณ์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยมีโอกาสเติบโตต่อเน่ือง โดยมีแรงจูงใจจากการประหยดั                         

ค่าเช้ือเพลิงไดม้ากกวา่เม่ือเทียบกบัรถยนตร์ะบบสันดาปภายในท่ีใชน้ํ้ ามนัในระยะยาวและการพฒันาแบตเตอร่ีท่ี

คาดวา่จะมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน ขนาดแบตเตอร่ีท่ีเล็กลง นํ้ าหนกัแบตเตอร่ีเบาลง ใชเ้วลาในการชาร์จแบตเตอร่ี

สั้นลง สามารถวิง่ไดร้ะยะทางไกลข้ึนต่อการชาร์จเพียงหน่ึงคร้ัง และราคาแบตเตอร่ีท่ีมีแนวโนม้ลดลงระยะต่อไป

ในอนาคต จนมีผลใหร้าคารถยนตไ์ฟฟ้าปรับลงมาใกลเ้คียงกบัรถยนตร์ะบบสันดาปภายใน อยา่งไรก็ตามรถยนต์

ไฟฟ้าในไทยจึงยงัเป็นเพียงรถยนต์ทางเลือกเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคระดบัสูง และมกัเป็นรถยนต์แบรนด์หรู เช่น 

บีเอม็ดบัเบิลย ูเมอร์เซเดส-เบนซ์ ปอร์เช่ เป็นตน้ (สมาคมยานยนตไ์ฟฟ้าไทย, 2564) 

กรอบแนวคดิในการศึกษา   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

         ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

การจดัการเชิงกลยุทธ์เพ่ือพฒันาศักยภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกจิ

สถานีชาร์จประจุยานยนต์ไฟฟ้า 

การสร้างความแตกต่างในการแขง่ขนั 

1. ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ความแตกต่างดา้นบุคลากร 

3. ความแตกต่างดา้นบริการ 

4. ความแตกต่างดา้นส่งเสริมการตลาด 

5. ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ 

ปัจจยัภายนอก 

1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (PEST Analysis) 

2. การวเิคราะห์คู่แข่งขนัโดยตวัแบบแรงผลกัดนั 5 ประการ (Five Force Model) 

3. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในภายนอกองคก์ร (SWOT) 

4. การกาํหนดกลยทุธ์ทางเลือกจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (TOWS Matrix) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพ  

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

t-test 

ANOVA 
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5. วธีิดําเนินการ 

การศึกษา การจดัการเชิงกลยทุธ์เพ่ือพฒันาศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสถานี

ชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบตอ่การพฒันาศกัยภาพและ

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า และนาํไปกาํหนดกลยทุธ์ระดบัองค์กร 

กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ เพ่ิมจาํนวนผูใ้ชย้านยนตไ์ฟฟ้าใหเ้ขา้มาใชบ้ริการสถานีชาร์จประจุยานยนต ์โดยใชข้อ้มูลเชิง

ปริมาณ (Quantitative data) ร่วมกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (PEST Analysis)  คู่แข่งขนัในธุรกิจตาม

แรงผลักดัน 5 ประการ (Five Force Model)  สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)                   

การกาํหนดกลยทุธ์ดว้ย TOWS Matrix 

 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะใช้แบบสอบถามเก็บรวมรวมข้อมูลระดับความคิดเห็นท่ีเป็น

ขอ้เท็จจริง ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นบริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์ และใชแ้บบสอบถาม

แบบปลายเปิดจาํนวน 506 ตวัอยา่ง ทั้งผูป้ระกอบการทัว่ไป ประชาชนทัว่ไปผูใ้ชร้ถยนต ์ผูป้ระกอบกิจการธุรกิจ

สถานีชาร์จประจุยานยนต์ไฟฟ้า  ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดน้ีไม่ไดก้าํหนดคาํตอบไว ้แต่เปิดโอกาสให้ผูต้อบ  

ตอบไดอ้ยา่งอิสระ 

  2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จะใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Information) 

ใชว้ิชีการคน้ควา้หาขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร วารสาร ส่ิงพิมพเ์วบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ฐานขอ้มูล และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในดา้นจดัการเชิงกลยุทธ์เพ่ือพฒันาศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสถานีชาร์จ

ประจุยานยนต ์

 

7. ผลการศึกษา  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 73.70 มีอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 40.10 มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ร้อยละ 47.20 มีสถานภาพเป็นบุคคลทัว่ไป ร้อยละ 80.20 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาท ข้ึนไป 

ร้อยละ 50.20 

 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของกลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพและความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั            

( n = 506 ) 

กลยุทธ์การพฒันาศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน Mean SD ระดบัความคดิเห็น 

1. การสร้างความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.74 .806 มาก 

2. การสร้างความแตกต่างดา้นบุคลากร 3.70 .775 มาก 

3. การสร้างความแตกต่างดา้นบริการ 3.72 .848 มาก 

4. การสร้างความแตกต่างดา้นส่งเสริมการตลาด 3.41 .848 ปานกลาง 

5. การสร้างความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ 3.77 .829 มาก 

รวม 3.79 .795 มาก 
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จากตาราง 1 พบวา่ กลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก (x� = 3.79, SD = .795) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมากคือ                    

การสร้างความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ (x� = 3.77, SD = .829)  ) โดยมีปัจจยัรองลงมาตามลาํดบัไดแ้ก่ การสร้าง

ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ (x� = 3.74, SD = .806) การสร้างความแตกต่างดา้นบริการ (x� = 3.72, SD = 0.848)  

การสร้างความแตกต่างดา้นบุคลากร (x� = 3.70, SD = .775)  และการสร้างความแตกต่างดา้นส่งเสริมการตลาด   

(x� = 3.41, SD = .848) ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากสมมุติฐาน ความคิดเห็นท่ีมีต่อการสร้างความแตกต่างในการแข่งขนัของธุรกิจสถานีชาร์จประจุยาน

ยนต์ไฟฟ้ามีความแตกต่างกนัเม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมเม่ือ

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีความแตกต่างกนัตามอายุ (F = 4.791, p = .003) ระดบั

การศึกษา (F = 3.035, p = .049) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (F = 5.158, p = .002) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ผลการวเิคราะห์ PEST Analysis ของธุรกิจสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า พบวา่ ปัจจยัภายนอกปัจจุบนั

ยงัเป็นปัจจัยเชิงลบต่อธุรกิจ ทั้ งด้านการเมืองท่ียงัมีความไม่มั่นคง กฎระเบียบต่างๆ ยงัไม่เอ้ือต่อธุรกิจ                             

ด้านเศรษฐกิจท่ียงัไม่มีเสถียรภาพท่ีดีมีผลลบต่ออาํนาจซ้ือของลูกคา้ ด้านสังคมหรือรูปแบบการดํารงชีวิต 

(Lifestyle) ของผูบ้ริโภคท่ียงัไม่เอ้ือต่อสมรรถนะของยานยนตไ์ฟฟ้า จึงยงัมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อยานยนตไ์ฟฟ้า เช่น 

ขาดความเช่ือมัน่ ความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัราคา ราคาแบตเตอร่ี อุปกรณ์บาํรุงรักษาเม่ือเทียบกับรถยนต์ทัว่ไป                    

เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่ออุปสงคข์องธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายยานยนตไ์ฟฟ้าอย่างมาก จึงส่งผลต่อธุรกิจ

ปลายนํ้ าอย่างสถานีชาร์จประจุยานยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน แต่ยงัคงมีปัจจัยบวกด้านหน่ึงคือ ด้านเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทาํให้ในอนาคตแนวโน้มดา้นความตอ้งการธุรกิจดา้นพลงังานสะอาดจะเติบโตข้ึนเร่ือยๆ และ

ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจ 

ผลการวเิคราะห์แรงกดดนั 5 ประการของธุรกิจสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้าสามารถสรุปไดว้า่ แรง

กดดนัจากคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง แรงกดดนัจากอาํนาจการเจรจาต่อรองของผูซ้ื้ออยู่ใน

ระดับตํ่า แรงกดดันจากการคุกคามของผูเ้ขา้มาใหม่อยู่ในระดับตํ่า แรงกดดันจากการคุกคามของผลิตภัณฑ์

ทดแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่น จุดบริการพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ และอาํนาจการต่อรองของผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ

อยูใ่นระดบัตํ่า 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงกลยทุธ์ (TOWS Matrix) เพ่ือพฒันาศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

ของธุรกิจสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า พบวา่ 1) กลยทุธ์เชิงรุก SO ไดแ้ก่ การแสดงใหเ้ห็นวา่การจ่ายไฟมีความ

ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอขณะท่ีการชาร์จประจาํ มีเคร่ืองชาร์จแบบเร็ว (Quick Charge) จาํนวนมาก สามารถชาร์จประจุ

แบตเตอร์ร่ีได้ถึงร้อยละ 80 ของความจุภายใน 20 นาที คุณภาพมาตราฐานเคร่ืองชาร์จประจุท่ีดีกว่ารายอ่ืน                        

หัวชาร์จประจุท่ีรองรับรถยนตไ์ฟฟ้าทุกยี่หอ้ มีเคร่ืองชาร์จหลายชนิดใหเ้ลือกใช ้เช่น ชาร์จแบบธรรมดา (Normal 

Change) และชาร์จแบบเร็ว (Quick Charge) มีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย มีกระบวนการและขั้นตอนใน

การใหบ้ริการท่ีง่ายและสะดวก การบริการท่ีดีสร้างความประทบัใจลูกคา้ผ่านการบอกต่อความประทบัใจ และทาํ

การตลาดออนไลน์ส่ือสารในวงกวา้ง 2) กลยุทธ์เชิงปรับ WO ไดแ้ก่ สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้

เช่ือมัน่ในสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้าจึงสามารถรักษาฐานลูกคา้เก่าและเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ได ้3) กลยทุธ์เชิง

รับ ST ไดแ้ก่ เน้นการทาํการตลาดออนไลน์เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ดว้ยการวางตาํแหน่งทางการตลาดท่ี

แตกต่าง และ4) กลยทุธ์เชิงเปล่ียน WT ไดแ้ก่ การนาํเงินทุนหมุนเวียนมาเนน้การขยายตลาดและการทาํการตลาด
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ในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีทนัสมยัตอบโจทยก์ารใชชี้วิตของคนรุ่นใหม่ และฝึกอบรมพนักงานให้มีความสามารถใน             

การงานบริการ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

 

8. อภิปรายผล 

  หากพิจารณาปัจจยัการสร้างความแตกต่างในการแข่งขนั ท่ีส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพและความได ้

เปรียบของธุรกิจสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้าผูข้บัข่ีรถยนต์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพและ

ความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัของธุรกิจสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้าโดยรวม ดา้นการสร้างความแตกต่างดา้น

ผลิตภณัฑ ์การสร้างความแตกต่างทางดา้นบุคลากร การสร้างความแตกต่างดา้นบริการ การสร้างความแตกต่าง

ดา้นส่งเสริมการตลาด และการสร้างความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.79 

โดยพบวา่มีดา้นการสร้างความแตกต่าง ดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.41 เน่ืองจากการส่งเสริมดา้นการตลาด

ของธุรกิจสถานีชาร์จประจาํยานยนตไ์ฟฟ้า เช่น การให้ส่วนลดในการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือ หรือการใช้

บริการลา้งอดัฉีด การแจกของแถมหรือบตัรสมาชิกสะสมแตม้ใหก้บัผูม้าใชบ้ริการยงัไม่ครอบคุม 

ด้านผลิตภัณฑ์ ยงัพบว่าการมีเคร่ืองชาร์จหลายชนิดให้เลือกใช้ เช่น ชาร์จแบบธรรมดา (Normal 

Change) และชาร์จแบบเร็ว (Quick Charge) รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีแตกต่างจากรายอ่ืนยงั

มีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุง เช่นเดียวกับงานวิจัยของภูริพงษ์ รัตนสุภา (2563) พบว่าการติดตั้งสถานีอดัประจุ

รถยนต์ไฟฟ้าจาํเป็นตอ้งติดตั้งในบริเวณท่ีมีแนวโนม้ของจาํนวนรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีจะมีการสัญจรผ่านเป็นจาํนวน

มาก และบริเวณท่ีติดตั้งจะควรตอ้งเป็นสถานท่ีสําหรับดาํเนินกิจกรรมระหว่างรอเวลาให้อดัประจุไฟฟ้าสาํเร็จ 

เน่ืองจากการอดัประจุรถยนตไ์ฟฟ้ามีระยะเวลาท่ีใชใ้นการอดัประจุประมาณ 30 นาที อีกทั้งยงัมีร้านคา้ ร้านอาหาร 

และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการสถาอดัประจุไฟฟ้าสามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ระหวา่งรอได ้

ดา้นบุคลากร ยงัพบว่าพนักงานมีความสามารถ มีความชาํนาญ และมีความรู้ในเร่ืองการชาร์จประจุ               

ยานยนตไ์ฟฟ้านอ้ยมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุง เช่นเดียวกบัแนวคิดของ Kumar and Subramaniam (1997) พบวา่                

การสร้างความแตกต่างทางดา้นบุคลากร พนกังานท่ีไดรั้บการฝึกฝนท่ีดีกวา่จะแสดงใหเ้ห็นลกัษณะคุณสมบติัของ

พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีความชาํนาญและมีความรู้ในการขาย มีทกัษะและความรู้ท่ีตอ้งการ  

ด้านบริการ อยู่ในระดับมาก และยงัพบว่าการคิดอตัราค่าไฟฟ้าแบบผนัแปรตามช่วงเวลากลางวนั 

กลางคืน วนัหยดุ และมีอตัราค่าไฟฟ้าถูกกวา่เม่ือเทียบกบัรายอ่ืนมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงการคิดอตัราค่าไฟฟ้า

ใหเ้หมาะสมกบัอตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลา (TOU) เช่นเดียวกบังานวจิยัของพรธิดา หลา้จู และคณะ (2564) พบวา่

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มจากความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ ธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนัอิสระในจังหวดั

เชียงใหม่ ผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น การบริหารจดัการตน้ทุน การกาํหนดนโยบายระยะยาว  

ชนิดของนํ้ ามนัท่ีจาํหน่าย สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น การกาํหนดราคา เทคโนโลย ีและคู่แข่งขนั 

ดา้นส่งเสริมการตลาด (การจดัจาํหน่าย) ยงัพบวา่มีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงในส่วนของการแจกของแถม 

การได้รับส่วนลดในการซ้ือสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือ หรือการใช้บริการล้างอัดฉีด การมีระบบสมาชิก และ                        

การติดต่อส่ือสารในหลายรูปแบบกบัลูกคา้เช่นเดียวกบังานวจิยัของพีระพล สินธุอสัว ์(2561) พบวา่ ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจสถานีบริการนํ้ ามนัมีมุมมองเชิงลบใน 3 ประเด็นสาํคญั ไดแ้ก่ แนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์

ไฟฟ้า นโยบายรัฐในการสนบัสนุนให้เกิดการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าและตั้งสถานีอดัประจุไฟฟ้า และความพร้อมของ

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับการกําหนดกลยุทธ์ในการตั้ งสถานีอัดประจุไฟฟ้า มุมมองดังกล่าวส่งผลให้

ผูป้ระกอบการกาํหนดกลยทุธ์เชิงรับ (wait-and-see) ต่อธุรกิจสถานีอดัประจุไฟฟ้า ผูว้จิยัจึงเสนอแนะใหภ้าครัฐให้
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การสนบัสนุนการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าโดย การให้เงินส่วนลดแก่ผูซ้ื้อและให้เงินสนบัสนุนในการตั้งสถานีอดัประจุ

ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายสถานีบริการนํ้ ามนัท่ีมีอยู่ เพ่ือสร้างความเช่ือมนัผูบ้ริโภคให้ตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าเติบโตและ

เป็นไปตามเป้าหมายของภาครัฐท่ีกาํหนดไว ้

  ดา้นภาพลกัษณ์ ยงัพบวา่มีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงป้ายช่ือสถานีชาร์จประจุใหมี้ความโดดเด่น ชดัเจน 

จดจําได้ง่าย สามารถมองเห็นในระยะไกล เช่นเดียวกับแนวคิดของ Kumar and Subramaniam (1997) พบว่า                   

การสร้างความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ ลกัษณะเฉพาะตวัและภาพลกัษณ์จาํเป็นตอ้งทาํใหโ้ดดเด่น ภาพลกัษณ์เป็น

หนทางท่ีจะทาํให้ลูกคา้สาธารณชนรับรู้เก่ียวกบับริษทั “เอกลกัษณ์เฉพาะตวั” สร้างประโยชน์ 3 ประการ คือ                   

1) สร้างคุณลกัษณะของสินคา้และขอ้เสนอดา้นคุณค่า ทาํให้โดดเด่น 2) ส่งพลงัอาํนาจทางอารมณ์ท่ีเหนือกว่า

ภาพลกัษณ์ท่ีอยูใ่นใจ 3) การทาํใหเ้อกลกัษณ์เฉพาะตวัทาํงานไดผ้ลดีจึงจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือดา้นส่ือสารทุกชนิด

ท่ีมีอยู่และทาํให้เกิดการรู้จกัตรายี่ห้อ ตอ้งทาํการโฆษณาและใชส่ื้อท่ีทาํให้เกิดการบอกต่อ ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์ สี 

สโลแกน และคุณลกัษณะพิเศษ 

 

9. ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงกลยุทธ์การพฒันาศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดา้นการสร้างความแตกต่าง

ดา้นการสร้างความแตกต่างดา้นส่งเสริมการตลาด ท่ีมีระดบัความคิดเห็นผูใ้ชร้ถยนตท์ัว่ไปและผูป้ระกอบการใหดี้

ข้ึน โดยเพาะการแจกของแถม การไดรั้บส่วนลดในการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือ หรือการใชบ้ริการลา้งอดัฉีด 

การมีระบบสมาชิก การส่งเสริมการขายร่วมกบัธนาคาร และการติดต่อส่ือสารในหลายรูปแบบกบัลูกคา้ 

2. ให้ความสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มทัว่ไปทางธุรกิจ โดยเฉพาะปัจจยัท่ีส่งผลทางลบจากการวิเคราะห์ 

PEST Analysis ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม รวมถึง

การปรับปรุงกลยุทธ์การพฒันาศักยภาพปัจจัยด้านเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลทางบวกให้สามารถ

สนบัสนุนสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัข้ึนไปอีก 

3. ศึกษาและเขา้ใจ แรงกดดนั 5 ประการของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าและธุรกิจสถานีชาร์จประจุยาน

ยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะปัจจัยท่ีมีระดับแรงกดดันอยู่ในระดับสูง ได้แก่ อาํนาจการเจรจาต่อรองของผู ้ซ้ือ 

(Bargaining Power of Buyers) การคุกคามของผลิตภณัฑท์ดแทน (Substitutes) เพ่ือให้สามารถปรับปรุงกลยทุธ์

การพฒันาศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

4. ปรับปรุงกฎหมาย ขอ้กาํหนด และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับยานยนต์ไฟฟ้าให้ทนัสมยั

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงกระตุน้และส่งเสริมให้

ผูป้ระกอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจะมองเห็นเพียงภาพกวา้งๆ ของความคิดเห็นของ

กลุ่มตวัอยา่งเท่านั้น การศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาดา้นความคุม้ค่าในการนาํพลงังานทดจากแสงอาทิตย ์และ

ระบบกกัเก็บพลงังานมาประยกุตใ์ชก้บัสถานีชาร์จประจุยานยนตไ์ฟฟ้า เพ่ือให้สามารถลดตน้ทุนการลงทุน และ

ลดการพึงพาแหล่งพลงังานไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าหลกั 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1063 

10. เอกสารอ้างองิ 

กฤษติญา มูลศรี. (2562). นวตักรรมและการตลาดดิจิทลัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในประเทศไทย. MFU Connexion, 8(2), 36-62. 

กัลยา วานิชยบ์ัญชา. (2561). การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS. พิมพ์คร้ังท่ี 14. กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พรธิดา หลา้จู, กญัญพ์สัว ีกล่อมธงเจริญ, ภทัริกา มณีพนัธ์, และนทีทิพย ์สรรพตานนท.์ (2564). กลยทุธ์การสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขนัของสถานีบริการน้า้มนัอิสระในจังหวดัเชียงใหม่. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาแม่โจ.้ 

พีระพล สินธุอสัว.์ (2561). การศึกษามมุมองของผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการนํา้มนัต่อธุรกิจสถานีอัดประจุ

ไฟฟ้า. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัมหิดล. 

ภูริพงษ ์รัตนสุภา. (2563). การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนติดตง้ัสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า กรณีศึกษา               

ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์). สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์,                

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สมาคมยานยนตไ์ฟฟ้าไทย. (2564). สรุปสถานการณ์ยานยนต์ฟ้าของประเทศไทย (Online). สืบคน้เม่ือ 6 

พฤษภาคม 2565. จาก http://www.evat.or.th/attachments/view/?attach_id=253812”.,  

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychology Testing. 5th ed.  New York : Harper Collins Publishers Inc. 

Kumar, V., and V. Subramaniam. (1997). “A Contingency Framework for the Mode of Entry Decision.” 

Journal of World Business, 32(1), 53–72.  

Nunnally, J. C. (1978). Test and Measurement. New York: McGraw Hill. 

Porter, M.E. (1985). The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: 

Free Press 

Wheelen, L.T. and D.J. Hunger. (2012). Strategic Management and Business Policy: Toward Global 

Sustainability. PearsonPractice Hall. 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1064 

อทิธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่อการรับรู้ตราสินค้า  

กรณศึีกษา กลุ่มธุรกจิคอนโดมเินียม 

THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ADVERTISING ON BRAND 

AWARENESS: A CASE STUDY OF CONDOMINIUM 

 

ศิวชั กุญชระรินทร์  

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

E-mail: sivat.ko@ku.th 

ชลลดา สัจจานิตย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

E-mail: chonlada.saj@ku.th 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้

ตราสินคา้คอนโดมิเนียม ศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาคอนโดมิเนียมผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ และ

ศึกษาถึงระดบัการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้

วิธีการสาํรวจจากประชากรผูเ้คยเห็นโฆษณาคอนโดมิเนียมผา่นส่ือสังคมออนไลน์ทั้ง 4 แพลตฟอร์ม จาํนวน 400 

คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูบ้ริโภค                 

ท่ีเคยเห็นโฆษณาคอนโดมิเนียมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย                    

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใชใ้นการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยด้วย                

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า                         

กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาคอนโดมิเนียมผ่านเฟซบุ๊ก ในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้น              

การโฆษณาผา่นอินสตาแกรม ยทููบ และแอปพลิเคชนัไลน์ มีระดบัความคิดเห็น ระดบัปานกลาง สาํหรับการรับรู้

ตราสินคา้ธุรกิจคอนโดมิเนียมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นใน ระดับปานกลาง และ                   

การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ธุรกิจคอนโดมิเนียม โดยผูต้อบแบบสอบถาม

เห็นว่า การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้าธุรกิจคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด รองลงมา คือ                  

การโฆษณาผ่านอินสตาแกรม ถดัมาเป็น การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ แต่การโฆษณาผ่านยทููบ ส่งอิทธิพล

ในทางลบต่อการรับรู้ตราสินคา้ธุรกิจคอนโดมิเนียม ซ่ึงจากผลการศึกษา ธุรกิจคอนโดมิเนียม สามารถนาํผลจาก

การศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือปรับปรุงและพฒันาช่องการโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์

ใหบ้รรลุตามเป้าหมายต่อไปไดใ้นอนาคต 

 

คาํสําคญั:  การโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก, การโฆษณาผา่นยทููบ, การโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลน,์ การโฆษณาผา่น 
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ABSTRACT 

This research aimed to study the influence of social media advertising on condominium brand 

awareness, the opinions of consumers on condominium social media advertising and the level of brand awareness 

on condominium business. A survey-based quantitative study was conducted with 400 consumers through a 

random sampling method. The online questionnaire was used as a tool to collect data from consumers who seen 

condominiums advertised through social media. The data were analyzed using descriptive statistics, consisting of 

percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics for hypothesis testing by multiple regression at a 

significance level of 0.05. According to research findings, the sample group’s level of opinions on Facebook 

condominium advertising was at the high level. The advertising on Instagram, YouTube and LINE applications 

was a moderate level of opinions. Brand awareness of condominium business through social media was a 

moderate level of opinions and the analysis results of social media advertising significantly influenced 

condominium brand awareness. The hypothesis test found that Facebook Advertising, Instagram Advertising and 

LINE Advertising positively affected to brand awareness of condominium, respectively. But YouTube 

Advertising negatively affected to brand awareness of condominium. The results of the study can be used as a 

guideline in formulating strategies to improve and develop social media advertising channels to achieve future 

goals. 

 

Keywords: Facebook Advertising, YouTube Advertising, Line Advertising, Instagram Advertising 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ท่ีอยูอ่าศยั หรือบา้น เป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวติ โดยปัจจุบนัพบวา่ประชากรมีการยา้ย

ถ่ินท่ีอยู่เขา้มาอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครมากข้ึน ส่งผลให้มีความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร  

มากข้ึนตาม แต่เน่ืองดว้ยบา้นจดัสรร ทาวน์โฮม หรือบา้นเด่ียวในเขตเมืองมีราคาสูง ประชากรท่ีมีรายไดน้้อย                

ไม่สามารถซ้ือบา้นจดัสรร ทาวน์โฮม หรือบา้นเด่ียวเหล่านั้นได ้ดงันั้นประชากรจึงหนัมานิยมซ้ือคอนโดมิเนียม 

หรืออาคารชุดท่ีมีราคาตํ่ากวา่ และมีโอกาสจบัตอ้งไดง่้าย  ซ่ึงคอนโดมิเนียมเหล่าน้ีสร้างอยูใ่จกลางเมือง ใกลก้บั

ห้างสรรพสินคา้และระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) หรือหาก

ห่างไกลส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆจะมีราคาท่ีประหยดัมากข้ึน  ประชาชนคนรุ่นใหม่ หรือ แมก้ระทัง่คนใน

ทาํงานเมือง จึงตอ้งการหลีกเล่ียงการจราจรภายในเมืองท่ีติดขดั และตอ้งการประหยดัเวลาในการเดินทาง จึงมาซ้ือ

ท่ีอยูอ่าศยัประเภทน้ีมากข้ึน (ddproperty, 2564) 

ความนิยมในส่วนตลาดคอนโดมิเนียม มีแนวโนม้ฟ้ืนตวักลบัมา เน่ืองจากคนตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัในเมือง 

ซ่ึงสามารถเดินทางสะดวก กลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือคอนโดฯ เป็นผูมี้รายไดร้ะดบักลาง-ล่าง บางคนมีภาระหน้ีครัวเรือนสูง 

ปัญหาเหล่าน้ีตอ้งการเวลาแกไ้ขเยียวยากาํลงัซ้ือ ขณะท่ีการก่อสร้างคอนโดฯ ตอ้งใชเ้วลา 3 ปี แต่ก็ยงัมีลูกคา้ท่ีซ้ือ

เพ่ืออยูจ่ริง ตลาดคอนโดฯ จึงน่าจะขยายตวัดีข้ึน 10-15% อีกทั้งท่ี รัฐบาลมีการเตรียมมาตรการบางอย่างเพ่ือลด

ปัจจยัการข้ึนราคาไม่ให้สูงจนกระทบค่าครองชีพ ปัจจยับวกเป็นเร่ืองการส่งออกท่ีมีทิศทางท่ีดีมาก ซ่ึงส่งผลต่อ

การจา้งงาน ภาคการบริการในประเทศ อีกทั้งปัจจยับวกมีเร่ืองอตัราดอกเบ้ียยงัอยู่ระดบัตํ่าอีกทั้งการ ผ่อนปรน 
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LTV 100% ทาํให้คนท่ีมีความพร้อมซ้ือบา้นสะดวกข้ึน และมีความตอ้งการซ้ือกลบัมา (ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ 

นายกสมาคมอาคารชุดไทย, 2565) 

จะเห็นว่าในปัจจุบัน ส่ือสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียได้เขา้มามีบทบาทมากยิ่งข้ึน โดยทุกคน

สามารถเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ไดเ้พียงแค่เช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ต เม่ือมีสังคมออนไลน์เขา้มา 

ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป ธุรกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ และศึกษา

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในโลกออนไลน์ใหม้ากข้ึน เพ่ือปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ จากเดิมท่ีขายสินคา้ผา่นทาง

ออฟไลน์ อาจจะตอ้งเปล่ียนเป็นช่องทางออนไลน์อยา่งเต็มรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นช่องทาง Facebook , Instagram , 

LINE , YouTube เป็นต้น (Mandalasystem, 2020)  โดยข้อดีของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ ธุรกิจ

สามารถท่ีจะกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดโ้ดยง่าย เพ่ือการโปรโมทสินคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด โดยไม่ตอ้งลงพ้ืนท่ีทาํ

การสํารวจให้ยากลาํบากเหมือนในอดีต แต่สามารถท่ีจะแยกความสนใจ แยกเพศ อายุ พฤติกรรมความชอบ                 

เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ในการโฆษณา รวมถึงสร้างการรับรู้ในตราสินคา้นั้นๆ  

การรับรู้ต่อตราสินคา้ (Brand Awareness) เป็นการท่ีผูบ้ริโภคสามารถจดจาํตราสินคา้นั้นๆ ซ่ึงเป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตราสินคา้ท่ีอยูท่ี่ในใจของผูบ้ริโภค เป็นการประเมินผลทางเลือกใน

การตดัสินใจซ้ือจากความรู้และความเข้าใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่อตราสินค้า และช่วยสร้างความมัน่ใจให้ผูบ้ริโภค                  

เร่ืองความคุม้ค่าต่อราคาท่ีไดจ่้ายไป (Ismail, Nguyen & Melewar, 2018) 

นบัตั้งแต่ปี 2560 ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ พุ่งสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2563 ราคาขายเฉล่ีย

ต่อตารางเมตรสําหรับคอนโดมิเนียมระดบัไฮเอนด์แห่งใหม่ในย่านใจกลางกรุงเทพฯ สูงกว่า 270,000 บาทต่อ

ตารางเมตรโดยเป็นผลมาจากราคาท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนและกาํลงัซ้ือจากต่างชาติ ตลาดไดม้าถึงจุดท่ีผูท่ี้มีรายไดป้าน

กลางถึงสูงไม่สามารถซ้ือคอนโดมิเนียมระดบัไฮเอนด์ในยา่นใจกลางเมืองไดอี้กต่อไป ในช่วงโควิด-19 ไดเ้ห็น

ผูพ้ฒันาโครงการให้ส่วนลดในโครงการท่ีแลว้เสร็จ 15-30% เพ่ือลา้งสต๊อกและสร้างรายได ้ราคาขายจริงจึง

จะตอ้งปรับลดลงเพ่ือให้มีความสมเหตุสมผลมากข้ึนเพ่ือให้ผูซ้ื้อในประเทศซ่ึงจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในปี 

2564 สามารถจ่ายได ้(ซีบีอาร์อี, 2564) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึง “อิทธิพลของการโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์กบั

การรับรู้ตราสินคา้ กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม” เพ่ือให้ผูป้ระกอบการธุรกิจคอนโดมีเนียม ใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการสนับสนุนการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง รวมทั้ งวางแนวทางกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด                          

โดยผูป้ระกอบการจะสามารถเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภค และนาํขอ้มูลท่ีไดห้ลกัจากการศึกษาน้ี มาทาํ              

การวางแผนทางการตลาด การวางงบประมาณการโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กาํหนดกลยทุธ์ในการพฒันา

ผลิตภณัฑใ์ห้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในอนาคต และเป็นผลให้เกิดประโยชน์ดา้นบริหารจดัการ และดา้นวิชาการ 

เกิดองคค์วามรู้ ในส่วนของการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อธุรกิจ และวธีิใชส่ื้อออนไลน์อยา่วถูกวิธี 

นาํมาสู่การรับรู้ต่อแบรนดใ์หม้ากท่ีสุด เน่ืองจากจะส่ือสารถึงภาพลกัษณ์ท่ีดี ช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํและมี

ความไวว้างใจท่ีจะเลือกคอนโดมิเนียม ใหต้รงกบัความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุด เน่ืองจากกลยทุธ์งานขายท่ีนาํ

ส่ือสังคมออนไลน์มาใช้น้ี จะช่วยในการเขา้ถึงลูกคา้และ สามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในยุคหลงัสถานการณ์ 

COVID-19 อีกดว้ย 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลนข์องผูบ้ริโภคต่อกลุ่มธุรกิจ

คอนโดมิเนียม 

2. เพ่ือศึกษาถึงระดบัการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมของผูบ้ริโภค 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจ

คอนโดมิเนียม 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง การสร้างความสนใจไม่ว่าวิธีใดก็ตาม เพ่ือจูงใจหรือ

สนบัสนุนใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการโดยผา่นทางอินเทอร์เน็ต โฆษณาออนไลน์ แสดงอยูบ่นอีเมล 

เคร่ืองมือคน้หาออนไลน์ และสังคมออนไลน์ รูปแบบการโฆษณาท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดบนส่ือออนไลน์ คือการใช้

แถบโฆษณา การโฆษณารูปแบบน้ีมีให้เห็นอยูท่ัว่ไปตามเวบ็ไซตห์รือแพลตฟอร์มต่างๆ การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก 

ปวตัน์ เลาหะวีร์ (2553, หน้า 200) ไดก้ล่าวว่า การลงโฆษณาบน Facebook เป็นการโฆษณาสินคา้บนเวบ็ไซต์       

โดยท่ีขอ้ความ และรูปภาพของโฆษณาจะถูกแสดงอยูท่างดา้นขวาของหนา้ Facebook ลกัษณะคลา้ยๆ กบัการติด

แบนเนอร์บนเวบ็ไซตท์ัว่ไป แต่จะละเอียดกวา่ เพราะผูล้งโฆษณาจะสามารถระบุรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายท่ี

จะใหเ้ห็นโฆษณาได ้เช่น ระบุอาย ุเพศ ความสนใจเป็นตน้ การโฆษณาผ่านยูทูบ Safko (2010) ไดก้ล่าวถึงส่ือหลกั

ท่ีจะช่วยผลักดันให้ประสบความสําเร็จ และยูทูบ (YouTube) เป็นบริการการแบ่งปันขอ้มูลวิดีโอทางระบบ

ออนไลน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตกล่าวกนัว่าภาพ 1 ภาพแทนการแบ่งปันคาพูดไดถึ้ง 1,000 คาํ แต่หากนาํภาพ

เหล่านั้นมาเรียงร้อยใหเ้กิดเป็นวดีิโอท่ีมีทั้งเสียง และระยะเวลาในการถ่ายทอด จะช่วยเพ่ิมความรู้สึก ความผกูพนั 

และสร้างการมีส่วนร่วมต่อผูรั้บชมได้มากข้ึน การโฆษณาทางโทรทศัน์ท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลาย สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มผูช้มไดจ้าํนวนมหาศาล ตั้งแต่สมยัอดีตมาจนถึงปัจจุบนั กาํลงัถูกแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยใีหม่ ซ่ึงใหผู้ช้ม

มีทางเลือกในการรับข่าวสารมากข้ึน ยูทูบ จึงเป็นส่ือออนไลน์หน่ึงได้รับความนิยมมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองใน

ปัจจุบนั การโฆษณาผ่านอนิสตาแกรม อินสตาแกรม (Instagram) เป็นสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่ง

มากโดยเป็นสังคมออนไลน์ท่ีใช ้“รูปภาพ” เป็นเน้ือหาตวัอยา่งของสังคมออนไลน์อ่ืนๆ เช่น Twitter, Facebook 

นั้นมีขอ้ความเป็นเน้ือหาหลกั แต่สาํหรับ Instagram นั้นใช ้“รูปภาพ” อยา่งเดียวโดยมีจุดเด่นตรงท่ีสามารถแต่ง     

รูปถ่ายก่อนท่ีจะแชร์ได ้มีฟิลเตอร์ให้เลือกใชส้าํหรับแต่งรูปนอกจากน้ียงัสามารถกด Like และ Comment รูปได้

ดว้ย การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ แอปพลิเคชัน่ไลน์ (Line) หมายถึง แอปพลิเคชัน่สาํหรับการสนทนาบน

อุปกรณ์ส่ือสารรูปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต ผูใ้ช้สามารถส่ือสารด้วยการพิมพ์

ขอ้ความจากอุปกรณ์ส่ือสารเคร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเคร่ืองหน่ึง จุดเด่นท่ีแตกต่างกบัแอปพลิเคชัน่สาํหรับสนทนาอ่ืนๆ 

คือ รูปแบบของสต๊ิกเกอร์ (Sticker) ท่ีแสดงอารมณ์ และความรู้สึกของผูใ้ชท่ี้หลากหลาย (ศุภศิลป์ กลุจิตตเ์จือวงศ,์ 

2556) นอกจากน้ีแอปพลิเคชัน่ไลน์ยงัสามารถวิดีโอคอล (Video Call) ฟรีคอล (ส่งรูปภาพ และตั้งค่าสนทนาเป็น

กลุ่ม (พรพิมล บูรณเบญญา และเพญ็จิรา คนัธวงศ,์ 2557) 

3.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ตราสินค้า 

การรับรู้ตราสินคา้ (Brand Awareness) คือ การจดจาํ หรือระลึกไดถึ้งตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ เพราะเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะ

เกิดความคุน้เคย (Familiarity) ในตราสินคา้นั้นทาํให้สินคา้เป็นท่ีน่าไวว้างใจ (Reliability) น่าเช่ือถือ (Credible) 
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และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Quality) และเป็นเหตุผลหลกัในการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริโภค

จะเลือกซ้ือตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากกว่าตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่มีการตระหนักถึงก่อน (Aaker,1991 อา้งถึงใน

สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวฒิุ, 2547, หนา้ 34) นอกจากน้ีแลว้การตระหนกัถึงตราสินคา้เป็นความแขง็แกร่งท่ีเกิดข้ึน

ในใจของผูบ้ริโภค โดยการรับรู้ถึงตราสินคา้จะวดัไดจ้ากระดบัการจดจาํตราสินคา้ของผูบ้ริโภค  

3.3 กรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรต้น               ตวัแปรตาม 

    การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

3.4 สมมตฐิานการวจิยั 

1. การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 2. การโฆษณา

ผา่นยทููบ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 3. การโฆษณาผา่นอินสตาแกรม มีอิทธิพล

ต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 4. การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  
4.1 ประชากรและตวัอย่าง  

ประชากรของการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรผูท่ี้เคยเห็นโฆษณาคอนโดมิเนียมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ  มีกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง ไม่จาํกดัเพศ สถานภาพ การสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenient sampling) เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอนไดจ้ากจาํนวนของประชากรทั้งหมด จึงตอ้งทาํการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการคาํนวณหา

จาํนวนตวัอยา่งของ Cochran (1977) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384.16 ชุด ผูท้าํวิจยัจึงทาํการเก็บตวัอยา่งเพ่ิม 

รวมทั้งส้ินเป็น 400 ชุด 

4.2 การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การทาํแบบสอบถาม (Questionnaire) ของกลุ่มตวัอยา่งจานวน 400 ตวัอยา่ง โดยในการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยั

การรับรู้ตราสินค้า (Brand awareness) 

 

การโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก 

 

 
การโฆษณาผา่นยทููบ 

 
การโฆษณาผา่นอินสตาแกรม 

การโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ 

H1 

H2 

H3 

H4 

การรับรู้ตราสินค้า (Brand awareness) 

 

การรับรู้ตราสินค้า (Brand awareness) 

การรับรู้ตราสินค้า (Brand awareness) 
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ไดมี้การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามในช่องทางออนไลน์ (Online) โดยผ่านส่ือสังคมออนไลน ์และเวบ็ไซต ์เช่น 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ Thinkofliving , Homenayoo ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสะดวก รวดเร็ว สามารถกระจายข้อมูลของ

แบบสอบถามไดง่้าย ซ่ึงจดัทาํบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี              

1-15 มิถุนายน 2565 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยมีคาํถามคดักรองท่ีกลุ่มตวัอย่างตอ้งตอบ คือ                

ตอ้งเคยเห็นโฆษณาคอนโดมิเนียมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทั้ง 4 แพลตฟอร์ม (เฟซบุ๊ก, ยทููบ, แอปพลิเคชนัไลน์, 

อินสตาแกรม) ผูว้ิจัยกาํหนดค่านัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ประกอบดว้ยคาํถาม 4 ส่วน คือ 1) ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 2) คาํถามเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูต้อบ

คาํถาม 3) คาํถามเก่ียวข้องกับการแสดงความคิดเห็นต่อการโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มธุรกิจ

คอนโดมิเนียม และ 4) คาํถามเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นของผูใ้ชง้านส่ือสงัคมออนไลน์ ต่อการรับรู้ตราสินคา้

คอนโดมิเนียมผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

4.3 การทดสอบเคร่ืองมือ 

1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยใชว้ิธีการตรวจสอบ และพิจารณาเน้ือหาของแบบสอบถามให้

ครอบคลุมปัจจัยท่ีสอดคลอ้งกับสมมติฐานในการศึกษา เป็นการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 

Validity) โดยนาํแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทาํการพิจารณาตรวจสอบเน้ือหา และหลงัจากการ

ตรวจสอบจะนําคาํแนะนํามาปรับปรุงต่อ 2. การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC : Index of Item 

Objective Congruence) โดยให้อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง โดยทาํการตรวจสอบเน้ือหาและภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร และปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้

แบบสอบถามมีความถูกตอ้งและตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษา แลว้จึงนาํไปใชท้าํแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 

3. การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อลัฟ่า (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) จากกลุ่มตวัอย่างทดลอง จาํนวน 30 ราย โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีค่ามากกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์

บญัชา, 2554) ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือ ปรากฏวา่ขอ้คาถามในแต่ละตวัมีค่าสัมประสิทธ์ิมากกวา่ 0.7 จดัอยู่

ในเกณฑย์อมรับได ้

 

5. ผลการวจัิย 

การทดสอบสมมตฐิานของการวจิยั 
 

ตารางที ่1  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของตวัแปรอิสระแต่ละดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่ม

ธุรกิจคอนโดมีเนียม 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t P 

  B Std. Error Beta   

1 (Constant) .459 .149  3.084 .002 

 การโฆษณาผา่นผา่นเฟซบุ๊ก (X1) .725 .039 .650 18.416 .000** 

 การโฆษณาผา่นยทููบ (X2) -.146 .038 .185 4.619 .000** 

  การโฆษณาผา่นอินสตาแกรม (X3) .164 .037 .178 4.373   .000** 

 การโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ (X4) .146 .038 .171 3.841   .000** 

หมายเหตุ: **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของตวัแปรอิสระแต่ละดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ตรา

สินคา้ของกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมท่ีระดบั 0.05 ทั้ง 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นผา่นเฟซบุ๊ก การโฆษณาผา่นยู

ทูบ การโฆษณาผา่นอินสตาแกรม และการโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลน ์

โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

Y = 0.459 + 0.725 (X1) – 1.46 (X2)  + 0.164 (X3) + 0.146(X4) 

  จากสมการตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม (Y) อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นเฟซบุ๊ก (X1) มีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.725 , การโฆษณา

ผา่นอินสตาแกรม (X3) ค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.164  และการโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ (X4) ค่าสมัประสิทธ์ิ

เท่ากบั 0.146 

 โดยการโฆษณาผ่านยูทูบ ส่งอิทธิพลในทางลบต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม (Y) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เน่ืองจากเม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิพบวา่มีค่าเท่ากบั -.146  

 

ตารางที ่2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองอิทธิพลของการโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้ 

 ตราสินคา้ กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 

สมมติฐาน Beta P-Value ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. อิทธิพลการโฆษณาผา่นเฟซบุ๊กต่อการรับรู้                 

ตราสินคา้กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม (H1) 
0.725 0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

2. อิทธิพลการโฆษณาผา่นยทููบต่อการรับรู้                   

ตราสินคา้กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม (H2) 
-0.146 0.000** ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. อิทธิพลการโฆษณาผา่นอินสตาแกรมต่อการรับรู้

ตราสินคา้กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม (H3) 
0.164 0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

4. อิทธิพลการโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลนต่์อ               

การรับรู้ตราสินคา้กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม (H4) 
0.146 0.000** ยอมรับสมมติฐาน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี 2 สรุปไดว้า่ การโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ส่งผลต่อการรับรู้

ตราสินคา้ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม หรือมีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเม่ือ

พิจารณาแต่ละสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก, การโฆษณาผ่านอินสตาแกรม 

และการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู ้บริโภคกรณีศึกษากลุ่มธุรกิจ

คอนโดมิเนียม จึงสรุปไดว้า่มีความสอดคลอ้งกบั 3 สมมติฐานท่ีตั้งไวข้า้งตน้ แต่การโฆษณาผ่านยทููบ มีอิทธิพล

ทางลบต่อการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 

6. อภิปรายผล 

สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน พบว่า                     

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 231 คน เท่ากบัร้อยละ 57.8 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงอาย ุ20-29 ปี 

จาํนวน 203 คน เท่ากบัร้อยละ 50.7 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 262 คน เท่ากบัร้อยละ 65.5 สถานภาพโสด 
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จาํนวน 323 คน เท่ากบัร้อยละ 80.8 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 240 คน เท่ากบัร้อยละ 60 และ 

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนช่วง 30,001-40,000 บาท จาํนวน 103 คน เท่ากบัร้อยละ 25.8 

ขอ้มูลความคิดเห็นต่อการรับรู้ตราสินคา้ธุรกิจคอนโดมิเนียมผา่นส่ือสังคมออนไลน์ การรับรู้ตราสินคา้

ธุรกิจคอนโดมิเนียมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยรวมมีความคิดเห็นใน “ระดับปานกลาง” ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยต่อ คอนโดมิเนียมท่ีระบุช่ือชดัเจน และโดดเด่นผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ จะช่วยให้

ท่านสามารถนึกถึงตราสินคา้ไดง่้ายข้ึน มีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากบั 3.72  

ขอ้มูลความคิดเห็นต่อการโฆษณาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี

เก่ียวกบัการโฆษณาของธุรกิจคอนโดมิเนียมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ใน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่  1. ปัจจยัดา้นการโฆษณา

ผ่านเฟซบุ๊ก ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็น “ระดบัมาก”  ปัจจยัดา้นการโฆษณาผ่านอินสตาแกรม 

ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นใน “ระดบัปานกลาง”  มาเป็นลาํดบัท่ี 2 ปัจจยัดา้นการโฆษณาผ่าน

แอปพลิเคชนัไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นใน“ระดบัปานกลาง” มาเป็นอนัดบัท่ี 3 และปัจจยั

ดา้นการโฆษณาผา่นยทููบ ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นใน “ระดบัปานกลาง” เป็นลาํดบัสุดทา้ย  

โดยจะมีการแยกอภิปรายผลในแต่ละส่วน ดงัน้ี ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ สมมติฐานท่ี 1 การโฆษณาผา่น

เฟซบุ๊ก เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อการรับรู้ตราสินคา้ กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทําให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ใน                     

ตราสินคา้ต่อกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยต่อ การโฆษณาคอนโดมิเนียม ผา่นทางเฟซบุ๊ก 

ช่วยให้สามารถคน้หาหรือสามารถเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซด์ของตราสินคา้ ทาํให้เขา้ถึงไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน              

อีกทั้งผูใ้ชจ้ะใหค้วามสนใจต่อการโฆษณา ท่ีแสดงดว้ยรูปภาพหรือคลิปวดีิโอ รวมไปถึงการโฆษณา จะทาํใหไ้ดมี้

ปฏิสมัพนัธ์กบัเจา้ของโครงการคอนโดมิเนียม และ การโฆษณาจะช่วยใหส้ามารถโตต้อบ และแสดงความคิดเห็น

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือบริการไดท้นัที  

 สมมติฐานท่ี 2 การโฆษณาผา่นยทููบ เป็นปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลในทางลบต่อการรับรู้ตราสินคา้ กรณีศึกษา 

กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นวา่ โดยไม่สอดคลอ้งต่อสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปีและ มีพฤติกรรมการใช ้            

ส่ือสงัคมออนไลน์ผา่นช่องทาง สมาร์ทโฟน โดยส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใชบ้ริการบ่อยคร้ัง คือ เฟซบุ๊ก และเหตุผลท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใชส่ื้อสังคมออนไลน์ คือ ไดมี้การโตต้อบและการไดส้นทนากนัในส่ือสังคม

ออนไลน์ ดงันั้นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามได ้คือ เฟซบุ๊ก 

แอปพลิเคชันไลน์ และ อินสตาแกรม เน่ืองจากมีช่องทางแชท ท่ีสามารถพูดคุยระหว่างกันได้ อีกทั้ งผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ และพบเห็นโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ประเภท เฟซบุ๊กมากท่ีสุด  

สมมติฐานท่ี 3 การโฆษณาผ่านอินสตาแกรม เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อการรับรู้ตราสินคา้ กรณีศึกษา 

กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยต่อ การโฆษณาดว้ย

ภาพบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจะช่วยกระตุน้ความสนใจ และกดติดตาม (Follow) อีกทั้ง การโฆษณาผ่านอินสตาแกรมท่ี

ระบุคาํอธิบายใตภ้าพหรืออีโมจิ (Emoji) จะช่วยเพ่ิมความสนใจได ้รวมถึง จะให้ความสนใจในรูปภาพโฆษณา

คอนโดมิเนียม ท่ีทาํการติดแฮชแท็ก (Hashtag) และสุดทา้ยจะแชร์รูปภาพให้กบัเพ่ือน หรือคนรู้จกั เม่ือประทบัใจ

โฆษณาผา่นอินสตาแกรม  

สมมติฐานท่ี 4 การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ต่อการรับรู้ตราสินค้า 

กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคมีความเห็นด้วยต่อ                  
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การโฆษณาแอปพลิเคชันไลน์ ท่ีมกัจะดาวน์โหลดสต๊ิกเกอร์ไลน์ขององค์การ ท่ีมีการออกแบบสวยงามและ

ทนัสมยั รวมถึง เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีให้ความสนใจและเลือกเป็นสมาชิก และจะให้ความสนใจการโฆษณา 

ผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ต่อรูปแบบการโฆษณาท่ีหลากหลาย เช่น คลิปวดีีโอ รูปภาพ  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินคา้

ธุรกิจคอนโดมิเนียม โดยผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (β = 0.725) มีอิทธิพลต่อการรับรู้

ตราสินคา้ธุรกิจคอนโดมิเนียมมากท่ีสุด รองลงมา คือ การโฆษณาผ่านอินสตาแกรม (β = 0.164) ถดัมาเป็น                 

การโฆษณาผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ (β = 0.146) ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ในส่วนของการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก มีขอ้เสนอให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ความสําคญัต่อการ โฆษณาท่ีใช้

รูปภาพ และ คลิปวีดีโอ โดยการออกแบบรูปภาพ ควรใชรู้ปท่ีดึงดูดกบัผูพ้บเห็นโฆษณา มีการอดั ตดัต่อคลิป

วีดีโอในเวลาท่ีเหมาะสมคือไม่ควรเกิน 3 นาที โดยตอ้งเป็นการโฆษณาท่ีกระชบั และไดใ้จความ รวมถึงเพ่ิมช่อง

ทางการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีให้มากข้ึน เช่น เพ่ิมช่องทางแชท ตอบโตก้บัลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ไดพู้ดคุยกบัเจา้หนา้ท่ี

ไดทุ้กช่วงเวลาทาํการ และควรใหค้วามสาํคญักบัผูบ้ริโภคท่ีกดคล๊ิกเขา้ไปรับชม และควรมีตาํแหน่งของการโฆษณาท่ี

หลากหลายเพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมากดติดตาม และมีปฏิสัมพนัธ์กนั ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถเช่ือมต่อไป

ยงัเวบ็ไซดไ์ด ้

รองลงมาลาํดบัท่ี 2 คือ การโฆษณาผ่านอินสตาแกรม มีขอ้เสนอให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ความสําคญัและ               

ควรพิจารณาถึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียง และคนท่ีกาํลงัเป็นกระแสนิยมในขณะนั้น เน่ืองจากจะช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ 

เพ่ือสะทอ้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ใหช้ดัเจน และหากมีการโพสภาพถ่าย ควรมีคาํบรรยายท่ีสอดคลอ้งและดึงดูให้

ผูบ้ริโภคติดตาม ไม่วา่จะเป็นการระบุคาํอธิบายใตภ้าพหรืออีโมจิ (Emoji) การติดเคร่ืองหมายแฮชแท็ก (Hashtag) 

เพราะจะช่วยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคในการคน้หา ใส่คียเ์วิร์ดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมการระบุตาํแหน่งท่ีตั้ง

ของโครงการท่ีไดท้าํการตลาดออกไป และจดัสรรงบประมาณการโฆษณาผา่นอินสตาแกรมใหเ้หมะสม 

ลาํดบัท่ี 3 คือ การโฆษณาผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ มีขอ้เสนอให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์

ขององคก์ร โดยออกแบบให้เป็นมาสคอต ท่ีความเขา้ถึงส่ืออารมณ์ของตราสินคา้มาสู่ผูบ้ริโภคได ้โดยสร้างความจูงใจ

ให้อยากกดดาวน์โหลดและส่งต่อระหว่างผูใ้ช้งาน เม่ือผูบ้ริโภคเห็นก็จะนึกถึงตราสินคา้ของแบรนด์  ทั้ งน้ี                  

ควรจดัส่งโฆษณาไปยงัผูบ้ริโภคในปริมาณท่ีพอเหมาะ ไม่รบกวนผูใ้ชง้านมากจนเกินไป และเป็นช่วงเวลาท่ีคน

ใชง้านเห็นกดเขา้ไปดูโฆษณามากท่ีสุด เช่นช่วงเวลาก่อนและหลงัเลิกงาน และควรสนบัสนุนการใหบ้ริการดา้น

ขอ้มูลข่าวสารกบัผูบ้ริโภค มีการฝึกอบรมพนกังานให้ตอบแชทลูกคา้ผ่านไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถให้

ขอ้มูลข่าวสารโปรโมชัน่ท่ีถูกตอ้ง มีการอพัเดทข่าวสารอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากแอปพลิเคชนัไลน์ เป็นช่องทาง

ส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคให้ความสนใจและเลือกเป็นสมาชิก รวมทั้งการให้โปรโมชัน่พิเศษ สําหรับสมาชิกผ่านบญัชี

ทางไลน์เท่านั้น เพ่ือให้บริโภคเลือกมาเป็นสมาชิกในบญัชีทางการให้มากท่ีสุด โดยจะเป็นกลยุทธ์เพ่ิมบญัชี

สมาชิก และให้ผูบ้ริโภคไดน้าํประวติัมาลงทะเบียน เป็นการเก็บขอ้มูลของลูกคา้ เพ่ือนาํมาต่อยอดในการโฆษณา

ผา่นช่องทางอ่ืนๆ ในอนาคต 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ในการวจิยัคร้ังต่อไปผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ควรท่ีจะศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาผา่นส่ือสงัคม

ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อตัวแปรปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือ ความผูกพนัของลูกค้าต่อแบรนด์                  

ความช่ืนชอบในตราสินคา้ เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะสะทอ้นความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการรับรู้ในดา้นอ่ืนๆ จาก 

การโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตเพียงจงัหวดักรุงเทพมหานคร เท่านั้น ในคร้ังต่อๆไปผูว้ิจยัเห็นวา่ 

ควรขยายขอบเขตในการวิจยัออกไป เช่น พ้ืนท่ีต่างจงัหวดั เพ่ือท่ีจะทราบความความคิดเห็นของกลุ่มประชากร

ต่างๆท่ีมีต่อการโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และควรศึกษาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ เช่น บ้านเด่ียว 

ทาวน์เฮาส์ เพ่ิมเติม เพ่ือท่ีจะสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดม้ากข้ึน รวมถึงเพ่ือเป็นประโยชน์ใน             

การกาํหนดเชิงกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมต่อประเภทของธุรกิจ 

3. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัจาํกดัการศึกษาแค่ช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์เท่านั้น ดงันั้น ในการศึกษา

คร้ังต่อไปควรให้ครอบคลุมถึง ส่ือออฟไลน์และในแพลตฟอร์มอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ส่ือนอกบา้น ส่ือโทรทศัน์ 

แพลตฟอร์มทวิตเตอร์ ต๊ิกต๊อก เป็นตน้ เพ่ือให้สะทอ้นถึงความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ และสามารถทาํ

การตลาดไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมาย 

4. ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าการโฆษณาผ่านยูทูบ มีอิทธิพลทางลบ ซ่ึงเป็นทิศทางตรงกนัขา้มกบั

การรับรู้ตราสินคา้ของธุรกิจคอนโดมีเนียม ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นวา่จึงควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมดว้ยวิธีการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการไดป้รับปรุงวิธีการ

โฆษณาผา่นยทููบในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมการตลาดออนไลน์และ

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี โดยวิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบตามสะดวก(Convenience Sampling ) จาํนวน 358 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบ และทดสอบ

สมมติฐานดว้ยการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 

ANOVA) และการทดสอบไคสแควร์ (Chi Square Test) ดว้ยโปรแกรม SPSS  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ 

นิสิตท่ีชั้นปีต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ท่ีต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05 ส่วนนิสิตท่ีมีรายไดต้่อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสม

การตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑ์อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05  ขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการออนไลน์ดา้น

ราคาและด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันท่ีใช้ในการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์                        

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการสั่งซ้ือต่อเดือน ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบั

ค่าใชจ่้ายในการสัง่ซ้ือต่อคร้ังและดา้นส่งเสริมการขายมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการจ่ายเงินค่าสินคา้ 

 

คาํสําคญั: ส่วนประสมการตลาดออนไลน,์ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์  
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ABSTRACT  

 The main purpose of this research is studying the relationship between online marketing mix towards 

online buying behavior of Burapha university Chanthaburi campus students, there were 358 participants by 

convenience sampling. This research used questionnaire for collected the data, and analyzed by descriptive 

statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test, one-way ANOVA and chi-square) by the 

SPSS program. The results of hypothesis testing showed that personal factor, college years, to the online 

marketing mix factors: product, price and place was significantly different at a statistical level of 0.05.                             

The difference of income was significantly impact to product at a statistical level of 0.05. Online marketing mix, 

price and place, related with online shopping applications using, place related with purchasing frequency per 

month, product related with paying per time, and promotion related with payment methods. 

 

Keywords: Online Marketing Mix, Online Buying Behavior 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค การซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์  เพ่ือลดความเส่ียงในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 

(บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั, 2564) จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าวทาํให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของ              

การจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์ 

การจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์ หรืออี-คอมเมิร์ซ (e-Commerce) เป็นการดาํเนินการซ้ือขายสินคา้และ

บริการดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดตน้ทุน

และกระบวนการดาํเนินงานใหน้อ้ยลง  ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการไดป้รับตวัโดยการการขายสินคา้ผ่านช่องทาง               

การขายสินคา้และบริการผา่นช่องทางออนไลน ์โดยผลสาํรวจมูลค่าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564 

หรือ Value of e-Commerce Survey in Thailand 2021 พบว่า ในปี 2563 ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ

ในประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากบั 3.78 ลา้นลา้นบาท โดยมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในปี 2564 เติบโตอยูท่ี่ 4.01 

ลา้นลา้นบาท (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2565)  

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีการพฤติกรรมสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์จึงมีความสาํคญัต่อผูป้ระกอบการ

ท่ีจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์หรือกาํลงัมองหาช่องทางการจดัจาํหน่ายออนไลน์รวมทั้งการวิเคราะห์ส่วนประสม

การตลาดออนไลน์ท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการทราบถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมการขาย เพ่ือให้ผูป้ระกอบการได้นํามาใช้ในการวางแผนหรือการจัดทํากลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง                            

การการตลาดออนไลน์หรือ E-Commerce เพ่ือการเติบโตของธุรกิจต่อไป  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดออนไลน์ต่อพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพ่ือประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้มีความสนใจจะประกอบธุรกิจขายสินคา้ออนไลน ์
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดออนไลนแ์ละพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้   

ออนไลน ์ 

(3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

ออนไลน ์

  

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1. ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2563) กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นการคน้หา 

หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภค เพ่ือทราบถึงลกัษณะความตอ้งการพฤติกรรมการซ้ือ 

การใช้ การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ ท่ีจะทําให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ คาํถามท่ีใช้เพ่ือวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 6Ws  ไดแ้ก่  Who ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  What ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร Why ทาํไม

ผูบ้ริโภคจึงซ้ือ  Who ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ When ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด Where ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน และ

How ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด  

2. ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดและส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2556) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) กล่าวว่าส่วนประสมการตลาด

ออนไลน์เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือท่ีตอ้งใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ย               

4 เคร่ืองมือดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึงสินคา้หรือบริการ ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถึงจาํนวนเงินท่ีผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายในราคาท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจ  

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง การดาํเนินการเพ่ือให้ผลิตภณัฑน์ั้นสามารถ

ไปสู่ผูบ้ริโภคไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดา้นเวลา และช่องทางการจดัจาํหน่ายเหมาะสม มีความสะดวกต่อการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) เช่น การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์รวมถึงการส่งเสริม 

การขายดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ  

ทั้งน้ีส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ดา้นขา้งตน้ควรมีความสอดคลอ้งในทิศทางการดาํเนินงานเดียวกนั 

จูงใจใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ประกอบไปดว้ย 6Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล และ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล 

(Wongnitchakul, 2012 อา้งใน วริศรา สู้สกุลสิงห์ และวราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ 2565) โดยเพ่ิมเติมจากส่วนประสม

การตลาดออนไลน์ดั้งเดิมหรือจาก 4Ps เป็น 6Ps ดงัน้ี  

1. ดา้นการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy) หมายถึง การซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์นั้น

ผูบ้ริโภคเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัหลายด้าน เช่น ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล์ เป็นตน้ ผูข้าย

จะตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้ไปเผยแพร่ก่อนไดรั้บอนุญาต  
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2. ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) หมายถึง ลกัษณะการบริการแบบโตต้อบ

ร่วมกนั (Interactive) ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัลูกคา้แบบเจาะจง เพราะลูกคา้แต่ละกลุ่มต่างสนใจสินคา้ท่ีแตกตา่ง

กนัการแนะนาํสินคา้และบริการควรแนะนาํตามความสนใจของลูกคา้แต่ละราย 

 ส่วนพิมพช์นก รุ่งรัชตพร (2561) กล่าววา่การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional) และการตลาดดิจิทลั 

(Digital Marketing) หรือท่ีเรียกกนัอีกอย่างหน่ึงว่าการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)  มีความแตกต่างกบั

การตลาดดั้งเดิม คือการตลาดท่ีเน้นไปทาง 4P (Product  Price  Place และ Promotion) ส่วนของการตลาดดิจิทลั 

คือ การทาํการตลาดท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต (Internet) เขา้มาช่วยในการทาํการส่ือสาร   

 ดังนั้ นการศึกษาส่วนประสมการตลาดออนไลน์ของงานวิจัยน้ีมุ่งเน้นด้าน 4Ps (Product  Price  

Place และ Promotion) โดยใหค้วามสาํคญัการซ้ือสินคา้ทางช่องทางท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตในการสัง่ซ้ือ หรือการสั่งซ้ือ

สินคา้ออนไลน์  

3. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

รวสิรา ศรีบรรจง และนนัทวนั เหล่ียมปรีชา (2564) พบวา่ อาย ุรายได ้ประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ และ

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคภายใตว้ิถีความปกติใหม่ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก                     

มีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน ์

จริยา ศรีจรูญ (2564) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ พบวา่พฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าความถ่ีในการคน้หาสินคา้ออนไลน์และ

ความถ่ีในการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก 

จิดาภา ธัญญรัตนวานิช (2564) พบว่าช่วงเวลาท่ีใช้แอปพลิเคชันบ่อยท่ีสุดเป็นช่วงก่อนนอน                 

ส่วนแอปพลิเคชนัออนไลน์ท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด คือ แอปพลิเคชนั Shopee โดยสินคา้และบริการท่ีนิยมซ้ือบ่อยท่ีสุด 

คือ เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั

ออนไลน ์

วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ (2563) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ พบวา่ปัจจยัไดแ้ก่ สถานภาพสมรส รายไดต้่อเดือน กลุ่มท่ีมีอิทธิพลและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย

ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

การศึกษาของ ณัฏฐ์นรี กันท้วม และคณะ (2562)  พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือสินคา้ออนไลน์โดยภาพรวม                   

ไม่แตกต่างกนั  

สุณิชา พิทกัษเ์ลิศกุล และคณะ (2562) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการส่ือออนไลน์ในการซ้ือสินคา้

แฟชั่นของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่าเพศ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีและ

ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในการใชบ้ริการส่ือออนไลน์ในการซ้ือสินคา้แฟชัน่ แตกต่างกนั 

ทวีรัชต์ คงรชต (2561) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่าน

ระบบออนไลน์ของคนวยัทาํงาน พบวา่พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เลือกซ้ือเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์มากท่ีสุด 

คือดา้นการส่งเสริมการขาย โดยมีจาํนวนเงินในการซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ต่อคร้ัง 1,000 – 5,000 บาท 

วรรณา วนัหมดั (2558) พบว่า พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต ช่วงเวลาใน  

การสัง่ซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต 16.01-24.00 น. 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัแนวคิดปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด

ออนไลน ์และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ มาเป็นกรอบแนวความคิดท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

 

                                        ตวัแปรต้น                                                              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ คณะ ชั้นปี  รายได ้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่างกนั  

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2  ส่วนประสมการตลาดออนไลนมี์ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์   

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่นิสิตมหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี จาํนวน 1,064 คน   ซ่ึงทราบจาํนวนประชากร

ท่ีแน่นอน จึงได้คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรคาํนวณของ Yamane  (1973) มีการกําหนดขนาด

ตวัอย่าง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 304 คน และสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) 

 4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่  

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ คณะ ชั้นปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ แบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) 

 ตอนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบวดัมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 

 ตอนท่ี 3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ประกอบดว้ย สินคา้ท่ีนิยมซ้ือเป็นประจาํ ช่วงเวลา

ท่ีสั่งซ้ือ แอปพลิเคชนัท่ีใชใ้นการสั่งซ้ือ  ความถ่ีในการสั่งซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง และวิธีการชาํระเงิน 

แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) 

 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open End)  

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 
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 4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาจะใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ลกัษณะ คือ 

 4.1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้จากหนังสือ เอกสาร

ทางวชิาการ งานวจิยั วทิยานิพนธ์ บทความท่ีเก่ียวขอ้ง และการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  

 4.2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู ้วิจัยได้ดําเนินการแจกแบบสอบถามออนไลน์และแจก

สอบถามโดยตรงกบักลุ่มตวัอย่าง ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2565 โดยมี

ผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์จาํนวน 186 คน และผูต้อบแบบสอบถามโดยตรงจาํนวน 172 ชุด รวมทั้งส้ิน 358 ชุด  

       4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมานาํประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรม spss

กาํหนดการวเิคราะห์ดงัน้ี 

  1) การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล  ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ออนไลน ์ใชส้ถิติเชิงพรรณา( Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานท่ี 1                

ใชก้ารทดสอบโดยการวเิคราะห์หาค่าที (t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance: ANOVA) โดยมีการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD (Post Hoc) และการทดสอบ

สมมติฐานท่ี 2 ดว้ยการทดสอบไคสแควร์ (Chi Square Test) 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลท่ีไดจ้ากการวจิยั มีดงัน้ี  

5.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศชาย 129 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 และ                 

เพศหญิง 229 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 

36.6 และ 27.7 ตามลาํดบั ร้อยละ 67.9 เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีรายได ้3,001-4,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.9  ผูส้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 65.90 ระบุวา่ตนเองมี

อิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ และร้อยละ 13.4 ระบุวา่เพ่ือนเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์   

5.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์  พบวา่ ค่าเฉล่ียของส่วนประสมการตลาดออนไลน์ภาพรวมมี

ค่าเฉล่ียท่ี 4.01โดยด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.19 รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการขาย                 

ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.07  3.94 และ 3.85 ตามลาํดบั 

5.3 ปัจจัยพฤติกรรมการซ้ือออนไลน์  พบว่าสินคา้ 3 ลาํดับแรกท่ีกลุ่มตวัอย่างมีการซ้ือจากช่องทาง

ออนไลน์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ เส้ือผา้ สินคา้แฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง คิดเป็นร้อยละ 27.10, 14.48 และ 14.48 ตามลาํดบั  

ช่วงเวลาในการซ้ือสินค้าในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.10  และร้อยละ 63.1 ของ                  

ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือสินคา้ผ่าน Shopee  รองลงมาซ้ือสินคา้ผ่าน Lazada, TikTok, Facebook และ Instagram 

ร้อยละ 17.3  6.7 5.6 และ 3.6 ตามลาํดบั  

ความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 55.0 มีการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ 1-2 

คร้ัง ต่อสัปดาห์ มีเพียงร้อยละ 5.6 ท่ีสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์มากกว่า 6 คร้ัง ต่อสัปดาห์ และผูต้อบแบบสอบถาม             

ร้อยละ 45.5 จ่ายเงินในการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่อคร้ังจาํนวน 301 - 600 บาท และร้อยละ 31.5 จ่ายเงินในสัง่ซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ต่อคร้ังตํ่ากวา่ 300 บาท ส่วนช่องทางการชาํระเงินของกลุ่มตวัอย่างในการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
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ส่วนใหญ่ชาํระเงินโดยการโอนเงิน และชาํระเงินปลายทาง ร้อยละ 61.5 และ 31.6 ตามลาํดบั และมีร้อยละ 6.4               

ท่ีชาํระเงินโดยหกับตัรเครดิต  

5.4 ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ออนไลน ์พบวา่ เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลนทุ์กดา้นท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนนิสิต

ท่ีสังกดัคณะท่ีต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัท่ีระดับ .05 ทั้ งน้ี นิสิตท่ีชั้นปีต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์                  

ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีต่างกันอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05 ส่วนนิสิตท่ีมีรายไดต้่อเดือน                   

ท่ีต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

 ส่วนความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ไม่มีความแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ    

 5.5 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรม              

การซ้ือสินคา้ออนไลนน์าํเสนอในตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลนแ์ละพฤติกรรมการซ้ือ 

  สินคา้ออนไลน ์

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

ออนไลน์ 

พฤตกิรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ 

ช่วงเวลา

ในการ

ส่ังซ้ือ 

แอปพลิเคชนั 

ท่ีใช ้

ความถ่ีใน 

การส่ังซ้ือ 

ค่าใชจ่้ายใน

การส่ังซ้ือ 

การชาํระ

เงิน 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ - - - / - 

ดา้นราคา - / - - - 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  - / / - - 

ดา้นการส่งเสริมการขาย - - - - / 

หมายเหตุ : “ / ” หมายถึง มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาํคัญท่ีระดับ .05  “-” หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาํคัญท่ีระดับ .05   

 

  จากตารางท่ี 1  พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทุกด้านไม่มีความสัมพนัธ์ช่วงเวลาใน                  

การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายใน              

การสั่งซ้ือต่อคร้ัง  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ด้านราคามีความสัมพนัธ์กับแอปพลิเคชันท่ีใช้ใน                     

การสัง่ซ้ือ  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์ต่อแอปพลิเคชนัท่ีใช้

และความถ่ีในการสั่งซ้ือต่อเดือน ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ด้านการส่งเสริมการขายมี

ความสมัพนัธ์ต่อรูปแบบการชาํระเงินในการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์   

 

6. อภิปรายผล  

6.1  ส่วนประสมการตลาดออนไลน์และพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ 

ผลการศึกษาภาพรวมของส่วนประสมการตลาดออนไลน์ของงานวิจยัน้ีพบว่าอยู่ในระดบั 4.01 หรือ

ระดบัมาก (Best, J. W. 1997 อา้งในวริศรา สูส้กลุสิงห์ และวราวธุ ฤกษว์รารักษ,์ 2563)  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1081 

ส่วนพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์พบว่า สินคา้ 3 ลาํดบัแรกท่ีกลุ่มตวัอย่างมีการซ้ือจากช่องทาง

ออนไลน์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ เส้ือผา้ สินคา้แฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิดาภา ธญัญรัตนวานิช 

(2564) ท่ีพบวา่สินคา้และบริการท่ีนิยมซ้ือผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์บ่อยท่ีสุด คือ เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย

และทวรัีชต ์คงรชต (2561) พบวา่พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ 

ช่วงเวลาในการซ้ือสินค้าออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างสั่งซ้ือมากท่ีสุดในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณา วนัหมดั (2558) ท่ีพบวา่ช่วงเวลาในการสัง่ซ้ือสินคา้คือ 16.01-24.00 น. และจิดา

ภา ธญัญรัตนวานิช (2564) พบวา่ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชแ้อปพลิเคชนัเพ่ือซ้ือสินคา้บ่อยท่ีสุดเป็นช่วงก่อนนอน 

การซ้ือสินคา้ออนไลน์พบกวา่กลุ่มตวัอย่างสั่งซ้ือผ่านแอปพลิเคชนั Shopee รองลงมาสั่งซ้ือสินคา้ผ่าน 

แอปพลิเคชัน Lazada, TikTok, Facebook และ Instagram สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภา ธัญญรัตนวานิช 

(2564) ท่ีพบวา่แอปพลิเคชนัออนไลน์ท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด คือ Shopee  

6.2  ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์และพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์  

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ณฏัฐน์รี กนัทว้ม และคณะ (2562) ท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือ

สินคา้ออนไลน์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นนิสิตท่ีสงักดัคณะท่ีต่างกนัมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กล่าวไดว้า่ยงัไม่มีผลงานวจิยัมารองรับการคน้พบของงานวจิยัน้ี  

ขณะท่ีชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และ

การจดัจาํหน่าย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รวิสรา ศรีบรรจง และนันทวนั เหล่ียมปรีชา ( 2564)  ท่ีพบว่าอายใุน 

การซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคมีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 

รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ รวิสรา ศรีบรรจง และนนัทวนั เหล่ียมปรีชา ( 2564) ท่ีพบวา่รายไดใ้นการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค                 

มีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์  

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ คณะ ชั้นปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ขณะท่ีการศึกษาของ สุณิชา พิทกัษ ์เลิศกลุ และคณะ (2562) 

ท่ีพบวา่เพศ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในส่วนพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์

ดา้นความถ่ีและค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งงานวิจยัของ วลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ์ (2563) พบวา่

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส รายไดต้่อเดือน กลุ่มท่ี

มีอิทธิพล  

6.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดออนไลน์และพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์พบวา่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ดา้นแอปพลิเคชนัท่ี

ใชใ้นการสัง่ซ้ือ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิดาภา ธญัญรัตนวานิช (2564) ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี 

 ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ดา้นความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคา้ สอดคลอ้งงานวิจยัของจริยา ศรีจรูญ (2564) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นการตลาด

ออนไลน์ทุกดา้นมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในดา้นความถ่ีของการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
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 ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ดา้น

ค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือต่อคร้ัง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทวีรัชต์ คงรชต (2561) ท่ีพบว่าจาํนวนเงินท่ีซ้ือสินคา้

ออนไลน์มีความแตกต่างต่อส่วนประสมการตลาดดา้นสินคา้และผลิตภณัฑ ์

 ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ดา้นการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ดา้นวิธีการชาํระเงิน อาจเป็นเพราะวา่วิธีการชาํระเงินโดยการเก็บเงินปลายทางสามารถเพ่ิมยอดขายได้

ทางร้านคา้ออนไลน์สามารถนาํวธีิการชาํระเงินโดยการเก็บเงินปลายเป็นกลยทุธ์ในการส่งเสริมการขาย (ทีเอ็มบี

ธนชาติ, 2565)  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ผู ้ประกอบการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะการจําหน่ายเส้ือผ้า สินค้าแฟชั่นและ

เคร่ืองสาํอาง ควรให้ความสาํคญักบัส่วนประสมการตลาดออนไลน์ในทุกดา้น ควรเนน้ให้ความสาํคญัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการขาย เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถสัง่ซ้ือสินคา้จากช่องทางการขายสินคา้

ออนไลน์ได้ตลอดเวลาและการจดัส่งเสริมการขายแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง การให้ส่วนลดท่ีสูงกว่า               

การสัง่ซ้ือในช่องทางอ่ืนรวมทั้งการชาํระเงินปลายทาง 

  (2) การจดัแคมเปญการส่งเสริมการขายควรประชาสัมพนัธ์ในช่วงเวลา 18.00-24.00 น. เพราะเป็น

ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคมกัจะสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ รวมทั้งควรเตรียมพร้อมการให้บริการเช่นการตอบคาํถามของ

ลูกคา้และการดูแลระบบหลงับา้นใหพ้ร้อมต่อการบริการต่อลูกคา้ในช่วงเวลาดงักล่าว  

  (3) สินคา้ออนไลน์ควรมีการจาํหน่ายในช่องทางท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการจัดจาํหน่ายผ่าน              

แอปพลิเคชนั เช่น Shopee Lazada TikTok Facebook และ Instagram รวมทั้งควรมีการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ

การตั้งราคาท่ีเหมาะสมตามรายไดข้องกลุ่มผูบ้ริโภค  

  (4) ผูป้ระกอบการควรเนน้ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางการจาํหน่ายออนไลน์เน่ืองจากผูบ้ริโภคมี

ความถ่ีในการสั่งซ้ือและมีการใช้จ่ายในการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์มากกว่าช่องทางอ่ืนรวมทั้ งและควรเพ่ิม                    

ช่องทางการชาํระเงินปลายทางเพ่ือทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

 (1) ควรศึกษาส่วนประสมการตลาดออนไลน์นอกเหนือจาก 4Ps ไดแ้ก่ดา้นการรักษาขอ้มูลส่วน

บุคคลและดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล เพ่ือใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาดออนไลน์  

 (2) ควรศึกษาผลกระทบจากการส่งเสริมการขายดา้นการเพ่ิมช่องทางการชาํระเงินปลายทาง การส่ง

สินคา้แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายในการจดัส่งและการใหส่้วนลดท่ีสูงกวา่การสั่งซ้ือในช่องทางอ่ืน เพ่ือลดความเส่ียงต่อ

การสูญเสียผลกาํไร  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีในอาํเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่  

เป็นการวจิยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มนาโน

เทคโนโลยีในอาํเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ โดยใชแ้บบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

ร้านคา้ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีทั้ งหมด 6 ร้านคา้ ในอาํเภอเมืองแพร่ จังหวดัแพร่ โดยวิธีดาํเนินการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จาํนวน 41 คน 

 ผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ของผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีเป็นเพศหญิง อายุ 25 - 34 ปี 

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ ซ่ึงมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ในส่วนของความพึงพอใจ

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่พึงพอใจกบัผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีดว้ยเหตุผลทางดา้นความคุม้ค่า

และความเหมาะสม โดยให้ความเห็นว่าผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีมีคุณภาพกว่าผา้หมอ้ห้อมแบบดั้ งเดิม 

ในระดบัมาก แต่ในภาพรวมคะแนนยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกบัดา้นการตลาดในภาพรวมลูกคา้พึงพอใจ

ในระดับปานกลาง ยกเวน้ด้านการส่งเสริมการตลาดได้รับคะแนนระดับน้อยทั้ งหมด รวมไปถึงทางร้านมี                   

ความกระตือรือร้นในการดูแลลูกคา้ การวางจาํหน่ายในแอปพลิเคชนัออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada ฯลฯ บริการ

หลงัการขาย และสามารถติดต่อได้ทุกคร้ังท่ีมีปัญหา ดังนั้น ร้านคา้/ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญักบั                    

การพฒันาด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดเพ่ือให้ลูกคา้/ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจมากข้ึน อีกทั้ งภาครัฐและ
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หน่วยงานในท้องถ่ินควรสนับสนุนผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับสินคา้ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินให้

ทรงคุณค่าและร่วมสมยัมากข้ึน 

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจของลูกคา้, ผา้หมอ้หอ้ม, นาโนเทคโนโลย ี

 

ABSTRACT 

 The Study on the Customer Satisfaction of Morhom fabric with Nanotechnology in Muang-Phrae 

District, Phrae Province is a quantitative and qualitative study investigating customer satisfaction of Morhom 

Nanotech Garments in Muang-Phrae District, Phrae Province. This study surveyed customers who received                  

in-store services using a closed-ended questionnaire with 41 random samples. 

 The study's results revealed that most Morhom Nanotech apparel customers are female, 25-34 years 

old, engaged in personal business/business ownership, and have an average monthly income of around 20,001-

30,000 baht. In terms of product satisfaction, it was found that most of the customers were satisfied with the 

nanotech fabric for reasons of cost-effectiveness and suitability, noting that the nanotech fabric was of 

significantly higher quality than traditional fabric, but the overall score is still moderate as well as overall 

customer satisfaction on the marketing side is also moderate except for marketing promotion received all low 

scores including the stores' enthusiasm for customer care, availability in online applications such as Shopee, 

Lazada, etc., customer service, and can be contacted whenever there is a problem. 

 

Keywords: Customer Satisfaction, Morhom Fabric, Nanotechnology 
 

1. บทนํา 

ผา้หมอ้ห้อมเป็นสินคา้อตัลกัษณ์ของจังหวดัแพร่ การผลิตผา้หมอ้ห้อมเป็นหน่ึงในอาชีพหลักของ 

คนในจงัหวดัแพร่ โดยเฉพาะบา้นไทยพวนทุ่งโฮง้ ซ่ึงมีความชาํนาญในการยอ้มสีครามจากพืชพรรณธรรมชาติ  

3 ชนิด คือ คราม ห้อม และเบิก จึงริเร่ิมการทอ ตดัเยบ็ และยอ้มเส้ือผา้สีครามออกมาใช ้(ธีระกุล จิตรใจ, 2557)  

อีกทั้งผา้หมอ้ห้อมเป็นสินคา้ข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจงัหวดัแพร่ ทาํให้มีจาํนวนร้านคา้ท่ีผลิต

และจาํหน่ายผา้หมอ้ห้อมมากมายสืบทอดต่อกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปัจจุบนัมีการพฒันาผา้หมอ้ห้อมให้ทนักบั             

ยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปมากข้ึน แต่การนาํนวตักรรมนาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผา้หมอ้หอ้มยงัไม่รู้จกัเป็นท่ีแพร่หลาย

มากนกั 

 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นกระบวนการสร้าง สังเคราะห์ ควบคุม และใชป้ระโยชน์จาก

วสัดุหรือโครงสร้างท่ีมีขนาดเล็กมากในระดบันาโนเมตร ซ่ึงส่งผลให้วสัดุนั้นมีคุณสมบติัพิเศษ ไม่วา่จะเป็นดา้น

กายภาพ เคมี และชีวภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อผูใ้ชส้อยและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, 

2554) เม่ือนํานวตักรรมนาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผา้หมอ้ห้อมทําให้สินค้าได้รับความสนใจเพ่ิมข้ึนอีกจาก

คุณสมบติัพิเศษของนวตักรรมนาโนเทคโนโลย ี

 ความพึงพอใจของลูกคา้มีความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจ เพราะเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นว่าลูกคา้ 

มีความรู้สึกอย่างไรกบัธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงธุรกิจท่ีเติบโตไดม้กัจะใหค้วามสําคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้ เพราะ

ลูกคา้ท่ีพึงพอใจจะกลายเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์ท่ีดีใหก้บัธุรกิจ หากลูกคา้ไม่มีความพึงพอใจหรือธุรกิจมีการบริการ
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ท่ีไม่ดี อาจทาํให้ลูกคา้เปล่ียนไปใชสิ้นคา้หรือบริการของธุรกิจเจา้อ่ืนแทนได ้ซ่ึงจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อ             

การเติบโตทางธุรกิจและอาจกระทบไปถึงการหาลูกคา้ใหม่เพ่ิมดว้ย (HS Brands Global (Thailand), 2561) 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีในอาํเภอ

เมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ ซ่ึงมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาธุรกิจและพฒันารูปแบบผา้หม้อห้อม 

นาโนเทคโนโลยีให้ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้มากยิ่งข้ึน อนัจะนาํไปสู่แนวทางการวางแผนพฒันา

ธุรกิจผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีให้กบัผูป้ระกอบการ/ทอ้งถ่ินในการต่อยอดผลิตภณัฑแ์ละการตลาดให้เป็น 

ท่ีรู้จกัมากข้ึนในอนาคต และเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑส่ิ์งทอพ้ืนบา้น 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑผ์า้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีในอาํเภอเมืองแพร่ 

จงัหวดัแพร่ 

 

3. วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน

ในการดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านคา้ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยี จาํนวน

ทั้งส้ิน 6 ร้านคา้ ในอาํเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ ในช่วงวนัหยดุยาว (13 - 17 กรกฎาคม 2565) โดยใชว้ธีิดาํเนินการ

สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จาํนวน 41 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) ประกอบ 

การสมัภาษณ์ ซ่ึงไดก้าํหนดคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00   อยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20   อยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40   อยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60   อยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80   อยูใ่นเกณฑเ์ห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการจดัการทุนมนุษยแ์ละการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือตรวจสอบให้มัน่ใจความครบถ้วนและสอดคล้องดับประเด็นท่ีศึกษา                   

โดยการหาค่า IOC ซ่ึงค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามผา่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x�) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ประกอบการบรรยาย เพ่ือวเิคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์

ผา้หมอ้หอ้มนาโนเทคโนโลยใีนอาํเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ 
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4. ผลการวจัิย 

 คุณลักษณะของลูกค้าผ้าหม้อห้อมนาโนเทคโนโลยี ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการเคยใชผ้า้หมอ้หอ้มนาโนเทคโนโลยขีองลูกคา้ ผลการศึกษาดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.73 และเป็นเพศชาย  

ร้อยละ 29.27 เม่ือพิจารณาดา้นอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 25 - 34 ปี ร้อยละ 41.46 

รองลงมา คือ ช่วงอาย ุ35 - 44 ปี และ 45 ปีข้ึนไป ร้อยละ 26.83 และช่วงอาย ุ15 - 24 ปี ร้อยละ 4.88 ตามลาํดบั  

เม่ือพิจารณาดา้นอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของ

กิจการมากท่ีสุด ร้อยละ 46.34 รองลงมา คือ พนกังานบริษทัเอกชน และขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.39 

เป็นนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.44 ตามลาํดบั ในส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่มี

รายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 41.46 รองลงมา คือ รายได ้30,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 31.71 ต่อมา 

คือ มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 21.95 และรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ร้อยละ 4.88  

นอกจากน้ี เม่ือสอบถามถึงการประวติัการเคยใชผ้า้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยี และเพ่ิงเคยมาใช้บริการร้านคา้ผา้หม้อห้อมนาโน

เทคโนโลย ีเป็นคร้ังแรก ร้อยละ 56.10 และอีกร้อยละ 43.90 เป็นลูกคา้เก่าท่ีเคยใชผ้า้หมอ้หอ้มนาโนเทคโนโลยมีา

ก่อนแลว้ ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1  จาํนวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 และการเคยใชผ้า้หมอ้หอ้มนาโนเทคโนโลย ี

คุณลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 41 100.00 

ชาย 12 29.27 

หญิง 29 70.73 

อายุ 41 100.00 

15 - 24 ปี 2 4.88 

25 - 34 ปี 17 41.46 

35 - 44 ปี 11 26.83 

45 ปีข้ึนไป 11 26.83 

อาชีพ 41 100.00 

ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 19 46.34 

พนกังานบริษทัเอกชน 10 24.39 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 10 24.39 

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 1 2.44 

อ่ืน ๆ 1 2.44 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 41 100.00 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท  2 4.88 

10,001 - 20,000 บาท 9 21.95 

20,001 - 30,000 บาท 17 41.46 

30,001 บาทข้ึนไป 13 31.71 

เคยใช้ผ้าหม้อห้อมนาโนเทคโนโลยี 41 100.00 

เคยใชบ้ริการมากกวา่ 1 คร้ัง 18 43.90 

เคยใชบ้ริการเป็นคร้ังแรก 23 56.10 
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ความพึงพอใจด้านผลติภัณฑ์ เป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑผ์า้หมอ้หอ้ม

นาโนเทคโนโลย ีจาํแนกออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความคุม้ค่าและเหมาะสม 2) ความหลากหลายและทนัสมยัและ 

3) คุณสมบัติของผลิตภณัฑ์ จากการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยี พบว่า ระดับ 

ความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มนาโนเทคโนโลย ีอยูใ่นระดบัปานกลาง (x� = 3.01) 

เม่ือพิจารณาแยกประเด็น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนนดา้นความคุม้ค่าและเหมาะสมมากกวา่

ประเด็นอ่ืน (x� = 3.25) รองลงมา คือ ดา้นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (x� = 2.98) และดา้นความหลากหลายและ

ทนัสมยั (x� = 2.80) ตามลาํดบั ซ่ึงพิจารณาแยกประเด็นไดด้งัน้ี 

ด้านความคุ้มค่าและเหมาะสม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าผา้หมอ้ห้อมนาโน

เทคโนโลยมีีคุณภาพกวา่ผา้หมอ้ห้อมแบบดั้งเดิม ในระดบัมาก (x� = 3.51) ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑป์ระเด็นอ่ืนๆ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีเหมาะสมต่อการใชง้านในชีวิตประจาํวนั (x� = 3.22)  

ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีเหมาะสมกบัเทศกาลต่างๆ (x� = 3.20) และผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีเหมาะสม

กบัทุกเพศทุกวยั (x� = 3.07) ตามลาํดบั 

ด้านความหลากหลายและทันสมัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจในระดบัปานกลาง  

โดยให้คะแนนกบัประเด็นผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีมีความสวยงามทนัสมยัมากท่ีสุด (x� = 2.88) รองลงมา 

คือ ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก (x� = 2.80) และผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยี 

มีทุกขนาด (Size) ในการบริการลูกคา้อยา่งเพียงพอ (x� = 2.71) ตามลาํดบั 

ด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับปานกลาง  

โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีกนัรังสียูวี (x� = 3.12) ผา้หมอ้ห้อม 

นาโนเทคโนโลยกีนันํ้ าหรือสะทอ้นนํ้ า (x� = 3.10) และผา้หมอ้หอ้มนาโนเทคโนโลยใีส่สบาย (x� = 3.07) ตามลาํดบั  

 นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มนาโนเทคโนโลยี

ไวอี้กมากมาย ไดแ้ก่ เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัสินคา้ทอ้งถ่ิน ทาํให้เคร่ืองแต่งกายมีคุณสมบติัท่ีดีข้ึน ดูแลรักษา 

ง่ายข้ึน สามารถเพ่ิมคุณสมบติัของผา้ไดต้ามความตอ้งการ มีรูปแบบให้เลือกมากข้ึนกว่าเดิม และคุณภาพดีกวา่ 

ผา้หมอ้หอ้มแบบเดิม เป็นตน้ (ดงัตารางท่ี 2) 
 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑข์องลูกคา้ผา้หมอ้หอ้มนาโน 

 เทคโนโลย ี

ด้านผลติภัณฑ์ 𝐱𝐱� S.D. ระดบัความคดิเห็น 

ด้านความคุ้มค่าและเหมาะสม 3.25 0.10 ปานกลาง 

1. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยมีีคุณภาพกวา่ผา้หมอ้ห้อมแบบดั้งเดิม 3.51 0.87 มาก 

2. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยเีหมาะสมต่อการใชง้านในชีวิตประจาํวนั 3.22 0.65 ปานกลาง 

3. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยเีหมาะสมกบัทุกเพศทุกวยั 3.07 0.79 ปานกลาง 

4. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยเีหมาะสมกบัเทศกาลต่าง ๆ  3.20 0.84 ปานกลาง 

ด้านความหลากหลายและทันสมัย 2.80 0.08 ปานกลาง 

1. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยมีีหลากหลายรูปแบบให้เลือก 2.80 0.68 ปานกลาง 

2. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยมีีความสวยงามทนัสมยั 2.88 0.81 ปานกลาง 

3. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยมีีทุกขนาด (Size) ในการบริการลูกคา้อยา่ง

เพียงพอ 
2.71 0.81 ปานกลาง 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
ด้านผลติภัณฑ์ 𝐱𝐱� S.D. ระดบัความคดิเห็น 

ด้านคุณสมบัติของผลติภณัฑ์ 2.98 0.09 ปานกลาง 

1. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยใีส่สบาย 3.07 0.75 ปานกลาง 

2. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยกีนันํ้าหรือสะทอ้นนํ้า 3.10 0.94 ปานกลาง 

3. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยกีนัรังสียวีู 3.12 0.98 ปานกลาง 

4. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยช่ีวยยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย 3.00 0.92 ปานกลาง 

5. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยช่ีวยป้องกนัไฟฟ้าสถิต 2.98 0.85 ปานกลาง 

6. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยยีบัยาก แต่รีดง่าย 2.95 0.80 ปานกลาง 

7. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยมีีกล่ินหอม 3.00 1.00 ปานกลาง 

8. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยมีีนํ้าหนกัเบา 2.90 0.86 ปานกลาง 

9. ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยมีีผิวสมัผสัท่ีนุ่มล่ืน 2.71 0.78 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.10 ปานกลาง 

 

ความพึงพอใจด้านการตลาดเป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการตลาดของผา้หมอ้

ห้อมนาโนเทคโนโลยี จาํแนกออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการบริการและการชาํระเงิน ด้าน

ช่องทางการจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน และดา้นกระบวนการ ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

จากการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ผา้หมอ้หอ้มนาโนเทคโนโลยี พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ 

ท่ีมีต่อดา้นการตลาดผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x� = 2.72) เม่ือพิจารณา 

แยกประเด็น พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจในระดบันอ้ย (x� = 2.38) 

ส่วนปัจจยัดา้นการตลาดประเด็นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงแยกพิจารณารายขอ้ไดด้งัน้ี 

ด้านการบริการ พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการให้บริการโดยรวมในระดับปานกลาง                      

(x� = 2.78) ไดแ้ก่ ทางร้านมีพนกังานมาดูแลและใหค้าํนะนาํ (x� = 3.02) ทางร้านมีห้องรองรับในการลองชุดท่ี

เหมาะสมและเพียงพอ (x� = 2.85) และบริการหลงัการขายตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว (�̅�𝑥 = 2.66) ตามลาํดับ 

ยกเวน้ประเด็นความกระตือรือร้นในการดูแลลูกค้า ซ่ึงผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจระดับน้อย                           

(x� = 2.59) ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการตลาดผา้หมอ้หอ้มนาโน 

 เทคโนโลย ีดา้นการบริการ 

ด้านการบริการ 𝐱𝐱� S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. ทางร้านมีพนกังานมาดูแลและใหค้วามแนะนาํ 3.02 0.82 ปานกลาง 

2. ทางร้านมีห้องรองรับในการลองชุดท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 2.85 0.65 ปานกลาง 

3. ทางร้านมีความกระตือรือร้นในการดูแลลูกคา้ 2.59 0.77 นอ้ย 

4. บริการหลงัการขายตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว 2.66 0.62 ปานกลาง 

รวม 2.78 0.10 ปานกลาง 
 

ด้านราคาและการชําระเงิน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง 

ได้แก่ รองรับการชาํระเงินดว้ยเงินสด (x� = 3.29) รองรับการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต/เดบิต (x� = 3.00) ราคา

สินค้ามีความคุ้มค่า และเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า (x� = 2.88) รองรับการชําระเงินผ่านช่องทางออนไลน์  

(x� = 2.78) และราคาสินคา้สามารถจบัตอ้งได ้(x� = 2.73) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 4  
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ตารางที ่4  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการตลาดผา้หมอ้หอ้มนาโน 

 เทคโนโลย ีดา้นราคา และการชาํระเงิน 

ด้านราคา และการชําระเงนิ 𝐱𝐱� S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. ราคาสินคา้สามารถจบัตอ้งได ้ 2.73 0.74 ปานกลาง 

2. ราคาสินคา้มีความคุม้ค่า และเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 2.88 0.68 ปานกลาง 

3. รองรับการชาํระเงินดว้ยเงินสด 3.29 0.90 ปานกลาง 

4. รองรับการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต/เดบิต 3.00 0.84 ปานกลาง 

5. รองรับการชาํระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ 2.78 0.91 ปานกลาง 

รวม 2.94 0.10 ปานกลาง 

 

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมระดบัปานกลาง 

(x� = 2.66) ไดแ้ก่ มีหนา้ร้านท่ีสะดวกต่อการเขา้รับบริการ (x� = 2.76) มีเพจ Facebook ของทางร้าน (x� = 2.71) 

และมีเวบ็ไซตข์องทางร้าน (x� = 2.66) ตามลาํดบั ยกเวน้การวางจาํหน่ายในแอปพลิเคชนัออนไลน์ เช่น Shopee, 

Lazada ฯลฯ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนระดบันอ้ย (x� = 2.51) ดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางที ่5  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการตลาดผา้หมอ้หอ้มนาโน 

 เทคโนโลย ีดา้นช่องทางการจาํหน่าย 

ด้านช่องทางการจําหน่าย 𝐱𝐱� S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. มีหนา้ร้านท่ีสะดวกต่อการเขา้รับบริการ 2.76 0.70 ปานกลาง 

2. มีเพจ Facebook ของทางร้าน 2.71 0.72 ปานกลาง 

3. มีเวบ็ไซตข์องทางร้าน 2.66 0.85 ปานกลาง 

4. วางจาํหน่ายในแอปพลิเคชนัออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada 

ฯลฯ 

2.51 0.78 นอ้ย 

รวม 2.66 0.07 ปานกลาง 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดบันอ้ย (x� = 2.38) 

โดยเรียงลาํดบัคะแนนจากมากไปนอ้ย 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การใหส่้วนลด (x� = 2.54) การเขา้ร่วมโครงการภาครัฐ 

เช่น คนละคร่ึง ยิง่ใชย้ิง่ได ้ฯลฯ (x� = 2.39) และการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ (x� = 2.37) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 6 
 

ตารางที ่6  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการตลาดผา้หมอ้หอ้มนาโน 

 เทคโนโลย ีดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 𝐱𝐱� S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. การให้ส่วนลด 2.54 0.84 นอ้ย 

2. จดัโปรโมชนั 2.29 0.75 นอ้ย 

3. พรีเซนเตอร์หรือเน็ตไอดอลในการโปรโมท 2.32 0.72 นอ้ย 

4. การโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ 2.37 0.73 นอ้ย 

5. เขา้ร่วมโครงการภาครัฐ เช่น คนละคร่ึง ยิง่ใชย้ิง่ได ้ฯลฯ 2.39 0.92 นอ้ย 

รวม 2.38 0.08 น้อย 
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ด้านพนักงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการให้บริการของพนกังานระดบั

ปานกลาง (x� = 2.79) โดยเรียงลาํดบัตามคะแนน ไดแ้ก่ ความใส่ใจในการให้บริการ (x� = 2.83) บุคลิก สีหน้า 

ท่าทางเป็นมิตร (x� = 2.80) มีความรู้และความเช่ียวชาญในการแก้ปัญหา (x� = 2.78) และการให้ข้อมูลและ

คาํแนะนาํ (x� = 2.73) ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางที ่7  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการตลาดผา้หมอ้หอ้มนาโน 

 เทคโนโลย ีดา้นพนกังาน 

ด้านพนักงาน 𝐱𝐱� S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. การให้ขอ้มูลและคาํแนะนาํ 2.73 0.74 ปานกลาง 

2. ความใส่ใจในการให้บริการ 2.83 0.74 ปานกลาง 

3. บุคลิก สีหนา้ ท่าทางเป็นมิตร 2.80 0.71 ปานกลาง 

4. มีความรู้และความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหา 2.78 0.79 ปานกลาง 

รวม 2.79 0.03 ปานกลาง 

 

ด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  (x� = 2.76) ไดแ้ก่ 

การจดัระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ (x� = 3.15) ความรวดเร็วในการให้บริการ(x� = 2.98)  ( (x� = 2.76) และความ

สต๊อกสินคา้มีเพียงพอต่อความตอ้งการสะดวกในการสั่งซ้ือและชาํระเงิน (x� = 2.71) ตามลาํดับ ในส่วนของ 

การบริการหลงัการขาย ไดแ้ก่ สามารถติดต่อไดทุ้กคร้ังท่ีมีปัญหา (x� = 2.51) และบริการหลงัการขาย (x� = 2.49) 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจระดบันอ้ย ดงัตารางท่ี 8  
 

ตารางที ่8  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการตลาดผา้หมอ้หอ้มนาโน 

 เทคโนโลย ีดา้นกระบวนการ 

ด้านกระบวนการ 𝐱𝐱� S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. จดัระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ 3.15 0.76 ปานกลาง 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 2.98 0.76 ปานกลาง 

3. สตอ๊กสินคา้มีเพียงพอต่อความตอ้งการ 2.76 0.66 ปานกลาง 

4. ความสะดวกในการสัง่ซ้ือและชาํระเงิน 2.71 0.72 ปานกลาง 

5. บริการหลงัการขาย 2.49 0.75 นอ้ย 

6. สามารถติดต่อไดทุ้กคร้ังท่ีมีปัญหา 2.51 0.90 นอ้ย 

รวม 2.76 0.08 ปานกลาง 

 

นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มนาโนเทคโนโลยี

ไวห้ลายประเด็น ไดแ้ก่ ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีมีขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้วลาและรอบการผลิต ทาํให้ลูกคา้รอ

สินคา้นาน อีกทั้งจาํนวนร้านคา้ยงัไม่มากพอ ทาํใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกนอ้ย ราคาสินคา้ค่อนขา้งสูง ทาํใหผู้บ้ริโภค

ทัว่ไปจบัตอ้งสินคา้ไดย้าก เป็นตน้ 
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5. สรุป 

 จากผลการศึกษาขา้งตน้ พบวา่ การดาํเนินธุรกิจของร้านคา้ผา้หมอ้หอ้มนาโนเทคโนโลยีในอาํเภอเมือง

แพร่ จังหวัดแพร่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของ Kotler, 1997  

ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกั (4’Ps) ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าใหก้บั

ผูบ้ริโภค ตอบสนองต่อการใชง้านและสร้างความพึงพอใจกบัผูบ้ริโภค 2) ราคา (Price) เป็นคุณค่าหรือมูลค่าของ

ตวัผลิตภณัฑท่ี์แสดงออกมาในรูปของตวัเงิน โดยผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าท่ีไดรั้บวา่เหมาะสมกบั

ราคาหรือไม่ 3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ตอ้งคาํนึงความเหมาะสมของผลิตภณัฑห์รือการให้บริการและ

กลุ่มผูใ้ช้หรือผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงพบว่าร้านคา้ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีมีทั้ งหน้าร้านและ

ช่องทางออนไลน์ตอบโจทยก์บัผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั และ 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการส่ือสาร

กนัระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช ้เพ่ือกระตุน้การขายและสร้างทศันคติท่ีดีกบัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงในการวจิยั

คร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ 4’Ps โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ในส่วนของการส่งเสริม

การตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดบันอ้ย (x� = 2.38)  

 นอกเหนือจาก 4’Ps ท่ีกล่าวไปขา้งตน้แลว้ Kotler (1997, อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ได้

ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7P's ยงัประกอบด้วย

องค์ประกอบอีก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ต้องอาศัยการคัดเลือก  

การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 2) ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ (Physical 

Evidence/Environment and Presentation) แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการ  

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว 3) ด้าน

กระบวนการ (Process) เก่ียวขอ้งกบัระเบียบและการปฏิบติัในดา้นการบริการอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ ซ่ึงร้านคา้ผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยีในอาํเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ ทุกร้านมี

การดาํเนินการเป็นไปตามหลกัการ 7P's แต่โดยรวมยงัทาํใหลู้กคา้พึงพอใจในระดบัปานกลาง 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจกบัผา้หมอ้ห้อมนาโนเทคโนโลยี เพราะมีคุณภาพกว่าผา้หมอ้

ห้อมแบบดั้งเดิมในระดบัมาก (x� = 3.51) มองในมุมมองของความคุม้ค่าและเหมาะสม สอดคลอ้งกบั ธีระวุฒิ  

อินจันทร์ และคณะ (2554) ท่ีได้ทําการศึกษาผลิตภัณฑ์ผา้หม้อห้อมในจังหวดัแพร่ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

ความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้หมอ้ห้อมของผูบ้ริโภค คือ ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการให้บริการ  

ซ่ึงในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ๆ ออกมาใหเ้ลือกมากข้ึน มีความสวยงามดึงดูดความสนใจ และมีคุณภาพดี

ข้ึน เช่นเดียวกบั ภาศิริ เขตปิยรัตน์ (2559) ไดท้าํการศึกษาค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้ห้อมท่ีส่งผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัแพร่ พบว่า การใช้ผา้หมอ้ห้อมมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ทางตรงกบัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงดา้นผลิตภณัฑมี์การปรับปรุง/เปล่ียนแปลงรูปแบบสินคา้ให้มีคุณภาพ

และมีความทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวางข้ึน  

 ซ่ึงหากจัดประเภทกลุ่มลูกคา้ตาม Euromonitor International (ม.ป.ป. อา้งใน พสุ เดชะรินทร์, 2562)               

จะเห็นไดว้า่ลูกคา้ผา้หมอ้หอ้มนาโนเทคโนโลยีในอาํเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ เป็นกลุ่มลูกคา้ประเภท Balanced 

Optimist โดยจะใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพมากกวา่ปริมาณ จะมีความระมดัระวงัในการใชเ้งิน แต่ในขณะเดียวกนั

ก็ใหค้วามสาํคญัต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการเพ่ือความสุขและสุขภาพของตนเอง 

 ในส่วนของความพึงพอใจของลูกค้าต่อด้านการตลาดของผา้หม้อห้อมนาโนเทคโนโลยีถึงแม้ว่า 

ในภาพรวมจะอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่บางประเด็น เช่น การส่งเสริมการตลาด ความกระตือรือร้นในการดูแล
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ลูกคา้ การวางจาํหน่ายในแอปพลิเคชนัออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada ฯลฯ บริการหลงัการขาย และสามารถติดต่อ

ได้ทุกคร้ังท่ีมีปัญหานั้นลว้นแต่เป็นปัจจยัทางดา้นการตลาดทั้ งส้ิน ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดบัน้อย 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐานวฒัน์ ฉัตรวิริยานนท์ และคณะ (2562) ท่ีทาํการศึกษาการพฒันาขีดความสามารถ

การแข่งขนัของผูป้ระกอบการเคร่ืองนุ่งห่มไทยอย่างย ัง่ยืน โดยพบว่าปัจจยัการตลาดส่งผลต่อขีดความสามารถ

การแข่งขนัของผูป้ระกอบการเคร่ืองนุ่งห่มไทยมากท่ีสุด จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นการตลาดถือวา่เป็นจุดอ่อนสาํคญั

ของผูป้ระกอบการเคร่ืองนุ่งห่มไทยก็วา่ได ้

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นถึงความสาํคญัวา่ร้านคา้/ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงหรือพฒันาดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละการตลาด เพ่ือใหลู้กคา้/ผูบ้ริโภคพึงพอใจไดม้ากข้ึนดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

 1) ปรับปรุงการส่งเสริมการตลาดทั้ งในเร่ืองของการให้ส่วนลด การจัดโปรโมชัน หาพรีเซนเตอร์

หรือเน็ตไอดอลในการโปรโมท การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ และเขา้ร่วมโครงการภาครัฐ อีกทั้งในเร่ืองการวาง

จาํหน่ายในแอปพลิเคชนัออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada ฯลฯ เป็นอนัทราบกนัดีวา่ในปัจจุบนั Platform ออนไลน ์

เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการดาํเนินธุรกิจและประชาสัมพนัธ์ให้สินคา้/ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งไดง่้ายข้ึน  

ซ่ึงหากผูป้ระกอบการ/ร้านคา้เพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย/ติดต่อสอบถามผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

ก็เป็นทางเลือกท่ีดีให้ลูกคา้เขา้ถึงร้านคา้/ผลิตภณัฑ์ได้มากข้ึน อีกทั้ งสามารถเพ่ิมส่วนลด จัดโปรโมชัน หรือ

ประชาสมัพนัธ์การตลาดดา้นอ่ืนๆ ไดง่้ายข้ึน 

 2) ปรับปรุงในส่วนของการให้บริการของพนักงาน โดยเฉพาะความกระตือรือร้นในการดูแลลูกคา้               

การบริการหลงัการขาย และสามารถติดต่อไดทุ้กคร้ังท่ีมีปัญหา เน่ืองจากความพึงพอใจของลูกคา้ในประเด็น

ดงักล่าวอยูใ่นระดบันอ้ย เห็นควรปรับปรุง/พฒันาโดยเร็ว เพราะอาจส่งผลต่อการใชบ้ริการร้านคา้ในคร้ังต่อไปได ้

ซ่ึงพนกังานบริการท่ีดีควรตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ

หรือมีขอ้ซกัถามต่างๆ พนกังานไม่ควรละเลยหรือเมินเฉยต่อคาํร้องขอของลูกคา้ 

 สําหรับผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ธุรกิจส่ิงทออ่ืน ๆ สามารถนาํงานวิจยัน้ีไปต่อยอดเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์

หรือการบริการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปในอนาคตได ้อีกทั้งภาครัฐและหน่วยงานภายในทอ้งถ่ินควรสนบัสนุนผา้หมอ้

หอ้มนาโนเทคโนโลย ีเพ่ือยกระดบัสินคา้ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินใหท้รงคุณค่าและร่วมสมยัมากข้ึน  
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แบบจําลองการวเิคราะห์องค์ประกอบ 2 ช้ัน ปัจจยัเชิงสาเหตุทีส่่งผลต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพ 

TWO STAGE FACTORS ANALYSIS MODEL OF CAUSAL FACTORS 

AFFECTING MARKETING MIX IN THE ONLINE SHOPING DECISION  

BY TEENAGERS IN BANGKOK 
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บทคัดย่อ  

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาถึงระดบัส่วนประสมทางการตลาด ในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตวัแปรสังเกตท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน ์3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลขององคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์ และ 4) เพ่ือทดสอบแบบจาํลองการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 2 ชั้น ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทาง

การตลาด ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพ ประชากรคือ วยัรุ่นท่ีมีอายรุะหวา่ง 9-24 ปี 

คือ ในเขตกรุงเทพ โดยการสุ่มตวัอย่างโดยบงัเอิญจาํนวน 600 ตวัอย่าง  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ

แบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ หาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างแบบจาํลองการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 2 ชั้น (Two Stage Factors Analysis )  

  ผลการศึกษาพบวา่ ภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะดบัมากท่ีสุดทั้ง 4 ดา้น เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริมการขาย และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตวัแปรสังเกตทางการตลาด

ทั้ ง 16 ตวัมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้วยขนาดอิทธิพลระหว่าง 0.64 – 0.79 และ 

องคป์ระกอบทั้ง 4 มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยขนาด

อิทธิพลระหว่าง 0.94 – 0.98 และแบบจาํลองการวิเคราะห์องค์ประกอบ 2 ชั้น ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อส่วน

ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพความสอดคลอ้งระหวา่ง
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แบบจําลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยค่าดชันีตรวจสอบ χ2  /df = 1.209, CFI = 1.00, GFI = 0.980, AGFI = 

0.970,  RMSEA = 0.019,  SRMR = 0.017  

 

คาํสําคญั: การวเิคราะห์องคป์ระกอบ 2 ชั้น, สินคา้ออนไลน,์ ส่วนประสมทางการตลาด 

 

ABSTRACT 

The purposes of this study were 1) to study the level of marketing mix. 2) to study the influence of 

observation variables affecting the marketing mix 3) to study the influence of marketing mix components on 

online shopping decision and 4) to test two stage factors analysis model of causal factors affecting marketing mix 

in the decision to shop online by teenagers in Bangkok, the population age range is 9-24 years in the Bangkok by 

random sampling of 600 samples. The data collection tool was a 5-level assessment questionnaire. The statistics 

were as follows: find the mean, standard deviation and Two Stage Factors Analysis. 

 The results of this study was found that overall of the marketing mix factors affecting online shopping 

decision as a whole for the highest level with the mean at the highest level on all 4 main, in descending order as 

follows: product, price, promotion, and place. The 16 marketing observation variables had a statistically 

significant influence on the 4 components of the marketing mix with an influence size between 0.64 – 0.79, and 

the 4 main components had a statistically significant influence on online shopping decisions at the 0.05 level with 

an influence size between 0.94. – 0.98 and two stage factors analysis model of causal factors affecting marketing 

mix in the decision to shop online by teenagers in Bangkok, the coherence between the model and the empirical 

data with an index of χ2  /df = 1.209, CFI = 1.00, GFI = 0.980, AGFI = 0.970, RMSEA = 0.019, SRMR = 0.017. 

 

Keywords: Two Stage Factors Analysis, Online Products, Marketing Mix 

 

ความสําคัญของปัญหา 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในช่วงท่ีผ่านมาถูกขบัเคล่ือนดว้ยโควิด 19 และไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทลั การใช้ระบบ

ออนไลน์ในชีวิตประจาํวนัเพ่ิมสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดด  เห็นไดจ้ากในปี 2564 มีผูใ้ชแ้พลตฟอร์มดิจิทัลรายใหม่                   

9 ลา้นคน ร้อยละ 90 ของผูใ้ชแ้พลตฟอร์มดิจิทลัรายใหม่ซ้ือสินคา้ออนไลน์อย่างน้อย 1 คร้ัง ร้อยละ 67 เคยสั่ง

อาหารออนไลน์อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  มีการใช ้กระเป๋าสตางคดิ์จิตอล (Digital wallet): เพ่ิมข้ึนร้อยละ 95.0 (Jacky wang, 

2521) และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์จึงกลายเป็นพฤติกรรมการซ้ือสอนคา้ท่ีสาํคญัของผูบ้ริโภค 

ผลจากการสํารวจของ สํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ในปี 2564 พบว่า คนทุกกลุ่มอาย ุ                

มีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นจาํนวนมากและกลุ่มท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ คนกลุ่ม Gen Z หรือกลุ่มวยัรุ่น (กลุ่มคนท่ีมี

อาย ุ9 – 24 ปี) ใชอิ้นเทอร์เน็ตนานท่ีสุด เฉล่ียวนัละ 12 ชัว่โมง 5 นาที ทั้งเพ่ือการเรียนและบนัเทิง กลุ่มน้ีใชข้อ้มูล

ออนไลน์เป็นช่องทางหลกั เป็นผูส้ร้างเทรนดโ์ซเชียล นิยมเน้ือหาออนไลน์(Content Online) และอินฟลูเอนเซอร์

ดา้นการเงิน(Financial Influencer) ดงันั้นกลุ่มวยัรุ่นจึงเป็นกลุ่มมีบทบาทต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

ในปี 2565 คาดว่าธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์(Electronic Commerce) มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึง 

900,000 ลา้นบาท เป็นแรงดึงดูดให้ผูป้ระกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ทั้งรายใหม่และรายเก่า หากลยทุธ์ใน 
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การดึงส่วนแบ่งการตลาดมาเป็นของตนเอง กลยุทธ์พ้ืนฐานท่ีดีท่ีนกัการตลาดใชคื้อ ส่วนประสมทางการตลาด

(Marketing Mix)  หรือ 4Ps ประกอบดว้ยเคร่ืองมือวางแผนการตลาด 4 ส่วน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา

(Price) การส่งเสริมการขาย (Promotion) และ ช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) เพราะกลยทุธ์น้ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ออนไลน์ของกลุ่มคา้ เห็นไดจ้ากการศึกษาของ สามารถ สิทธิมณี (2562) ศิรินทิพย ์เหลืองสุดใจช้ืน (2559) 

ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) จุรีพร ชอ้นใจ (2563) พชัราภรณ์ เมธีการย ์(2561)  และกนัตก์นิษฐ์ วงศ์บวรลกัษณ์  

และคณะ (2560) พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 4Ps มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และสินคา้ออนไลน ์

รูปแบบของวิธีการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของงานวจิยั

ส่วนใหญ่ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ ใชส้ถิติท่ีหลากหลาย เช่น ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance :ANOVA) การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ เป็นตน้  

จากการทบทวนงานวิจยัต่างๆ พบวา่ การตดัสินใจซ้ือสินคา้เป็นผลมาจากส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 

4 ดา้น แต่ละดา้นเป็นค่าเฉล่ียรวมจากตวัแปรสังเกตยอ่ยของแต่ละดา้นโดยวิธีน้ีให้ความสาํคญัของตวัแปรทุกตวั

เท่ากนัหมด การวจิยัในคร้ังน้ีเสนอทางเลือกในการวเิคราะห์อีกหน่ึงทางเลือกคือการใชก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบ 

2 ชั้น (Two stage factors analysis) ซ่ึงชั้นท่ี 1 หาอิทธิพลท่ีตวัแปรสังเกตของทั้ง 4 ดา้นส่งผลต่อตวัแปรตามทั้ ง                

4 องค์ประกอบซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง และชั้นท่ี 2 หาอิทธิพลขององค์ประกอบทั้ง 4 ส่งผลต่อตวัแปรตามท่ีเป็น              

ตวัแปรแฝง 1 คือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ในรูปแบบของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง

แบบจาํลอง การวิเคราะห์องคป์ระกอบ 2 ชั้น ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ในการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ออนไลน์ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพ   

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัส่วนประสมทางการตลาด ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตวัแปรสังเกตท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน ์

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน ์

4. เพ่ือทดสอบแบบจาํลองการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 2 ชั้น ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทาง 

การตลาด ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพ   
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กรอบแนวคิดในงานวจัิย 

 จากทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps และ ทฤษฎีตวัแบบสมการโครงสร้าง (SEM) เขียนเป็นกรอบ

แนวคิดของงานวจิยัไดด้งัรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 

 

ทฤษฎีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างมาใชใ้นการสร้างแบบจาํลอง โดย การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

(Online shopping Decision) เป็นตวัแปรตามเป็นตวัแปรแฝงเป็นองค์ประกอบชั้นท่ี 2 ท่ีเกิดจากตวัแปรตน้คือ  

ส่วนประสมทางการตลาด 4  ด้านได้แก่ 1) ด้านผลิตภณัฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และ                      

4) ดา้นการส่งเสริมการขาย ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงหรือองคป์ระกอบชั้นท่ี 1 ท่ีเกิดจากตวัแปรสังเกตของทั้ง 4 ดา้น แต่ละ

ดา้นประกอบดว้ย 4 ตวัแปรสังเกต  เขียนเป็นแบบจาํลองความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างการวิเคราะห์องคป์ระกอบ

ยนืยนั 2 ชั้นดงัรูปท่ี 1   

สญัลกัษณ์ในแบบจาํลอง  

ξ    แทน ตวัแปรแฝงชั้นท่ี 2                         

η     แทน ตวัแปรแฝงชั้นท่ี 1   

γ    แทน อิทธิพลระหวา่งตวัแปรแฝง                

λ     แทน นํ้ าหนกัของตวัแปรสงัเกตบนตวัแปรแฝง 

ε    แทน ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสงัเกต     

ζ     แทน ความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคล่ือน   

Y    แทน ตวัแปรสงัเกต                              

→ แทน นํ้ าหนกัหรืออิทธิพลจากตวัแปรหน่ึงไปอีกตวัแปรหน่ึง 

Γ    แทน เมทริกซ์อิทธิพลทางตรงของตวัแปร  ξ  บนตวัแปร η    

ΛY   แทน เมทริกซ์อิทธิพลทางตรงของตวัแปร  η  บนตวัแปร Y    

 [E] ,   [K] , [Y]  แทน เมทริกซ์ ตวัแปร  η , ξ   และ  Y   ตามลาํดบั 

          [z] , [e]  แทน เมทริกซ์ ความคลาดเคล่ือน ζ   และ ε  ตามลาํดบั เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
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เขียนสมการเชิงเส้นและสมการเมตริกซ์จากตวัแบบ 

จากตวัแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุมีเวกเตอร์เมตริกซ์ ไดแ้ก่  

Y′ = [y1  y2  y3 … y16 ]                η′ = [η1 η2 η3  η4  ] 

ξ′ = [ξ1 ]                                 ε′  = [ε1  ε2  ε3 … ε16 ] 

               ζ′ = [ζ1]  ΛX = [0 ]     ,   B  = [0] 

               ΛY = [λ11  λ21  λ31 … λ44 ] 

1) สมการความสมัพนัธ์ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

                     สมการเมตริกซ์   η =  Bη + Γξ + ζ 

                                           [ ] [ ][ ] [ ]ZKGAE +=  

                     สมการเชิงเสน้   η1 =   γ11ξ1 + ζ1 

                                          η2 =    γ21ξ1 + ζ2 

                                          η3 =    γ31ξ1 + ζ3 

                                          η4 =    γ41ξ1 + ζ4 
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2) สมการของตวัแปรตาม แบบจาํลองการวดั 

สมการเมตริกซ์ Y = ΛY η + ε   

 Y = ΛY (Γξ + ζ) + ε   

[ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ]e]ZKGA[LYY ++=  

               สมการเชิงเสน้ Y1 =  λ11(γ11ξ1 + ζ1) + ε1   

   Y2 =  λ21(γ11ξ1 + ζ1) + ε2   

                                                 Y3 =  λ31(γ11ξ1 + ζ1) + ε3   

  

                                         Y 16 =  λ44(γ41ξ1 + ζ4) + ε16   

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ขอบเขตดา้นเน้ือหาการวจิยัในคร้ังน้ีคือ  การศึกษาระดบัความคิดเห็นปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด(4Ps)ของวยัรุ่นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลการวิจัยในส่วนน้ี ผู ้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างว ัยรุ่นใน

กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ (Accidental sampling) จาํนวน 600 คน 
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 3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรท่ีศึกษาได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ผลิตภัณฑ์ ราคา                      

การส่งเสริมการขาย และ ช่องทางจดัจาํหน่าย และองคป์ระกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ทาํใหท้ราบระดบันํ้ าหนกัของส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) และนํ้ าหนกัของตวัแปรยอ่ย และสามารถ

นาํไปวางแผนกลยทุธ์ การบริหารจดัการในธุรกิจสินคา้ออนไลน ์และไดแ้นวทางในการวเิคราะห์  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 รูปแบบการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้ระเบียบแบบแผนวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษา วยัรุ่น ท่ีมีอายุระหว่าง 9 – 24 ปี คือ ในเขตกรุงเทพ โดยการสุ่มตวัอย่างโดยใช้

สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ไดจ้าํนวน 600 ตวัอยา่ง  

แหล่งข้อมูล  

แหล่งขอ้มูลการวจิยัในส่วนน้ี คือ วยัรุ่น Gen Z ท่ีมีอายรุะหวา่ง 9 – 24 ปี ดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั  

เคร่ืองมือในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดบัในเร่ือง 

ส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)  ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพ จาํนวน 1 ชุด 16  ขอ้ และลกัษณะทางประชากร จาํนวน 

2 ขอ้ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

1. ตรวจสอบความเท่ียงตามเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 

ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยด์า้นสถิติ2ท่าน อาจารยด์า้นการตลาด2ท่าน และ อาจารยด์า้นเทคโนโลยี1ท่าน ไดค้่า IOC 

มากกวา่ 0.5 ทุกขอ้ 

2. การทดสอบความเช่ือมัน่ คาํนวณโดยใชค้่า แอลฟ่า ของ คอนร์บาท แอลฟ่า ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.825  

ซ่ึงมากกวา่ 0.70 ถือวา่มีความเช่ือมัน่ค่อนขา้งสูง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากวยัรุ่นอาศยัในเขตกรุงเทพ

โดยส่ง link ไปในกลุ่มเป้าหมายผา่นSocial network  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  ใชห้าค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายระดบัส่วนประสม

ทางการตลาด ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน ์

2.  ใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (SEM : Structure Equation Model) สถิติ คือ การวิเคราะห์

องคป์ระกอบ 2 ชั้น (Two Stage Factors Analysis) ศึกษานํ้ าหนกัของตวัแปรสงัเกตและนํ้ าหนกัขององคป์ระกอบ

ส่วนประสมทางการตลาด 

3.  การใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ผลการวจัิย  

(1) ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศขาย (เพศหญิง ร้อยละ 60.0 เพศชาย              

ร้อยละ 40.0) ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 19 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาเป็นอายรุะหวา่ง 21 – 22 ปี คิดเป็น

ร้อยละ  30.0 กลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.0 

  (2) ผลการศึกษาภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63) โดยมีค่าอยูร่ะดบัมากท่ีสุดทั้ง 4 ดา้น เรียงตามลาํดบัจากมาก

ไปนอ้ยไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริมการขาย และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (ดงัตารางท่ี 1) 

เม่ือพิจารณาดา้นผลิตภณัฑ์พบว่า ตวัช้ีวดัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ เร่ืองสินคา้มีการรับประกนั/เปล่ียน/คืนเงิน 

รองลงมาเป็นเร่ือง สินคา้สวย ทนัสมยั ตอ้งตาตอ้งใจ เร่ืองสินคา้มีหลายแบรนด์ให้เลือก และ สินคา้มีมาตรฐาน 

ตามลาํดับ(ดังตารางท่ี 2) ด้านราคา ตัวช้ีวดัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ เร่ืองราคาถูกกว่าซ้ือได้ในช่องทางอ่ืน 

รองลงมาเป็นเร่ืองราคามีความสอดคลอ้งกบัคุณภาพ เร่ืองราคามีการแสดงไวอ้ยา่งจดัเจน และ เร่ืองราคามีความ

หลากหลายระดบัใหเ้ลือกตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตวัช้ีวดัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ 

เร่ืองการมีช่องทางการจ่ายเงินท่ีหลากหลายรองลงมาเป็นเร่ืองการเขา้ถึงง่ายสะดวกในการสั่งซ้ือ เร่ืองการบริการ

จดัส่งถึงหน้าบา้น และเร่ืองการบริการจดัส่งรวดเร็ว ตรงเวลาและถูกตอ้งตามลดบั(ดงัตารางท่ี 4) และดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ตวัช้ีวดัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ เร่ืองการโฆษณาประชาสัมพนัธ์น่าสนใจ รองลงมาเป็นเร่ือง 

Influencer เหมาะสมน่าเช่ือถือ เร่ือง การเปิดใหลู้กคา้รีววิสินคา้ และเร่ืองการส่งเสริมการขายตรงใจลูกคา้ 
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(3) ผลการวเิคราะห์แบบจาํลองการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 2 ชั้น ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุส่งผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาด ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพ 

 (3.1) ผลการตรวจสอบภาวะสารูปสนิทดี (goodness of fit) หรือการตรวจสอบความสอดคลอ้ง

ระหวา่งแบบจาํลองกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บวา่หลงัปรับแบบจาํลองแลว้ดชันีตรวจสอบผ่านเกณฑท์ั้ง 6 ตวัไดแ้ก่ 

χ2  /df = 1.209, CFI = 1.00, GFI = 0.980, AGFI = 0.970,  RMSEA = 0.019,  SRMR = 0.017 (เ ก ณฑ์  χ2  /df   < 

2.00,  CFI และ GFI > 0.95, AGFI > 0.90,  RMSEA และ SRMR < 0.05) สรุปไดว้า่แบบจาํลองมีความสอดคลอ้ง

กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดแ้บบจาํลองดงัรูปท่ี 1 

(3.2)  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบชั้นท่ี 1 หรือ สมการมาตรวดั (measurement equation) พบวา่  

 องคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ(์Product) ตวัแปรสงัเกตท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑม์าก

ท่ีสุดคือ สินคา้มีมาตรฐาน(Product1) มีนํ้ าหนักปัจจยัเท่ากับ 0.79 รองลงมาเป็น สินคา้มีหลายแบรนด์ให้เลือก 

(Product3) มีนํ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั 0.78 ส่วนตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนกัปัจจยัตํ่าท่ีสุด คือ สินคา้สวย ทนัสมยั ตอ้งตาตอ้งใจ 

(Product2) มีนํ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั 0.64  

  องค์ประกอบด้านราคา(Price) ตวัแปรสังเกตท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบดา้นราคามากท่ีสุดคือ ราคามี

ความสอดคลอ้งกบัคุณภาพ (Price3) และ ราคามีการแสดงไวอ้ย่างจดัเจน (Price4) มีนํ้ าหนักปัจจยัเท่ากบั 0.72 

รองลงมาเป็น ราคาถูกกว่าซ้ือไดใ้นช่องทางอ่ืน (Price1) มีนํ้ าหนักปัจจยัเท่ากบั 0.70 มี ส่วนตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนัก

ปัจจยัตํ่าท่ีสุด คือ ราคามีความหลากหลายระดบัใหเ้ลือก (Price2) มีนํ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั 0.69 

 องค์ประกอบด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ตวัแปรสงัเกตท่ีมีนํ้ าหนกัปัจจยัมากท่ีสุดคือ การเขา้ถึง

ง่ายสะดวกในการสั่งซ้ือ (Place1) มีนํ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั 0.77 รองลงมาเป็น การบริการจดัส่งถึงหนา้บา้น(Place2) 

มีนํ้ าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.76 ส่วนตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนักปัจจัยตํ่าท่ีสุด คือ การมีช่องทางการจ่ายเงินท่ีหลากหลาย

(Place4) มีนํ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั 0.70  

 องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการขาย(Promote) ตวัแปรสงัเกตท่ีมีนํ้ าหนกัปัจจยัมากท่ีสุดคือ Influencer 

เหมาะสมน่าเช่ือถือ(Promote2) มีนํ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั 0.79 รองลงมาเป็น การเปิดให้ลูกคา้รีวิวสินคา้(Promote4)  

มีนํ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั 0.77 ส่วนตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนกัปัจจยัตํ่าท่ีสุด คือ การส่งเสริมการขายตรงใจลูกคา้(Promote1) 

มีนํ้ าหนกัปัจจยัเท่ากบั 0.65  

 

ตารางที ่6  ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบชั้นท่ี 1 

ตวัแปร 
นํ้าหนกั (อิทธิพล) องคป์ระกอบ 

b bata SE t R2 

Product1 0.79 0.79 - - 0.63 

Product2 0.66 0.64 0.042 15.64 0.41 

Product3 0.77 0.78 0.041 18.62 0.60 

Product4 0.61 0.69 0.036 16.98 0.47 

Price1 0.39 0.70 - - 0.49 

Price2 0.43 0.69 0.029 14.61 0.48 

Price3 0.39 0.72 0.024 16.23 0.52 

Price4 0.45 0.72 0.029 15.39 0.52 
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ตารางที ่6  (ต่อ) 

ตวัแปร 
นํ้าหนกั (อิทธิพล) องคป์ระกอบ 

b bata SE t R2 

Place1 0.45 0.77 - - 0.60 

Place2 0.47 0.76 0.024 19.41 0.57 

Place3 0.50 0.74 0.027 18.67 0.54 

Place4 0.41 0.70 0.023 17.59 0.49 

Promote1 0.43 0.65 - - 0.42 

Promote2 0.47 0.79 0.030 15.81 0.63 

Promote3 0.38 0.67 0.026 14.64 0.45 

Promote4 0.49 0.77 0.032 15.29 0.59 
 

 (3.3) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบชั้นท่ี 2 หรือสมการโครงสร้าง ( Structural Equations) พบวา่ 

ตวัแปรแฝงทั้ง 4 องค์ประกอบจากชั้นท่ี 1 มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 เรียงตามลาํดับอิทธิพลได้แก่ องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) มีอิทธิพลสูงท่ีสุด 

รองลงมาเป็น องค์ประกอบดา้นราคา (Price) องค์ประกอบดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) และ องค์ประกอบดา้นการ

ส่งเสริมการขาย (Promote)  มีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.98  0.97 0.95  และ 0.94 ดงัตารางท่ี 7  
 

ตารางที ่7  ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงของสมการโครงสร้าง 

ตวัแปร 
นํ้าหนกั(อิทธิพล)องคป์ระกอบ  

b beta SE t R2 

Product 0.53 0.95 0.025 20.95 0.90 

Price 1.01 0.97 0.055 18.28 0.94 

Place 1.00 0.98 0.047 21.34 0.96 

Promotion 0.93 0.94 0.058 16.06 0.88 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุดทั้งในภาพรวมและรายดา้นจึงกล่าวไดว้่ากลยุทธ์ 4Ps เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสําคญัสําหรับ

ลูกคา้ออนไลน์ของกลุ่มวยัรุ่น โดยดา้นผลิตภณัฑจ์ะให้ความสาํคญัในเร่ืองการรับประกนั/เปล่ียน/คืนเงิน ความ

สวย ทนัสมยั ตอ้งตาตอ้งใจ มีหลายแบรนดใ์หเ้ลือก ดา้นราคาใหค้วามสาํคญัเร่ืองราคาถูกกวา่ซ้ือไดใ้นช่องทางอ่ืน 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการมีช่องทางการจ่ายเงินท่ีหลากหลายและการเขา้ถึงง่าย

สะดวกในการสั่งซ้ือ และด้านการส่งเสริมการขาย ลูกคา้ให้ความสําคญักับเร่ืองการโฆษณาประชาสัมพนัธ์

น่าสนใจ Influencer เหมาะสมน่าเช่ือถือ และการเปิดใหลู้กคา้รีววิสินคา้  

ผลการวเิคราะห์แบบจาํลองการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 2 ชั้น พบวา่แบบจาํลองสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง

ประจกัษผ์่านเกณฑต์วัช้ีวดัภาวะสารูปสนิทดีทั้ง 6 ตวั จึงกล่าวไดว้า่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของวยัรุ่นใน

เขตกรุงเทพ มีอิทธิพลมาจากส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 องคป์ระกอบอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ และ

องคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นไดรั้บอิทธิพลโดยตรงมาจากตวัแปรสังเกตทั้ง 16 ตวั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทั้ง 16 ตวั 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สามารถ สิทธิมณี (2562) ศิรินทิพย ์เหลืองสุดใจช้ืน (2559) ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู

(2559) จุรีพร ชอ้นใจ (2563) พชัราภรณ์ เมธีการย ์(2561)  และ กนัตก์นิษฐ์ วงศ์บวรลกัษณ์ และคณะ (2560) แต่

อาจจะแตกต่างกันตรงท่ีการศึกษาคร้ังน้ีใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ 2 ชั้นใช้ความสัมพนัธ์ภายในระหว่าง                  

ตวัแปรสังเกตทั้ ง 16 สร้างตวัแฝงข้ึนมา 4 ตวัท่ีเรียกว่าองค์ประกอบทั้ ง 4 ด้านของ 4Ps และใช้ความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรแฝงทั้ง 4 ตวัน้ีสร้างตวัแปรแฝงลาํดบัท่ีสองข้ึนมา 1 ตวั เรียกวา่องคป์ระกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์ ซ่ึงการวเิคราะห์องคป์ระกอบทั้ง 2 ชั้นใหค้่านํ้ าหนกัหรืออิทธิพลท่ีชดัเจนสามารถเปรียบเทียบกนัไดแ้ละ

นาํไปใชส้าํหรับการวางแผนทางการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้

(1) ผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์ควรนาํผลการศึกษาน้ีไปใชใ้นการปรับปรุงกลยทุธ์ใน

การขายสินคา้ออนไลน์ เช่นปรับปรุง ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย องค์ประกอบดา้นราคา องค์ประกอบดา้น

ผลิตภณัฑ์ และ องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการขายในระดับตัวแปรสังเกตได้เพ่ือสร้างความสามารถใน                    

การแข่งขนั   

(2)  ผู ้ประกอบการท่ีจําหน่ายสินค้าออนไลน์ควรนําแบบจําลองไปปรับใช้ในการกําหนด

ความสําคญัของกลยุทธ์ตามนํ้ าหนักปัจจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาเช่น ให้ความสําคญัต่อองค์ประกอบดา้นช่องทาง              

การจดัจาํหน่ายเป็นอนัดบัแรก รองลงมาเป็นดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมการขายตามลาํดบั  

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  ควรมีการศึกษาแบบจําลองการวิเคราะห์องค์ประกอบ 2 ชั้น ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อ                  

ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพ  

(2)  ควรมีการศึกษาแบบจําลองการวิเคราะห์องค์ประกอบ 2 ชั้น ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อ                 

ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4Ps ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่มทัว่ๆ ไปในเขตกรุงเทพ และหรือ

ในระดบัประเทศ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อ

ความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี และ                 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีผลต่อปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีผลต่อความสาํเร็จใน

การพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอยา่งประกอบ

ไปดว้ยผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 297 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.) 

และสถิติเชิงอนุมาน การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนของผูป้ระกอบการ OTOP ในภาพรวม อยู่ใน

ระดบัมาก และความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในภาพรวม อยูใ่น

ระดบัมาก 2) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปรพยากรณ์ ในภาพรวมของปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์

ชุมชนท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP เป็นตวัแปรเกณฑ ์

พบว่า ปัจจัยการจัดการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของ

ผูป้ระกอบการ OTOP ในภาพรวม  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีระดบัความสมัพนัธ์ร้อยละ 76  โดย 

ร่วมกนัอธิบายปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์

ของผูป้ระกอบการ OTOP เป็นตวัแปรเกณฑ ์ไดร้้อยละ 57.6 
 

คาํสําคญั: ผลิตภณัฑชุ์มชน, ความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ,์ ผูป้ระกอบการ OTOP 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1)  to study the level of community product management factors 

affecting the success of product quality standard development of OTOP entrepreneurs in Nonthaburi province 

and 2) to study the community product management factors that were Effects on community product management 

factors affecting the success of developing product quality standards of OTOP entrepreneurs in Nonthaburi 

Province the sample consisted of 297 OTOP operators in Nonthaburi province.  The statistics used in the data 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation ( S. D. ) , And inferential statistics techniques 

Multiple regression analysis 

The results of the research showed that 1)  The overall product management factors of OTOP 

entrepreneurs' community were at a high level. And the success in developing product quality standards of OTOP 

operators were at a high level. 2) The results of multiple regression analysis of forecast variables. In the overview 

of community product management factors affecting the success of product quality standard development of 

OTOP entrepreneurs as criteria variables, it was found that community product management factors affecting the 

success of product quality standard development of OTOP operators Overall, OTOP operators had a statistical 

significance at the . 01 level with a correlation level of 76%.  Together, they explained the community product 

management factors affecting the success of product quality standard development of OTOP operators.  as a 

criterion variable, 57.6 percent. 

 

Keywords: Community Products, Success in Developing Product Quality Standards, OTOP Operators 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดเ้นน้ย ํ้าถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ปรับเปล่ียนกลไกการบริหารราชการแผ่นดินสําคญัๆ การปรับเปล่ียนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายดา้น 

รวมถึงการปรับการบริหารจดัการใหมี้ธรรมาภิบาลในทุกระดบั ปลอดคอรัปชัน่ และปรับเปล่ียนทศันคติของคน

ไทยในทุกภาคส่วนใหมี้ค่านิยมท่ีดีงาม มีวนิยั มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงและพร้อมรับ

การเปล่ียนแปลงโดยยึดหลกัการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และดว้ยสภาพปัญหาท่ีเร้ือรังและเช่ือมโยงกนั

ซับซ้อนในขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกประเทศท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศไทยมากข้ึน                

การพฒันาเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญหาจุดอ่อนดงักล่าวให้สัมฤทธ์ิผลไดอ้ย่างจริงจงันั้นตอ้งเป็น              

การเปล่ียนแปลงอยา่งขนานใหญ่ สาํหรับประเทศไทยท่ีมีแผนแม่บทการพฒันาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางท่ีจะ

กาํกบัทิศทาง ดงันั้นภาคส่วนต่างๆ  ในสงัคมไทยจึงมีความตระหนกัร่วมกนัวา่ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีการจดัทาํ

ยทุธศาสตร์ชาติใหเ้ป็นแผนแม่บทท่ีกาํหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยวาง

แนวทางการพฒันาหลกัท่ีตอ้งดาํเนินการภายใตทุ้กรัฐบาลอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือจะบรรลุเป้าหมายอนาคตของประเทศ

ท่ีวางไว ้โดยท่ีแผนแม่บทการพฒันาระยะยาวจะเป็นกรอบท่ีช่วยกาํกบัใหก้ารขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศในมิติ

ต่าง ๆ มีบูรณาการกนั แผนพฒันาและแผนเฉพาะดา้นในระดบัต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงเป็นลาํดบัท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกนัภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ และการกาํหนดเป้าหมายในระยะยาวท่ีชดัเจนส่งผลใหต้อ้งมีความต่อเน่ือง

ในการแกปั้ญหารากเหงา้ และการพฒันาพ้ืนฐานให้แขง็แกร่ง รวมทั้งตอ้งมีปรับระบบการติดตามและประเมินผล
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ใหส้ามารถกาํกบัใหเ้กิดความเช่ือมโยงจากระดบัยทุธศาสตร์สู่การจดัสรรงบประมาณและการดาํเนินงานในระดบั

ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีเป็นผลผลิต ผลลพัธ์และผลสมัฤทธ์ิในท่ีสุด  

“หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ"์ เป็นแนวทางประการหน่ึงท่ีไดมี้การริเร่ิมใชใ้นเมืองโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

ท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยการผลิตหรือ

จดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ให้กลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ี สอดคลอ้ง

กบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน สามารถจาํหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ไม่ตอ้งพ่ึงพางบประมาณจาก

รัฐ โดยมีหลกัการสาํคญั พ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 1.ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) 2.พ่ึงตนเองและ

คิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 3.การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 

ผลิตภณัฑข์อง OTOP ไม่ไดห้มายถึงตวัสินคา้เพียงอยา่งเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ 

การดูแลการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม 

ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือใหก้ลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุด

ขายท่ีรู้จกักนัแพร่หลายไปทัว่ประเทศและทัว่โลก (วกีิพิเดีย สารานุกรมเสรี)  

ในส่วนของดา้นการตลาดและดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภณัฑ ์OTOP ใน

พ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีต่อการพฒันาเพ่ือการส่งออกในตลาดอาเซียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนซ่ึง

หน่วยงานภาครัฐ ไดมี้การผลกัดนัสู่ตลาดอาเซียน ซ่ึงยทุธศาสตร์ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์OTOP จะเนน้ในเร่ือง

ของการพฒันาสินคา้และเปล่ียนแปลงให้ตรงกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของประชาชนในกลุ่มอาเซียน ท่ีมีความ

ตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั เช่น ประเทศ บรูไน สิงคโปร์ ตอ้งการสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง มีคุณภาพดี ราคาสูง พม่า 

ลาว กมัพูชา ตอ้งการสินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัราคาถูก คุณภาพดี เป็นตน้ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส

และอุปสรรค ทาํให้ไดแ้นวทางในการพฒันาสินคา้ ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งพฒันาสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละประเทศ จะตอ้งแสดงให้ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงความคุม้ค่าเนน้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

สินคา้นั้น และจะตอ้งทาํการจดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบตัร เพ่ือป้องกนัการลอกเลียนแบบเป็นสินคา้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินของประชาชน มีจุดเด่นเฉพาะตวัสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได ้แต่ยงัขาดการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบขาด

การประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่าย ขาดการส่งเสริมดา้นบรรจุภณัฑท่ี์มีรูปแบบทนัสมยั ตรายีห่้อ 

สัญลกัษณ์เพ่ือให้สามารถจาํหน่ายได้เป็นจาํนวนมากขาดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงตอ้งมี               

การพฒันาในดา้นปัจจยัสนบัสนุนต่างๆ เพ่ือรองรับการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีมากข้ึนเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจ 

การบริหารจดัการและการสร้างมาตรฐานผลิตภณัฑ ์รวมทั้ง  กลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจของ

ผลิตภณัฑ์ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีในระยะยาวสําหรับคู่แข่งสําคญั นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนแลว้ท่ี

สําคญัคือประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงผลิตภณัฑ์ OTOP ในประเทศไทย มีท่ีมาจากท่ีน่ีและประสบความสําเร็จอย่างมาก                  

ในการนาํผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินมายกระดบัและมีการสานต่ออยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีไดมี้โอกาสเปิดตวั

ในกรุงโตเกียว เช่นแอนเทนนาช็อปหรือศูนยร์วมสินคา้ OTOP รวมทั้งกรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ กระทรวง

การต่างประเทศ ของญ่ีปุ่นได้นําสินคา้ OTOP ไปจาํหน่ายทั่วโลก ถือเป็นโครงการท่ีริเร่ิมโดยรัฐบาลท่ีช่วย

สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการ OTOP ให้เป็นท่ีรู้จกักนัมากข้ึนส่ิงท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัคือ ความโดดเด่นของผลิตภณัฑ์

ท่ีมีการมีดีไซน์ใหม่อยู่เสมอจะสินคา้มีคุณค่ามากข้ึนอยู่ตลอดเวลาปัจจัยการจัดการท่ีมีผลต่อความสําเร็จใน                  

การดาํเนินการของผูป้ระกอบการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงเป็น               

การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ให้โดดเด่นและมีคุณค่าในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีประกอบดว้ย 1. การพฒันาศกัยภาพ

ผูป้ระกอบการ 2. การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์3. การนาํเสนอผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑใ์หม่ 4. การจดั
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กิจกรรมแสดงและจาํหน่ายสินคา้ และ 5. การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑสุ์ดยอด OTOP เพ่ิมศกัยภาพบริหารจดัการ

และการตลาดผลิตภณัฑ ์OTOP เพ่ิมช่องทางการตลาด และเกิดการเช่ือมโยงดา้นการคา้การลงทุนระหวา่งกนัใน

อนาคตขยายโอกาสทางการคา้ การลงทุน การเจรจาทางธุรกิจระหวา่งผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP เช่ือมโยงกบั

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่โลก (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2563) ท่ีจะเป็นการสร้างรายได้

ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียให้เพ่ิมมากข้ึนทุกฝ่าย เพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัเชิงรุกในการสร้างรายไดแ้ละเพ่ิมมูลค่าเพ่ือ

กระตุน้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี  การสร้างความเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืน ขยายโอกาสในการต่อยอดให้เกิด

มูลค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี ซ่ึงปัจจัยการจัดการท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินการของ

ผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานยุทธศาสตร์ของกลุ่มจงัหวดั

รูปแบบใหม่แบบบูรณาการท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงในดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะช่วยให้การวางกรอบทิศ

ทางการพฒันาอยา่งมีระบบระหวา่งจงัหวดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการประสานงานและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์

กลุ่มจงัหวดัไปสู่การปฏิบติัให้เกิดบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ให้สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัและนโยบายสําคญัของรัฐบาลเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยง

ไปสู่ประสิทธิภาพการแข่งขันท่ีย ัง่ยืน  และตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างสูงสุด (สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัอยูใ่นช่วงเวลาแห่งการ

ปฏิรูปประเทศ เพ่ือจะยกระดบัไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเขม้แขง็ แต่ยงัมีจุดอ่อนท่ีตอ้งปรับปรุงหลาย

เร่ือง เพ่ือให้มีความมั่นคงในพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี ท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถของ

ผูป้ระกอบการ OTOP ให้เขม้แข็งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยการเพ่ิมองคค์วามรู้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของกระบวนการผลิต การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริหารจดัการ การตลาด ตลอดจนส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมในการลดตน้ทุนการผลิต สนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาด รู้คุณค่าและสร้างการเติบโตของ

ธุรกิจไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ในการกระตุน้เศรษฐกิจและยกระดบัมาตรฐานการแข่งขนั เพ่ือส่งเสริมการคา้และ                 

การลงทุนในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี (คณะกรรมการอาํนวยการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์แห่งชาติ, 2564) เป็นส่ิง

สาํคญัท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจอยูใ่นสถานการณ์ท่ีชะลอตวั ภาครัฐจึงตอ้งมีการกระตุน้ระบบ

เศรษฐกิจของกลุ่มจงัหวดั เช่น การส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการ OTOP ให้เกิดแรงกระเต้ือง ยกระดบัและผลกัดนั

ธุรกิจของตนเองใหแ้ข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืน ๆ ได ้มุ่งเนน้การส่งเสริมใหมี้การพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ

ธุรกิจ อุตสาหกรรม OTOP ใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตการตลาด การสร้างโอกาสทางธุรกิจและได้

พฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะฝีมือ เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการแข่งขนักบัภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

จงัหวดันนทบุรีและประเทศมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพ่ือสร้างการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (ชูศกัด์ิ เดชเกรียงไกรกลุ, 

2560)  

จากท่ีกล่าวมาถึงความสําคญัในปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันา

คุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจและส่งเสริม

การคา้และ การลงทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนให้ผูป้ระกอบการ OTOP มีศกัยภาพและสามารถ

สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตไดอ้ย่างมัน่คง ยกระดบัให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในระดบัชาติหรือสากล 

เขา้ถึงการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ในการผลิต  ลดตน้ทุน มีอตัราการขยายตวัมูลค่าผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึน 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตร์ในพ้ืนท่ีจงัหวดั

นนทบุรีและสร้างตลาดใหม่ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ ธุรกิจ ไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ และประเทศในกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงใน

การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยการจัดการท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินการของผูป้ระกอบการหน่ึงตาํบลหน่ึง
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ผลิตภณัฑ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี” ซ่ึงจะเป็นการมุ่งเนน้ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัสมยัใหม่ ทั้ งระบบไดแ้ก่ 

ดา้นการผลิต การเงิน บญัชี จดัซ้ือและอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพแประสิทธิผล ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์ทนัสมยั การลด

ตน้ทุน การจดัการทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหผู้ป้ระกอบการ OTOP ใหมี้ความสามารถ

และเป็นองค์ประกอบท่ีจะทาํให้เกิดการพฒันาในการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน ไดส้ําเร็จตามท่ีตั้งไว ้ให้มีประสิทธิผล เพ่ือให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดกบัทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่คง ใหเ้กิดข้ึนกบัชุมชน สงัคมและประเทศชาติต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัของปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีผลต่อปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีผลต่อ

ความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ี

 จนัทร์ประภา สิงห์ณีย ์(2556) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งต่อองคก์ร  

การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์รไดน้ั้นตอ้งอาศยัปัจจยัดา้นกาลงัคนเป็นสาํคญั

องคก์รการทาํงานทุกองคก์รจะตอ้งอาศยัปัจจยัหลกั 4 M’s นาํหลกัการและทฤษฎีไปปรับใชใ้นการปฏิบติังานให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ ประกอบไปดว้ย คน (Man) วสัดุ (Material) เงิน (Money) และการจดัการ (Management) 

ซ่ึงทุกปัจจยัมีความสาํคญัระดบัท่ีเท่าๆ กนั โดยถา้ขาดปัจจยัในขอ้ใด องคก์รอาจจะไม่สามารถดาํเนินการทาํงาน 

ไปใหถึ้งในระดบัท่ีตั้ง เป้าหมายหรือบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้     

ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2556) ระบบการบริหารสมยัใหม่ในปัจจุบนัน้ี มีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากระบบเดิม 

ผูบ้ริหารจึงตอ้งดูแล ธาํรงรักษาคน ซ่ึงเปรียบเสมือนทรัพยากรอนัมีค่าขององคก์ร และจาํเป็นตอ้งมีการพฒันา

บุคคล เพ่ือการบริหารงานโดยเสริมสร้าง และเปล่ียนแปลงผูป้ฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่น ทกัษะความสามารถ 

อุปนิสัย ทศันคติ ความรู้ และวิธีการในการปฏิบติังาน อนัจะนาํไปสู่ประสิทธิภาพขององคก์ร ถือไดว้า่เป็นหนา้ท่ี

ท่ีสาํคญัในองคก์ร ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของมนุษย ์วา่เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุด องคก์รจะประสบความสาํเร็จได้

มากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบับุคคลในการดาํเนินการ การบริหารงานบุคคล ทั้งองค์กรของภาครัฐหรือหน่วยงาน

เอกชนลว้นอาศยัแนวคิดสมยัใหม่ เพ่ือการบริหารงานบุคคล เพราะเป็นเร่ืองการแสวงหาบุคคล รักษาไว ้และใช้

ทรัพยากรท่ีเป็นคนใหบ้ริหารทรัพยากรอ่ืน ๆใหไ้ดป้ระโยชน์ต่อหน่วยงานสูงสุด  

 3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 อนัธทั (UNCTED, 2016) ศึกษาเร่ือง ผลผลิตสร้างสรรค ์พบวา่การสร้างมูลค่าใหก้บัสินคา้จะเป็นการนาํ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบวกกบัความคิดสร้างสรรคน์าํใชใ้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสินคา้และสร้างการดาํเนินงานท่ี

บ่งช้ีถึงมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ ทั้งในการสร้างมูลค่าและผลกาํไรเพ่ิม โดยมีการใชค้วามรู้สร้างสรรคผ์ลิตสินคา้ 

การร่วมกันสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินคา้โดยการบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ผสานกบั                 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัสินคา้ของตน มีทกัษะและความเขา้ใจในการผลิตสินคา้เพ่ือสร้าง
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ความโดดเด่นหรือกล่าวง่าย ๆ คือ กระบวนการในการผลิตสินคา้จากตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ าโดยเนน้วงจรของการสร้าง 

การผลิตและการกระจายสินคา้และบริการท่ีปัจจยันาํขา้เป็นทุนทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์

 ชิตพงษ์ อยัสานนท์ (2561) ศึกษาเร่ือง แนวทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลสําหรับการเพ่ิมขีด

ความสามารถของผลิตภณัฑ ์OTOP นวตัวิถี ทางอากาศผลการวิเคราะห์สรุปไดว้า่ ดชันีสมรรถนะดา้นโลจิสติกส์

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานในผลิตภณัฑ ์OTOP นวตัวิถี, สมรรถนะของโซ่อุปทานระดบัโลก

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานในผลิตภณัฑ ์OTOP นวตัวิถี และดชันีสมรรถนะดา้นโลจิสติกส์มี

ความสมัพนัธ์กบัสมรรถนะของ โซ่อุปทาน จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล งานวจิยัน้ีไดก้าํหนดช่ือตวัแบบจาํลองใหมี้

ความเหมาะสมสําหรับการพฒันาแนวทางการจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลสําหรับการเพ่ิมขีดความสามารถของ

ผลิตภณัฑ์ OTOP นวตัวิถี ทางอากาศ ทั้งน้ี แบบจาํลองสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างประสิทธิภาพและ              

การดาํเนินงานของผูป้ระกอบการต่อไป 

 ลาสแซซ และคณะ (Razzaq et al., 2012) ศึกษาเร่ือง การสร้างขีดความสามารถของชุมชนสําหรับ                       

การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื โดยชุมชน Miso Walai Homestay ประเทศมาเลเซีย ผลการวจิยัพบวา่ 1. ตอ้งสร้าง

ความตระหนักรู้และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวให้คนในชุมชน 2. ศึกษาวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพ 

สถานท่ี น่าสนใจและความเช่ือของชุมชนในทุกดา้นรวมถึงมรดกทางวฒันธรรม 3. ระบุเสน้ทางการท่องเท่ียวท่องใน

แต่ละเส้นทาง 4. สร้างแผนปฏิบติัการอยา่งละเอียด ประกอบดว้ยแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนงบประมาณ กลยทุธ์ 

และขอ้กาํหนด ในการท่องเท่ียวและการบริการท่องเท่ียว 6. พฒันาทักษะของคนในชุมชนท่ีมีต่อกิจกรรมด้าน             

การท่องเท่ียวและแต่งตั้งผูน้าํเพ่ือใหเ้กิดการขบัเคล่ือนท่ีย ัง่ยนื 

 ปิติวงษ ์ผลสมบุญ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินการอุตสาหกรรม 

OTOP เพ่ือประสิทธิภาพการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินการธุรกิจ

อุตสาหกรรม OTOP เพ่ือประสิทธิภาพการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนนั้น ผูป้ระกอบการตอ้งพฒันาคุณค่าสมรรถนะหลกัของ

ธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความรู้ทกัษะ ความสามารถเพ่ือให้เขา้ใจธุรกิจและขั้นตอนการทาํงาน พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอด

ความรู้สู่ผูป้ฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแข่งขนั อีกทั้งตอ้งสร้างความแตกต่าง ความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของสินคา้ในธุรกิจของตนเอง ดว้ยการพฒันาสินคา้และบริการให้ทนัสมยั มีความหลากหลายและยากต่อ

การลอกเลียนแบบออกสู่ตลาด อยา่งต่อเน่ือง ส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งให้ความสําคญัเก่ียวกบั

การพฒันาการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่การสร้างระบบการจดัการจดัองค์กร ให้มีความโปร่งใส

ยุติธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงานภายในองค์กร โดยเน้น

ลกัษณะของการทาํงานเป็นทีมเพ่ือประสิทธิภาพการทาํงาน ตลอดจนคุณภาพ ของสินคา้และบริการท่ีดีตรงตาม              

ความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงจะส่งผลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

 3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  การวจิยัในคร้ังน้ีกระทาํโดยแนวคิดปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันา

คุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี ของคณะกรรมการอาํนวยการหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ (กอ.นตผ), 2562) มาช่วยในการวิเคราะห์ จากการทบทวนทฤษฏีและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งดงักล่าว ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรในการศึกษาเป็นกรอบแนวการคิดการวจิยั ดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์อง

ผูป้ระกอบการ OTOPในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี จาํนวน 1,041 ราย  

(ท่ีมา: รายงานหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์, 2565) ผูว้ิจัยทําการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย                    

โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการเป็นผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวนรวมทั้งส้ิน 297 ราย 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

 1. ศึกษารูปแบบและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

 2. กาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 

 3. สร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามปัจจยัการ

จดัการผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP 

ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี โดยแบบสอบถามมี 2 ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาํถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

list) จาํนวน 6 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 ปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale)  

5 ระดบั โดยเรียงลาํดบัจากระดบัความเป็นเลิศมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย ถึงนอ้ยท่ีสุด 

 4. หาคุณภาพของเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชค้่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน นาํเคร่ืองมือท่ี

ความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

ของผู้ประกอบการ OTOP 

1. หลกัเกณฑด์า้นการจดัการและความเขม้แขง็ของชุมชน 

2. หลกัเกณฑด์า้นความเป็นไปไดท้างการตลาด 

3. หลกัเกณฑด์า้นมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

ท่ีมา: (กอ.นตผ.2562) 

ปัจจยัการจดัการผลติภณัฑ์ชุมชน 

1. บุคลากร (Man)  

2. งบประมาณ (Money)  

3. วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ (Material)  

4. การจดัการ (Management) 

ท่ีมา: Peter F.Drucke 
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สร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้

ค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1  

 5. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) นาํแบบสอบถาม 30 ชุด ไปทาํการทดสอบกบักลุ่มท่ีมีความ

ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาและนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปคาํนวณค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชว้ธีิ

หาค่าสมัประสิทธิOแอลฟา (α-Coefficient) ของ Cronbach (ศิริชยั พงษว์ชิยั.2552: 127) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 

0.91 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีศึกษาและเก็บรวบรวมเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามปัจจยั

การจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ 

OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีรวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,041 ราย และไดรั้บการตอบกลบัมามีความสมบูรณ์ครบถว้น

สามารถนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ทางสถิติ 1,041ชุด ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้น ตอนการดาํเนินการ มีดงัน้ี  

 1. ขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพถึงผูป้ระกอบการ 

OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี      

 2. ดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์โดยผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามท่ี
ี

สมบูรณ์ถูกต้อง พร้อมแนบซองจดหมายท่ี
ี
ติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงท่ี

ี
อยู่ของผู ้วิจัยเ พ่ื

ื
อให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามสะดวกต่อการส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผูว้จิยั     

 3. เม่ือเก็บแบบสอบถามคืนครบแลว้ ทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีสามารถใช้ใน

การศึกษาทั้งหมด       

 4. นาํขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ีและเรียงลาํดบัหมายเลข พร้อมกบันาํไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

หลงัจากการจดัเก็บขอ้มูลแลว้ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํคู่มือการลงรหสัและลงรหสัในแบบฟอร์ม 

การลงรหัส (Coding Sheet) พร้อมกบัมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของรหัสและป้อนขอ้มูลเขา้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ หลงัจากนั้น จึงทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทั้งหมดการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลไดใ้ช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ การวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชท้ั้งสถิติเบ้ืองตน้และสถิติวิเคราะห์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี     

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซ่ึง

การวเิคราะห์ใชส้ถิติพ้ืนฐานบรรยายเพ่ื
ื
อใหท้ราบค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ของตวัแปรต่างๆ 

เพ่ืออธิบายลกัษณะขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันา

คุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี และค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Division) ค่าความแปรปรวน (Variation) ค่าความเบ ้(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ของ

ตวัแปรเพ่ืออธิบายความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันา

คุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี    

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ ดงัน้ีการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์

แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีกาํหนด โดยใชร้ะดบันยัสาํคญัทางสถิติ (α) ท่ี 0.01และ 0.05 และการวเิคราะห์

เสน้ทาง (ความสมัพนัธ์) (Path Analysis) เพ่ือใชท้ดสอบเสน้ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ทุกเสน้ทาง 
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 3. การตรวจเช็คขอ้มูลสูญหาย (Missing Data)    

 วิธีการตรวจเช็คขอ้มูลสูญหายสามารถทาํไดห้ลายวิธีดว้ยกนั ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีของO’Rourke (2000) 

ซ่ึงไดอ้ธิบายวธีิการสาํหรับตรวจเช็คขอ้มูลสูญหายไว ้ดงัน้ี    

  3.1 การตรวจเช็คดว้ยสายตา (Visual scanning) 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 ส่วนใหญ่

เป็นมีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี จาํนวน 144 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 225 คน คิดเป็น

ร้อยละ 75.8 มีรายได ้20,001 - 40,000 บาท จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 เป็นเจา้ของกิจการ จาํนวน 177 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 เป็นเจา้ของกิจการคนเดียว จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 เป็นทุนตํ่ากวา่ 1 ลา้นบาท 

จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 จาํนวนพนกังานมีจาํนวนตํ่ากวา่ 10 คน จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6  

มีระยะเวลา 3 – 5 ปี จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2  

 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑชุ์มชนของผูป้ระกอบการ OTOP ในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ (Meterials)               

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ดา้นการจดัการ (Management) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 ดา้นบุคลากร (MAN) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.42 ดา้นงบประมาณ (Money) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.37 

 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ 

OTOP ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นหลกัเกณฑ์ดา้น

ความเป็นไปไดท้างการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ดา้นหลกัเกณฑด์า้นการจดัการและความเขม้แข็งของชุมชน              

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ดา้นหลกัเกณฑด์า้นมาตรฐานผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปรพยากรณ์ ในภาพรวมของปัจจยัการจดัการผลิตภัณฑ์

ชุมชนท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP พบวา่ ปัจจยัการ

จดัการผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP 

ในภาพรวม  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ร้อยละ 76  โดย ร่วมกนัอธิบายปัจจยั

การจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ 

OTOP เป็นตวัแปรเกณฑ ์ไดร้้อยละ 57.6 

 

6. อภิปรายผล  

 ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบว่า ระดบัปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนของผูป้ระกอบการ 

OTOP ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือ โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ด้านวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์                     

ด้านการจัดการ (Management) ด้านบุคลากร (MAN) ด้านงบประมาณ (Money) และระดับความสําเร็จใน                      

การพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ OTOP ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงจาก

ค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

สุภทัริภา ขนัทจร (2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยจิตวิทยาองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนพฒันาองค์การแห่ง                 

ความเป็นเลิศของชุมชนท่องเท่ียวนวตัวิถีในประเทศไทยตามแนวประชารัฐ : กรณีศึกษาชุมชนท่องเท่ียวนวตัวถีิ

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัจิตวิทยาองค์การท่ีมี
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อิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนพฒันาองค์การแห่งความเป็นเลิศของชุมชนท่องเท่ียวนวตัวิถีในประเทศไทยตาม                  

แนวประชารัฐ: กรณีศึกษาชุมชนท่องเท่ียวนวตัวิถีอาํเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา 2. เพ่ือวิเคราะห์และ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจาํลองปัจจยัจิตวิทยาองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือนพฒันาองคก์ารแห่ง

ความเป็นเลิศของชุมชนท่องเท่ียวนวตัวิถีในประเทศไทยตามแนวประชารัฐ:กรณีศึกษาชุมชนท่องเท่ียวนวตัวิถี

อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง มีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกต่อองคก์ารแห่งการเป็นเลิศ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีองคก์ารแห่งการเป็นเลิศ ไดรั้บ

อิทธิพลรวมจากภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองคก์ารแห่ง

การเป็นเลิศอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยท่ีองคก์ารแห่งการเป็นเลิศไดรั้บอิทธิพลรวมจากองค์การ

แห่งการเรียนรู้ และปิยงักูร พวงแกว้ (2563) ศึกษาเร่ือง การดาํเนินงานของโครงการหมู่บา้น/ชุมชนท่องเท่ียว 

OTOP นวตัวถีิ กรณีศึกษาบา้นทา้ยดง หมู่ท่ี 1 ตาํบลบางกระบือ อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ผลการวจิยัพบวา่

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการหมู่บา้น/ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี ไม่ว่าจะเป็นดา้นรายไดท่ี้เกิดข้ึน

ภายในชุมชน ดา้นจาํนวนนกัท่องเท่ียวภายในชุมชน ดา้นการจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีไดรั้บการพฒันา พบวา่             

มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนมากกว่าตอนท่ียงัไม่ไดด้าํเนินโครงการ อีกทั้งดา้นผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนั้น 

พบวา่ในดา้นผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในชุมชนนั้น ไม่มีปัญหาใดๆ แต่ดา้นผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มนั้นพอมีอยู่

บา้ง แต่สามารถควบคุมและแกไ้ขได ้ไม่ก่อผลกระทบท่ีรุนแรงกบัหมู่บา้น/ชุมชน ปัญหาและอุปสรรค ในการ

ดาํเนินงานของโครงการหมู่บา้น/ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี เช่น สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัยงัไม่ดี ทาํให้

ประชาชนลดการใชจ่้าย มีการใชจ่้ายอย่างประหยดั ทาํให้การจบัจ่ายใชส้อย การกระจายรายไดสู่้ชุมชน ยงัไม่

เต็มท่ีเท่าท่ีจะควรเป็นปัญหาสภาพโครงสร้างตลาดชุมชนท่ีมีโครงสร้างไม่แข็งแรงมัน่คง ปัญหาการขาดการให้

ความช่วยเหลือจากผูน้าํองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปัญหาความร่วมมือของคนภายในชุมชนและปัญหาการขาด

การประชาสมัพนัธ์หมู่บา้นท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งทัว่ถึงในวงกวา้ง และขอ้เสนอแนะจากการดาํเนินงานของ

โครงการฯ ไดแ้ก่ ทางราชการควรมีงบประมาณในการต่อยอดการดาํเนินโครงการฯ เพ่ิมเติม เพ่ือการปรับปรุง

โครงสร้างร้านคา้ ตลาดชุมชนให้มีความมัน่คงแข็งแรง การประชาสัมพนัธ์หมู่บ้านให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน                  

การสนบัสนุนให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ไปศึกษาดูงานหมู่บา้น/ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี การส่งเสริม

ความร่วมมือทั้ งหน่วยงานราชการท้องถ่ิน ท้องท่ีและชาวบ้านในพ้ืนท่ีให้ร่วมมือกันทาํงานด้วยกันทุกฝ่าย 

ผลการวิจยัพบว่าโครงการหมู่บา้น/ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี สามารถสร้างความพอใจ และสร้างคุณค่า

ให้กบัประชาชน ในพ้ืนท่ีไดใ้นระดบัน่าพึงพอใจ แมจ้ะไม่ถึงระดบัประสบความสาํเร็จขั้นสูงสุดแต่ก็เป็นการจุด

ประกายการเร่ิมต้น ท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิต และการสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลได้ดี

พอสมควร สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ส่งเสริมและต่อยอดนโยบายดงักล่าวต่อไปไดใ้นอนาคต 

 ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 พบว่า ปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อความสําเร็จใน 

การพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP คือ ปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 โดยมีประสิทธิภาพร่วมกนัในปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีผลต่อความสาํเร็จใน

การพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ร้อยละ 57.7 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .01 เม่ือมี

ปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนมากข้ึนย่อมมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของ

ผูป้ระกอบการ OTOP ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนาณติั ขนัทะสิทธ์ิ (2559) ศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการเพ่ือ

การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวจิยัพบวา่ 1. การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน

ในบริเวณลุ่มนํ้ าโขงตอนบน มีระดบัการบริหารจดัการเพ่ือการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืนในบริเวณลุ่มนํ้ าโขงตอนบน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ประกอบดว้ย ปัจจยัลกัษณะของพ้ืนท่ีภายในชุมชน ปัจจยัการบริหารจดัการภายในชุมชน และปัจจยัความร่วมมือ

ภายในชุมชน ตามลาํดบั มีอิทธิพลต่อการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน โดยสามารถพยากรณ์การพฒันาชุมชนอยา่ง

ย ัง่ยืนไดร้้อยละ 57.80  (R2 = .578) ซ่ึงภาครัฐและชุมชนควรส่งเสริมสถานท่ีท่องเท่ียวและสินคา้โอทอปของ

ชุมชน และมีการเพ่ิมศกัยภาพดว้ยการเปิดตลาดสินคา้โอทอปสู่ตลาดโลก พทัธมน บุณยราศรัย (2560) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัความสําเร็จของผลิตภณัฑ์โอทอปไทย ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสําเร็จของสินคา้หน่ึง ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 1. ด้านการบัญชีและการเงิน                    

2. ดา้นการผลิต และการตลาด 3. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์4. ดา้นนวตักรรม และ 5. ความเป็นผูป้ระกอบการและ 

มีตวับ่งช้ี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบญัชี และการเงิน (0.557) ด้านการผลิตและการตลาด (0.533) ด้านความคิด

สร้างสรรค ์(0.202) ดา้นนวตักรรม (0.192) และความเป็นผูป้ระกอบการ (0.025)    ผลการทดสอบความสอดคลอ้ง

ของโมเดลโครงสร้างปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ พบว่า โมเดลมี                      

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรมีการทาํปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเขา้ใจไดง่้ายมากกวา่น้ีหรือกวา้งมากกวา่น้ี 

(2) ควรเพ่ิมดา้นสถานท่ีเขา้ไปในปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑชุ์มชนของผูป้ระกอบการ OTOP พ้ืนท่ี

จงัหวดันนทบุรี   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรทาํการวิจยัต่อใหเร่ืองของปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑร์ะดบัจงัหวดัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จใน

การพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี  

(2) ศึกษาปัจจยัการจดัการผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ OTOP ในหลายๆพ้ืนท่ีทัว่ประเทศไทย  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์และความคิดเห็น

ต่อผูถ่้ายทอดสดต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมือสองของผูบ้ริโภคผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์                 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง และเคยชมผา่นการถ่ายทอดสด

ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  

0.05 

 ผลการวจิยัพบวา่ การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ความทนักระแส และการบอก

ปากต่อปาก มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมือสองของผูบ้ริโภคผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 

โดยความทันกระแส เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์เนมมือสองของผูบ้ริโภคผ่าน                    

การถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์มากท่ีสุด (B=0.286) รองลงมา คือ การบอกปากต่อปาก (B=0.251) และการมี

ปฏิสมัพนัธ์ (B=0.176) ตามลาํดบัสาํหรับความคิดเห็นต่อผูถ่้ายทอดสด ดา้นความน่าเช่ือถือของผูถ่้ายทอดสด และ

ความสามารถในการส่ือสาร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์เนมมือสองของผู ้บริโภคผ่าน                             

การถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยความน่าเช่ือถือของผูถ่้ายทอดสดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม

มือสองของผูบ้ริโภคผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์มากท่ีสุด (B=0.393) รองลงมา คือ ความสามารถใน                     

การส่ือสาร (B=0.206) ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั:  สินคา้แบรนดเ์นม, สินคา้แบรนดเ์นมมือสอง, เฟซบุ๊กไลฟ์, การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์, 

 ความคิดเห็นต่อผูถ่้ายทอดสด 
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ABSTRACT 

 The objective of this study is to understand factors in social media marketing and opinion towards live 

influencers as related with the purchase of second-handed luxury products on Facebook Live broadcasting. The 

researcher involved 400 sampled consumers that had bought second-handed luxury products or watched the 

relevant broadcast of second-handed luxury products on Facebook Live. Statistics used in this study were 

descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation. Multiple regression analysis 

was used for hypothesis test, with statistical significance level of 0.05. 

The results revealed that social media marketing factors comprising interaction, trendiness, and word 

of mouth affected the consumer’s decision to buy second-handed luxury products on Facebook Live. Trendiness 

had the highest influence on the consumer’s decision to purchase second-handed luxury products on Facebook 

Live (B=0.286), followed by Word of Mouth (B=0.251) and Interaction (B=0.176) respectively. The consumers’ 

opinions towards live broadcaster, namely reliability of live broadcaster and communication abilities, had effect 

on the decision to purchase second-handed luxury products on Facebook Live. Reliability of live broadcaster had 

the highest influence on the consumer’s decision to purchase second-handed luxury products on Facebook Live 

(B=0.393), followed by communication abilities (B=0.206) respectively. 

 

Keywords: Luxury Products, Second-Handed Luxury Products, Facebook Live, Social Media Marketing,  

 Consumers’ Opinions Towards Live Broadcaster, Buying Decisions 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ความหรูหรา เคยถูกนิยามไวใ้หเ้ป็นสญัลกัษณ์ของคุณภาพชั้นดี นัน่คือส่ิงสะทอ้นของสินคา้แบรนดเ์นม

ชั้นนาํ สินคา้ประเภทน้ีเรียกไดห้ลายช่ือ เช่น สินคา้แบรนด์เนม (Brand Name) สินคา้หรูหรา (Luxury product) 

สินคา้มีช่ือเสียง (Prestige product) สินคา้เจาะจงซ้ือ (Specialty product) เป็นตน้ (Meetsiam, 2022) แต่งานวิจยัน้ี

จะใชค้าํวา่สินคา้แบรนด์เนม ท่ีมกัเลือกสรรวสัดุมีระดบั รวมถึงผลิตจากช่างฝีมือท่ีมีความชาํนาญเป็นพิเศษทาํให้

ราคาสินคา้กลายเป็นส่ิงของท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง โดยมุ่งเน้นการส่ือสารในความหายาก คุณภาพ และการผลิต

ช้ินงานท่ีเหนือกวา่สินคา้อ่ืนๆ และสินคา้มีจาํนวนจาํกดั เพ่ือตอบสนองใหเ้กิดการแข่งขนัของตลาด แต่ในปัจจุบนั

สินคา้แบรนด์เนมไม่ไดบ่้งช้ีสถานะทางสังคมเพียงเท่านั้น เน่ืองจากผูบ้ริโภครุ่นใหม่กาํหนดความหรูหราของ

ตวัเองดว้ยนิยามความหรูหราสมยัใหม่ (New Luxury) ซ่ึงหมายถึงความหรูหราท่ีไม่จาํเป็นตอ้งหรูหรา แต่มีคุณค่า

ทางจิตใจ หรือเกิดประสบการณ์ทางใจแก่ผูบ้ริโภค (Porko, 2019) ปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหสิ้นคา้แบรนดเ์นมมีมูลคา่

สูงมากข้ึน นั่นคือ ทิศทางท่ีทาํให้สินคา้มีมูลค่าในอนาคต เช่น การทาํมาจากวสัดุท่ีหายาก หรือเป็นรุ่นท่ีผลิต               

นอ้ยช้ิน หรือเป็นแบรนดท่ี์เขา้ถึงไดย้าก  

การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์เป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้มากข้ึน ส่วนธุรกิจจะไดรั้บ

การตอบกลบัจากผูบ้ริโภค และไดรั้บโอกาสในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี นาํไปสู่อุดหนุนสินคา้ของผูบ้ริโภค  

สอดคลอ้งกญัญาภคั นรานุภาพ และจารุพร ตั้งพฒันกิจ (2564) ไดก้ล่าววา่ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่าน

ช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ไดรั้บอิทธิพลจากการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แสดงให้

เห็นวา่ร้านคา้ธุรกิจออนไลน์จะตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี มีการส่ือสารท่ีชดัเจน เอาใจใส่ สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบั
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ลูกคา้ มองหาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีไดรั้บความนิยมเพ่ือเสนอใหท้นัตามความตอ้งการของลูกคา้เสมอ และนาํมาซ่ึง

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัลูกคา้ในท่ีสุด   

เม่ือเฟซบุ๊กไลฟ์กลายเป็นอีกช่องทางในการซ้ือขายสินคา้ของผูบ้ริโภค ความคิดเห็นต่อผูถ่้ายทอดสด จึง

กลายเป็นส่วนสาํคญั เน่ืองจากผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในตวัผูข้ายสินคา้หรือแบรนด์สินคา้นั้นๆ มากข้ึน และ

ทําให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ได้ง่ายข้ึน สอดคล้องกับ มัสลิน ใจคุณ (2561) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็นต่อ                     

ผูถ่้ายทอดสดประกอบดว้ย ความน่าเช่ือถือของผูถ่้ายทอดสด และดา้นความง่ายในการใชง้าน ส่งผลต่อความตั้งใจ

ซ้ือสินคา้สินคา้ท่ีจาํหน่ายผา่นการถ่ายทอดสด สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน์ตอ้งสร้างความซ่ือสัตย ์

ความเช่ือมัน่ การส่ือสารท่ีชดัเจน การเอาใจใส่ และหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะก่อให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจ              

เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัลูกคา้ใหเ้กิดความไวว้างใจ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทําให้สินค้าแบรนด์เนมมือสอง ถูกซ้ือ-ขายกันมากข้ึน 

เน่ืองจากกาํลงัการบริโภคของผูบ้ริโภคลดลงภายใตว้ิกฤติโควิด 19 ท่ีกระทบกระเทือนเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง 

นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคมองว่าการซ้ือสินคา้แบรนด์เนมคือการลงทุน เพราะสินคา้แบรนด์เนมไม่ใช่เพียงแค่สินคา้

อุปโภคบริโภคเพ่ือตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน แต่สินคา้แบรนด์เนมคือสินคา้ท่ีเต็มไปดว้ยความปราณีต 

ประวติัศาสตร์ของแบรนด ์และความเป็นงานฝีมือ ซ่ึงคุณค่าดงักล่าวไม่ไดเ้ลือนหายไปกบัสภาพสินคา้ท่ีอาจชาํรุด

ลงไปบา้ง ดงันั้นสินคา้แบรนดเ์นมจึงสามารถกกัเก็บมูลค่าไวไ้ด ้(Aljazeera, 2020) โดยการซ้ือขายสินคา้แบรนด์

เนมมือสองผา่น เฟซบุ๊กไลฟ์เร่ิมไดรั้บความนิยมสูงข้ึน และมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก แต่ผูข้ายตอ้งอาศยัความอดทน 

ซ่ือสตัยต์่อลูกคา้ และสินคา้ตอ้งมีคุณภาพดี พร้อมทั้งการบริการท่ีดี  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลนท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง

ของผูบ้ริโภคผา่นการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 

(2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง

ของผูบ้ริโภคผา่นการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

Kelly, Kerr & Drennan, (2010) ได้กล่าวว่า การตลาดสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) คือ 

รูปแบบของการสร้างเคร่ืองมือทางการตลาดบนโลกอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีการใชส่ื้อออนไลน์ต่อการกระจายและสร้าง

มูลค่าทางการตลาด สามารถติดต่อส่ือสาร และสร้างตราสินคา้ตามความตอ้งการ โดยพ้ืนฐานเป็นการสร้าง

กิจกรรมทางการตลาดทั้งเน้ือหา รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพ่ือวตัถุประสงคเ์ผยแพร่เน้ือหาไปยงัลูกคา้ ซ่ึง

การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ถือไดว้่าเป็นความนิยมแนวใหม่ในทางธุรกิจท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งง่าย 

นอกจากน้ี ส่ือสงัคมออนไลนช่์วยพฒันาโอกาสทางการธุรกิจในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี  

นอกจากน้ี Godey, et al. (2016) กล่าวว่า การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ความทนักระแส (Trendiness) 

และการบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) ยงัเป็นส่ิงสําคญัท่ีช่วยให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้มากท่ีสุดและธุรกิจ

ไดรั้บการตอบกลบัจากผูบ้ริโภค มีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. การมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ผูค้นมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้มูลบนพ้ืนท่ีของส่ือสังคม

ออนไลน์ (Daugherty Eastin & Bright, 2008) การเปล่ียนจากการพูดโดยผูข้ายแบบการส่ือสารทางเดียว (One-

Way) เป็นการสนทนาโตต้อบกบัแบบทนัท่วงทีและต่อเน่ือง อาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (กญัญาภคั นรานุภาพ 

และจารุพร ตั้งพฒันกิจ, 2564) 

 2. ความทนักระแส (Trendiness) ให้ขอ้มูลข่าวสารล่าสุดและประเดน็อภิปรายท่ีน่าสนใจ ในการสร้าง 

ประเด็นใหค้นในสงัคมสนใจ (อรนุช กลอมดี, 2550) อาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Godey, et al, 2016) 

3. การบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) ให้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภคทัว่ไป

เก่ียวกบัแบรนดน์ั้นๆ ผูบ้ริโภคสร้างและเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกบัเพ่ือนและคนรู้จกัอ่ืนๆ โดยไม่มีขอ้จาํกดั Chu 

& Kim (2011) ได้กล่าวไวว้่า การบอกปากต่อปากในส่ือสังคมออนไลน์ สามารถมีมุมมอง 3 ประการ คือ                      

การแสวงหา ความคิดเห็น การให้ความคิดเห็น และการแสดงความคิดเห็น ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการแสวงหา

ความคิดเห็นในระดับสูง มีแนวโน้มท่ีจะคน้หาขอ้มูลและคาํแนะนําจากผูบ้ริโภคคนอ่ืนในการตดัสินใจซ้ือ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมการให้ความคิดเห็นในระดบัสูงเรียกวา่ ผูน้าํความคิดเห็น มีอิทธิพลอยา่งมากต่อทศันคติ

และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือ (Balakrishnan, Dahnil & Yi, 2014) 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิเห็นต่อผู้ถ่ายทอดสด 

Belch and Belch (2004) กล่าวว่า ความคิดต่อแหล่งสาร (Source-oriented thoughts) คือ การตอบสนอง

ต่อแหล่งสารในการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1. การทาํลายแหล่งสาร 

(Source derogation) เป็นความคิดเชิงลบท่ีผูบ้ริโภคมีต่อผูส่้งสารหรือองค์กรต่างๆ ท่ีกล่าวข้อกล่าวอา้งนั้ น                  

ความเส่ือมของแหล่งสารจะทาํใหก้ารยอมรับหรือไวว้างใจในสารท่ีทาํการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการลดลง

หรือเกิดการปฏิเสธสารนั้นๆ 2. การส่งเสริมสาร (Source promotion) เป็นความคิดเชิงบวกท่ีผูบ้ริโภคมีต่อผูส้งสาร

หรือองคก์รต่างๆ ท่ีกล่าวขอ้กล่าวอา้งนั้น การส่งเสริมแหล่งสารจะช่วยเพ่ิมความช่ืนชอบและการยอมรับเน้ือความ 

ณัฐพร วฒันวรรณ (2561) พบวา่ ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดดา้นความน่าเช่ือถือของผูถ่้ายทอดสด

ส่งผลต่อการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ หรือการใชส่ิ้งจูงใจในดา้นราคาโดยจะเน้น บอกผูรั้บสารวา่

สินค้าของตนมีราคาถูกกว่าคู่แข่งขันหรือมีข้อเสนอท่ีพิเศษกว่าคู่แข่งขัน (Belch and Belch, 2004) โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 1. ความน่าเช่ือถือของผูถ่้ายทอดสด หมายถึง ระดบัของการเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคเก่ียวกบั                 

ผูถ่้ายทอดสด เช่น การใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้และมีความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้

โดยตรง  

 2. ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง ศกัยภาพของผูถ่้ายทอดสดในการนาํเสนอสินคา้ เพ่ือดึงดูด

ความสนใจแก่ผูรั้บชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ซ่ึง Rogers and Shoemaker (1971) กล่าวว่า การส่ือสาร 

เป็นกระบวนการของการถ่ายทอดข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บข่าวสารหรือผูรั้บชมการถ่ายทอดสด สอดคลอ้ง

กบั Belch and Belch (2004) ท่ีไดอ้ธิบายว่า การส่ือสาร เป็นการส่งผ่านขอ้มูล การแลกเปล่ียนความคิด และเป็น

กระบวนการสร้างความคิดท่ีตรงกนัระหวา่งผูถ่้ายทอดสดและผูรั้บชมการถ่ายทอดสด  
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

   การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

   - การมีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) 

   - ความทนักระแส (Trendiness)  

   - การบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) 

การตดัสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์เนมมือสอง

ของผู้บริโภคผ่านการถ่ายทอดสด 

เฟซบุ๊กไลฟ์ 

   ความคดิเห็นต่อผู้ถ่ายทอดสด 

   - ความน่าเช่ือถือของผูถ่้ายทอดสด  

   - ความสามารถในการส่ือสาร 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 H1 การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมือสองของผูบ้ริโภค

ผา่นการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 

H2 ความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดสดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมือสองของผูบ้ริโภค

ผา่นการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร (Population) คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง และเคยชมผ่านการถ่ายทอดสด

ผา่นเฟซบุ๊กไลฟ์ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้

กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมือสอง และเคยชมผ่านการถ่ายทอดสด

ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตรการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบ

กรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรท่ีแน่ชัด กาํหนดระดับความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน               

ร้อยละ 5 ตามสูตรคาํนวณ (Cochran, 1997) ดงัน้ี  n = 
𝑍𝑍2

4𝑒𝑒2
 

  ดงันั้นสามารถคาํนวณ n ไดเ้ท่ากบั 384.16 หรือไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน แต่สําหรับใน

งานวจิยัน้ีผูว้จิยัทาํการเก็บกลุ่มตวัอยา่งจริงพร้อมค่าเผื่อความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูล จึงกาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีเก็บขอ้มูล คือ 400 คน 

  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงเป็นการ

สุ่มตวัอยา่งตามความสะดวกของผูศึ้กษาโดยใชค้าํถามคดักรอง และแจกแบบสอบถามออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต

ในรูปแบบ google form หลงัจากนั้นจะนาํล้ิงค ์(Link) ไปโพสตใ์น Facebook ของผูศึ้กษา ในกลุ่มตวัแม่ป้ายยาแบ

รนด์เนม (4.7 แสนคน) กลุ่มแบรนดเ์นมมือสอง แบรนดเ์นมแทเ้ท่านั้น (1.1 แสนคน) กลุ่มซ้ือขายกระเป๋าแบรนด์
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เนมมือสอง (4 หม่ืนคน) และส่งต่อผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ (Line) จนกระทัง่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลจนได้

จาํนวนท่ีจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 4.2 การทดสอบเคร่ืองมือ 

  การตรวจสอบเน้ือหา เม่ือผูว้ิจัยทาํการออกแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือ

ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง และแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ จึงเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 2 ท่าน 

ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารยธ์งชยั ศรีวรรธนะ และ ดร.เบญจรัตน์ ไชยมัน่คง อาจารยใ์นภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา

การตลาด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และนาํผลไปวิเคราะห์รายขอ้เพ่ือทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา 

(Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC)  

  การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อลัฟ่า (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเม่ือนาํไปใชก้บักลุ่มทดลองจาํนวน 30 ชุด โดยแบบสอบถาม

จะตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคัมากกว่า 0.60 ข้ึนไป ในคาํถามแต่ละดา้นมีระดบัความเช่ือมัน่อยู่

ระหวา่ง 0.776-0.905 ซ่ึงจดัอยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้(Malhotra, 2010)  

 4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ google form ในกลุ่มตวั

แม่ป้ายยาแบรนด์เนม (4.7 แสนคน) กลุ่มแบรนด์เนมมือสอง แบรนด์เนมแทเ้ท่านั้น (1.1 แสนคน) กลุ่มซ้ือขาย

กระเป๋าแบรนดเ์นมมือสอง (4 หม่ืนคน) และส่งต่อผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ (Line) ดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจาก

งานวิจยั และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 1) ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, ระดบั

การศึกษา, สถานภาพการสมรส, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2) การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ทั้ งส้ิน 9  ขอ้คาํถาม

แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ ดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์ , ดา้นความทนักระแส, ดา้นการบอกปากต่อปาก 3) ความคิดเห็นต่อ

ผูถ่้ายทอดสด มีจาํนวนขอ้คาํถามทั้ งส้ิน 6 ขอ้แบ่งเป็น 2 หัวขอ้ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของผูถ่้ายทอดสด และ

ความสามารถในการส่ือสาร และ 4) การตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์เนมมือสองผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ 

ทั้ งส้ิน 3 ขอ้ ผูว้ิจัยดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติ ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการและการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

    

5. ผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ประกอบดว้ย 3 สมมติฐานยอ่ย ผลการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณจากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ                   

การตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เม่ือพิจารณาการตลาด

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยละเอียด พบวา่การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์, ดา้นความทนั

กระแส และดา้นการบอกปากต่อปาก มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทั้ง 3 ดา้น สามารถทาํนายอิทธิพลเชิงบวกต่อ

การตดัสินใจซ้ือไดถึ้งร้อยละ 34.90%  (R2=0.349) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจากสมมติฐานของการศึกษาสามารถ

เขียนสมการถดถอยเชิงพหุได้ดังน้ี Y = 1.161 + 0.176(การมีปฏิสัมพนัธ์) + 0.286(ความทันกระแส) + 0.251                

(การบอกปากต่อปาก) 

สําหรับสมมติฐานท่ี 2 ความคิดเห็นต่อผูถ่้ายทอดสดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย 2 

สมมติฐานยอ่ย ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณจากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความคิดเห็นต่อผูถ่้ายทอดสด 
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มีอิทธิพลเชิงบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เม่ือพิจารณาความคิดเห็น

ต่อผูถ่้ายทอดสดโดยละเอียด พบวา่ความคิดเห็นต่อผูถ่้ายทอดสด ดา้นความน่าเช่ือถือและดา้นความสามารถใน

การส่ือสาร มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่

ร้อยละ 95 ความคิดเห็นต่อผูถ่้ายทอดสดทั้ ง 2 ด้าน สามารถทํานายอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือของ

ผู ้บริโภคผ่านการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ถึงร้อยละ 32.50%  (R2=0.325) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจาก

สมมติฐานของการศึกษาสามารถเขียนสมการถดถอยเชิงพหุได้ดังน้ี Y = 1.596 + 0.393 (ความน่าเช่ือถือของ                   

ผูถ่้ายทอดสด) + 0.206 (ความสามารถในการส่ือสาร) 

 

ตารางที ่1  ตารางแสดงค่าประสิทธ์ิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแต่ละดา้นของการตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ต่อ 

 การตดัสินใจซ้ือ 

ตวัแปรอสิระ B Beta t Sig 

(Constant) 1.161  5.595 <0.001* 

การมปีฏิสัมพนัธ์ 0.176 0.175 3.182 0.002* 

ความทนักระแส 0.286 0.283 5.051 <0.001* 

การบอกปากต่อปาก 0.251 0.258 5.491 <0.001* 

R2 = 0.354, Adjusted R2 = 0.349, F = 72.348, P < 0.001 

 

ตารางที ่2 ตารางแสดงค่าประสิทธ์ิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแต่ละดา้นของผูถ่้ายทอดสดต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ตวัแปรอสิระ B Beta t Sig 

(Constant) 1.596  8.472 <0.001* 

ความน่าเช่ือถือของผู้ถ่ายทอดสด 0.393 0.407 8.020 <0.001* 

ความสามารถในการส่ือสาร 0.206 0.229 4.511 <0.001* 

R2 = 0.328, Adjusted R2 = 0.325, F = 96.963, P < 0.001 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์เนมมือสองของผู ้บริโภคผ่าน                        

การถ่ายทอดสด เฟซบุ๊กไลฟ์คร้ังน้ี สามารถอภิปราย ไดด้งัต่อไปน้ี  

สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยด้านการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผู ้ใช้งาน

สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) มีผลต่อการตดัสินใจ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากขณะท่ีชมการถ่ายทอดสด ผูบ้ริโภคจะมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัทาง

ร้านคา้ มีการโตต้อบ จากการพดูคุยสอบถามขอ้มูล และสนทนากบัผูท่ี้อยูใ่นการถ่ายทอดสดดว้ยกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับแนวความคิดของ Muntinga, et al. (2011) ท่ีกล่าวว่า การปฏิสัมพนัธ์บนโลกสังคมออนไลน์สามารถสร้าง

รูปแบบของส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้สร้างความคิด ปฏิกิริยาโตต้อบกลบั รวมถึงการพดูคุยถึงสินคา้

หรือตราสินคา้ได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาวดี ป่ินเจริญ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ท่ีพบวา่ ปัจจยั

การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองร้านอาหารผ่านโมไบล์

แอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภค เพราะผูป้ระกอบการสามารถให้ขอ้มูลและตอบสนอง ความตอ้งการ ไขขอ้สงสัยได้
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อย่างรวดเร็ว สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ดา้นความทนักระแส (Trendiness) มีผลต่อ               

การตดัสินใจ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจาก การถ่ายทอดสดเน้ือหาต่างๆ หรือสินคา้แบรนด์เนม                  

มือสองบนเฟซบุ๊กไลฟ์ ท่ีเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมของตลาด ส่วนร้านท่ีไดรั้บความนิยมในเฟซบุ๊กไลฟ์ ทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Naaman, Becker & Gravano 

(2011) ซ่ึงกล่าววา่ ความนิยมถือไดว้า่ เป็นเคร่ืองมือทางส่ือสงัคมออนไลน์ ท่ีมีการนาํเสนอข่าวด่วน หรือเน้ือหาท่ี

เป็นประเด็น ดึงดูดใจผูช้มหรือผูฟั้งในการติดตามรับส่ือท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวศินี                  

อ่ิมธรรมพร (2559) พบว่า  การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ด้านความทันกระแส (Trendiness) ส่งผลต่อ                       

การตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (Gen Y) ในกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคเจนเนอเรชนัวายให้ความสําคญักบัเน้ือหาของแอปพลิเคชนัสั่งอาหารมีการแสดงขอ้มูลใหม่ 

กระแสนิยมทางส่ือออนไลน์ สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ดา้นการบอกปากต่อปาก (Word 

of Mouth) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมือสองของผูบ้ริโภคผา่นการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากปัจจุบนั การบอกปากต่อปากออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการทาํการตลาด ท่ีมีส่ง

ต่อหรือแบ่งปันบนโลกออนไลน์จากผูบ้ริโภคดว้ยกนัมากข้ึน เช่น การกดแชร์การขายสินคา้ หรือคดัลอกล้ิงคไ์ป

ใหค้นรู้จกั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Xiaorong, Bin, Qinghong, Liul & Yu (2011) ท่ีไดศึ้กษาผลกระทบของ

การบอกต่อผา่นระบบอินเตอร์เน็ต และพบวา่ การบอกต่อผา่นระบบอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิศุทธ์ิ อุปถมัภ ์และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) พบวา่ ลกัษณะธุรกิจ

ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ดา้นการบอกต่อส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์มากท่ีสุด 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นความคิดเห็นต่อผูถ่้ายทอดสดดา้นต่างๆ ดงัน้ี สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1 ความคิดเห็น

ต่อผูถ่้ายทอดสดด้านความน่าเช่ือถือของผูถ่้ายทอดสด มีผลต่อการตดัสินใจอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05                 

อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคมองวา่หากผูถ่้ายทอดสดมีความน่าเช่ือถือก็จะทาํให้สินคา้แบรนดเ์นมมือสองท่ีถูกขายผ่าน

การถ่ายทอดสดมีความน่าเช่ือถือตามไปดว้ย ซ่ึงผูถ่้ายทอดสดนั้นจะตอ้งให้ขายสินคา้แบรนด์เนมท่ีเป็นของถูก

ลิขสิทธ์ิ ใหข้อ้มูลตรงตามความเป็นจริง มีความซ่ือสตัยใ์นและไม่ยดัเยียดสินคา้แก่ผูบ้ริโภค รวมถึงการเก็บขอ้มูล

ส่วนตัวของผูบ้ริโภคไวเ้ป็นความลับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภา ทัดหอม (2558) ทําการศึกษาเร่ือง

การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ความไวว้างใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้ผ่าน

เฟซบุ๊กไลฟ์ ใหค้วามสาํคญักบัการใหค้วามรู้ต่าง ๆ หรือตอบคาํถามต่อลูกคา้ และเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ 

ซ่ึงจะทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในตวัผูข้ายสินคา้หรือแบรนด์สินคา้นั้นๆ มากข้ึนและทาํให้เกิดการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน สมมติฐานขอ้ท่ี 2.2 ความคิดเห็นต่อผูถ่้ายทอดสดดา้นความสามารถในการส่ือสาร มีผลต่อ  

การตดัสินใจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 อาจเป็นความสามารถในการส่ือสารของผูถ่้ายทอดสดนั้นเป็นส่ิงท่ี

ดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจท่ีจะเขา้มารับชมการถ่ายทอดสดขายสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง เกิดความเพลิดเพลิน

ในวิธีการนาํเสนอขายสินคา้ คือ วิธีการพูดหรือการใชภ้าษาท่ีเขา้ใจไดง่้าย มีเทคนิคในการดึงดูดให้เขา้มารับชม 

เช่น การให้ผูบ้ริโภคเล่นเกมส์ หรือเปิดเพลงคลอๆ เป็นตน้ นาํเสนอสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ รุจิเรข รัศมีจาตุรงค ์(2554) พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามเช่ือถือต่อเวบ็ไซด ์เม่ือผูใ้หข้่าวสารใชภ้าษาท่ีเขา้ใจไดง่้าย 

และมีลกัษณะการตอบโตท่ี้มีความเป็นมิตร น่าพูดคุย การใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่ายไม่สลบัซบัซอ้นและภาษาท่ีไม่เป็น

ทางการ จะทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกเพลิดเพลินกบัการรับชมเวบ็ไซดม์ากข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Weathers, 

Swain, and Grover (2015)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง บทวิจารณ์ผลิตภณัฑ์ออนไลน์ท่ีมีประโยชน์ และการตรวจสอบ
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ลกัษณะของเน้ือหาขอ้มูลตามประเภทผลิตภณัฑ ์ท่ีพบวา่ผูใ้หข้่าวสารควรปรับวิธีการส่ือสารและการใชเ้น้ือหาใน

การนาํเสนอให้เหมาะสม รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บข่าวสาร สอดคลอ้งกบั Belch and Belch (2004) ท่ีได้

อธิบายวา่ การส่ือสาร เป็นการส่งผา่นขอ้มูล และเป็นกระบวนการสร้างความคิดท่ีตรงกนั ดงันั้น ผูถ่้ายทอดสดจึง

ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีจะทาํการส่ือสารหรือนาํเสนอออกไป รวมถึงการส่ือสารดว้ยภาษาท่ี

เขา้ใจไดง่้ายและเลือกใชว้ธีิ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ใชส่ิ้งจูงใจในการนาํเสนอสินคา้ เป็นตน้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ด้านความทัน

กระแส (B = 0.286) ควรยิงโฆษณาโปรโมท เพ่ือเพ่ิมยอดคนดูและติดตามการถ่ายทอดสด ดา้นการบอกปากต่อ

ปาก (B = 0.251) ผูถ่้ายทอดสดควรใส่ล้ิงค์ของ เฟซบุ๊กไลฟ์ในการขายสินคา้แบรนด์เนมมือสอง เพ่ือให้ง่ายต่อ             

การคดัลอก (Copy) ส่งต่อไปในช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือบอกต่อแนะนาํคนรู้จกัและเกิดความสนใจมากข้ึน อาจเพ่ิมยอด

จํานวนแชร์แชร์โดยการให้ส่วนลดบางอย่าง สําหรับผูบ้ริโภคท่ีแชร์การถ่ายทอดสดลงหน้าเฟซบุ๊กตัวเอง                    

ส่วนด้านการมีปฏิสัมพนัธ์ (B = 0.176) ระหว่างถ่ายทอดสดร้านคา้ควรมีอธัยาศัยท่ีดี พูดคุยกับลูกคา้ ให้ผูช้ม

สามารถสอบถามหรือโตต้อบระหวา่งกนั  

(2) ปัจจัยความคิดเห็นต่อผูถ่้ายทอดสด ในด้านความน่าเช่ือถือของผูถ่้ายทอดสด (B = 0.393)                      

ผูถ่้ายทอดสดจะตอ้งมีความซ่ือสตัย ์โดยการขายสินคา้ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิแทแ้ละบอกตาํหนิของสินคา้ใหช้ดัเจนแตแ่รก 

และควรเก็บขอ้มูลส่วนตวัขอลูกคา้เป็นความลบั ส่วนดา้นความสามารถในการส่ือสาร (B = 0.206) ผูถ่้ายทอดสด

ควรมีอธัยาศยัท่ีดี พูดจาฉะฉาน พูดจาน่าฟัง เป็นกนัเองกบัคนดู และใชเ้ทคนิคต่างๆ เช่น การเปิดเพลง เล่นเกม 

แจกของรางวลั นาํเสนอสินคา้อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้การขายมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ือเพ่ิมคนดูและติดตาม

เฟซบุ๊กไลฟ์ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นดา้นต่างๆ ของ

ผูใ้ชง้าน ในการตดัสินใจเลือกซ้ือและปัจจยัใหม่ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความภกัดีในการซ้ือสินคา้ต่อไป  

(2) ควรทาํการศึกษาในบริบทอ่ืนๆ เช่น สินคา้พรีออเดอร์ ท่ีผูป้ระกอบการไม่ตอ้งสตอ๊กสินคา้ หรือ

การขายกล่องสุ่ม (Mystery Box) ท่ีกาํลงัเป็นกระแส เป็นอีกช่องทางท่ีเพ่ิมรายไดใ้หก้บัอีกหลายๆ ธุรกิจในอนาคต  

(3) ควรศึกษาปัจจยัของตวัแปรอิสระอ่ืนๆ เช่น การยอมรับเทคโนโลยี และดา้นการโฆษณาท่ีใช้

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมือสองผา่นการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ ซ่ึงยงัไม่มี

ผูศึ้กษาตวัแปรดงักล่าวในประเทศไทยมากนัก เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเพ่ิมเติมท่ีมีประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้ประกอบธุรกิจผา่นการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์มากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดของธุรกิจผลิต                

นํ้ าด่ืม A ในอาํเภอสิงหนคร โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้แก่ แผนผงัการไหล 

แผนภูมิการไหล เทคนิค 5W1H และเทคนิค ECRS 

 ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร เดิมมีขั้นตอนของ

กระบวนการทั้งหมด 11 ขั้นตอน หลงัจากการปรับปรุงมีการลดขั้นตอนลงเหลือ 7 ขั้นตอน ระยะเวลาในการผลิต

นํ้ าด่ืมต่อขวด ก่อนปรับปรุงเท่ากบั 850 วินาที และหลงัปรับปรุงเท่ากบั 508 วินาที ส่วนระยะทางในการเคล่ือนท่ี

ของพนกังานก่อนปรับปรุงเท่ากบั 10.5 เมตร และหลงัปรับปรุงเท่ากบั 4.30 เมตร ส่วนกระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมถงั

ขนาด 20 ลิตร เดิมมีขั้นตอนของกระบวนการผลิตทั้งหมด 18 ขั้นตอน หลงัจากการปรับปรุงมีการลดขั้นตอนลง

เหลือ 13 ขั้นตอน มีระยะเวลาในการผลิตนํ้ าด่ืมต่อถงั ก่อนปรับปรุงเท่ากบั 872 วินาที และหลงัปรับปรุงเท่ากบั 

671 วินาที ส่วนระยะทางในการเคล่ือนท่ีของพนักงานก่อนปรับปรุงเท่ากบั 7.70 เมตร และหลงัปรับปรุงเท่ากบั 

4.20 เมตร ในการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการผลิตของธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืม A เท่านั้น 

 

คาํสําคญั: กระบวนการผลิต, นํ้ าด่ืม, แนวคิดของลีน 

 

ABSTRACT 

 This research aims to increase the efficiency of the bottled water production process of business A in 

Singhanakhon District. Using various tools to improve the production process such as flow process diagram, flow 

process chart, 5W1H and ECRS. 

The results showed that production process of 850 ml bottled water before 11 steps, after improvements 

have been 7 steps. Before the improvement was 850 s and after the adjustment was 508 s. The distance of the 
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staff before the improvement was 10.5 m and after the adjustment was 4.30 m. As for the process of 20-liter water 

tank, there were 18 steps in the production process, after the improvement the steps were 13 steps. There was a 

time to produce drinking water per tank before the improvement was 872 s and after the adjustment was 671 s. 

The distance of the staff's movement before the improvement was 7.70 m and after the adjustment was 4.20 m. 

In this research, this research is for improving the production process of drinking water business A only. 

 

Keywords: Production Process, Drinking Water, Lean Thinking  

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัแนวคิดของลีนมีบทบาทเป็นอยา่งมากในวงการอุตสาหกรรม รวมไปถึงกิจการและธุรกิจต่างๆ 

เน่ืองจากธุรกิจทุกธุรกิจตอ้งการผลกาํไรท่ีเกิดจากการประกอบกิจการและตอ้งการให้กระบวนการดาํเนินงาน 

มีประสิทธิภาพปราศจากความสูญเปล่า การใชห้ลกัการแนวคิดของลีนร่วมกบัการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการปรับปรุงกระบวนการจะช่วยส่งผลให้กระบวนการการดาํเนินงานของธุรกิจดีข้ึน มีการลดความสูญเปล่า

ของกระบวนการลง ซ่ึงจะเป็นผลดีแก่ธุรกิจ เช่น การลดขั้นตอนบางขั้นตอน การลดการเคล่ือนยา้ย หรือ                          

การเคล่ือนไหวท่ีไม่จาํเป็นลงเพ่ือท่ีจะลดปริมาณพนกังานในการทาํงาน โดยสามารถนาํพนกังานดงักล่าวไปทาํ

ขั้นตอนหรือกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัแทนได ้

 ภาคใตข้องประเทศไทยมีฤดูฝน 8 เดือน และฤดูร้อน 4 เดือน ในฤดูฝนมกัจะมีความเส่ียงต่อการเกิดภยั

พิบติัทางนํ้ าหรืออุทกภยั ซ่ึงจะส่งผลต่อการดาํรงชีวิตของผูค้นโดยอาจจะทาํให้เกิดการขาดแคลนอาหาร นํ้ าด่ืม 

รวมถึงของอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ นํ้ าด่ืมสะอาดจึงเป็นปัจจยัสาํคญัของการดาํรงชีวติของผูค้นเพราะร่างกายจะ

ขาดนํ้ าในระยะเวลานานไม่ได้ ดังนั้ นธุรกิจนํ้ าด่ืมจึงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองต่อ                          

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ธุรกิจนํ้ าด่ืมมีทั้งธุรกิจขนาดเลก็และขนาดใหญ่โดยมีการแข่งขนัทางการตลาดค่อนขา้งสูง 

ในส่วนของอาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา มีนักธุรกิจท่ีประกอบกิจการนํ้ าด่ืมหลายธุรกิจในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา

กระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมของธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืม A ท่ีมีการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวด 2 ขนาด ไดแ้ก่ ขวด PET 850 มิลลิลิตร 

และถงัขาวขุ่นขนาด 20 ลิตร ธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืม A มีสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตท่ีเกิดจากการทาํงานล่าชา้ของ

กระบวนการผลิต ลกัษณะของพ้ืนท่ีปฏิบติังานมีความคบัแคบซ่ึงก่อให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย ส่งผลให้เกิดผลเสีย

หลายดา้น เช่น เสียเวลาในการผลิตทาํใหเ้กิดการรอคอยสินคา้ (นํ้ าด่ืม) 

 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนข้างต้นทางคณะผูว้ิจัยมีความสนใจในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือปรับปรุง

กระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดขนาด 850 มิลลิลิตรและขนาด 20 ลิตร โดยใช้แนวคิดของลีนในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืม A ให้สามารถผลิตนํ้ าด่ืมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของ

กระบวนการผลิตใหไ้ดม้ากท่ีสุดและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนัได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวด 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

       1) ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจนํ้ าด่ืมบรรจุ A อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 

 ธุรกิจนํ้ าด่ืมบรรจุขวด A เป็นธุรกิจท่ีผลิตและจาํหน่ายนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร 

และถงันํ้ าด่ืมแบบขุ่น ขนาด 20 ลิตร มีจาํนวนพนกังานในกระบวนการผลิต 21 คน โดยมีการจดัจาํหน่ายทั้งแบบ

ปลีกและส่ง มีการจดัส่งใหก้บัร้านสะดวกซ้ือ ศูนยร์าชการ สาํนกังาน บริษทัเอกชนและบา้นพกัท่ีอยูอ่าศยัมากมาย 

ในเขตพ้ืนท่ีทั้งหมด 2 อาํเภอ คือ อาํเภอสิงหนคร และอาํเภอสทิงพระ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

2) แนวคิดการผลิตแบบลีน 

ลีน (LEAN) (สุวรรณา พลภกัดี, 2557) การปรับการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผา่นการลดกระบวนการทาํงานท่ีไม่สร้างมูลค่า พร้อมความสามารถในการปรับตวัเพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันา

อย่างต่อเน่ือง เป็นเทคนิคท่ีใชก้าํจดัความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ (1) ความสูญเสียจากงานท่ีตอ้ง

แกไ้ข (Defect) (2) ความสูญเสียจากการผลิตสินคา้มากเกินความตอ้งการ (Overproduction) (3) ความสูญเสียจาก

การรอคอย (Waiting) (4) ความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานท่ีไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ (Non-utilized Talent) 

(5) ความสูญเสียจากการขนยา้ย (Transportation) (6) ความสูญเสียจากสินค้าคงคลังมากเกินไป (Inventory) 

(7) ความสูญเสียจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จําเป็น (Motion) (8) ความสูญเสียจากขั้ นตอนซํ้ าซ้อน (Excess 

Processing) กระบวนการผลิตแบบลีนมีการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งในการปรับปรุงและลดความสูญ

เปล่าของกระบวนการ ได้แก่ หลักการ 5W1H ผังกระบวนการไหล แผนภูมิการไหล และแนวคิด ECRS 

(Kanitsorn Poonikom, 2017) 

3) ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

ประสิทธิภาพการผลิต (สายชล แซ่ยา้ง และคณะ, 2564) เป็นการวดัความสามารถของกระบวนการ

ผลิตในการผลิตสินคา้ให้ไดจ้าํนวนมากท่ีสุดภายใตป้ริมาณวตัถุดิบท่ีกาํหนดไวห้รือความสามารถของหน่วย

กระบวนการผลิตในการท่ีจะใชปั้จจยัการผลิตใหน้อ้ยท่ีสุดภายใตจ้าํนวนสินคา้ท่ีเป็นเป้าหมาย 

4) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไวรุจน์ อ่ิมโพ และคณะ (2560) ไดน้าํหลกัการของลีนมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

นํ้ าด่ืมของโรงงานผลิตนํ้ าด่ืมธารทิพย ์โดยการลดการสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของนํ้ าด่ืมธารทิพย์ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และการประยุกต์ใช้หลักการ 5W1H และหลกัการ ECRS เพ่ือแสดงภาพรวมของ

กระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมประเภทถงันํ้ าด่ืม 20 ลิตร ซ่ึงพบวา่ขั้นตอนของการ ผลิตก่อนการปรับปรุงจาก 17 ขั้นตอน

การทาํงาน หลงัการปรับปรุงมีขั้นตอนการทาํงาน 15 ขั้นตอน ลดลง 2 ขั้นตอนการทาํงาน หรือคิด เป็นร้อยละ 

11.76 ระยะทางในการเคล่ือนท่ีลดลงจาก 51 เมตร เหลือ 20 เมตร ลดลง 31 เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60.79 เวลาท่ี

ใชใ้นการผลิตก่อนการปรับปรุงใชเ้วลา 263.24 วินาที หลงัการปรับปรุงใชเ้วลา 169.16 วินาทีลดลง 94.08 วินาที 

หรือคิดเป็นร้อยละ 35.71 อุดมพงษ ์เกศศรีพงษศ์า (2562) ใชห้ลกัการศึกษาการทาํงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของกระบวนการผลิตนํ้ าปลา ผลการวจิยัพบวา่ เวลาก่อนปรับปรุงมีเวลาผลิตรวม 293.77 นาที ขั้นตอนท่ีทาํใหเ้กิด

ปัญหาผลิตไม่ทนัตามความตอ้งการลูกคา้และเกิดล่าชา้ ไดแ้ก่ กระบวนการบรรจุขวดนํ้ าปลา คณะผูว้ิจยัจึงได้

ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการผลิตและพฒันาอุปกรณ์บรรจุนํ้ าปลาแบบใหม่ และหลงัปรับปรุงพบวา่สามารถลด

ขั้นตอนจาก 36 ขั้นตอนลดลงเหลือ 29 ขั้นตอน ลดลงได ้7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 19.44 เวลาการผลิตรวมจากเดิม 

293.77 นาที ลดลงเหลือ 199.11 นาที คิดเป็นร้อยละ 32.22 ผลผลิตจากเดิม 200 ลงั/วนั เพ่ิมข้ึนเป็น 250 ลงั/วนั 

ผลผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 ส่วนประสิทธิภาพของอุปกรณ์บรรจุจากเดิมใชเ้วลาบรรจุนํ้ าปลา 3.11 นาที/ลงั ลดลง

เหลือ 1.40 นาที/ลงั ใชเ้วลาลดลงคิดเป็นร้อยละ 54.98 และมงคล เหล่าวราพนัธ์ุ และคณะ (2561) ไดป้รับปรุง
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ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินคา้สีสเปรย ์พบว่า หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 55.05 

ขั้นตอนในการผลิตลดลงเหลือ 32 ขั้นตอนจาก 36 ขั้นตอน ระยะทางลดลงเหลือ 51.19 เมตร จากเดิม 70.03 เมตร 

และเวลาในการผลิตลดลงเหลือ 9.78 นาที จากเดิม 132.17 นาที 
 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวิจยัน้ีเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดเพ่ือให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ

และลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิต โดยมีขั้นตอนในการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 4.1 ขั้นตอนในการดาํเนินการวจิยัประกอบดว้ย (1) ศึกษาขั้นตอนของกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวด 

(2) รวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต (3) วิเคราะห์หาสาเหตุ (4) หาแนวทางการแกไ้ขปัญหา และ                  

(5) สรุปผลการศึกษา 

 4.2 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ประเภท คือ (1) ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการคน้ควา้

และรวบรวมขอ้มูลจากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (2) ขอ้มูลปฐมภูมิ ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการเก็บ

ข้อมูล คือ พนักงานของธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืม A จํานวน 21 คน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้มูลใน                     

การทาํงานดว้ยแผนผงัการไหล (Flow Process Diagram) แผนภูมิการไหล (Flow Process Chart) เทคนิค 5W1H 

และเทคนิค ECRS ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลของธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืม A เพ่ือมาใชใ้นการปรับปรุง

กระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

5. ผลการวจัิย 

 จากกรณีศึกษาธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืม A ในอาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา โดยใชเ้คร่ืองมือผงัการไหลและ

แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต โดยมีการบนัทึกขอ้มูลก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง โดยมีพนักงาน

ทั้งหมด 21 คน โดยแบ่งกระบวนการบรรจุนํ้ าเร่ิมตั้งแต่การนาํเขา้วตัถุดิบ (นํ้ า) ดว้ยเคร่ืองป้ัมนํ้ าขนาด 2 แรงมา้ 

ท่ีป้ัมข้ึนจากบ่อบาดาลลึก 8 เมตร มีการฉีดคลอรีนฆ่าเช้ือลงในท่อนํ้ าท่ีป้ัมนํ้ าข้ึนจากบ่อแลว้จึงส่งนํ้ าเขา้บ่อพกันํ้ า

เพ่ือรอการตกตะกอน 1 วนั หลงัจากนั้นสูบนํ้ าเขา้ถงักรองนํ้ าแยกสารท่ีมีไส้กรอง จาํนวน 5 ถงั คือ ถงัท่ี 1 กรอง

ดว้ยเกลด็คาร์บอน ถงัท่ี 2 กรองดว้ยเรซ่ิน ถงัท่ี 3 กรองดว้ยแมงกานีส ถงัท่ี 4 กรองดว้ยเรซ่ิน และถงัท่ี 5 กรองดว้ย

แอนตาไซน์ เม่ือผ่านการกรองทั้ง 5 ถงัแลว้ จะนาํนํ้ าไปพกัในถงั 2,000 ลิตร หลงัจากนั้นป้ัมนํ้ าเขา้เคร่ืองกรองนํ้ า

ระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis: RO) (สิริพนัธ์ สินลือนาม, 2561) เพ่ือแยกนํ้ าดีและนํ้ าเสีย แลว้นาํนํ้ า

เขา้ถงั 2,000 ลิตร เพ่ือรอการบรรจุลงขวดพลาสติกและถงัลิตร 

 5.1 กระบวนการบรรจุนํา้ด่ืมขวดพลาสตกิขนาด 850 มลิลลิติร ก่อนการปรับปรุง 

 กระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร ก่อนปรับปรุงมีกระบวนการทํางาน                        

ดงัแผนภาพท่ี 1 พบว่า มีระยะเวลาผลิตเท่ากับ 850 วินาที ระยะทางในการเคล่ือนท่ีเท่ากับ 10.50 เมตร โดยมี

กิจกรรมทั้งหมด 11 ขั้นตอน ซ่ึงจะมีพนกังานหมุนเวียนกนัทาํงานในแต่ละกิจกรรม และจากแผนผงัการไหลของ

เส้นทางการผลิตมีลกัษณะวนกลบัไปมา การว่างสถานีงานไม่เป็นลาํดบัขั้นตอนและมีระยะห่างค่อนขา้งมาก                   

จึงเกิดความสูญเปล่าจากการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบจากสถานีงานหน่ึงไปยงัสถานีถดัไป 

 5.2 กระบวนการบรรจุนํา้ด่ืมถังขนาด 20 ลติร ก่อนการปรับปรุง 

 กระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมถงัขนาด 20 ลิตร ก่อนปรับปรุงมีกระบวนการทาํงานดงัแผนภาพท่ี 2 พบว่า                  

มีระยะเวลาผลิตเท่ากบั 872 วินาที ระยะทางในการเคล่ือนท่ีเท่ากบั 7.70 เมตร โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 18 ขั้นตอน 

ในส่วนของพนกังานมีการหมุนเวยีนเช่นเดียวกนักบักระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร 
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ก)      ข) 

แผนภาพท่ี 1  กระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร ก) แผนผงัการไหล  

(Flow Process Diagram) ข) แผนภูมิการไหล (Flow Process Chart) 

 

                 

แผนภาพท่ี 2  กระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมถงัขนาด 20 ลิตร ก) แผนผงัการไหล (Flow Process Diagram)  

ข) แผนภูมิการไหล (Flow Process Chart) 

  

บ่อนํา้บาดาล 

เครื่องกรองสารตกค้าง 

บรรจุนํา้   ปิดฝา 

บ่อนํา้บาดาล 

ถงั 2,000 ลติร 
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 5.3 การวเิคราะห์งานในกระบวนการลาํเลยีงนํา้ด่ืมบรรจุขวด และถังลติร 

 กรณีศึกษา: ธุรกิจนํ้ าด่ืมบรรจุขวด A โดยใชเ้คร่ืองมือเทคนิคการตั้งคาํถาม 5W1H เป็นการวิเคราะห์

วิธีการทาํงาน เพ่ือสามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการทาํงาน กระบวนการตั้งคาํถาม ตรวจสอบขอ้มูล

วธีิการทาํงานท่ีบนัทึกมา โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสม จากนั้นใชห้ลกัการ ECRS คือ การกาํจดั (Eliminate), 

การรวมกนั (Combine), การจดัเรียงใหม่ (Rearrange) และการทาํใหง่้ายข้ึน (Simplify) ผลการดาํเนินงานดงัแสดง

ในตารางท่ี 1 และ 2 สําหรับกระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร และตารางท่ี 3 สําหรับ

กระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมถงัขนาด 20 ลิตร ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1  ตวัอยา่งการวเิคราะห์ขั้นตอนกิจกรรมท่ี 2 นาํขวดนํ้ าเคล่ือนท่ีไปยงัจุดบรรจุนํ้ า (กระบวนการบรรจุ 

 นํ้ าด่ืมขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร) 

กจิกรรมวเิคราะห์การทํางาน กจิกรรมที่ 2 นําขวดนํา้เคล่ือนที่ไปยงัจุดบรรจุนํา้ 

ทําอะไร 

นาํขวดพลาสติกเปล่าไปยงัจุด 

บรรจุนํ้า 

ทําไมต้องทํา 

เพ่ือท่ีจะนาํขวดเปล่าเขา้สู่

กระบวนการบรรจุ 

มีอย่างอ่ืนที่ทําได้ไหม 

   ปรับบริเวณท่ีทาํงานให้ใกลก้นั 

บุคลากร 

     พนกังานบรรจุนํ้า 1 คน 

ทําไมต้องเป็นคนนั้น 

เพราะพนกังานมีความชาํนาญและ 

มีประสบการณ์ในการทาํงานอยูแ่ลว้ 

มีคนอ่ืนที่สามารถทําได้ไหม 

   ข้ึนอยูก่บัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ทําที่ไหน 

ห้องสาํหรับบรรจุนํ้าด่ืมขวดพลาสติก

ขนาด 850 มิลลิลิตร 

ทําไมต้องทําที่นั่น 

เพราะเป็นห้องสาํหรับบรรจุนํ้ าด่ืม

ขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร 

โดยเฉพาะ 

มีที่อ่ืนทําได้ไหม 

ไม่ได ้เพราะมีห้องท่ีสามารถบรรจุนํ้ า

เพียงห้องเดียว 

ทําเม่ือไหร่ 

ตอ้งการบรรจุนํ้ าลงขวดพลาสติก

ขนาด 850 มิลลิลิตร  

ทําไมต้องทําเวลานั้น 

     เป็นขั้นตอนต่อเน่ือง 

ทําเวลาอ่ืนได้ไหม 

   ไม่ได ้เพราะเป็นขั้นตอนต่อเน่ือง 

ทําอย่างไร 

พนกังานยกและเคล่ือนยา้ยขวด

พลาสติกไปยงัจุดบรรจุนํ้าด่ืม 

ทําไมต้องทําอย่างนั้น 

     เพราะตอ้งการบรรจุนํ้าด่ืมลงขวด 

มีวธีิการอ่ืนให้ทําอกีไหม 

ควรลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยขวด

เปล่าไปยงัห้องบรรจุนํ้าด่ืม 

 

ตารางที ่2  การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร ดว้ยหลกัการ ECRS 

การปรับปรุง ขั้นตอนที ่ รายละเอยีด 

การกาํจดั (Eliminate) 2 และ 5 

7 และ 10 

- ตดัขั้นตอนการเคล่ือนยา้ยเพ่ือลดระยะทางการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จาํเป็นออกไป 

- ตดัขั้นตอนการลาํเลียงขวดนํ้าท่ีบรรจุแลว้ เพ่ือลดระยะทางลาํเลียง 

  ท่ีไม่จาํเป็นออก 

- ตดัขั้นตอนการเคล่ือนยา้ยขวดท่ีบรรจุแลว้ออก เพ่ือกาํจดัระยะทางท่ีมากเกินไป

ออก 

- ตดัขั้นตอนการเก็บพกันํ้าออก เพ่ือลดกระบวนการรอคอยท่ีไม่จาํเป็นออกไป 
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ตารางที ่3  การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมถงัขนาด 20 ลิตร ดว้ยหลกัการ ECRS 

การปรับปรุง ขั้นตอนที ่ รายละเอยีด 

การกาํจดั (Eliminate) 9 และ 13 

 

- ตดัขั้นตอนการเคล่ือนยา้ย เพ่ือลดระยะทางการเคล่ือนยา้ยท่ี 

ไม่จาํเป็นออก 

- ตดัขั้นตอนการเคล่ือนท่ีตามแนวรางเหล็ก เพ่ือตดักระบวนการท่ีทาํให้เกิด               

การรอคอยออก 

การรวมกนั (Combine) 3 

4 และ 5 

12 และ 14 

- รวมขั้นตอนในการเคล่ือนท่ีจากเดิม 2 เมตร เหลือเพียง 1 เมตร 

- รวมขั้นตอนการนาํจุดลา้งภายในท่ีเป็นเคร่ืองขดัและเมด็เรซ่ินไวจุ้ดเดียวกนั 

- รวมขั้นตอนการปิดฝาและผนึกฝาดว้ยเคร่ืองเป่าลมร้อนเพ่ือลดเวลาในการ

เคล่ือนยา้ยท่ีไม่จาํเป็น 

 

 จากตารางท่ี 2 และ 3 สามารถทาํการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงโดยการจดัทาํแผนผงั              

ของธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืม A และแผนภูมิการไหลของงาน เพ่ือลดความสูญเปล่าจากการเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จาํเป็น และทาํ

การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยวางผงัใหม่ดว้ยการวิเคราะห์การไหลของกระบวนการผลิต ซ่ึง

แผนภูมิการไหลของงานกระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร และ กระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืม

ถงัขนาด 20 ลิตร แสดงดงัแผนภาพท่ี 3 

  
ก)                  ข) 

แผนภาพท่ี 3  แผนภูมิการไหล (Flow Process Chart) หลงัจากการปรับปรุงกระบวนการ ก) กระบวนการบรรจุนํ้ า

ด่ืมขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร ข) กระบวนการบรรจุนํ้ าด่ืมถงัขนาด 20 ลิตร 

 

 จากแผนภูมิการไหลทางคณะผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํผงัการไหลของกระบวนการใหม่ เพ่ือลดความสูญเปล่าใน

การผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดและการผลิตนํ้ าด่ืมถงั โดยมีรายละเอียดดงัแผนภาพท่ี 4 
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แผนภาพท่ี 4  ผงัการไหลของกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดและการผลิตนํ้ าด่ืมถงั หลงัจากการปรับปรุง 

 

 จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร และกระบวนการบรรจุ

นํ้ าด่ืมถงัขนาด 20 ลิตร สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4  ผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดของธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืม A 

 กระบวนการบรรจุนํา้ด่ืมขวดขนาด 850 

มิลลลิติร 

กระบวนการบรรจุนํา้ด่ืมถัง 

ขนาด 20 ลติร 

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

จํานวนขั้นตอนในการผลติ 11 7 18 13 

ระยะทาง (เมตร) 10.5 4.30 7.7 4.2 

เวลาในการผลติ (วนิาท)ี 850 508 872 671 

 

6. อภิปรายผล  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดดว้ยแนวคิดแบบลีน กรณีศึกษา: ธุรกิจนํ้ าด่ืม

บรรจุขวด A เป็นการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกและถงัลิตร โดยใช้

เคร่ืองมือ 4 ชนิด ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ เพ่ือทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลในรายการผลิต นาํมาเปรียบเทียบ 

และปรับปรุงกระบวนการผลิตซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์ลกั คือ สามารถลดระยะเวลารอคอยท่ี

เกิดระหว่างกระบวนการและเพ่ิมประสิทธิภาพจากกระบวนการเดิมไดจ้ริง โดยในส่วนของกระบวนการผลิต               

นํ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกขนาด 850 มิลลิลิตร ต่อ 1 ขวด เม่ือเปรียบเทียบวิธีปัจจุบนัสามารถลดระยะเวลาได ้
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เท่ากับ 342 วินาที ระยะทางในกระบวนการผลิตสามารถลดลงได ้เท่ากับ 6.20 เมตรและการปรับปรุงของ

กระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุถงัขนาด 20 ลิตร พบวา่ มีระยะเวลาในกระบวนการผลิตต่อ 1 ถงั เม่ือเปรียบเทียบวธีิ

ปัจจุบนัสามารถลดระยะเวลาได ้เท่ากบั 201 วินาที ระยะทางในกระบวนการผลิตสามารถลดลงได ้เท่ากบั 3.50 

เมตร และซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุดมพงษ ์เกศศรีพงษศ์า (2562) ใชห้ลกัการศึกษาการทาํงานในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนํ้ าปลา ผลการวิจัยพบว่า เวลาก่อนปรับปรุงมีเวลาผลิตรวม 293.77 นาที 

ขั้นตอนท่ีทาํให้เกิดปัญหาผลิตไม่ทนัตามความตอ้งการลูกคา้และเกิดล่าชา้ และหลงัปรับปรุง พบวา่ สามารถลด

ขั้นตอนจาก 36 ขั้นตอนลดลงเหลือ 29 ขั้นตอน เวลาการผลิตรวมลดลงเหลือ 199.11 นาที โดยสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีและแนวคิดแบบลีน (Lean Manufacturing) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา การปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวดขนาด 850 มิลลิลิตรและขนาด 20 ลิตร                 

ทาํให้สามารถขจดัความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวด และลดกระบวนการทาํงานบางงานลงได ้

ทาํให้เกิดประสิทธิภาพหลงัจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้ าด่ืมบรรจุขวด ซ่ึงงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีใชใ้น

การปรับปรุงกระบวนการผลิตของธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืม A เท่านั้น หากธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืมอ่ืนๆ ตอ้งการลดความสูญเปล่า 

เช่น ระยะทางในการเคล่ือนยา้ย การเคล่ือนท่ีของพนกังานท่ีมากเกินไป สามารถใชแ้นวคิดของลีน เพ่ือปรับปรุง

ให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการในแต่ละขั้นตอน               

แลว้ทาํการวเิคราะห์เพ่ือแกไ้ขดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ในการลดขั้นตอนหรือลดความสูญเปล่าของกระบวนการ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ คุณเนตรนภา วิเชียรมณี เจา้ของธุรกิจผลิตนํ้ าด่ืม A และพนกังานทุกคนท่ีให้

ขอ้มูลและความร่วมมือเป็นอยา่งดี ตลอดจนขอขอบพระคุณ คณาจารย ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวชิยั ท่ีใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือในการทาํวจิยัในคร้ังน้ี 

 

9. เอกสารอ้างองิ 

มงคล เหล่าวราพนัธ์ุ และคณะ. (2561). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินคา้สีสเปรย.์ วารสารวิจัย

และพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์, 1(3), 143-152. 

ไวรุจน์ อ่ิมโพ และคณิศร ภูนิคม. (2560). การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการนํ้ าด่ืมดว้ยแนวคิดแบบลีน: 

กรณีศึกษาโรงงานผลิตนํ้ าด่ืมธารทิพย.์ SNRU Journal of Science and Technology, 9(3), 653-660. 

สายชล แซ่ยา้ง และคณะ. 2564. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใชเ้ทคนิค 7 waste ของ

โรงงานตุก๊ตาอว้นเรซ่ิน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร คร้ังท่ี 1, วนัท่ี 

22 กมุภาพนัธ์ 2564, 618-631. 

สิริพนัธ์ สินลือนาม. (2561). การปรับปรุงคุณภาพนํา้จากระบบรีเวิร์ส ออสโมซิลของโรงผลิตชิน้ส่วนสารก่ึง

ตัวนาํในจังหวดัฉะเชิงเทราโดยการออกแบบการทดลอง. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

(วศิวกรรมศาสตร์), สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น. 

สุวรรณา พลภกัดี. (2557). การประยกุต์แนวคิดแบบลนีกับการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาโรงงานนํา้ยางข้น. 

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต (วศิวกรรมอุตสาหการและระบบ), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1137 

อุดมพงษ ์เกศศรีพงษศ์า และคณะ. (2562). การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนํ้ าปลาโดยใชห้ลกัการศึกษา

การทาํงาน. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คร้ังท่ี 10, วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารขวญัแกว้ มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ. 

Kanitsorn Poonikom. (2017). Efficiency Improvement in Manufacturing Process by Improvement Technique 

Case Study: Drinking Water Bai-Pai-Keaw. Industrial Engineering Networking Conference 2017, 

Chiang Mai, Thailand, pp.150–155. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1138 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์เน้ือจากพืชของผู้บริโภค 

FACTORS AFFECTING THE PURCHASE DECISION OF PLANT-

BASED MEAT OF CONSUMERS 
 

ภัทราพร อุ่ยรุ่งโรจน์ 

นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต โครงการปริญญาโท สําหรับผู้บริหาร  

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

E-mail: Pataraporn.o@ku.th 

ชลลดา สัจจานิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจํา ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

E-mail: chonlada.saj@ku.th 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เน้ือจากพืช                          

ของผูบ้ริโภค วิธีการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม 385 ชุด                 

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

เชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้ความเส่ียง 

ดา้นสังคมมีอิทธิพลเชิงบวก (β= 0.266) ดา้นหน้าท่ีของสินคา้มีอิทธิพลเชิงบวก (β= 0.227) และดา้นการเงินมี

อิทธิพลเชิงลบ (β= -0.172) ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค ส่วนทศันคติมีอิทธิพลเชิงบวก

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภค (β= 0.576) และส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดั

จาํหน่าย มีอิทธิพลเชิงบวก (β= 0.370) ดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลเชิงบวก (β= 0.252) และดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาดมีอิทธิพลเชิงบวก (β= 0.181) ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั : ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช,การรับรู้ความเส่ียง, ทศันคติ, ส่วนประสมการตลาด,การตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 

              The objective of this research was to study the factors affecting the purchase decision of plant-based 

meat of consumers. The method of this study was a quantitative research study. The data were collected using 

385 questionnaires. Additionally, the statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. Multiple regression analysis was also used to test the hypotheses in this study with a 

confidence level of 95%. The findings of this study revealed that perceived social risk had a positive influence 

(β=0.266), perceived product risk had a positive influence (β=0.227), and perceived financial risk had a negative 

influence (β= -0.172) on the purchase decision of plant-based meat products of consumers. Furthermore, attitudes 
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had a positive influence on the consumers' decision to purchase plant-based meat products (β = 0.576), the 

marketing mix factors on distribution had a positive influence (β = 0.370), product had a positive influence (β 

= 0.252), and promotion had a positive influence (β = 0.181) on the consumers' decision to purchase plant-based 

meat products, respectively. 

 

Keywords: Plant-Based Meat, Perceived Risk, Attitude, Marketing Mix, Purchase Decision 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัน้ีกระแสการดูแลในเร่ืองของสุขภาพเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัอยา่งแพร่หลายมาก

ยิ่งข้ึน ไม่เพียงแต่เร่ืองของการออกกาํลงักายเท่านั้น ยงัรวมไปถึงเร่ืองของอาหารการกินอีกดว้ย โดยหน่ึงใน

กระแสในเร่ืองของการบริโภคอาหารท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมก็คือ การบริโภคโปรตีนจากพืช หรืออาหารท่ีมาจาก

พืช (Plant-Based Foods) เป็นอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกท่ีผลิตจากวตัถุดิบจากพืชท่ีใหคุ้ณค่าทางโปรตีนสูงอยา่ง 

ถัว่ เห็ด สาหร่าย ขา้วโอต๊ อลัมอนด ์นาํมาเขา้สู่กระบวนการผลิตดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์ใน

ปัจจุบนัทาํใหส้ามารถพฒันารสชาติ ลกัษณะใหเ้หมือนผลิตภณัฑจ์ากสัตวจ์ริงๆ เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค

ท่ีไม่อยากรับประทานเน้ือสัตว ์นอกจากน้ีกระแสเร่ืองของการท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับสุขภาพมากข้ึน                   

ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบมาจากปัญหาโควิด-19 กระแสของการรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ความตระหนกัถึงสวสัดิภาพ

ของสัตวร์วมไปถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากห่วงโซ่อุปทานของปศุสัตว ์ความมัน่คงทางอาหาร (Food 

security) ทาํให้ผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชมีความจาํเป็นมากข้ึน และกระแสการรับประทานมงัสวิรัติแบบยืดหยุ่น 

(Flexitarian) ท่ีเติบโตมากข้ึนในปัจจุบนั (พชรพจน์ นนัทรามาศ และคณะ, 2563) 

การจะศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริโภคสินคา้ จาํเป็นตอ้งศึกษาในเร่ืองทัศนคติ เพราะ

ทศันคติจะเป็นตวัช้ีวดัวา่บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคน ส่ิงของ และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ 

โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีจะส่งผลไปยงัพฤติกรรมในอนาคต นอกจากทศันคติแลว้การศึกษา 

วิจัยทางการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงการรับรู้ความเส่ียง เพราะจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า

ผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการรับความเส่ียงเม่ือซ้ือสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ท่ีตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงสูงหรือสินคา้ท่ี

มีระดบัความเก่ียวพนัสูง เน่ืองจากอาจยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัทาํให้ตอ้งการความพยายามในการหาขอ้มูล ใชเ้วลาใน                

การประกอบการตดัสินใจ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นต่างๆ ดงันั้นการตระหนกัรับรู้ถึงความเส่ียงจึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการ (นวพร นาคะนิธิ, 2563) 

แมว้า่เน้ือจากพืช (Plant-based meat) จะเร่ิมเป็นท่ีนิยมในต่างประเทศและมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตท่ีมาก

ข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงในประเทศไทยเองนั้นเร่ิมมีเขา้มาในช่วงกลางปี พ.ศ. 2562 โดยบริษทั Beyond Meat ซ่ึง

เป็นผูผ้ลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Omni Meat ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตจากประเทศฮ่องกง โดยการนาํเขา้ของบริษทั 

Green Monday Thailand ซ่ึงเป็นคู่คา้กบับริษทัในเครือร้านอาหารใหญ่ๆ เช่น Sizzler, Au Bon Pain และ Dressed 

แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ียงัไม่รู้จกั และยงัไม่แน่ใจในเร่ืองความปลอดภยั และรสชาติของอาหาร

อยู่ ดงันั้นการเอาส่วนประสมทางการตลาดมาบริหารจัดการธุรกิจอาหารเน้ือจากพืช (Plant-based meat) จะ

สามารถดึงดูดผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน โดยการให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภคทาํให้เขา้ถึงตวัสินคา้ทั้งในเร่ืองช่องทางการจดั

จาํหน่ายท่ีเขา้ถึงง่าย คุณภาพของวตัถุดิบท่ีดี ราคาท่ีเหมาะสม และโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ เพ่ือชกันาํโน้มน้าวให้

ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือเน้ือจากพืช (Plant-based meat) มากข้ึน 
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จากความสาํคญัดงักล่าวผูว้ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจาก

พืชของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผลการศึกษาน้ีเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเน้ือจากพืชต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของ

ผูบ้ริโภค 

(2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค 

(3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืช

ของผูบ้ริโภค 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1) ผลการศึกษาน้ี ทาํให้ทราบถึงการรับรู้ความเส่ียงของผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืช เพ่ือท่ีหน่วยงานของ

รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะเขา้มากาํหนดนโยบาย เช่น เร่ืองวตัถุดิบ หรือส่วนผสม ท่ีผูป้ระกอบการตอ้ง

นาํไปปรับปรุงใหเ้กิดประโยชน์ และไม่ส่งผลเสียต่อผูบ้ริโภค  

2) ผลการศึกษาน้ี ทาํให้ทราบทศันคติ และส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นแนวทางใน

การวางแผน ปรับปรุงแผนธุรกิจและการกาํหนดกลยทุธ์สาํหรับธุรกิจผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช  

3) ผลการศึกษาน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมองคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นการรับรู้ความเส่ียง ทศันคติ และการตลาดต่อ

ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช ซ่ึงการวจิยัในอดีตยงัไม่พบการศึกษาเชิงประจกัษด์งักล่าว 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ีมีความสนใจในปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงและความตดัสินใจซ้ือโดยใชปั้จจยัความเส่ียงใน

การพิจารณาและทาํการศึกษา 6 ด้าน ตามงานวิจัยของ Ariffin et al. (2018) อนัได้แก่ การรับรู้ความเส่ียงด้าน

การเงิน ด้านหน้าท่ีของสินคา้ ด้านร่างกาย ด้านเวลา ด้านสังคมและด้านจิตใจ โดยการรับรู้ความเส่ียงแต่ละ

ประเภทมีความหมายดงัน้ี ความเส่ียงทางการเงิน (Financial risk) คือการรับรู้วา่เงินจาํนวนหน่ึงอาจสูญหายหรือ

จาํเป็นเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑท์าํงานอยา่งถูกตอ้ง ความเส่ียงของผลิตภณัฑ ์(Product risk) คือ การรับรู้วา่สินคา้ท่ีซ้ืออาจ

ไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้(Kim et al. 2008) นาํไปสู่การสูญเสียท่ีเกิดข้ึนเม่ือแบรนด์หรือสินคา้ไม่เป็นไปตามท่ีคาด

ไว ้ส่วนใหญ่เป็นเพราะผูซ้ื้อไม่สามารถประเมินคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง (Bhatnagar et al. 2000) 

ความเส่ียงดา้นกายภาพ (Physical Risk) หมายถึง ความเป็นไปไดท่ี้ผูบ้ริโภคจะไดรั้บอนัตรายหรือไดรั้บบาดเจ็บ

ทางร่างกายจากสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือมาในแต่ละคร้ังโดยรวมแลว้ความเส่ียงดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั 

สุขภาพกาย และชีวิตความเป็นอยู่ของผูบ้ริโภคแต่ละคน (บวัหลวง วิรัชเจริญวงส์, 2559) ความเส่ียงดา้นเวลา 

(Time risk) คือ การรับรู้วา่ เวลา ความสะดวกสบาย หรือความพยายามอาจสูญเปล่าเม่ือซ้ือสินคา้ (Ko et al. 2004) 

ความเส่ียงดา้นสังคม (Social risk) คือ การรับรู้ว่าสินคา้ท่ีซ้ือมานั้นอาจส่งผลให้ครอบครัวหรือเพ่ือนไม่พอใจ                 

(Li and Zhang, 2002) นอกจากน้ียงัหมายถึงการสูญเสียสถานะในกลุ่มสงัคมของผูบ้ริโภคเน่ืองจากความไม่เหมาะสม 

ของสินคา้ (Stone and Gronhaug, 1993) ความเส่ียงด้านจิตวิทยา (Psychological Risk) หมายถึง โอกาสท่ีสินคา้

หรือบริการรวมไปถึงลกัษณะในการซ้ือคร้ังนั้นๆ จะมีลกัษณะไม่ตรงกบับุคลิกภาพหรือภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือดงักล่าวจะส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อการรับรู้ตวัตนของผูบ้ริโภค (บวัหลวง วิรัชเจริญวงส์, 

2559) 
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รูปท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ทศันคติเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกของความรู้สึกท่ีอยู่ภายในท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความโน้มเอียงของ

บุคคลวา่ชอบหรือไม่ชอบส่ิงต่างๆ อาจกล่าวไดว้า่ทศันคติต่อสินคา้เป็นแง่คิดของบุคคลท่ีมีต่อสินคา้นัน่เอง แง่คิด

ดงักล่าวเป็นวิธีการอย่างง่ายท่ีจะบ่งบอกถึง “แนวโน้มท่ีจะก่อปฏิกิริยาตอบแบบถาวร” ทั้งแง่คิดและแนวโนม้

ดงักล่าวส่อให้เห็นถึงความคิดเห็น ซ่ึงก็สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือเวลาผ่านไปนานๆ เขา้ เน่ืองจากทศันคติเป็น

ผลมาจากกระบวนการทางจิตวทิยา เราจึงไม่อาจสงัเกตทศันคติไดโ้ดยตรง แต่ตอ้งสรุปเอาจากส่ิงซ่ึงคนพดูหรือส่ิง

ซ่ึงคนทาํ ดงันั้นนักวิจยัจึงมกัประเมินทศันคติ โดยการถามคาํถามหรือสรุปเอาจากพฤติกรรม (Schiffman and 

Kanuk, 2007) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การผสมท่ีเขา้กันได้อย่างดีเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัของการสร้างสินคา้และบริการ การกาํหนดราคา การจดัจาํหน่าย ซ่ึงไดมี้การจดัออกแบบเพ่ือใชส้าํหรับ

การเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ ส่วนประสมการตลาดจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านการกาํหนดราคา (Price) ด้านการจดัจาํหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps ซ่ึงเป็นตวัแปรทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ้(Kotler and Armstrong, 2012) 

การตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการ 5 ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความตอ้งการ 

การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Schiffman and Kanuk, 

2000) โดยการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค ตวัแปรตามท่ีใชใ้น

การศึกษาคือการตดัสินใจซ้ือ  ซ่ึงอยุใ่นขั้นท่ี 4 ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือนั้นเอง 

ดงันั้นสามารถกาํหนดสมมติฐานการวจิยัไดต้ามรูปท่ี 1 ดงัน้ี 

H1: การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลเชิงลบต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค 

H2: ทศันคติมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค 

H3: ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค     

การศึกษาผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวความคิดได้

ดงัน้ี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 

การรับรู้ความเส่ียง 

1. ดา้นการเงิน  4. ดา้นเวลา 

2. ดา้นหนา้ท่ีของสินคา้ 5. ดา้นสงัคม 

3. ดา้นกายภาพ  6. ดา้นจิตวทิยา 

 
ทศันคติ 

 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช 

(Plant-Based Meat) 
ส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  3. ดา้นการจดัจาํหน่าย 

2. ดา้นราคา           4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

  

H1 (-) 

H2 (+) 

H3 (+) 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีรู้จกัและสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืช จาํนวน 385 ราย 

กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนใชสู้ตรของกลัยา วาณิชยบ์ญัชา (2561) ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใช้

ความน่าจะเป็น และเลือกวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกเลือกตวัอยา่ง และใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูลดว้ยการส่งลิงคท่ี์ส่งผ่านช่องทางไลน์ (Line) ไปให้ผูบ้ริโภคท่ีรู้จกัและสนใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจาก

พืช โดยมีคาํถามคดักรองเพ่ือเก็บขอ้มูลเฉพาะผูท่ี้รู้จกัและสนใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชเท่านั้น 

จากนั้นนาํไปทดสอบความเท่ียงตรง และความน่าเช่ือถือกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน โดยคาํถาม                

การรับรู้ความเส่ียงไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบคัเท่ากบั 0.882 คาํถามทางทศันคติไดค้วามเช่ือมัน่

เท่ากบั 0.935 คาํถามส่วนประสมทางการตลาดไดค้วามเช่ือมัน่เท่ากบั 0.893  

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมารวบรวมแลว้วิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการทางสถิติและเสนอผล

การศึกษา อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงขอ้มูลทางสถิติ  ประมวลผลขอ้มูล ดาํเนินการ

วิเคราะห์และแปรผล สถิติท่ีใช้ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ                    

การทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติ t-test, One Way ANOVA และวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) 

 

5. ผลการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85.45 มีอายรุะหวา่ง 21-40 ปี ร้อยละ 78.18 มีสถานภาพโสด 

ร้อยละ 54.81 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 73.51 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 81.04 และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ร้อยละ 38.18 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช

ในภาพรวม อยู่ในระดบัความคิดเห็นปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบวา่ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การรับรู้

ความเส่ียงดา้นเวลา และการรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวทิยา และอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การรับรู้ความเส่ียงดา้น

หน้าท่ีของสินคา้ การรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน และการรับรู้ความเส่ียงดา้น

สงัคม ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภคในภาพรวม อยูใ่น

ระดบัความคิดเห็นมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ คิดวา่การซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช

เป็นประโยชน์ต่อตวัเอง มีความรู้สึกท่ีดีต่อการซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช รู้สึกวา่การซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชมนัน่า

ดึงดูดใจ คิดว่ามนัเป็นความคิดท่ีดีท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืช และอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ คิดว่าการซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชเป็นตวัเลือกท่ีฉลาด ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือ

จากพืชในภาพรวม อยู่ในระดบัความคิดเห็นปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่   

ดา้นผลิตภณัฑ ์และอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นราคา 

ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชในภาพรวมอยู่ในระดับ              

ความคิดเห็นปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ดงัน้ี มีการวางแผนท่ีจะซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชในอนาคต ความพยายามจะซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชถา้มีความจาํเป็น และถา้เป็นไปได ้ 

ความพยายามจะซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช ตามลาํดบั 
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ตารางที ่1  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุของตวัแปรอิสระกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของ 

 ผูบ้ริโภค 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p 

B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.110 0.132   0.833 0.406 

การรับรู้ความเส่ียง -0.119 0.045 -0.095 -2.653 0.008* 

ทศันคติ 0.576 0.046 0.539 12.445 0.000* 

ส่วนประสมทางการตลาด 0.506 0.058 0.411 8.711 0.000* 

R2 = 0.702, Adjusted R2 = 0.700, Std. Error of the Estimate = 0.469, F = 299.200, Sig. = 0.000 
 

ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis) แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตวัแปรอิสระกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภค มีค่า F = 299.200 และ Significant = 0.000 

สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 Y1     =   0.110- 0.119(X1) + 0.576(X2) + 0.506 (X3)  

เม่ือ   Y1 =  การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค 

 X1  =  การรับรู้ความเส่ียง, X2  =  ทศันคติ, X3  =  ส่วนประสมทางการตลาด 
 

จากตารางพบวา่ ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การรับรู้ความเส่ียง ทศันคติ และส่วนประสมทางการตลาด สามารถ

ร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค ไดร้้อยละ 70.00 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน

ของการประมาณการ 0.469 จากค่า R = 0.838 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้ งหมดและตัวแปรตามมีความสัมพนัธ์

ระหวา่งกนัสูง และจาก ค่า R Square (R2) = 0.702 แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีอิทธิพล หรือมีอาํนาจในการอธิบายและ

ทํานายตัวแปรตามสูง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ 

ทศันคติ มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั 0.576 รองลงมาคือส่วนประสมทางการตลาด มีค่าสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยเท่ากบั 0.506 และการรับรู้ความเส่ียง มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั 0.119 ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่2 สรุปผลการถดถอยเชิงพหุของตวัแปรอิสระกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค 

 ตัวแปรอสิระ Beta P-value  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน -0.172 0.032*  ยอมรับสมมติฐาน 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นหน้าท่ีของสินคา้ 0.227 0.014*  ปฏิเสธสมมติฐาน 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพ -0.024 0.772  ปฏิเสธสมมติฐาน 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นเวลา 0.117 0.145  ปฏิเสธสมมติฐาน 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม 0.266 0.000*  ปฏิเสธสมมติฐาน 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา 0.112 0.186  ปฏิเสธสมมติฐาน 

ทศันคติ 0.576 0.000*  ยอมรับสมมติฐาน 

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์  0.252 0.000*  ยอมรับสมมติฐาน 

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 0.132 0.053  ปฏิเสธสมมติฐาน 

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย 0.370 0.000*  ยอมรับสมมติฐาน 

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.181 0.001*  ยอมรับสมมติฐาน 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 2 สรุปการทดสอบสมมติฐาน แสดงวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจาก

พืชของผูบ้ริโภคอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินมีอิทธิพลเชิงลบ การรับรู้ 

ความเส่ียงดา้นหน้าท่ีของสินคา้มีอิทธิพลเชิงบวก  การรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคมมีอิทธิพลเชิงบวก ทัศนคติมี

อิทธิพลเชิงบวก  ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลเชิงบวก ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดั

จาํหน่ายมีอิทธิพลเชิงบวก และส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวก   

  

6. สรุป อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลเชิงลบต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เน้ือจากพืชของ

ผูบ้ริโภค พบว่า การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินท่ีมีอิทธิพลเชิงลบต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของ

ผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริตา ชาญเจริญลาภ (2563) ท่ีพบวา่ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินส่งผลเชิง

ลบต่อความตั้งใจในการสั่งซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพออนไลน์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Bhukya และ Singh 

(2015) พบวา่ การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงินส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้ตราหา้ง  

จากผลการศึกษาการรับรู้ความเส่ียงด้านหน้าท่ีของสินค้า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภค แตกต่างกับงานวิจัยของ Han and Kim (2017) และ Ariffin et al. (2018)                       

ท่ีพบว่า การรับรู้ความเส่ียงดา้นผลิตภณัฑส่์งผลเชิงลบต่อความตั้งใจในการสั่งซ้ือสินคา้ อย่างไรก็ตามการรับรู้

ความเส่ียงดา้นผลิตภณัฑใ์นส่วนของผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางทางเดียวกบัการตดัสินใจ

ซ้ือ อาจเน่ืองจากการรับรู้ผลิตภณัฑจ์ากส่ือโฆษณาและส่ือโฆษณานั้นมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตอบสนอง

ของผูบ้ริโภค โดยสิฬณัชชา คงมัน่ และอดิลล่า พงศ์ยี่หลา้ (2560) พบว่า ผูบ้ริโภคมีการวางแผนและมีเหตุผล

ก่อนท่ีจะตดัสินใจ ประกอบกบัการทาํโปรโมชัน่ส่งเสริมการตลาดซ่ึงสามารถดึงความสนใจใหผู้บ้ริโภคท่ีรับชม

รีววินั้นทาํการสัง่ซ้ืออาหารแมจ้ะไม่ไดก้าํลงัตอ้งการรับประทานอาหารประเภทนั้นอยูก็่ตาม 

จากผลการศึกษาการรับรู้ความเส่ียงดา้นสงัคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจาก

พืชของผูบ้ริโภค แตกต่างกบังานวิจยัของ Ariffin et al. (2018) ซ่ึงรายงานผลลพัธ์ตรงกนัวา่ความเส่ียงดา้นสังคม

ส่งผลในเชิงลบต่อความตั้งใจในการสัง่ซ้ือสินคา้ โดยความขดัแยง้ของงานวจิยัน้ีอาจเกิดจากแรงจูงใจในการรักษา

สุขภาพท่ีมีมากกวา่การรับรู้ความเส่ียง นอกจากน้ี Moorman และ Matulich (1993) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจดา้น

สุขภาพ พบว่าเม่ือผู ้บริโภคมีแรงจูงใจ เพ่ิมข้ึนจะเป็นตัวกระตุ ้นให้ผู ้บริโภคเกิดพฤติกรรมด้านสุขภาพ                              

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถิติของ IGD (2019) รายงานวา่ ร้อยละ 99 ของคนไทยกาํลงัพยายามท่ีจะปรับปรุงการรับประทาน 

อาหารของตนเอง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงอาจทาํใหก้ารรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคมส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค ก่อใหเ้กิดผลงานวจิยัท่ีขดัแยง้กบังานวจิยัก่อนหนา้น้ีได ้

จากผลการศึกษาพบวา่ ทศันคติมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี อรุณแสงสุรีย์ (2558) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติและส่วนประสมทาง

การตลาดส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑพื์ชเพ่ือทดแทนเส้ือสตัวท่ี์มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

จากผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช

ของผูบ้ริโภค โดยส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด (β= 0.370)  รองลงมาคือส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(β= 0.252) 

และส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (β= 0.181)  อย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ศิรินุช เศรษฐพานิช (2564) ท่ีพบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
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อาหารทางเลือกประเภทโปรตีนจากพืชในรูปแบบอาหารแห้ง–ขนมขบเค้ียว ของผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ แต่ไม่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาวณีิ อรุณแสงสุรีย ์(2558) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติและส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑพื์ชเพ่ือทดแทนเส้ือสตัวท่ี์มีนยัสาํคญันั้น ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นคุณประโยชน์-

โทษและดา้นสร้างบุญจากการรับประทานผลิตภณัฑพื์ช ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ตั้งแต่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์การติดป้าย

บอกราคา ช่องทางจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ราคาท่ีจาํหน่าย สารอาหาร รสชาติ ความหลายหลายของ

ผลิตภณัฑ ์นั้นไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑพื์ชเพ่ือทดแทนเน้ือสตัว ์

 

7. ข้อเสนอแนะ 

ก.การประยกุตใ์ชผ้ลวจิยั 

 1. จากผลการศึกษาพบวา่ ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค

มากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นมาก ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งส่ือสารให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงขอ้ดี เพ่ือ

สร้างการดึงดูดใจและสร้างทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืช เช่น ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชในปัจจุบนัมีการปรับให้

มีรูป รสสัมผัสใกล้เคียงกับเน้ือสัตว์และยงัให้สารอาหารท่ีครบถ้วน ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากใน

กระบวนการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากสตัวจ์ะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ผลิตภณัฑจ์ากพืช ผลิตภณัฑเ์น้ือจาก

พืชสามารถนาํมาประกอบอาหารไดร้สชาติท่ีดี และการรับประทานเน้ือจากพืชจะใหค้วามปลอดภยัสูงเพราะเน้ือ

ปกติมกัจะมีปัญหาเร่ืองของเน้ือปนเป้ือนสารพิษ เป็นตน้  

 2. จากผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือ

จากพืชของผูบ้ริโภคมี 3 ด้าน คือด้านการจัดจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของ

ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูศึ้กษาจึงนาํผลการศึกษามา

เสนอแนะ ดงัน้ี 

 2.1 ดา้นการจดัจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค และมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากใน ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการจดัหน่ายผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชท่ี

ตอ้งมีการจดัจาํหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการจดัจาํหน่ายผ่านหนา้ร้านท่ีตอ้งเลือกทาํเลร้านท่ีเหมาะสม

ให้ความสําคัญในเร่ืองการเดินทางท่ีสะดวกเข้าถึงง่าย หรือใช้การตลาดแบบ O2O (Online to Offline) คือ                      

การผสมผสานระหว่างธุรกิจจากออนไลน์ไปยงัออฟไลน์ โดยเป็นการนาํคุณภาพของออฟไลน์มาช่วยยกระดบั

ใหก้บัออนไลน ์เป็นตน้ 

 2.2 ดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค และมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชท่ีนาํเสนอขายสู่ตลาด

ตอ้งมีมาตรฐานและสัญลกัษณ์ การรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา้เช่น GMP, อย., HACCP, ISO9001 เป็นตน้ 

รวมถึงฉลากท่ีตอ้งระบุส่วนผสมเพ่ือทราบถึงคุณประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เช่น มีส่วนผสมกลูเตน (โปรตีนจากขา้ว

สาลี) ถัว่เหลืองและเตา้หู ้โปรตีนจากถัว่ แป้งมนัฝร่ัง นํ้ ามนัมะพร้าว เป็นตน้ 

 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งให้ความสําคญัในเร่ืองทาํการส่งเสริมการขายโดย                

การลดราคาสินคา้ เพ่ือกระตุน้จูงใจผูซ้ื้อ รวมถึงการจดัโปรโมชัน่ให้ลูกคา้ท่ีสนใจหรือตอ้งการจะซ้ือผลิตภณัฑ์
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เน้ือจากพืชแต่ยงัไม่เคยไดล้องทาน ให้ไดท้ดลองชิมผลิตภณัฑ์หรืออาหารท่ีปรุงจากผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืช จะ

สามารถช่วยใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 

3. จากผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของ

ผูบ้ริโภค มี 3 ดา้น คือการรับรู้ความเส่ียงด้านสังคมมากท่ีสุด รองลงมาคือการรับรู้ความเส่ียงด้านหน้าท่ี และ                 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นการเงิน ผูศึ้กษาจึงนาํผลการศึกษามาเสนอแนะ ดงัน้ี 

3.1 ดา้นสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

ดงันั้นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูป้ระกอบการควรสร้างความเขา้ใจและส่ือสารกบัผูบ้ริโภคในเร่ือง ขอ้ดีของผลิตภณัฑเ์น้ือ

จากพืช เช่น ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชเป็นสินคา้สาํหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ  ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชช่วยลดปัญหาเร่ือง

ส่ิงแวดล้อม เพราะการผลิตและบริโภคเน้ือจากพืชช่วยลดโลกร้อน เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมภาพลักษณ์ และสร้าง                    

ความนิยมใหก้บัผูท่ี้ซ้ือหรือบริโภคไดม้ากข้ึน  

3.2 ดา้นหนา้ท่ีของสินคา้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชของผูบ้ริโภค 

ดงันั้นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัในเร่ือง การออกอาหารเมนูใหม่ๆ และพ่ึงพาการรีวิว

อาหารของกลุ่ม Influencer รวมถึงการบอกสรรพคุณลกัษณะของอาหารโดยละเอียด เนน้เร่ืองความสดใหม่เพ่ิม

ความหลากหลายของรสชาติ ส่ิงเหล่าน้ีอาจใหผู้บ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือเพ่ิมข้ึน 

3.3 ด้านการเงินมีอิทธิพลเชิงลบต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือจากพืชของผูบ้ริโภค ดังนั้น

ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูป้ระกอบการควรจะมีการส่ือสารและเผยแพร่ใหผู้บ้ริโภคทราบและเขา้ใจถึงวา่ทาํไมราคาถึงแพง

กวา่ เช่น ผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชไม่มีคลอเลสเตอรอล ผูบ้ริโภคจึงไม่เส่ียงต่อมะเร็งและโรคหลอดเลือด และไม่เส่ียง

ต่อยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิตเน้ือสตัว ์  

ข.งานวจิยัในอนาคต 

1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเน้นท่ีการศึกษาเชิงปริมาณและทาํการเก็บขอ้มูลจาก                

การเก็บแบบสอบถาม ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรทาํการศึกษาในเชิงคุณภาพ หรือเชิงลึก สาํหรับตวัแปรท่ีไม่มี

นยัสาํคญั วา่เป็นเพราะอะไร เช่น  การรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพมีความเป็นไปไดท่ี้จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อยา่งมีนยัสาํคญั ในประเด็นเร่ืองผลิตภณัฑเ์น้ือจากพืชอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เน่ืองจากมีโซเดียมสูง เพ่ือให้

ไดข้อ้มูลดา้นลึกจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษาจะเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ในบริบทเน้ือจากพืช อาทิ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer 

Behavior) เช่น พฤติกรรมในเร่ืองผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ใครมีอิทธิพลต่อ 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เป็นตน้ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซํ้ าของลูกคา้ (Repurchase Intention) 

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) และการศึกษาเสน้ทางของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Customer 

Journey) เพ่ือนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาธุรกิจ ผูป้ระกอบการจะสามารถกาํหนดกลยุทธ์และ

ออกแบบโปรแกรมทางการตลาดไดส้อดคลอ้งและตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน  

3. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลเฉพาะผูบ้ริโภคหรือตลาดสาํหรับผูบ้ริโภค (B2C) การศึกษา

ในคร้ังต่อไปควรจะศึกษา ตลาดสาํหรับผูข้ายสินคา้หรือตลาดธุรกิจ (B2B) เน่ืองจากงานวิจยัส่วนใหญ่เนน้ศึกษา

ตลาดสาํหรับผูบ้ริโภค (B2C) ทาํใหเ้ห็นมุมมองในส่วนผูบ้ริโภคเพียงมิติเดียว เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ

ท่ีจะไดเ้ห็นมุมมองในตลาดธุรกิจ (B2B) มากยิง่ข้ึน  
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ห้องท่ี 5: 
บริหารธุรกิจ (3) 
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ใชว้ิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมุติฐานดว้ยวิเคราะห์ผลดว้ยสถิติเชิงอนุมานสถิติทดสอบหาความสมัพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ

แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยั             

ราชภฏัจันทรเกษมโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสําคญัมากท่ีสุด และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร               

หมอ้ร้อนเดลิเวอร่ี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบั

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล,  

ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการจดัจาํหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 24.8 

 

คาํสําคญั: พฤติกรรมการบริโภค, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, เดลิเวอร่ี, หมอ้ร้อน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study the factors of online marketing mix and consumption 

behavior of hot pot food delivery and to study the factors of online marketing mix that affect the consumption 

behavior of hot pot food delivery among students and staff Chandrakasem Rajabhat University The population 
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used in the study were 383 students and staff of Chandrakasem Rajabhat University. The research instrument was 

a questionnaire.  The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and testing the 

hypothesis by analyzing the results by using inferential statistics, statistical correlation test using Stepwise 

Multiple Regression Analysis. 

The results showed that overall factors of online marketing mix of students and personnel of 

Chandrakasem Rajabhat University were at the most important level and the consumption behavior of hot pot 

food delivery was overall. It was at the very practical level. The hypothesis test at the statistical significance level 

at the . 05 level found that the online marketing mix of Personalization, Product and Place affects food 

consumption behavior as a whole accounted for 24.8%. 

 

Keywords: Consumption Behavior, Online Marketing Mix Factor, Delivery, Hotpot 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีความสาํคญัต่อภาคบริการและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีมูลค่ารวมอยูท่ี่

ร้อยละ 4.7 ของภาคบริการทั้งหมดของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ โดยการขยายตวัของธุรกิจอาหารในปี 2563 

อยูท่ี่ร้อยละ 1.4 - 2.4 (2020 ปีแห่งความทา้ทาย “ธุรกิจร้านอาหาร” รายกลาง-เลก็จะแข่งไดต้อ้งเพ่ิมช่องทางเขา้ถึง-

แตกต่าง-ยืดหยุ่น, 2020) ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมการรับประทานอาหารนอกบา้น หรือซ้ืออาหารสําเร็จรูปมา

รับประทาน มากกว่าการซ้ืออาหารมาปรุงเอง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือนยอ้นหลงั 10 ปี (ปี 2552 - 2561) ท่ีพบวา่ ครัวเรือนไทย มีการใชจ่้ายสาํหรับรับประทานอาหารนอกบา้น

หรือซ้ืออาหารสําเร็จรูปมารับประทาน เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 6.5 มากกว่าการใช้จ่ายเพ่ือทาํอาหารเองท่ีบา้นท่ี

ขยายตวัเฉล่ียเพียงร้อยละ 2.1 โดยเป็นผลมาจากวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํงานนอกบา้นมากข้ึน                

การใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ ส่งผลให้ผู ้บริโภคยอมจ่ายเพ่ือแลกกับคุณภาพอาหาร ความหลากหลาย การบริการ                     

ความสะดวกสบาย และความรวดเร็ว (ศูนยว์ิจยัธนาคารออมสิน, 2562) อีกทั้งเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทมากข้ึน

ช่วยให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงร้านอาหารไดง่้ายข้ึน มีบริการเดลิเวอร่ี จากร้านอาหารหรือแอปพลิเคชนั ส่งผลให้มูลค่า

ตลาดการสัง่อาหารออนไลน์ ผา่นแอปพลิเคชนัในปี 2562 มีมูลค่า 33,000 - 35,000 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 

ถึงร้อยละ 14 (ศูนยอ์จัฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2560) และคาดว่า ในปี 2564 จะมีมูลค่ารวม 5.31 - 5.58  

หม่ืนลา้นบาท หรือขยายตวั 18.4% - 24.4% (ศูนยว์จิยัธนาคารกสิกรไทย, 2564) เน่ืองจาก กลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงาน 

ใชเ้วลานอกบา้น มีการใชชี้วติเร่งรีบ และมีความเช่ียวชาญ สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยไีด ้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั

ของธุรกิจร้านอาหารออนไลน์ ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มีความ

หลากหลายของเพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้สามารถเป็นตวัแทนของกลุ่มเป้าหมายได ้ 

 จากขอ้มูลดงักล่าว ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมอ้ร้อนเดลิเวอร่ีของนกัศึกษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ซ่ึงผลการวจิยัสามารถนาํไปปรับใชส่้วนประสมทางการตลาดออนไลน์ใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีชอบ

รับประทานอาหารเดลิเวอร่ีต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมของการบริโภคอาหารประเภท

หมอ้ร้อนเดลิเวอร่ีของนกัศึกษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภท

หมอ้ร้อนเดลิเวอร่ีของนกัศึกษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 

 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ มีความสําคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินธุรกิจออนไลน์ และเป็น

องค์ประกอบการตลาดออนไลน์แบบใหม่ ประกอบดว้ย (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล, 2550; ธารารัตน์ พวงสุวรรณ, 

2558; นิลุบล ราหุรักษ ์และจอมใจ แซมเพชร, 2559) 
1. ผลิตภณัฑ ์เป็นส่ิงท่ีธุรกิจนาํเสนอสินคา้หรือบริการออกมาขาย เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ สินคา้ท่ีมีรูปลกัษณ์และสามารถจบัตอ้งได ้สินคา้ดิจิทลั และธุรกิจการใหบ้ริการ  

2. ราคา ธุรกิจตอ้งทราบถึงปัจจยัการตั้งราคา จากตน้ทุน ค่าขนส่ง กาํไร และคาํนึงถึงราคา

ตลาดเป็นหลกั เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถแข่งขนักบัผูแ้ข่งขนัได ้ 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย การพิจารณาช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านระบบออนไลน์ คาํนึงถึง

ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การใชง้านง่ายของเวบ็ไซต ์เวบ็ไซตเ์ขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก สินคา้ท่ีนาํเสนอชดัเจนน่าสนใจ  

4. การส่งเสริมการตลาด เป็นการส่ือสารระหว่างผูข้ายและผูบ้ริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายใน             

การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร โปรโมชัน่ผา่นส่ือออนไลน์ต่างๆ จูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการและการตดัสินใจซ้ือ  

5. การรักษาความเป็นส่วนตวั เป็นส่ิงท่ีธุรกิจไดใ้ห้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ 

เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ โดยคุม้ครองจะเก่ียวกับ การรักษาความลบัเร่ืองท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข               

บตัรเครดิต รวมทั้งไม่นาํขอ้มูลไปใชใ้นธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัของตน 

6. การให้บริการส่วนบุคคล เป็นการนาํระบบมาใชใ้นการให้บริการของการตลาดออนไลน์ 

เพ่ือสร้างความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร ระหวา่งธุรกิจกบัผูบ้ริโภครายบุคคล หรือเรียกวา่ การตลาด

แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Marketing) ทาํใหส้ร้างความเป็นกนัเองและสร้างความประทบัใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

 3.1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ 

 Philip Kotler (2012) ไดใ้ห้แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ โดยกาํหนด

เป็นกลยทุธ์ ดงัน้ี 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นส่ิงท่ีผูข้ายส่งมอบสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ทั้งแบบท่ีจบัตอ้งได ้และ

จบัตอ้งไม่ได ้ผูข้ายสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ และมีการเพ่ิมการให้บริการหลงัการขาย ทาํให้ลูกคา้ไดรั้บความ

สะดวกสบาย ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการสั่งซ้ือ ดา้นแจง้ยอดการสั่งซ้ือ ดา้นการชาํระค่าสินคา้ การให้คาํปรึกษา 

การตอ้นรับดว้ยสุภาพ การเก็บความลบัลูกคา้ และการใหบ้ริการเพ่ิมเติม  

 2. ดา้นราคา เป็นการให้คุณค่าผลิตภณัฑ์ ลูกคา้จะเปรียบเทียบราคาสินคา้กบัคุณค่าสินคา้ท่ี

ลูกคา้ไดรั้บ หากลูกคา้รับรู้ถึงคุณค่าของสินคา้ท่ีมีสูงกวา่ราคาสินคา้ท่ีตอ้งจ่ายลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นทนัที  
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  3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นกิจกรรมท่ีผูข้ายนาํเสนอสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้              

โดยช่องทางการจดัจาํหน่าย แบ่งได ้2 ช่องทาง คือ (1) การเลือกทาํเลท่ีตั้ง (2) การเลือกช่องทางการจดัจาํหน่าย 

โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของลูกคา้ เช่น สินคา้ทัว่ไป ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวยัรุ่นหรือวยัทาํงาน มีเวลาน้อย             

ตอ้งใชก้ารขายผา่นช่องทางออนไลน์  

  4. ดา้นส่งเสริมการตลาด เป็นส่ิงท่ีผูข้ายสามารถสร้างสัมพนัธ์ท่ีดี ส่ือสาร แจง้ข่าวสาร และ             

จูงใจใหก้บัลูกคา้ โดยสามารถแบ่งการส่งเสริมการตลาดได ้4 แบบ ประกอบดว้ย (1) การมอบส่วนลด สิทธิพิเศษ 

ในโอกาสต่างๆ (2) การจดังานเล้ียงขอบคุณลูกคา้ (3) การตอบสนองตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การมอบ

สิทธิพิเศษสําหรับลูกคา้ท่ีมียอดซ้ือสูง และ (4) การผูกมดั เช่น การให้อุปกรณ์ส่ือสาร ลูกคา้สามารถส่ือสาร

สอบถามขอ้มูลสินคา้หรือบริการ กบัผูข้ายไดส้ะดวก 

  5. ดา้นบุคคล เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน ผูข้าย บทบาทของพนกังานประกอบดว้ย 2 แบบ 

คือ (1) พนกังานเป็นผูรั้บขอ้มูลและส่งขอ้มูลใหก้บัลูกคา้ (2) สร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  

  6. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ เป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถมองเห็น รับรู้ถึง

คุณภาพของสินคา้และบริการ โดยแบ่งได ้2 แบบคือ (1) ภูมิทศัน์บริการ คือ สถานท่ีในการให้บริการลูกคา้ เช่น 

อาคาร ป้ายบอกทาง การตกแต่งร้าน (2) ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถจบัตอ้งได ้เช่น นามบตัร การแต่งกายของพนกังานท่ีดี 

การใชบ้รรจุภณัฑส์ะอาด 

  7. ดา้นกระบวนการ เป็นส่ิงท่ีเก่ียวกบัวธีิการ ขั้นตอนการทาํงาน การนาํเสนอสินคา้และบริการ

ท่ีผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตาม  

 สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้นํา 3.1.1 และ 3.1.2 มาพิจารณาสร้างตัวแปรส่วนประสมทาง

การตลาดออนไลน์ สําหรับศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารหมอ้ร้อนเดลิเวอร่ีของนักศึกษาและบุคลากร 

ทั้งหมด 9 ปัจจยั คือ (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(2) ดา้นราคา (3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (4) ดา้นส่งเสริมการตลาด 

(5) ดา้นบุคคล (6) ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (7) ดา้นกระบวนการ (8) การรักษาความเป็น

ส่วนตวั (9) การใหบ้ริการส่วนบุคคล 

  3.1.3 แนวคดิพฤตกิรรมผู้บริโภคออนไลน์ยุคดจิทิลั 

  ปัจจุบนัเขา้สู่ยคุดิจิทลั เป็นการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดง่้าย ผูบ้ริโภคจึงมีช่องทางในการสัง่สินคา้หรือ

บริการ การรับส่ือ ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีหลากหลาย ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป มีพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีน่าสนใจ 5 พฤติกรรม ดงัน้ี Kannikar (2019)  

 1. พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Line official, Facebook, Lineman, Grab 

Robinhood, Foodpanda เกิดพฤติกรรมการสัง่ซ้ือและชาํระสินคา้ออนไลน์เป็นจาํนวนท่ีสูงข้ึน  

 2. พฤติกรรมการชาํระสินคา้ด้วยเงินดิจิทัล ธุรกรรมการเงินสามารถทาํผ่านมือถือได้ เช่น               

แอปพลิเคชนัธนาคาร กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-wallat) พร้อมเพย ์QR Code ซ่ึงใชง้านง่าย สะดวก รวดเร็ว  

 3. พฤติกรรมการให้คาํติชมหรือร้องเรียนผ่านสังคมออนไลน์ ผูบ้ริโภคมีมือถือสมาร์ทโฟน

และอินเทอร์เน็ต จึงสามารถให้คาํติชมหรือร้องเรียนเร่ืองราวต่างๆ ไดท้นัที และสามารถใชส่ื้อออนไลน์บอกต่อ

ประชาสมัพนัธ์ รีววิใหค้ะแนน หรือติประเมินต่างๆ ซ่ึงมีส่วนในการช่วยตดัสินซ้ือ ใช ้สินคา้หรือบริการต่างๆ 

 4. พฤติกรรมในการเกาะกระแสสังคม การขายอาหารในยุคดิจิทลั การสร้างกระแสท่ีทาํให้

ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ตอ้งการท่ีซ้ืออาหาร หรือบริการในธุรกิจร้านอาหาร เช่น การจดัมุมถ่ายรูปสวย การหาบรรจุ

ภณัฑท่ี์น่าจบัตอ้ง เพ่ือใหลู้กคา้ถ่ายรูปและลงในส่ือโชเชียลใหท้นักระแส  
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 5. พฤติกรรมความลดภักดีต่อแบรนด์ ผูบ้ริโภคมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์น้อยลง เช่น 

ผูบ้ริโภคมีทางเลือกและช่องทางการเขา้ถึงสินคา้และบริการไดง่้ายผา่นส่ือออนไลน์ต่างๆ  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมอ้ร้อน                 

เดลิเวอร่ีของนกัศึกษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามทาง

ออนไลน ์(Online questionnaire) จากกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษา จาํนวน 8,061 คน (ขอ้มูลจาก ระบบบริการการศึกษา 

สาํนกังานส่งเสริมงานทะเบียน, 2564) และบุคลากร จาํนวน 475 คน (กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม 2564) ซ่ึงรวมเป็นประชากรท่ีศึกษาทั้งหมด 8,536 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 383 

ตวัอยา่งจากการคาํนวณจากสูตรทาโร่ยามาเน่ และใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหม้อร้อนเดลิเวอร่ีของ

นกัศึกษาและบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ .933 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภท

หม้อร้อนเดลเิวอร่ี 

1. พฤติกรรมการซ้ืออาหารหมอ้ร้อน

ผา่นช่องทางออนไลน ์ 

2. พฤติกรรมการชาํระสินคา้ดว้ยเงิน

ดิจิทลั  

3. พฤติกรรมการใหค้าํติชมหรือ

ร้องเรียนผา่นสังคมออนไลน์  

4. พฤติกรรมในการเกาะกระแสสังคม  

5. พฤติกรรมลดความภกัดีต่อ 

แบรนด ์ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2. ดา้นราคา  

3. ดา้นการจดัจาํหน่าย  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด   

5. ดา้นกระบวนการ  

6. ดา้นบุคคล  

7. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ  

8. ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล  

9. ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  
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4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็นขั้นตอน ดงัน้ี (1) ขอความอนุเคราะห์จากบณัฑิต

วิทยาลยัในการทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการขอเขา้เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม (2) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการ

ทดสอบค่าความเช่ือมัน่แลว้มาทาํการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ใน googls form และจัดทาํเป็น Link ตอบ

แบบสอบถาม (3) ส่ง Link แบบสอบถามให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัและสาํนกังานคณบดีของคณะต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

30 วนั (4) ตรวจสอบขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมและนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์ต่อไป  

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ             

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ การทดสอบหาความสัมพนัธ์

แบบถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 

5. ผลการวจัิย  

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลนโ์ดยภาพรวมและรายดา้นทั้ง 9 ดา้น อยูใ่นระดบัสาํคญัมากท่ีสุด ผลแสดงดงัตารางท่ี 1  
 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ x� S.D. ระดบัความสําคญั 

1. ผลิตภณัฑ ์ 4.37 .55 มากท่ีสุด 

2. ราคา  4.42 .62 มากท่ีสุด 

3. การจดัจาํหน่าย  4.37 .62 มากท่ีสุด 

4. การส่งเสริมการตลาด  4.24 .69 มากท่ีสุด 

5. กระบวนการ  4.39 .63 มากท่ีสุด 

6. บุคคล  4.43 .63 มากท่ีสุด 

7. การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  4.42 .62 มากท่ีสุด 

8. การใหบ้ริการส่วนบุคคล  4.23 .75 มากท่ีสุด 

9. การรักษาความเป็นส่วนตวั  4.48 .64 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 .51 มากท่ีสุด 

  

 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมอ้ร้อนเดลิเวอร่ี พบวา่ พฤติกรรมการบริโภค

อาหารหมอ้ร้อนเดลิเวอร่ี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมาก ส่วนรายดา้นอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก 3 ดา้น และ

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลาง 2 ดา้น ผลแสดงดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมอ้ร้อนเดลิเวอร่ี 

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารหม้อร้อนเดลเิวอร่ี x� S.D. ระดบัการปฏบิัต ิ

1. พฤติกรรมการซ้ืออาหารผา่นช่องทางออนไลน ์ 3.34 .92 ปานกลาง 

2. พฤติกรรมการชาํระสินคา้ดว้ยเงินดิจิทลั 3.58 .95 มาก 

3. พฤติกรรมการใหค้าํติชมหรือร้องเรียนผา่นสงัคมออนไลน ์ 3.39 1.21 ปานกลาง 

4. พฤติกรรมในการเกาะกระแสสงัคม 3.64 .83 มาก 

5. พฤติกรรมลดความภกัดีต่อแบรนด ์ 4.17 .80 มาก 

รวม 3.63 .73 มาก 

  

 3. ผลการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ ได้แก่ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านการจัดจาํหน่าย ส่งผลต่อพฤติกรรม        

การบริโภคอาหารในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 24.8 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผลแสดงดงัตารางท่ี 3  

 

ตารางที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารหมอ้ร้อนภาพรวม  

ตวัแปรอสิระ B Bata Std. Error t Sig. 

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล .293 .301 .053 5.509 .000* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .223 .168 .074 2.992 .003* 

ดา้นการจดัจาํหน่าย .155 .133 .068 2.268 .024* 

ค่าคงท่ี (a) .737  .289 2.554 .011* 

R = .498 R2 = .248 Adjusted R Square = .242  

Std. Error of the Estimate = .638 F = 39.764* 

  

 ผลการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารรายดา้น ผลแสดงดงัตารางท่ี 4 – ตารางท่ี 8 

 ผลการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารหมอ้ร้อนผ่าน

ช่องทางออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 13.2 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผลแสดงดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ กบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารหมอ้ร้อนผา่นช่องทางออนไลน ์

ตวัแปรอสิระ B Beta Std. Error t Sig. 

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล .321 .261 .067 4.757 .000* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .269 .161 .092 2.939 .004* 

ค่าคงท่ี (a) .813  .375 2.166 .031* 

R = .363 R2= .132 Adjusted R Square = .127  

Std. Error of the Estimate = .866 F = 27.514* 
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 ผลการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล และดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อพฤติกรรม

การชาํระสินคา้ดว้ยเงินดิจิทลั คิดเป็นร้อยละ 13.7 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผลแสดงดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ กบัพฤติกรรมการชาํระสินคา้ดว้ยเงินดิจิทลั 

ตวัแปรอสิระ B Beta Std. Error t Sig. 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด .195 .142 .092 2.126 .034* 

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล .206 .163 .077 2.661 .008* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .241 .140 .105 2.306 .022* 

ค่าคงท่ี (a) .829  .388 2.134 .034* 

R = .370 R2= .137 Adjusted R Square = .130  

Std. Error of the Estimate = .890 F = 19.114* 

  

 ผลการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมการใหค้าํติชมหรือร้องเรียนผา่นสงัคมออนไลน์ 

คิดเป็นร้อยละ 10.7 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผลแสดงดงัตารางท่ี 6 

 

ตารางที ่6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ กบัพฤติกรรมการใหค้าํติชมหรือร้องเรียนผา่นสงัคมออนไลน ์

ตวัแปรอสิระ B Beta Std. Error t Sig. 

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล .527 .327 .080 6.611 .000* 

ค่าคงท่ี (a) 1.161  .342 3.393 .001* 

R = .327 R2 = .107 Adjusted R Square = .105  

Std. Error of the Estimate = 1.146 F = 43.707* 

  

 ผลการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่              

ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา ส่งผลต่อพฤติกรรมการเกาะ

กระแสสงัคม คิดเป็นร้อยละ 19.5 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผลแสดงดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางที ่7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ กบัพฤติกรรมในการเกาะกระแสสงัคม  

ตวัแปรอสิระ B Beta Std. Error t Sig. 

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล .315 .283 .064 4.922 .000* 

ดา้นการจดัจาํหน่าย .236 .176 .085 2.783 .006* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .283 .187 .100 2.837 .005* 

ดา้นราคา -.198 -.147 .093 -2.132 .034* 

ค่าคงท่ี (a) .920  .345 2.667 .008* 

R = .442 R2 = .195 Adjusted R Square = .186 

Std. Error of the Estimate = .755 F = 21.896* 
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 ผลการทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมลดความภกัดีต่อ

แบรนด ์คิดเป็นร้อยละ 22.6 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผลแสดงดงัตารางท่ี 8 

 

ตารางที ่8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ กบัพฤติกรรมลดความภกัดีต่อแบรนด ์

ตวัแปรอสิระ B Beta Std. Error t Sig. 

ดา้นบุคคล .243 .192 .079 3.084 .002* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ .318 .219 .080 3.961 .000* 

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล .175 .164 .064 2.755 .006* 

ค่าคงท่ี (a) .961  .322 2.985 .003* 

R = .476 R2 = .226 Adjusted R Square = .220 

Std. Error of the Estimate = .711 F = 35.315* 

   

 ผลจากตารางท่ี 3 ถึงตารางท่ี 8 จึงสรุปไดว้่า ยอมรับสมมติฐานท่ีว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมอ้ร้อนเดลิเวอร่ีของนกัศึกษาและบุคลากร มหาวทิยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษม 

 

6. อภิปรายผล 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสําคญัมากท่ีสุด ซ่ึงไปในทิศทาง

เดียวกนักบั เปรมกมล ปรีชาภรณ์ (2562) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารสุนขัสาํเร็จรูป ผา่นช่องทางออนไลน์ 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารหมอ้ร้อนเดลิเวอร่ี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมาก 

ซ่ึงสอดคล้องกับ กันต์ฤทัย ปลอดกระโทก และคณะ (2563) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ

นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในภาพรวม คิดเป็น           

ร้อยละ 24.2 ได้แก่ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดจาํหน่าย ตามลาํดับ จาก

ผลการวิจัยคร้ังน้ีเ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน ธนรัตน์  ศรีสําอาง (2558)  ท่ี ศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครต่อการใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่านเว็บไซต์ และณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) ท่ีศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการของผูใ้ช้แอปพลิเคชันช็อปป้ี (Application Shopee) ในประเทศไทย และ

สอดคลอ้งกบั อรุโณทยั ปัญญา (2562) ท่ีศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่น สงัคมออนไลน ์(เฟซบุ๊ก) ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

  

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 จากผลวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีสาํคญัและส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารหมอ้ร้อนเดลิเวอร่ี ผูป้ระกอบการ ควรใหค้วามสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ดงัน้ี 
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 1. ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล โดยพฒันากระบวนการหรือระบบให้ผูบ้ริโภคมีความสะดวกใน

การใชง้านสั่งซ้ืออาหาร เช่น ทางร้านมีขอ้มูลพฤติกรรมการสั่งอาหารของลูกคา้ สามารถแจง้รายการอาหารคร้ัง

ก่อนโดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งสัง่ซํ้ าได ้หรือทางร้านสามารถจดัส่งอาหารใหก้บัลูกคา้โดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งแจง้ท่ีอยูอี่กคร้ัง 

 2. ด้านผลิตภณัฑ์ พฒันาคุณภาพของสินคา้ และตรวจสอบกระบวนการทาํงาน และสินคา้ เพ่ือ

รักษามาตรฐาน และใหค้วามสาํคญักบัวตัถุดิบ ความหลากหลาย คุณภาพสดใหม่  

  3. ดา้นการจดัจาํหน่าย ควรเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค 

สถานท่ีในการจดัส่งอาหารครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี 

   4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรทาํใหเ้กิดกระแสในสงัคมออนไลน์ เช่น มีการจดัประกวดแข่งขนั

ภาพถ่ายอาหารหมอ้ร้อนชิงเงินรางวลั เพ่ือทาํให้เกิดเป็นกระแสให้คนพูดถึงมากข้ึน หรือจดัโปรโมชัน่ลดราคา

ตามเทศกาลต่างๆ  

  5. ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัการตั้งราคาอาหารควรสมเหตุสมผลกบัคุณภาพและ

ปริมาณอาหาร มีการระบุราคาอาหารท่ีชดัเจน  

 6. ดา้นบุคคล พนกังานควรมีการใหบ้ริการอยา่งสุภาพและเตม็ใจ สามารถส่ือสารกบัลูกคา้เขา้ใจง่าย 

และถูกตอ้งชดัเจน รวมถึงมีไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรม               

การซ้ือสินคา้อุปโภคและบริโภคอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชง้านระบบ POINT OF SALE (POS) 

ของผูป้ระกอบการร้านอาหาร โดยระเบียบวิจยัประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Literature Review) เพ่ือให้ไดปั้จจยัและทฤษฎีท่ีตรงกบับริบทและวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

2) พฒันากรอบแนวความคิด (Research Model) 3) การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (In-depth Interview) จาํนวน 3 ท่าน

เพ่ือตรวจสอบ ยืนยนัความเหมาะสม ครบถว้นของโมเดลกรอบแนวคิด 4) พฒันาขอ้คาํถามสําหรับปัจจยัต่างๆ 

เพ่ือทดสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์5) สรุปผลการวิจยั ทั้งน้ีผูว้ิจยั

สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดสาํหรับปัจจยัส่งผลต่อการยอมรับการใชง้านระบบ POS ของผูป้ระกอบการร้านอาหาร 

โดยประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพแพลตฟอร์ม (Platform Quality) ดา้นส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) ดา้นการเสียสละเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งท่ีเราตอ้งการ (Sacrifice) ดา้นการรับรู้ประโยชน์ (Benefit) และดา้น

การยอมรับใช ้(User Acceptance) 

 

คาํสําคญั: ระบบ POINT OF SALE (POS), ผูป้ระกอบการร้านอาหาร, การยอมรับเทคโนโลย,ี คุณภาพแพลตฟอร์ม  

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to investigate the factors influencing restaurant operators' adoption of 

Point of Sale system (POS). The research protocol is divided into five steps: 1) Conduct a literature review to 

identify factors and theories that correspond to the context and objectives of the research. 2) Create a conceptual 

framework (Research Model) 3.) Interviews with three experts (in-depth interviews) to confirm suitability                         

4) Generate questions for various factors in order to test the correctness and consistency of the questions with the 

objectives. 5) Research findings conclusion. The researcher can summarize the factors influencing restaurant 

mailto:chanikarn.meea@dome.tu.ac.th
mailto:anyacitu@tu.ac.th


การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1161 

operators' adoption of Point of Sale system as a conceptual framework. It is made up of four parts: Platform 

Quality, Marketing Mix, Sacrifice, Benefit, and User Acceptance 

 

Keywords: POINT OF SALE SYSTEM, Restaurant Operators, Technology Acceptance, Platform Quality 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มาเสริมปัจจยัพ้ืนฐานการดาํรงชีวิตไดเ้ป็นอยา่งดี เทคโนโลยีจะช่วยอาํนวย

ความสะดวกในหลายๆ ดา้นและเป็นประโยชน์สาํหรับธุรกิจในหลายประเภท เทคโนโลยีเองเขา้มามีบทบาทมาก

ในทุกอุตสาหกรรม ร้านอาหารเป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีตอ้งปรับตวัมากข้ึนทั้งจากผลกระทบจากเทคโนโลยี 

และสถานการณ์โควดิท่ีแพร่ระบาด รวมทั้งจากพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการนาํเทคโนโลยีมาใช้

นั้นทาํให้การบริหารจดัการร้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูป้ระกอบการร้านอาหารตอ้งควบคุมตน้ทุนให้ดีท่ีสุด

เพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอด และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด โดยธุรกิจน้ีมีความสําคัญอย่างมากต่อ                       

ภาคบริการและเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ธุรกิจร้านอาหารนบัวา่เป็นการขยายตวัในอตัราท่ี

ชะลอตวัลง เน่ืองจากมีส่ิงทา้ทายท่ีสร้างแรงกดดนัอยา่งมากใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

ในปัจจุบนัระบบ POS เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีผูป้ระกอบการเลือกใชใ้นการจดัการ บริหารจดัการภายใน

ร้านเสมือนเป็นผูช่้วยทาํใหธุ้รกิจร้านอาหารนั้นประสบความสาํเร็จ เม่ือร้านมีการบริหารจดัการท่ีดี เป็นระบบจะ

นาํไปสู่กาํไรในท่ีสุด เป็นระบบท่ีนิยมมากในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซ่ึงมีหลายยี่หอ้ หลายแพลตฟอร์ม

ให้เลือกใช้งานระบบ จะเห็นว่าหลายๆ ร้านนั้นได้ใช้ แต่ก็ยงัมีร้านท่ียงัไม่ใช้งาน ตามท่ีได้กล่าวมาปัจจุบัน

ร้านอาหารประสบปัญหาหลายๆ อยา่งท่ีทาํใหต้น้ทุนในการดาํเนินธุรกิจสูงข้ึนในทุกๆดา้น ซ่ึงการนาํระบบ POS 

มาใชใ้นธุรกิจทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถควบคุมตน้ทุน และมีการบริหารจดัการท่ีดีข้ึนได ้

ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้งานระบบ POS ของผูป้ระกอบการร้านอาหาร                 

ผลการศึกษาท่ีได้สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผูบ้ริการระบบ สามารถนําผลการศึกษาท่ีไดไ้ปพฒันา ออกแบบ

แพลตฟอร์มใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน สาํหรับผูป้ระกอบการสามารถเลือกใชแ้พลตฟอร์มใหเ้หมาะสม

กบัความตอ้งการของธุรกิจตนเอง และสามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเผยแพร่ใหก้บัผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ี

ยงัไม่ไดง้าน ไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ใชง้าน เพ่ิมโอกาสความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร

ของผูป้ระกอบการได ้ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

 เ พ่ือศึกษาและสร้างกรอบแนวคิดของปัจจัยการยอมรับการใช้งานระบบ POINT OF SALE ของ

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร 

 

3. การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แบบจําลองการยอมรับคุณค่า(Value Based Technology Acceptance Model: VAM) Kim, Chan, 

& Gupta (2007) ไดน้าํเสนอ Value Based Technology Acceptance Model (VAM) หรือแบบจาํลองทฤษฎียอมรับ 

เป็นทฤษฎีการรับรู้คุณค่าของผูบ้ริโภค นัน่คือเป็นการรับรู้คุณค่าของนวตักรรมท่ีเราจะนาํมาใช ้โดยเป็นทฤษฎีท่ี
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นาํเร่ืองการตดัสินใจในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคภายใตก้ารตดัสินใจในสภาวการณ์ต่างๆ รวมทั้งนาํเร่ืองของ

เศรษฐศาสตร์และการตลาดมาเก่ียวขอ้ง โดยทฤษฎีน้ีมีปัจจยัหลกัคือการรับรู้คุณค่า ซ่ึงมี 2 องคป์ระกอบคือ 

1. ดา้นการรับรู้ประโยชน์ของสินคา้หรือบริการ (Benefit)   

1.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ ผูบ้ริโภคมุ่งเน้นไปยงัประโยชน์และความสะดวกสบายใน 

การใชง้าน หลงัจากไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการแลว้ไดรั้บรู้ถึงประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 

1.2 การรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน คือ การรับรู้ถึงความสุข ความเพลิดเพลินหรือความพึงพอใจท่ีผูใ้ช้

รู้สึกและสมัผสัไดห้ลงัจากการไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการ 

2. ดา้นการเสียส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาเพ่ือใหไ้ดอี้กส่ิงท่ีตอ้งการ (Sacrifice) 

2.1 การรับรู้ถึงอุปสรรคทางเทคโนโลยี คือ อุปสรรคท่ีตามมากับการใช้สินคา้และบริการซ่ึง

ผูบ้ริโภคตอ้งใชเ้วลาและความพยายามในการใชบ้ริการ อุปสรรคน้ีข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล 

2.2 การรับรู้ถึงค่าบริการ คือ การเสียสละท่ีเป็นตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณภาพของสินคา้

และบริการท่ีจะไดรั้บกบัมูลค่าเงินท่ีตอ้งเสีย หากคิดวา่เหมาะสม จึงตกลงจ่ายเงินเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้และบริการมา  

 

 

แผนภาพท่ี 1 แบบจาํลองการยอมรับคุณค่า (Value Based Technology Acceptance Model: VAM) 

       3.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพของแพลตฟอร์ม (Platform Quality)  

ขจีนุช สวสัดินาม (2560) ไดก้ล่าวไวว้่า คุณภาพของแพลตฟอร์มสําคญัมากในการดาํเนินธุรกิจ และ              

เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการ ควรมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง                

มีความน่าสนใจ ขอ้มูลครบถว้น น่าเช่ือถือ และมีการทาํงานอยา่งมีเสถียรภาพ โดยไดเ้สนอแนวคิดลกัษณะท่ีดีของ

แพลตฟอร์ม ควรมีองคป์ระกอบ 7 ดา้น (7C’s) 

1. ดา้นรูปแบบ (Context) คือ การจดัองคป์ระกอบและการออกแบบบนส่ือออนไลน์ของธุรกิจ  

2. ดา้นเน้ือหา (Content) คือ รายละเอียดขอ้มูลบนหนา้ส่ือออนไลน์ สามารถอยูใ่นรูปของขอ้ความ 

รูปภาพ หรือมลัติมีเดียท่ีเป็นทั้งภาพและเสียงได ้โดยมีเน้ือหาท่ีชดัเจน โดยขอ้มูลมีความถูกตอ้ง จดัวางขอ้มูล                 

ให้อ่านง่าย ชดัเจน สะดวกต่อการเลือกชม ขอ้มูลทนัสมยัปรับเปล่ียนให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ท่ีสาํคญัคือ มีความ

สวยงาม 

3. ดา้นการออกแบบชุมชนเพ่ือการติดต่อส่ือสาร (Community) คือ ส่วนท่ีใหผู้ใ้ชบ้ริการไดส้ามารถ

แสดงความคิดเห็น เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด ทศันคติ ขอ้คิดเห็น และขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนั ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการ  

4. ด้านการออกแบบปรับแต่ง (Customization) คือ รูปแบบการให้บริการท่ีสามารถปรับแต่งให้

เหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน เป็นเทคนิคท่ีช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถปรับแต่งการใชง้านไดอ้ยา่งตามตอ้งการ  
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5. ดา้นการติดต่อส่ือสาร (Communication) คือ การสร้างช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีมีหลากหลาย

ช่องทาง ท่ีสามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งผูใ้ชง้านกบัผูดู้แลส่ือออนไลน์  

6. ดา้นการออกแบบการเช่ือมโยง (Connection) คือ ช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้ชไ้ปยงั              

ผูใ้หบ้ริการท่ีผูใ้ชต้อ้งการติดต่อ เวบ็ไซตแ์ละรวมลิงคเ์วบ็ไซตต์่างๆ 

7. ดา้นการออกแบบการทาํธุรกรรม (Commerce) คือ กระบวนการและขั้นตอนการสัง่ซ้ือสินคา้ของ

ลูกคา้ โดยควรทาํใหมี้ระบบ ระเบียบท่ีดี ง่าย สะดวกต่อลูกคา้ และ มีหลายช่องทางในการชาํระเงิน ปลอดภยั  

3.3 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

Kotler and Keller (2012) ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าเ ป็น 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้โดยส่วนประสมการตลาดแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ตามท่ีรู้จกักนัดีคือ 

4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)                     

ซ่ึงกิจการจะทาํการผสมผสานส่วนประสมทางการตลาดเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีไปในทิศทางเดียวกนัจะทาํให้ธุรกิจนั้นสามารถ

เขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้และบรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดได ้ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีกิจการใชเ้พ่ือใหมี้

อิทธิพลโนม้นา้วใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑข์องกิจการ 

3.4 ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค (Theory of Customer Behavior) 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการในการตดัสินใจเลือกใช้หรือซ้ือสินค้าและบริการของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ โดยจะมีอิทธิพลมากจากปัจจยัต่างๆ ท่ีกระตุน้การรับรู้และความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงนกัการตลาดจะตอ้งทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพราะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ

ในการดําเนินธุรกิจ โดยหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือหลัก 6Ws 1H  Analysis Model ซ่ึงถือเป็น

เคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทั้ งน้ี การจะขายสินคา้หรือบริการจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาถึง

พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือท่ีจะทราบวา่สินคา้หรือบริการของเราสามารถตอบสนองพวกเขาไดห้รือไม่ ซ่ึงหาก

ผูป้ระกอบการยงัไม่ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคก็สามารถใชค้าํถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 

6Ws และ 1H ประกอบดว้ย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพ่ือคน้หาคาํตอบ 7 ประการ 

หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 

 

4. วธีิวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษางานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ 

(Exploratory Research) ใชแ้บบสอบถาม (Google Form) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีประชากร

กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ระกอบการ ผูจ้ ัดการ และบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเลือกใช้ระบบ POS ในธุรกิจ

ร้านอาหารในประเทศไทย และจะส่งแบบสอบถามสํารวจผ่านทางส่ือออนไลน์ โดยการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เหมาะสม ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธี Maximum Likelihoods ท่ีกาํหนดไวว้่าการวิเคราะห์เชิงสถิติควรมีจาํนวน 20 เท่าของ              

ตวัแปรสงัเกตได ้(อรพรรณและอญัณิฐา, 2561) ซ่ึงจากงานวจิยัน้ีมีจาํนวนตวัแปรทั้งหมด 14 ตวั งานวจิยัน้ีจึงควร

มีตวัอย่าง 280 ตวัอย่าง และเผื่อมีแบบสอบถามท่ีขอ้มูลไม่ครบถว้น ไม่สมบูรณ์  จึงจะเก็บตวัอย่างเป็น 400 

ตวัอยา่ง จากนั้นใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวเิคราะห์ผลการศึกษา โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาวจิยั

ตามระเบียบวธีิวจิยัประกอบดว้ย 3 ชั้นตอนหลกั ดงัน้ี  
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 ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทางผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัเก่ียวกบัระบบ 

POS ศึกษาทฤษฎีแบบจาํลองการยอมรับคุณค่า ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพของแพลตฟอร์ม ทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาด และ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือใหไ้ดปั้จจยัและทฤษฎีท่ีตรงกบับริบทและวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  

 ขั้นตอนท่ี 2 ทาํการรวบรวม สรุปประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหไ้ดปั้จจยัท่ีเก่ียวขอ้งเหมาะสมกบังานวจิยัน้ี 

หลงัจากนั้นนาํมาพฒันาจนไดก้รอบแนวคิด 

 ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือได้กรอบความคิดแล้ว ต่อมาผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์และปรึกษาผูเ้ ช่ียวชาญ (In-depth 

interview) โดยทางผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เก่ียวกับปัจจัยต่างๆ และกรอบแนวคิดของ

งานวจิยั เพ่ือตรวจสอบ ยนืยนัความเหมาะสม ครบถว้นของโมเดลกรอบแนวคิด 

 ขั้นตอนท่ี 4 หลงัจากไดโ้มเดลกรอบความคิดแลว้ ผูว้ิจยัไดท้าํการพฒันาขอ้คาํถามสําหรับปัจจยัต่างๆ 

เพ่ือทดสอบความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์จึงไดท้าํการทดสอบดชันีความ

สอดคล้อง หรือ Item – Objective Congruence Index : IOC โดยการขอคาํปรึกษา ข้อแนะนํา กับผู ้เ ช่ียวชาญ 

จาํนวน  3 ท่านไดแ้ก่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบ POS จาํนวน 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารร้านอาหาร จาํนวน 

2 ท่านวา่ขอ้คาํถามมีความเขา้ใจตรงกนั เป็นการพฒันาแบบสอบถามเพ่ือให้ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ตรงกบั

วตัถุประสงค ์และไดผ้ลการวจิยัท่ีเป็นประโยชน์  

 ขั้นตอนท่ี 5 สรุปผลไดอ้อกมาเป็นกรอบแนวคิดของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชง้านระบบ 

POS ในการดาํเนินธุรกิจร้านอาหารของผูป้ระกอบการร้านอาหาร ซ่ึงจะใชใ้นการวเิคราะห์และสรุปผลงานวิจยัใน

ต่อไป 

 

5. ผลการวจัิย 

 จากการดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูว้จิยัไดส้รุปออกมาเป็นกรอบแนวความคิด

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชง้านระบบ POS ในการดาํเนินธุรกิจร้านอาหารของผูป้ระกอบการ

ร้านอาหาร โดยไดน้าํเอาทฤษฎีการยอมรับคุณค่า (VAM) มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการกาํหนดกรอบแนวคิดใน

งานวิจัยคือการรับรู้คุณค่าของนวตักรรมท่ีเราจะนํามาใช้ เจาะลึกไปในส่ิงท่ีผูใ้ช้ดิจิทลัแพลตฟอร์มไดรั้บเม่ือ

เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีตอ้งเสียไปทั้งเงินและเวลา แรงกาย เพ่ือใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการนัน่เองเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็น

การศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับจึงตดัสินใจเปล่ียนองคป์ระกอบจากเดิม Enjoyment เป็น Convenient ความสะดวก 

สบายในการใชง้าน และเพ่ิม Usefulness เพ่ือใหต้รงกบับริบท และ Technically เป็น Time to learn new knowledge 

ในส่วนของ Perceive fee เป็น Subscription fee แทน 

นอกจากน้ีทฤษฎีคุณภาพของแพลตฟอร์ม ตามทฤษฎีน้ีประกอบดว้ย 7 ดา้นหลกั แต่ผูว้ิจยันาํมาเป็น 

ส่วนหน่ึงของงานวิจยัเพียง 5 ดา้น คือ 1) Context ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดใ้ชค้าํวา่ Features แทน 2) Content  ทางผูว้ิจยัได้

ใชค้าํวา่ Design  3) Customization 4) communication  ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดใ้ชค้าํวา่ platform responsiveness จะเขา้กบั

บริบทงานวิจยั 5) Connection  ต่อมาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 

Product, Price, Place, Promotion แต่ผูว้ิจัยได้นํามาใช้เพียง 2 องค์ประกอบนั่นคือ Price โดยเปล่ียนเป็น Price 

package เพราะระบบมกัคิดค่าบริการตามแพค็เกจระยะเวลา และฟีเจอร์ต่างๆ จึงใชเ้ป็นคาํน้ีจะรัดกุมมากข้ึนและ 

Promotion จึงไดก้รอบแนวคิดดงัแผนภาพท่ี 2 และความหมายในแต่ละองคป์ระกอบแสดงในตารางท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวความคิด 

 

สําหรับองคป์ระกอบในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมีดว้ยกนั 5 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพแพลตฟอร์ม 

(Platform Quality), ด้านส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix), ด้านการเสียสละเพ่ือให้ได้ส่ิงท่ีเราตอ้งการ 

(Sacrifice), ดา้นการรับรู้ประโยชน์ (Benefit) และ ดา้นการยอมรับใช ้(User Acceptance) โดยมีจาํนวนขอ้คาํถาม

ทั้งหมด 44 ขอ้ ทางผูว้จิยัไดใ้หค้าํนิยามองคป์ระกอบและรายละเอียดของขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 

การพัฒนาข้อคําถามเบ้ืองต้น โดยทางผู ้วิจัยได้จัดทําตารางแสดงความหมายในงานวิจัยและ

รายละเอียดของขอ้คาํถาม  

 

ตารางที ่1 นิยามและองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบ คาํนิยามในบริบทงานวจิัย 

Platform quality 

Features (ฟีเจอร์/การใชง้านระบบ) 

คุณลกัษณะ ลกัษณะการปฎิบติังานของระบบ POS ควรมีความสามารถท่ีระบบควรมีทั้ง

ให้มีความตอบสนองกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน มีรูปแบบการใชง้านท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง 

แม่นยาํ รวมถึงฟีเจอร์ท่ีครบถว้น ตอบโจทยธุ์รกิจร้านอาหาร 

การออกแบบ (Design) 

ระบบ POS มีการออกแบบระบบให้สวยงาม น่าใช้งาน ใช้งานง่ายถึงแมว้่าจะใช้คร้ังแรก 

สามารถใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก จดัเรียงเป็นหมวดหมู่ รวมถึงอุปกรณ์สําหรับใช้งานท่ีควร

ทนทาน เคล่ือนยา้ยง่าย ออกแบบอยา่งทนัสมยั 

การปรับแต่ง (Customization) 
การปรับแต่งระบบ ให้เข้ากับธุรกิจร้านอาหาร ซ่ึงแต่ละร้านมีความต้องการ และ

รายละเอียดไม่เหมือนกนั ไม่วา่จะเป็นเมนู ราคา รูปภาพ ขอ้ความ พนกังาน หรือภาษาท่ีใช ้

Platform responsiveness(บริการ

หลงัการขาย/การติดต่อส่ือสาร) 

การบริการหลังการขาย หากเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน ควรมี call center เพ่ือดูแล                    

ท่ีสามารถติดต่อได ้24 ชม. หรือมีช่องทางการติดต่อทางแชทหรืออีเมล โดยสามารถแจง้

ขอ้มูล ข่าวสาร ค่าบริการผา่นทางช่องทางน้ีไดเ้ช่นกนั  

Connection (การเช่ือมต่อ/

เช่ือมโยง) 

การเช่ือมโยงท่ีสามารถเช่ือมโยงกนักบัหน่วยงานภายในบริษทัเช่นแผนกบญัชี แผนกHR 

การเงิน หรือการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น ทางบญัชี หรือ การเงิน รวมไปถึง

ปัจจุบนัท่ีมีการสัง่และส่งอาหารทางเดลิเวล่ี การเช่ือมโยงผา่นแอพพลิเคชัน่เดลิเวล่ี 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
องค์ประกอบ คาํนิยามในบริบทงานวจิัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) 

Price package 

การใช้งานระบบ POS นั้นมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนหรือรายปี ซ่ึงราคาค่าบริการรวมถึง

ตวัเคร่ืองจะมีโปรโมชั่นราคาท่ีเสนอขายไม่เท่ากนั หรือว่าหากมีสาขามากราคาถูกลง 

แล้วแต่saleท่ีขายจะเสนอหรือตกลงตามสัญญา ซ่ึงหากมีราคาท่ีผูบ้ริโภคพอใจ มองเห็น

คุณค่าท่ีจะไดรั้บ ก็ทาํให้เกิดความพอใจและเลือกใชง้าน 

Promotion 

การโฆษณาว่าร้านท่ีมีช่ือเสียง เป็นผูน้าํในตลาดธุรกิจอาหาร ก็ใช้งานระบบของเรา จะทาํ

เกิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจมากข้ึน หรือการท่ีให้ฝ่ายขายติดต่อเขา้มาโดยตรงจะทาํให้

ทราบถึงประโยชน์ของการใช้งานและทางผูป้ระกอบการสามารถบอกจุดประสงค์ได้

โดยตรง ทราบถึงขอ้มูลเชิงลึก และเขา้ถึงไดง่้ายมากข้ึน รวมถึงมีการลดแลกแจกแถม เช่น

เสนอการทดลองใชฟ้รีในช่วงเดือนแรก 

Sacrifice 

Time to learn new knowledge 

(การเสียสละเวลาในการเรียนรู้) 

เวลาท่ีใชใ้นการเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ เสียทั้งเวลาและแรงกาย แต่ท่ีเสียไปก็เพ่ือการรับรู้

คุณค่าท่ีจะไดห้ลงัจากการใชง้าน 

Subscription fee  

(การเสียค่าบริการ) 

การใช้บริการระบบ POS นั้นจาํเป็นตอ้งมีค่าบริการท่ีตอ้งเสียให้กบัผูใ้ห้บริการ เป็นการเสีย

ค่าบริการเพ่ือให้ไดใ้ชง้านระบบ 

Benefit 

Cost saving (ลดตน้ทุน) 

เม่ือใช้งานจะทาํให้สามารถลดตน้ทุนไดท้ั้งตน้ทุนพนกังานท่ีไม่ตอ้งจ่าย ลดตน้ทุนท่ีไม่

จาํเป็นทั้งสินคา้ท่ีจะนาํมาขายเน่ืองจากทราบว่าสินคา้เมนูไหนขายดีหรือไม่ดี การรับรู้ถึง

ประโยชน์จากการใชง้านท่ีไดก้ล่าวตั้งแต่ตน้วา่มีประโยชน์มากมายต่อผูใ้ชง้าน 

Usefulness (รับรู้ประโยชน์ใน             

การใชง้าน) 

การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชร้ะบบ POS สามารถทาํให้ร้านของตนเองนั้น 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีคุณภาพ 

Convenient (ความสะดวกสบายท่ี

จะไดรั้บจากการใชง้าน) 

การรับรู้ถึงความสะดวกสบายท่ีไดรั้บจากการใชง้าน POS ไม่วา่จะช่วยให้การทาํงาน 

เร็วข้ีน ใชเ้วลานอ้ยลง  

การยอมรับการใช้ 

Recommendation 

เม่ือใช้งานระบบ POS จนเกิดการยอมรับ ว่ามีประโยชน์ ไดรั้บความสะดวกสบาย คุม้ค่า

กบัท่ีเสียทั้งแรงกาย และเงิน ในการใช้งาน จึงทาํให้เกิดการบอกต่อ แนะนาํไปยงัเพ่ือน   

คนใกลต้วั หรือผูท่ี้เปิดธุรกิจร้านอาหาร 

Continuous usage 
เม่ือใช้งานระบบ POS จนเกิดการยอมรับการใช้งาน ส่งผลให้เกิดการใช้งานระบบอยา่ง

ต่อเน่ือง 
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ตารางที ่2 รายละเอียดขอ้คาํถามและผลการทดสอบความเท่ียงตรง จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

ข้อที่ ข้อคาํถาม 
ค่าความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC แปลผล 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

ปัจจัยคุณภาพของแพลตฟอร์ม (Platform quality) 

ฟีเจอร์และการใช้งานระบบ (Features) 

1 

ระบบ POS มีฟังก์ชัน่ท่ีตอบสนองความตอ้งการของท่าน

ในการดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร เช่น ฟังก์ชั่นจดัการโต๊ะ, 

ฟังกช์ัน่รายงานการขาย, ฟังกช์ัน่จดัการสินคา้คงคลงั 

1 1 1 1 ผา่น 

2 

ระบบ POS แสดงข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นยาํ ในระบบ               

การจดัการของร้าน เช่น การรายงานยอดขาย, เปอร์เซนต์

การเพ่ิม-ลดของแต่ละรายการ 

1 1 1 1 ผา่น 

3 

ระบบ POS มีความเสถียรในการใช้งาน มีประสิทธิภาพ 

เช่น สามารถรองรับปริมาณขอ้มูล, สามารถรองรับการ

เคล่ือนไหวของขอ้มูล, ไม่ติดขดัระหวา่งการใชง้านระบบ 

1 1 0 0.67 ผา่น 

4 

ระบบ POS สามารถรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่น 

มีการควบคุมบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งไม่ให้เขา้ถึงขอ้มูล หรือ 

แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล, ป้องการไวรัสไม่ให้เขา้ถึง 

1 1 1 1 ผา่น 

5 

ระบบ POS สามารถทํางานได้โดยไม่จําเป็นต้องมี  

Internet ทาํให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถทาํงานได้อย่าง

ต่อเน่ือง  

1 -1 0 0 ไม่ผา่น 

ปัจจัยคุณภาพของแพลตฟอร์ม (Platform quality) 

การออกแบบ (Design) 

6 

ระบบ POS มีการออกแบบก ารนํา เสนอข้อมูล ท่ี มี

รูปลกัษณ์ดี รูปแบบสวยงาม เป็นหมวดหมู่ ไม่ซับซ้อน 

เข้าใจง่าย เช่น ความสวยงามของข้อมูลท่ีนําเสนอบน

หนา้จอ, มีแผนภูมิแสดงผลขอ้มูล  

1 1 1 1 ผา่น 

7 

ระบบ POS มีอุปกรณ์สนับสนุนการทาํงานท่ีทันสมัย 

เคล่ือนย้ายง่าย ทนทานเช่น เคร่ืองแสดงผลข้อมูล, 

เคร่ืองพิมพใ์บเสร็จ, เคร่ืองแสกนบาร์โคด้ 

1 1 1 1 ผา่น 

การปรับแต่ง (Customization) 

8 

ระบบ POS กาํหนดสิทธิใหธุ้รกิจร้านอาหารสามารถเพ่ิม 

หรือลดฟังก์ชั่นได้ตามท่ีร้านต้องการ ให้เหมาะสมกับ

ความตอ้งการของธุรกิจ 

0 1 1 0.67 ผา่น 

9 

ระบบ POS กําหนดสิทธิให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถ

ปรับแต่งระบบให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ เ ช่น 

รายละเอียดเมนู, รายละเอียดราคา, จาํนวนพนกังาน รวม

ไปถึงช่ือและค่าแรง, ภาษาท่ีถนดั 

1 1 1 1 ผา่น 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อคาํถาม 
ค่าความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC แปลผล 
ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่3 

ปัจจัยคุณภาพของแพลตฟอร์ม (Platform quality) 

บริการหลงัการขาย หรือกาตดิต่อส่ือสาร (Platform responsiveness) 

10 

ระบบ POS มีช่องทางหลากหลายให้ติดต่อสอบถาม 

ปรึกษา ติชม เช่น ช่องทาง Email, ช่องแชทออนไลน์, 

ช่อง Chat bot รวมทั้งสามารถสนทนากบัพนักงาน Call 

center ไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง เช่น เม่ือระบบเกิดความ

ขดัขอ้งในการใชง้าน  

1 1 1 1 ผา่น 

11 

ระบบ POS มีพนักงานท่ีดูแลระบบ ซ่ึงสามารถอธิบาย

และให้คาํแนะนําระบบได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ด้าน

เทคนิค เขา้ใจ โดยให้บริการอย่างมืออาชีพ มีความเป็น

มิตร 

1 1 1 1 ผา่น 

การเช่ือมโยง (Connection) 

12 

ระบบ POS สามารถทาํงานร่วมกบัโปรแกรมบญัชีอ่ืนๆ 

เช่น โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Express เ พ่ือจัดทํางบ

การเงิน, โปรแกรม SQL เพ่ือปิดบญัชี 

0 1 1 0.67 ผา่น 

13 

ระบบ POS สามารถทาํงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ 

เช่น แอพพลิเคชัน่สั่งวตัถุดิบออนไลน์, แอพพลิเคชัน่ส่ง

อาหารเดลิเวล่ี  

1 1 1 1 ผา่น 

14 

ระบบ POS สามารถทาํงานเช่ือมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงาน

หรือแผนกภายในธุรกิจร้านอาหาร เช่น แผนกบัญชี, 

แผนกHR, แผนกการตลาด 

1 1 1 1 ผา่น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

แพก็เกจ (Price package) 

15 
ร ะ บ บ   POS มี แ พ็ก เ ก จ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ใ ห้ เ ลื อ ก อ ย่ าง

หลากหลายเช่น จ่ายเป็น1เดือน 3เดือน 6เดือน หรือ1ปี 
1 1 1 1 ผา่น 

16 

ระบบ POS มีแพก็เกจราคาให้เลือกอยา่งหลากหลายตาม

การใช้งานเช่น การใช้งานฟังก์ชัน่ท่ีตอ้งการเท่านั้น หรือ

การใชง้านฟังกช์ัน่พิเศษ 

1 1 1 1 ผา่น 

โปรโมช่ัน (Promotion) 

17 
มีการให้ทดลองใช้งานระบบ POS ก่อนโดยไม่ เ สีย

ค่าใชจ่้าย 
1 1 1 1 ผา่น 

18 มีการเพ่ิมฟีเจอร์ใหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 1 1 0 0.67 ผา่น 

19 
มีพนักงานฝ่ายขายนําเสนอระบบ POS ให้ รู้จักและ

เลือกใชง้าน 
1 1 1 1 ผา่น 

20 
มีการมอบส่วนลดพิเศษ เช่น หากใช้บริการระบบหลาย

สาขาจะมีราคาท่ีแตกต่าง,โปรโมชัน่ช่วงเทศกาล 
1 1 1 1 ผา่น 

21 

มีก ารโฆษณา ประช าสัมพันธ์ โดยก ล่ าวถึ ง ธุ ร กิ จ

ร้านอาหารท่ีเป็นผู ้นําในธุรกิจ มีช่ือเสียง หรือธุรกิจท่ี

ประสบความสาํเร็จ 

1 1 1 1 ผา่น 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อคาํถาม 
ค่าความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC แปลผล 
ท่านที ่1 ท่านที ่2 ท่านที ่3 

ปัจจัยการเสียสละเพ่ือให้ได้ส่ิงที่ต้องการ 

ความคุ้มค่ากับส่ิงที่ต้องเสียไป (Time to learn new knowledge) 

22 ระบบ POS ใชง้านง่าย ไม่ยุง่ยาก  1 1 1 1 ผา่น 

23 ระบบ POS มีค่าบริการท่ีคุม้ค่ากบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 1 1 1 1 ผา่น 

ปัจจัยการรับรู้ผลประโยชน์ (Benefit) 

ควบคุมและลดต้นทุน (Cost saving) 

24 

การใช้งานระบบ POS สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้น

วตัถุดิบ เน่ืองจากสามารถรู้ว่ารายการไหนขายดี-ไม่ดี 

ช่วยในการวางแผนการสัง่สินคา้ 

1 1 1 1 ผา่น 

25 

การใช้งานระบบ POS สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้น

พนักงาน เน่ืองจากลดการจา้งพนักงานลง เช่นพนักงาน

เสิร์ฟ, แคชเชียร์ 

-1 1 1 0.33 ไม่ผา่น 

รับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Usefulness) 

26 ระบบ POS สามารถลดการทาํงานท่ีผิดพลาด 1 1 1 1 ผา่น 

27 

ระบบ POS ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือนาํไปใช้ในการ

วางแผนและตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจร้านอาหารของ

ท่าน เช่น อตัราการเปล่ียนแปลงของยอดขาย, การรายงาน

เมนูท่ีขายดี-ไม่ดี 

1 1 1 1 ผา่น 

ความสะดวกสบายที่จะได้รับหลงัจากการใช้งาน (Convenient) 

28 การใชง้านระบบ POS สามารถใชง้านไดทุ้กท่ี ทุกเวลา  1 1 1 1 ผา่น 

29 
การใช้งานระบบ POS ช่วยให้การทํางานเ ร็ วแ ล ะ

ประหยดัเวลาข้ึน 
1 1 1 1 ผา่น 

ปัจจัยการยอมรับการใช้ 

การแนะนํา/บอกต่อ (Recommendation) 

30 
ท่านมีความตั้งใจท่ีจะแนะนาํให้ผูอ่ื้นทราบถึง ประโยชน์

ของระบบ POS 
1 1 1 1 ผา่น 

31 ท่านมีความตั้งใจท่ีจะแนะนาํให้ผูอ่ื้นใชง้านระบบ POS 1 1 1 1 ผา่น 

การใช้งานต่อเน่ือง (Continuous usage) 

32 ท่านมีความตั้งใจท่ีจะใชง้านระบบ POS อยา่งต่อเน่ือง 1 1 1 1 ผา่น 

33 
ท่านคิดว่าระบบ POS เป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ

ร้านอาหารของท่าน 
1 1 1 1 ผา่น 

 

6. อภิปรายผล 

 การศึกษางานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการใชง้านระบบ POINT OF SALE (POS) ของผูป้ระกอบการร้านอาหาร” ได้

ดาํเนินการตามระเบียบขั้นตอนการวิจยัโดยเร่ิมจาก การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันา

กรอบแนวคิดงานวิจัย สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ พฒันาข้อคาํถาม ทดสอบค่าดัชนีความสอดคลอ้ง และสรุปผล 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1170 

ตามลาํดับ เพ่ือให้ได้กรอบความคิดของงานวิจัยน้ี ซ่ึงประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคุณภาพ

แพลตฟอร์ม (Platform Quality) แบ่งออกเป็น ฟีเจอร์, การออกแบบ, การปรับแต่ง, Platform responsiveness, 

Connection ดา้นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) แบ่งออกเป็น  Price Package, Promotion,  ดา้นการเสียสละ

เพ่ือให้ไดส่ิ้งท่ีเราตอ้งการ (Sacrifice) แบ่งออกเป็น Time to learn new knowledge, Subscription fee ดา้นการรับรู้

ประโยชน์ (Benefit) แบ่งออกเป็น Cost saving , Usefulness, Convenient และ ดา้นการยอมรับใช ้แบ่งออกเป็น 

การบอกต่อ, การใชง้านอยา่งต่อเน่ือง  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์และแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการร้านอาหาร สามารถนาํ

ผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเลือกใช้ระบบ POS ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของธุรกิจตนเอง และสามารถเผยแพร่

ให้กบัผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ียงัไม่ไดใ้ชร้ะบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้มีการยอมรับการใชร้ะบบ 

POS สาํหรับผูจ้ดัทาํระบบสามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปพฒันา ออกแบบระบบ POS ให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้าน และนาํผลมาวางแผนและส่งเสริมการตลาด ดึงดูดใหผู้ป้ระกอบการรู้จกัและหนัมาใชง้านมากข้ึน 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดธุรกจิรับเหมาก่อสร้างในเขตอาํเภอหนองกี ่ 
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FEASIBILITY STUDY OF OPENING A CONSTRUCTION BUSINESS  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นในการเปิดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขต

อาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์โดยทาํการศึกษาความเป็นไปได ้ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการ ดา้นเทคนิค และ

ดา้นการเงิน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัในเขตอาํเภอหนองก่ี 

จังหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 400 ราย ด้านการตลาด พบว่า ธุรกิจมีจุดแข็งคือตน้ทุนในการก่อสร้างท่ีตํ่า มีช่องทาง                

การติดต่อท่ีหลากหลาย และธุรกิจมีความได้เปรียบสามารถแข่งขนักับคู่แข่งได้ดี แต่ควรให้ความสําคญักับ                 

การขยายฐานลูกคา้ ดา้นเทคนิค พบวา่ ท่ีตั้งอยูใ่กลส้ถานท่ีราชการ โรงเรียน และตลาดเทศบาล มีเสน้ทางคมนาคม

ท่ีสะดวก รูปแบบและการวางผงัของอาคารลงตวัเหมาะสม ดา้นการจดัการ พบวา่ มีการวางโครงสร้างการทาํงาน

อยา่งมีระบบ มีการวางตาํแหน่งคนท่ีเหมาะสมกบังาน และพนกังานแต่ละตาํแหน่งเจา้ของกิจการเป็นผูค้ดัเลือก

ดว้ยตวัเอง และดา้นการเงิน พบว่า โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 3,595,390 บาท อตัราผลตอบแทนจาก   

การลงทุนของโครงการเท่ากับ 141% และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 8 เดือน 1 วนั ดังนั้ นจึงแสดงให้เห็นว่า

โครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

 

คาํสําคญั: ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study was to study the possibility of opening a construction business in Nong Ki 

District. Buriram Province by conducting feasibility studies in marketing, management, technical and financial 

The samples used in the research were collected from a sample of people aged 25 years and over in Nongi District, 

Buriram Province, consisting of 400 samples. In marketing was found that the business had a strength of low 

construction costs. There are various communication channels. And businesses have advantages and can compete 

well with competitors. But should focus on customers expansion. Technically, it was found that the location near 

government offices, schools and municipal markets There are convenient transportation routes. The layout of the 

building is appropriate. In terms of management, it was found that there was a systematic work structure.                        

The right people are positioned for the job. And each employee is selected by the owner of the business by 
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himself. And the financial aspect shows that the project had a net present value of 3,595,390 baht, payback period 

of 8 month 1 day, the internal rate of return of the project is 141%. Therefore, it can be concluded that there is a 

possibility of investment. 

 

Keywords: Investment Feasibility, Construction Business, Buriram Province 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จากขอ้มูลการวิจยักรุงศรีคาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมมีแนวโน้มขยายตวั 5.0-5.5%              

ในปี 2565-2566 ปัจจัยขับเคล่ือนมาจากการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน                       

โดยเฉพาะท่ีเก่ียวเน่ืองกับเขตพ้ืนท่ีพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกซ่ึงจะเหน่ียวนําการลงทุนก่อสร้าง

ภาคเอกชนใหเ้กิดการเติบโตตาม อาทิ ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมทยอยฟ้ืนตวัจะหนุนใน

การก่อสร้างอาคารพาณิชยแ์ละท่ีอยูอ่าศยั นอกจากน้ีโครงการก่อสร้างในประเทศเพ่ือนบา้น ส่งผลให้เกิดโอกาส

ทางธุรกิจยงัมากข้ึน ซ่ึงมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่ง

ต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมพร้อมสาํหรับขยายตวัของความเป็นเมือง รวมไปถึงจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัท่ีมีการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีการลงทุนการก่อสร้างทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชนโดยมีการวางนโยบาย

ทาํงานร่วมกนั อีกทั้งจงัหวดับุรีรัมยมี์การขยายตวัเศรษฐกิจในอีกหลายดา้น (ธนาคารกรุงศรี, 2564) 

 จากท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปิด

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ประกอบกบัผูท้าํการศึกษาเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

และมีคนรู้จักเปิดร้านขายวสัดุก่อสร้างอยู่ในอําเภอหนองก่ี จังหวดับุรีรัมย์ โดยผู ้ศึกษาต้องการทราบถึง                        

ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนกบัการลงทุนเปิดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภายในอาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์เพ่ือนาํ

ขอ้มูลมาประกอบในการตดัสินใจก่อนลงมือปฏิบติั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได ้ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน สําหรับ                 

การเปิดธุรกิจรับเหมาก่อนสร้าง ในเขตอาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 (1) แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได ้ 

 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นเร่ืองท่ีสําคัญท่ีฝ่ายรับผิดชอบ

โครงการจะตอ้งจดัทาํข้ึน  เพ่ือใหไ้ดโ้ครงการมีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพพอสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง  

ท่ีจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตข้อ้จาํกดัในดา้นงบประมาณ เวลา และลกัษณะของผลผลิตของโครงการท่ี

ต้องการโดยมีขอบข่ายการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้                   

ด้านการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการจัดการ  และ                   

การวเิคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการเงิน (Goodman & Love, 1980) 
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 (2) แนวคิดดา้นการตลาด 

 การวิเคราะห์ดา้นการตลาด เป็นแนวทางในการช่วยกลัน่กรองความคิดริเร่ิมประเมินความเป็นไป

ไดข้องธุรกิจในแง่การตลาด คุณลกัษณะ สภาวะและขนาดของตลาด การวเิคราะห์ความตอ้งการหรือขนาดของ 

อุปสงค์ท่ีมีผลต่อการก่อตั้งธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปกาํหนดกลยุทธ์ แผนการตลาด หรือ

แมแ้ต่พยากรณ์รายรับ ตน้ทุนดา้นการตลาด พิจารณาวา่ธุรกิจควรมีขนาดเท่าใด เพ่ือสนองความตอ้งการ ตลอดจน

แนวโนม้ของธุรกิจจะเป็นอยา่งไร (Kotler, 2013) 

 1) สภาพแวดล้อมทั่วไป (general environment analysis, PESTEL) คือ แนวการวิเคราะห์

ผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยแบ่งปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มเป็น 7 ปัจจัย ประกอบด้วย การเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมาย  

 2) วิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five Force Model) แรงกดดันของการเข้ามายงั

อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ แรงกดดนัของคู่แข่งรายเดิมในอุตสาหกรรม แรงกดดนัของสินคา้ทดแทน  

แรงกดดนัจากอาํนาจต่อรองผูซ้ื้อแรงกดดนัจากอาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ 

  3) การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS หลกัการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจหรือองค์กรว่า

อยูใ่นสถานการณ์แบบไหนเพ่ือท่ีจะนาํมาใชว้างแผนถึงแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการเดินหนา้ธุรกิจโดย

จะเน้นไปท่ีการนาํจุดแข็งและจุดอ่อนของสภาพแวดลอ้มภายในมาประกอบการพิจารณาของโอกาสรวมไปถึง

อุปสรรคภายนอก เพ่ือใชใ้นการหากลยุทธ์สําหรับองคก์ร อีกทั้งยงัใชค้าดแนวทางท่ีองคก์รควรจะเป็น (เอกชยั 

บุญยาธิษฐาน, 2563) 

 4) วิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด (Market Mix : STP) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการการวางแผน              

กลยทุธ์ใหแ้ก่ธุรกิจเพ่ือใหธุ้รกิจสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้เิคราะห์ความตอ้งการของ

ลูกคา้ โดยส่วนผสมทางการตลาดเป็นตวัส่งเสริมหรือผลกัดนัดา้นการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

โดยประกอบไปดว้ย (Kotler & Keller, 2013)   

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึงการบริการแก่ลูกคา้ เพ่ือทาํให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ

สูงสุดโดยครอบคลุมทั้งตวัสินคา้และบริการ 

 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าในรูปแบบตวัเงินของผลิตภณัฑ ์ 

 3. ช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ี ทาํเลท่ีตั้ง เป็นตน้  

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การใหข้อ้มูลต่างๆแก่ลูกคา้เพ่ือสร้างความ

ประทบัใจซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ  

 5. บุคลากร (People) หมายถึง พนกังานท่ีใหบ้ริการ พนกังานท่ีทาํงาน 

  6. กระบวนการ (Process) หมายถึงขั้นตอนการใหบ้ริการลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ  

 7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของ

สถานท่ีใหบ้ริการ เช่นการออกแบบ การการตกแต่งร้าน 

 (3) แนวคิดทางด้านเทคนิค หมายถึง การวิเคราะห์ความหมายของทางเลือกด้านเทคนิคและ

วิศวกรรม รวมทั้ งความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจของทางเลือกนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว ้                 

การวเิคราะห์ทางเทคนิคมีความสาํคญัคือเทคโนโลยกีารผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์การผลิต ขนาดการผลิต

และจงัหวะการลงทุนสถานท่ีตั้งของโครงการ การออกแบบวางผงัโครงการ การกาํหนดการดาํเนินงาน สถานท่ีตั้ง

ท่ีเลือกควรเป็นสถานท่ีตั้งทาํใหโ้ครงการไดรั้บผลตอบแทนมากท่ีสุด หรือเสียค่าใชจ่้ายตํ่าท่ีสุด การพิจารณาท่ีตั้ง 
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ควรพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ขนาดและลกัษณะของท่ีดิน ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค ตน้ทุนปัจจยั

การผลิตซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ีความเป็นไปไดใ้นการหากาํลงัคน ปัจจยัดา้นการตลาด ขนาดของ

ตลาดและคู่แข่ง ปัจจยัทางดา้นสงัคมและการเมืองโดยเฉพาะปัจจยัดา้นกฎหมาย (เฉลิมขวญั ครุฑบุญยงค,์ 2564) 

 (4) แนวคิดดา้นการจดัการ หมายถึง การบริหารจดัการและโครงสร้างองคก์ร โดยการแบ่งออกเป็น

หน่วยงานย่อยต่างๆ กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไวใ้ห้ชัดเจน รวมทั้ งรูปแบบของ

โครงสร้างองคก์รซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานยอ่ย และกาํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การวางแผนการจดัการทรัพยากรบุคคล  

 (5) แนวคิดด้านการเงิน หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินโครงการเป็นการประเมินภาพรวม

ทั้ งหมดของโครงการ ซ่ึงการวิเคราะห์และประเมินโครงการเพ่ือตดัสินใจลงทุนด้านการเงินจะใช้ 4 ปัจจัย 

ประกอบดว้ย ตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ระยะเวลาคืนทุน (Payback 

Period Method: PP) ผลตอบแทนจากการลงทุน (The Internal Rate of Return Method: IRR) และมูลค่าปัจจุบัน

สุทธิ (The Net Present Value Method: NPV) (อนุรักษ ์ทองสุโขวงศ,์ 2559) 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

ความเป็นไปได้ด้านการตลาด    ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 

1.พฤติกรรมของผูบ้ริโภค    1. การกาํหนดทาํเลสถานท่ีตั้ง 

2. การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป   2. การออกแบบกระบวนการทาํงาน 

3. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั  3. ขั้นตอนการซ้ือขายสินคา้และใหบ้ริการ 

4. การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 4. อุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสะดวก 

5. การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจดัการ   ความเป็นได้ด้านการเงนิ 

1.การวางแผน     1.เงินทุนและตน้ทุนของเงินลงทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 

2. การจดัองคก์ร     2. ระยะเวลาการคืนทุน 

3. การบริหารบุคคล    3. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

4. การสัง่การ     4. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 

5. การควบคุม     5. การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

6. การออกแบบขั้นตอนบริการ   6. แนวคิดเก่ียวกบัการวดัความคุม้ค่า 

        

ความเป็นไปไดใ้นการเปิดธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างในเขตอาํเภอหนองก่ี 

จงัหวดับุรีรัมย ์
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมีช่วงอาย ุ25 ปีข้ึนไป และอาศยัในเขต

พ้ืนท่ีอาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์44,810 คน กลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตรของ Yamane (1973) ในการคาํนวณ โดยกาํหนด 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ± 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 397 คน แต่เพ่ือให้งานวิจยัมีความเช่ือวนัมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 (สาํนกังานจงัหวดับุรีรัมย,์ 

2564) 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

ผูศึ้กษาจะใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ราคาท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยอมรับ และความสนใจในการเลือกใช้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง                 

โดยแบบสอบถามท่ีนาํมาเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่ง การเก็บขอ้มูลใชว้ธีิใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 

ทั้ งน้ีผูว้ิจัยได้มีการช้ีแจงท่ีมาและวตัถุประสงค์ให้กับกลุ่มตวัอย่างทราบ รวมทั้ งวิธีการรวมขอ้มูลเพ่ือให้เกิด                   

ความเขา้ใจตรงกนั โดยนาํแบบสอบถาม 400 ชุด ซ่ึงผ่านการทดสอบค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามแบบ 

Cronbach’s Alpha ไปทาํการสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ท่ีอาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์ระหวา่ง

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

4.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มคนจาํนวน 30 คน ท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง และ              

หาความเช่ือมัน่โดยใชว้ิธีวเิคราะห์ของ Cronbach (1951) ไดค้่าสมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.913 ซ่ึงมี

ค่ามากกวา่ 0.70 แสดงใหเ้ห็นวา่แบบสอบถามอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้สามารถนาํไปเก็บชอ้มูลได ้

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้ั้ง 4 ดา้น 

  (1) การวเิคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการตลาด 

   1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยใชเ้คร่ืองมือ PESTEL Analysis  

   2. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั โดยทาํการใชเ้คร่ืองมือ Five Force Model  

   3. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มดว้ยหลกัการ SWOT Analysis  

   4. การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมด 7 ดา้น ประกอบไปดว้ย ดา้นบุคคล ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

  (2) การวเิคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค 

   1. การตั้งเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม 

   2. การออกแบบพ้ืนท่ีภายในธุรกิจ 
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   3. การออกแบบขั้นตอนการใหบ้ริการ 

   4. การตดัสินใจใชเ้คร่ืองมือในการดาํเนินงาน 

  (3) การวเิคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการจดัการ 

  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ภายในองค์กร โครงสร้างองค์กร อัตราจ้างงาน การสรรหาและ                   

การคดัเลือกพนกังาน  

  (4) การวเิคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการเงิน 

  การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน เป็นการวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทน กําหนดอัตรา

ผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนเป้าหมาย เพ่ือใช้เป็นตวัช้ีวดัความเป็นไปได้ในการลงทุน ประมาณรายได้ 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย โดยนาํขอ้มูลจากการวเิคราะห์ดา้นการตลาดมาช่วยในการตดัสินใจ โดยประกอบดว้ย 

   1. การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นโครงการ, การประมาณรายได้,                     

การประมาณการใชจ่้ายในการดาํเนินงาน, ค่าเส่ือมราคา, ภาษีเงินได,้ การประมาณงบการเงิน 

   2. การวิเคราะห์โครงการ ไดแ้ก่ ตน้ทุนถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั, มูลค่าปัจจุบนั, ระยะเวลาคืนทุน, 

อตัราผลตอบแทน, ความอ่อนไหวของโครงการ 

 

5. ผลการวจัิย 

 (1) สรุปผลการวเิคราะห์ดา้นการตลาด 

 สรุปขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทุกคนอาศยัอยู่ท่ีอาํเภอหนองก่ี             

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส มีอายอุยูร่ะหวา่ง 35 - 44 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตวั 

และรายได้ส่วนใหญ่อยู่ใน่ช่วงระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท และมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 คนผูต้อบ                

แบบสอบถามมีความสนใจท่ีจะใชบ้ริการรับเหมาก่อสร้างภายใน 2 – 5 ปี จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 

และเคยใชบ้ริการรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง จาํนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.75 ส่วนใหญ่เคยใชบ้ริการรับเหมา

ก่อสร้างรับบริการจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเอกชนทัว่ไป จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 59.79 มีจุดประสงคใ์น

การเลือกใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพ่ือเพ่ือความสะดวกต่อวถีิชีวติประจาํวนั จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.50 โดยส่วนใหญ่หาขอ้มูลธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากเวป็ไซต์ Google จาํนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 25.18                  

มีการพิจารณาการใชบ้ริการจากบุคคลอา้งอิงท่ีเคยรับบริการของธุรกิจมาก่อน จาํนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.00 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดต่อผูรั้บเหมาก่อสร้างผ่านทาง Facebook / Line จาํนวน 186 คนคิดเป็น 

ร้อยละ 46.50 ส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในดา้นคุณภาพของงานบริการงานก่อสร้างและการจาํนวน 215 คน                     

คิดเป็นร้อยละ 53.75 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ราคาเหมาะสมสําหรับการสร้างบ้าน 1 ชั้น คือ 

1,000,000 – 1,200,000 บาท จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 สรุปขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามสาํคญัในระดบัมาก (x� =  4.19) 

โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการก่อสร้างถูกตอ้งตามหลกัวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด

ดา้นราคาให้ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด (x� =  4.29) โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัสามารถเลือกผ่อนชาํระ

เป็นงวดได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายให้ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด (x� =  4.29)                   

โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัท่ีตั้งของสํานกังานมีความสะดวกต่อการเดินทางมาติดต่ออยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

ด้านส่งเสริมทางการตลาดให้ความสําคญัในระดับมาก (x� =  4.09) โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับมีบริการ                    

ขออนุญาตการก่อสร้าง จากทางภาครัฐอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านบุคลากรให้ความสําคญัในระดับมากท่ีสุด                     
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(x� =  4.25) โดยผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดีและเตม็ใจในการบริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ด้านกระบวนการให้ความสําคัญในระดบัมากท่ีสุด (x� =  4.24) โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับมีการแสดง

รายละเอียดขั้นตอนการก่อสร้าง ต่อเติมหรือตกแต่งท่ีชดัเจนอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ

ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด (x� =  4.27) โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัท่ีตั้งสํานกังานสังเกตเห็นง่าย มีท่ี

จอดรถเพียงพออยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด 

 จากการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป พบวา่รูปแบบในการดาํเนินชีวิตของคนในปัจจุบนัตอ้งการบ้านท่ี

กลายเป็นท่ีเป็นทั้งบา้น ออฟฟิศ โรงเรียน ฟิตเนส ท่ีพกัผ่อน และพ้ืนท่ีปลอดภยัจากเช้ือโรคต่างๆ ไม่วา่จะโควดิ-

19 ฝุ่ น PM 2.5 เช้ือไวรัส หรือแบคทีเรีย ดังนั้ นผูค้นจึงอยากปรับบ้านให้พร้อมรับมือกับความกังวลเหล่าน้ี                     

เพ่ือดูแลสุขอนามยัของผูอ้ยู่อาศยัในระยะยาว พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัทุกคน โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุและ

เด็กเล็กท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และพบว่าในปัจจุบันผู ้คนมีความสามารถในการใช้สมาทโฟนใน

ชีวติประจาํวนัมากข้ึนสืบเนืองจากรัฐบาลไดด้าํเนินการนโยบาย Thailand 4.0 ส่งผลใหท้างผูป้ระกอบการสามารถ

โปรโมทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไดท้ัว่ถึงมากข้ึน ยงัมีการปรับลดค่าจดทะเบียนโอนและจาํนองอสังหาริมทรัพย ์

โดยค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย ์และค่าจดทะเบียนการจาํนองอสังหาริมทรัพย ์ปรับให้เหลือเพียง                      

ร้อยละ 0.01 ถือวา่ส่งผลบวกต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่ก็พบวา่ยงัมีปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศยงัไม่ไดดี้

เหมือนสมยัก่อน เป็นผลมาจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ทาํให้ผูค้นยงัไม่ใชจ่้ายมาก

เท่าท่ีควรเพราะกลัวว่าจะเกิดโรคระบาดรุนแรงข้ึนอีกในอนาคต ประกอบราคาตน้ทุนเหล็กท่ีสูงข้ึน ทําให้

ค่าใชจ่้ายในการรับเหมาก่อสร้างเพ่ิมสูงข้ึนจากแต่ก่อน 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั (Five Force Model) พบวา่การเขา้สู่ตลาดของคู่แข่งราย

ใหม่มีแรงกดดนัสูง เพราะเป็นธุรกิจท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ ประสบการณ์ในการทาํงาน เพ่ือ

สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภค ลูกคา้มีนาจในการต่อรองท่ีสูงเน่ืองจากธุรกิจท่ีไม่ค่อยมีความแตกต่างกนัในดา้น

ของผลิตภณัฑแ์ต่จะแตกต่างกนัในดา้นของการใหบ้ริการ และเนืองดว้ยการท่ีผลิตภณัฑไ์ม่ค่อยมีความแตกต่างกนั 

ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมกัเลือกใชบ้ริการกบัธุรกิจท่ีเคยใชบ้ริการมาแลว้ หรือธุรกิจท่ีเปิดมาเป็นระยะเวลานาน ในส่วน

ของสินคา้ทดแทนมีบา้นสาํเร็จรูป ท่ีสะดวกและสามารถอยูอ่าศยัไดเ้ลย ทาํให้ผูบ้ริโภคประหยดัเวลาไปไดอ้ยา่ง

มาก แต่ขอ้เสียคือความแข็งแรงและอายุการใช้งานท่ีสั้ นกว่าจึงไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมา และพบว่า

ปัจจุบนัโปรแกรมท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ในการคาํนวณและออกแบบนั้นสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียค่าบริการ                 

ทาํให้ผูป้ระกอบการไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือซ้ือสิขสิทธ์ิและยงัมีนักพฒันาสร้างโปรแกรมใหม่ๆ ออกมาอยู่

ตลอดเวลา อาํนาจต่อรองของผูข้ายการผลิตจึงมีค่าตํ่า 

 ผลการศึกษาวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) พบวา่จุดแขง็ คือ บุคลากร

ท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีการใชโ้ปรแกรมในการคาํนวณและออกแบบโครงสร้างงานก่อสร้าง 

ส่งผลให้โครงการมีความแม่นยาํในการออกแบบ และลดความผิดพลาดในการออกแบบได ้และมีช่องทางการ

ติดต่อท่ีสะดวกและหลากหลายบนส่ือสังคมออนไลน์ทุกประเภท จุดอ่อนคือ การเป็นธุรกิจเปิดใหม่ ส่งผลให้

ธุรกิจยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัประกอบกับมีธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงมายาวนานเปิดมาก่อนอยู่แลว้เป็นอุปสรรคอย่างมากใน                  

การเปิดธุรกิจใหม่ โอกาสคือ เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั จึงเป็นโอกาส

สาํหรับธุรกิจใหม่ท่ีจะทาํการตลาดของธุรกิจให้เป็นท่ีรู้จกัแก่กลุ่มลูกคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อุปสรรคคือ 

ธุรกิจไดรั้บผลกระทบดา้นตน้ทุนท่ีปรับสูงข้ึนมาก จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยเฉพาะเหล็กท่ีมีราคาสูงข้ึน

อยา่งมาก 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1179 

 (2) สรุปผลการวเิคราะห์ดา้นเทคนิค พบวา่ ผลของการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค สามารถสรุปได้

ว่ามีความเป็นไปได ้เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้งของธุรกิจมีความเหมาะสม การวางผงัของพ้ืนท่ีธุรกิจมีความเหมาะสม               

มีขั้นตอนในการให้บริการท่ีชัดเจน และมีการใช้โปรแกรมในการคํานวณและออกแบบโครงสร้างเพ่ือ                       

ความถูกตอ้งและแม่นยาํ สร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ มีการนาํเสนองานในรูปแบบ 3 มิติ เพ่ือให้ลูกคา้สามารถ

มองภาพรวมของโครงการไดอ้ยา่งชดัเจนง่ายต่อการเขา้ใจ และลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง 

 (3) สรุปผลการวเิคราะห์ดา้นการจดัการ พบวา่ ผลของการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการจดัการ สามารถ

สรุปไดว้า่มีความเป็นไปได ้เน่ืองจากขนาดของธุรกิจ โดยจะประกอบไปดว้ย ผูจ้ดัการ 1 ตาํแหน่ง พนกังานฝ่าย

วิศวกร 2 ตาํแหน่ง และพนักงานฝ่ายการเงิน  1 ตาํแหน่ง โดยพนักงานแต่ละตาํแหน่งต้องมมีความรู้และ

ความสามารถท่ีตรงกับตาํแหน่ง และสามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้ และมีการจัดสรรรายได้ท่ีเหมาะสมกับ

ตาํแหน่งงาน 

 (4) สรุปผลการวิเคราะห์ดา้นการเงิน พบว่า จากแบบสอบถาม ในการประมาณราคาโดยงานรับเหมา

ก่อสร้างบา้น 1 ชั้น ขนาดพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร ผูค้นส่วนใหญ่ให้ช่วงของราคาอยูท่ี่ 1,000,000 – 1,200,000 บาท 

จากขอ้มูลสามารถนาํมาวิเคราะห์การประมาณการรายไดข้องธุรกิจ โดยการลงทุนเปิดธุรกิจรับเหมาก่อนสร้าง                  

ในเขตอาํเภอหนองก่ี จังหวดับุรีรัมย ์โดยโครงการมีการลงทุนคร้ังแรก 550,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินส่วนตวัของ

เจา้ของกิจการ ในการประมาณรายไดใ้นปีแรกเท่ากบั 12,000,000 บาท คาดการณ์วา่รายไดจ้ะเพ่ิมร้อยละ 10 ต่อปี 

และมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ท่ีระยะโครงการ 5 ปี เท่ากบั 3,595,390 บาท โดยมีค่าเป็นบวก มีผลตอบแทน

ภายในโครงการ (IRR) เท่ากบัร้อยละ 141 และมีระยะเวลาคืนทุน 8 เดือน 1 วนั 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ในดา้นการตลาด มีความเป็นไปได ้เน่ืองจาก ทางธุรกิจมีบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ มีการใชโ้ปรแกรมในการคาํนวณและออกแบบโครงสร้างงานก่อสร้าง ส่งผลให้

โครงการมีความแม่นยาํในการออกแบบ และลดความผิดพลาดในการออกแบบได ้และมีช่องทางการติดต่อท่ี

สะดวกและหลากหลายบนส่ือสังคมออนไลน์ทุกประเภท สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จิราภรณ์ บุญยิ่ง (2559) 

ทาํการศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า ปัจจัยใน                  

การบริหารจดัการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดคือดา้นการจดัการคุณภาพ ดา้นเทคนิคมี

ความเป็นไปได ้เน่ืองจาก ทาํเลท่ีตั้งตงัอยูบ่นถนนสายหลกัท่ีจะผา่นสวนสาธารณะแห่งเดียวของอาํเภอ อยูใ่กลก้บั

โรงเรียนประจาํอาํเภอ ส่งผลให้มีโอกาสท่ีผูค้นมากมายจะผ่านจุดท่ีตั้งสํานักงานเพ่ือไปส่งและรับลูกหลายท่ี

โรงเรียน และยงัอยู่ใกลก้ับตลาดสดเทศบาลท่ีมีคนมาใช้บริการจาํนวนมากในแต่ละวนัช่วยเพ่ิมการเขา้ถึงละ

มองเห็นสํานักงานได้ง่าย สอดคลอ้งกับงานวิจัยของธนภทัร เอ่ียมทราย (2563) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ใน                  

การเปิดธุรกิจรับสร้างบา้น ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ทาํให้ผูศึ้กษาไดท้ราบถึงการให้ความสําคญัและ

ระดับการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการกาํหนดทาํเลท่ีตั้งของธุรกิจ และการออกแบบแผนผงั                  

ตวัอาคาร ดา้นการจดัการมีความเป็นไปได ้เน่ืองจาก ธุรกิจมีการวางแผนการดาํเนินงานอย่างเป็นระเบียบ และ

ถูกต้อง มีโครงสร้างของธุรกิจเพ่ือแยกแยะหน้าท่ีและการทํางานอย่างชัดเจนพนักงานทุกคนต้องได้รับ                          

การคดัเลือกเขา้มา ตามหลกัเกณฑข์องท่ีธุรกิจกาํหนด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจุรีมาศ โสภณพฒับณัฑิต และ

คณะ (2564) ทาํการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการปรีดา วิลล ์อาํเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 

พบว่า ด้านการจัดการ ให้ความสําคญักับการท่ีธุรกิจควรมีการแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน                  
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มีการคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับการดาํเนินงาน และด้านการเงินมีความเป็นไปได้ เน่ืองจาก                 

การลงทุนเปิดธุรกิจรับเหมาก่อนสร้าง ในเขตอาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์โดยโครงการมีการลงทุนคร้ังแรก 

550,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินส่วนตวัของเจ้าของกิจการ ในการประมาณรายได้ในปีแรกเท่ากับ 12,000,000 บาท 

คาดการณ์วา่รายไดจ้ะเพ่ิมร้อยละ 10 ต่อปี และมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ท่ีระยะโครงการ 5 ปี เท่ากบั 3,595,390 

บาท โดยมีค่าเป็นบวก มีผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากบัร้อยละ 141 และมีระยะเวลาคืนทุน 8 เดือน                

1 วนั จึงสรุปไดว้า่ในการลงทุนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในเขตอาํเภอหนองก่ี จงัหวดับุรีรัมย ์มีความเป็นไปไดใ้น

การลงทุน 

 

7. ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณ ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเป็นเพียง               

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งและการลาํดบัความสาํคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เท่านั้น ควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาในเชิงลึกในดา้นความคาดหวงั 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ การกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าและแนวโนม้เพ่ือปรับปรุงและพฒันาร้านขายยาต่อไป   

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  รายงานการศึกษาอิสระในคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูศึ้กษาลว้นไดรั้บความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจาก 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัรวดี เพ่ิมวณิชกุล อาจารยผ์ูใ้ห้คาํปรึกษา ท่ีท่านได้สละเวลาอนัมีค่าของท่านเพ่ือช้ี

แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอิสระอยา่งยิง่ รวมถึงแนะนาํ อธิบายและตรวจแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ย

ความเอาใจใส่เป็นอยา่งดีเสมอมา ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอยา่งยิ่ง จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณใน

ความกรุณาท่ีไดรั้บ ณ โอกาสน้ีดว้ย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการสอบการศึกษาอิสระทุกท่าน ณ โอกาสน้ี 

เพ่ือให้คาํแนะนาํ ให้ความรู้และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการศึกษาอิสระคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณ

คุณพอ่ คุณแม่ คุณปู่ คุณยา่ นอ้งสาว และญาติมิตร ผูใ้หก้าํลงัใจและสนบัสนุนเป็นอยา่งดีเสมอมาโดยตลอดจนทาํ

ให้ผูศึ้กษามีวนัน้ี ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน กลัยาณมิตรท่ีดีท่ีมีส่วนช่วยเหลือในดา้นต่างๆ จนสาํเร็จในวนัน้ี 

และสุดทา้ยน้ีขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์และเป็นกาํลงัใจใหผู้ศึ้กษามาโดย

ตลอด รวมทั้งขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีของวิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทุกท่าน ท่ีให้ 

ความช่วยเหลือและใหก้ารประสานงานอยา่งดีเยีย่มเสมอมา และผูท่ี้มีส่วนช่วยเหลือและผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จ

กบัการศึกษาอิสระในคร้ังน้ีทุกท่าน จนทาํใหก้ารศึกษาอิสระในคร้ังน้ีของผูศึ้กษาสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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คุณสมบัติของแอปพลเิคชันส่ังอาหารทีส่่งผลต่อทัศนคติหลงัการใช้แอปพลเิคชัน 

ส่ังอาหารของผู้ประกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาระดบัทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชันสั่งอาหารของ

ผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนั 

สัง่อาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารในจงัหวดัชลบุรี โดยจาํแนกตาม ลกัษณะของธุรกิจ 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้น

คุณสมบติัแอปพลิเคชนัสั่งอาหารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ ความถ่ีในการใช ้และความตั้งใจใชซ้ํ้ า จากการใช้             

แอปพลิเคชนัสั่งอาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัน้ี 

คือ ผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรีโดยแบ่งเป็นตาํบลดงัน้ี ตาํบลสุรศกัด์ิ  ตาํบลบึง ตาํบล

หนองขาม ตาํบลเขาคนัทรง ตาํบลบางพระ ตาํบลบ่อวิน  จาํนวน 410 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ               

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้จิยัเอง เลือกโดยเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ผลวจิยัพบวา่ ผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ท่ีมีปัจจยัธุรกิจ ดา้นประเภทของ

ผูป้ระกอบการขายอาหาร ขนาดของธุรกิจ อายุธุรกิจ และรายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อทัศนคติหลังการใช้                  

แอปพลิเคชนัสัง่อาหาร ส่วนปัจจยัธุรกิจ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสัง่อาหาร  

 

คาํสําคญั: คุณสมบติัของแอปพลิเคชนัสัง่อาหาร, แอปพลิเคชนัสัง่อาหาร, ผูป้ระกอบการขายอาหาร  

 

ABSTRACT        

The objectives of this research were: 1. to study the level of attitudes towards the use of food delivery 

applications by food entrepreneurs in Si Racha District, Chonburi Province. 2. to compare the level of attitudes 

towards the use of food delivery applications by food entrepreneurs in Si Racha District, Chonburi Province.                   
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3. to study food delivery application features influencing food entrepreneurs’ satisfaction, frequency of use and 

the intention to reuse in Si Racha District Chonburi Province. The sample group of this research is 410 food 

entrepreneurs in Si Racha District. Chonburi Province, divided into sub-districts as follows: Surasak Subdistrict, 

Bueng Subdistrict, Nong Kham Subdistrict, Khao Khan Song Subdistrict, Bang Phra Subdistrict, Bo Win 

Subdistrict. Questionnaires were used as a data collection tool.  

 The results showed that business background of food entrepreneurs in Si Racha District, Chonburi 

Province : types of food entrepreneurs, business size, business age, and average monthly income influenced 

attitudes towards the use of food delivery applications. Business Location did not influence attitudes towards the 

use of food delivery applications.             

   

Keywords: Food Delivery Application Features, Food Delivery Application, Food Entrepreneurs  

   

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบนั การดาํเนินชีวติของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป วถีิการบริโภคท่ีมีความเร่งรีบ การทาํกิจกรรมหลาย

อยา่งในเวลาเดียวกนั อีกทั้งการจราจรท่ีติดขดั ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะใชบ้ริการสั่งอาหารทางออนไลน์มาก

ยิง่ข้ึน สะดวก อีกทั้งในปัจจุบนัยงัมีการพฒันาระบบของเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีเขา้มามีบทบาทในชีวติประจาํวนั

มากข้ึน สร้างความสะดวกสบายให้กบัผูบ้ริโภคไดห้ลากหลายช่องทาง จากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปน้ี การให้บริ

การหนา้ร้านเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง ผูป้ระกอบการจึงหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการ

ขยายช่องทางการขายเพ่ือใหค้รอบคลุมและสร้างรายไดเ้พ่ิมเติมจากบริการสั่งอาหารผ่านส่ือออนไลน์ในหลายๆ 

ช่องทาง เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีวถีิการดาํเนินชีวติท่ีเปล่ียนไป การเติบโตดา้นเทคโนโลยี

จดัส่งอาหาร  

ภาพท่ี 1 แสดงถึงมูลค่าและการเติบโตของธุรกิจส่งอาหารในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 

ธุรกิจส่งอาหารในประเทศไทยมีมูลค่าสูง และมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

 

 

ภาพท่ี 1 มูลค่าและการเติบโตของธุรกิจธุรกิจส่งอาหารในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2564 
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ผูใ้ห้บริการแอปพลิเคชนัสั่งอาหาร ยงัมีแนวโนม้แข่งขนัท่ีรุนแรงต่อเน่ืองในการจดัโปรโมชัน่ส่วนลด

แก่ผูใ้ชบ้ริการและร้านอาหาร การขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ การเติบโตของตลาด Food on Demand ท่ีเกิดข้ึนส่วน

ใหญ่จะมาจากความตอ้งการสร้างสเกลของแต่ละแพลตฟอร์มเป็นหลกั ทาํให้แต่ละรายพยายามสร้างเคร่ืองมือ

หรือฟีเจอร์ เพ่ือสร้างความจงรักภกัดีกบัแพลตฟอร์มของตนเอง ความรวดเร็วในการจดัส่ง เพ่ือสร้างจุดแขง็ใหก้บั

แพลตฟอร์มของตนเอง (บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั, 2564)  

จากการท่ีธุรกิจส่งอาหารในประเทศไทยมีมูลค่าสูง และมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารจาํนวนมากจึงใหค้วามสาํคญักบัการขยายช่องทางการขายเพ่ือใหค้รอบคลุมและสร้างรายไดจ้ากบริการ

รับสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัสั่งอาหาร เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีวิถีการดาํเนินชีวิตท่ี

เปล่ียนไปจากหลายปัจจยั และการท่ีจะดาํเนินงานในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพนั้น คุณสมบัติของ                 

แอปพลิเคชนัสัง่อาหาร ไดแ้ก่ ความสะดวก ความปลอดภยั ความน่าเช่ือถือ การออกแบบ การควบคุม เป็นตน้ ก็มี

ส่วนสําคญัอย่างมาก และคุณสมบติัเหล่าน้ีจะส่งผลอย่างไรต่อทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหารของ

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ผูใ้ห้บริการแอปพลิเคชนัจาํเป็นตอ้งให้ความสาํคญั ในการท่ีจะตอ้งทาํงานใกลชิ้ดกบั

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร เพ่ือใหท้ราบถึงทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสัง่อาหารของผูป้ระกอบการร้านอาหาร 

เช่น ความพึงพอใจ ความถ่ีในการใช ้และความตั้งใจใชซ้ํ้ า เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํให้ระบบการให้บริการของธุรกิจ                

ส่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอ              

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี    

(2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารใน             

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยจาํแนกตามลกัษณะของธุรกิจ 

(3)  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณสมบติัแอปพลิเคชนัสัง่อาหารท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ ความถ่ีในการใชแ้ละ

ความตั้งใจใชซ้ํ้ า จากการใชแ้อปพลิเคชนัสัง่อาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ไรวินท์ มนธาตุผลิน (2558) กล่าวว่า แอปพลิเคชันสั่งอาหารสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย/ผูใ้ช้งาน               

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย/ผูใ้ชง้าน ท่ีตอ้งการใชแ้อปพลิเคชนั

สัง่อาหารไดทุ้กท่ี เพ่ือจะทาํใหก้ลุ่มเป้าหมาย/ผูใ้ชง้าน เกิดความสะดวกท่ีสุด 

เกศปรียา แกว้แสนเมือง (2558) พบวา่ การใชป้ระโยชน์ในแอปพลิเคชนั LINE MAN ในการใชบ้ริการ

ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นรูปแบบการใชง้าน และมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ดา้นออกแบบแอปพลิเคชนั พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัไลน์ ในดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวติไม่วา่จะเป็น 

ช่วยใหซ้ื้อสินคา้สะดวกข้ึนช่วยใหรั้บขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็วข้ึน ช่วยใหติ้ดต่อส่ือสารสะดวกข้ึน 

วชัรพล คงเจริญ (2557)  ท่ีพบว่า อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผูบ้ริโภคในการยอมรับ

ผลิตภณัฑใ์หม่ ประกอบดว้ย ความสะดวก ความสบาย และความง่าย ความเขา้กนัไดก้บัเทคโนโลย ีความปลอดภยั 

ประโยชน์ เป็นปัจจยัหลกัในการเลือกใชง้านส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นเทคโนโลยี จึงสรุปไดว้่า พฤติกรรมการใชบ้ริการ   

เกิดจากการท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค แลว้จึงนาํเสนอบริการท่ีเหมาะสม 
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งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 มหชยั สัตยธาํรง (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัภายในองคก์รท่ีส่งผลถึงความสาํเร็จของธุรกิจร้านอาหารขนาด 

เล็กและขนาดกลางในเขตอาํเภอเมืองพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือศึกษาสัดส่วนของปัจจยั 

ส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ ปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจร้านอาหาร ทิศทางความสัมพนัธ์ความคิดเห็นของ 

ผูป้ระกอบการท่ีมีปัจจยัดา้นการจดัการของร้านดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้นแหล่งท่ีมาของ 

เงินทุน ดา้นส่วนผสมการตลาด โดยจาํแนกระดบัความสาํเร็จของธุรกิจร้านอาหารตามจาํนวนปีท่ีเปิดให้บริการ 

รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของขอ้มูลพ้ืนฐานของผูป้ระกอบการ 

 กัลยา สร้อยสิงห์ (2562) ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน

ฟู้ดทรัค (Food Truck) ของผูบ้ริโภคในเขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีในดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงวนัและ

เวลาในการใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าผลิตภณัฑ์

อาหารผา่นผูใ้หบ้ริการ Food Panda Application ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง 

ด้านการให้ความมัน่ใจ ด้านความเอาใจใส่ และด้านส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ า

ผลิตภณัฑอ์าหารผา่นผูใ้หบ้ริการ Food Panda Application ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

คุณสมบัติของแอปพลเิคชัน 

ส่ังอาหาร 

1. ความสะดวก 

2. ความปลอดภยั 

3. ความน่าเช่ือถือ 

4. การออกแบบ 

5. การควบคุม 

ดดัแปลงจาก  

Daniel et al. (2020),  

Yuyang et al. (2020),  

Meehee et al. (2020) 

 

ปัจจัยธุรกิจ 

1. ประเภทของผูป้ระกอบการขาย

อาหาร 

2. ขนาดของธุรกิจ 

3. ทาํเลท่ีตั้ง 

4. อายธุุรกิจ 

5. รายไดต่้อเดือน 

 

ทัศนคติหลงัการใช้ 

1. ความพึงพอใจ 

2. ความถ่ีในการใช ้

3. ความตั้งใจใชซ้ํ้ า 

ดดัแปลงจาก 

สัณฑวุฒิ ตุลารักษ์ (2563) 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ท่ีมีลกัษณะของธุรกิจ ดา้นประเภทของ

ผูป้ระกอบการขายอาหาร พ้ืนท่ีร้านอาหาร ทาํเลท่ีตั้ง อายธุุรกิจ และรายไดเ้ฉล่ียของร้านอาหารต่อเดือนแตกต่าง

กนั จะมีทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสัง่อาหารท่ีแตกต่างกนั  

 2. ระดบัอิทธิพลของคุณสมบติัแอปพลิเคชนัสั่งอาหารมีผลต่อทศันคติหลงัการใช้แอปพลิเคชัน                

สั่งอาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ดา้นความพึงพอใจ ความถ่ีในการใช ้และ

ความตั้งใจใชซ้ํ้ า 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม แบบ Likert Scale ซ่ึงใชเ้กณฑ ์5 ระดบั แทน 5 ความหมาย

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการร้านอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยแบ่ง 

เป็นตาํบลดงัน้ี ตาํบลสุรศกัด์ิ ตาํบลบึง ตาํบลหนองขาม ตาํบลเขาคนัทรง ตาํบลบางพระ ตาํบลบ่อวนิ ซ่ึงไม่ทราบ

จาํนวนทั้งหมด โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง 410 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชก้ารสุ่มแบบ

ไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยศึกษาจากทฤษฎี

แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยโครงสร้าง แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ส่วน 

ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  คาํถามเก่ียวกับลกัษณะธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจรายการ 

(check list)  

ส่วนท่ี 2  คาํถามเก่ียวกับคุณสมบัติของแอปพลิเคชันสั่งอาหารจํานวน 5 ด้าน จํานวน 17 ข้อ โดย

ดดัแปลงจาก Daniel et al. (2020), Yuyang et al. (2020), Meehee et al. (2020)  

ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัทศันคติหลงัการใช ้ดดัแปลงจาก 3 ดา้น จาํนวน 11 ขอ้ ดดัแปลงจาก สัณฑวฒิุ 

ตุลารักษ ์(2563) 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูท้าํการวิจยั ไดแ้บ่งวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลและเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลดา้นเอกสาร และการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง  410 ราย นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

ทางสถิติ ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด โดยใชส้ถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) สาํหรับลกัษณะธุรกิจของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 
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 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สาํหรับขอ้มูลปัจจยัดา้น

คุณสมบติัของแอปพลิเคชนัสัง่อาหาร 

 3. ค่า t-test และค่า F-test (one-way Anova) สาํหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหวา่งตวัแปร หาก

พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 ผูว้จิยัทาํการเปรียบเทียบรายคู่  

 

5. ผลการวจัิย 

 ส่วนที ่1 : ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัลกัษณะธุรกจิของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารตามสัง่ คิดเป็นร้อยละ 40.5 ขนาดพ้ืนท่ีระหวา่ง 101-200 

ตารางเมตร ตาํบลบ่อวิน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุธุรกิจ 4-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.1 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-

50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.3 แอปพลิเคชนัสั่งอาหารท่ีใช ้Grab Food คิดเป็นร้อยละ  41.7 ท่ีเลือกใชแ้อปพลิเคชนั

สั่งอาหาร ไม่มีค่าสมคัรและค่าบริการ คิดเป็นร้อยละ 35.2   มีประสบการณ์การใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหาร 1-3 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 65.0 คาํสั่งซ้ือเฉล่ียต่อวนั 21-30 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 41.8 เวลารับคาํสั่งซ้ืออาหาร/ต่อวนั 14.01-

18.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 39.4 

 ส่วนที ่2 : ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกบัปัจจยัด้านคุณสมบัตขิองแอปพลเิคชันส่ังอาหาร 

 โดยภาพรวมดา้นปัจจยัภาพรวมคุณคุณสมบติัของแอปพลิเคชนัสั่งอาหาร มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย x� 

เท่ากบั 3.27 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.75  ระดบัความคิดเห็นปานกลางเม่ือพิจารณาปัจจยัเป็นรายดา้น

พบวา่ อนัดบัแรก คือ ดา้นความน่าเช่ือถือมีค่าเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.30 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.82  ระดบั

ความคิดเห็นปานกลาง อนัดบัสอง คือ ดา้นความควบคุมมีค่าเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.29 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากบั 0.81 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง อนัดบัสาม คือ ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.29 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.80 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง อนัดบัส่ี คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย x� เท่ากบั 

3.29 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.70 ระดับความคิดเห็นปานกลางอนัดับห้า คือ ด้านการออกแบบ                    

มีค่าเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.20  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.82ระดบัความคิดเห็นปานกลาง ตามลาํดบั 

 ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเชิงพรรณนาเกีย่วกับทศันคติหลงัการใช้แอปพลเิคชันส่ังอาหารของผู้ประกอบการขาย

อาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  

 โดยภาพรวมของทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหารโดยรวมมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย x� เท่ากบั 

3.29 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.71 อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาทัศนคติหลงัการใช้พบว่า                 

อนัดบัแรก คือ ดา้นความพึงพอใจ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.21 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 

0.82 ระดับความคิดเห็นปานกลาง อนัดับสอง ด้านความถ่ีในการใช ้มีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย x� เท่ากับ 3.19                

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.91 ระดับความคิดเห็นปานกลาง และอนัดับสาม ดา้นความตั้งใจใชซ้ํ้ า                   

มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย x� เท่ากบั 3.17 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.90 ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

ตามลาํดบั 

 ส่วนที ่4 : ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมตฐิาน (hypothesis testing) 

 สมมติฐานท่ี 1 : ผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี ท่ีมีลักษณะของธุรกิจ                    

ดา้นประเภทของผูป้ระกอบการขายอาหาร พ้ืนท่ีร้านอาหาร ทาํเลท่ีตั้ง อายธุุรกิจ และรายไดเ้ฉล่ียของร้านอาหาร

ต่อเดือนแตกต่างกนั จะมีทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสัง่อาหารท่ีแตกต่างกนั 
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 ลักษณะของธุรกิจจะมีผลต่อทัศนคติหลังการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร พบว่า ประเภทของ

ผูป้ระกอบการขายอาหาร พ้ืนท่ีร้านอาหาร อายธุุรกิจ และรายไดเ้ฉล่ียของร้านอาหารต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อ

ทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสัง่อาหารท่ีแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 : ระดบัอิทธิพลของคุณสมบติัแอปพลิเคชนัสั่งอาหาร ดา้นความสะดวก ดา้นความปลอดภยั 

ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการออกแบบ และดา้นการควบคุม มีผลต่อทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหาร

ของผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี ในด้านความพึงพอใจ ความถ่ีในการใช้ และ               

ความตั้งใจใชซ้ํ้ า 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านคุณสมบัติของแอปพลิเคชันสั่งอาหารท่ีส่งผลต่อทัศนคติหลงัการใช้                 

แอปพลิเคชนัสัง่อาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรีสามารถนาํมาอภิปรายตามผล

เชิงอนุมานไดด้งัต่อไปน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 :  ผลวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ท่ีมีปัจจยัธุรกิจ 

ดา้นประเภทของผูป้ระกอบการขายอาหาร ขนาดของธุรกิจ อายธุุรกิจ และรายไดต้่อเดือน มีอิทธิพลต่อทศันคติ

หลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหาร ดา้นความพึงพอใจ ความถ่ีในการใช ้และความตั้งใจใชซ้ํ้ า ส่วนปัจจยัธุรกิจ 

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ไม่มีอิทธิพลต่อทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหาร ดา้นความพึงพอใจ ความถ่ีในการใช ้

และความตั้งใจใชซ้ํ้ า ซ่ึงอาจจะเป็นเพระใกลแ้หล่งโรงงานอุตสาหกรรม  ดงันั้นปัจจยัธุรกิจ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง จึงไม่มี

อิทธิพลดา้นความพึงพอใจ ความถ่ีในการใช ้และความตั้งใจใชซ้ํ้ า งานวจิยัน้ีพบวา่ปัจจยัธุรกิจมีผลต่อทศันคติหลงั

การใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหาร ดา้นความพึงพอใจ ความถ่ีในการใช ้และความตั้งใจใชซ้ํ้ าท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้ง

กบังานวจิยั เกศปรียา แกว้แสนเมือง (2558) พบวา่ การใชป้ระโยชน์ในแอปพลิเคชนั LINE MAN ในการใชบ้ริการ

ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นรูปแบบการใชง้าน และมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ดา้นออกแบบแอปพลิเคชนั พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัไลน์ ในดา้นรูปแบบ การดาํเนินชีวติไม่วา่จะ

เป็น ช่วยใหซ้ื้อสินคา้สะดวกข้ึน ช่วยใหรั้บขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็วข้ึน ช่วยใหติ้ดต่อส่ือสารสะดวกข้ึน 

 สมมติฐานท่ี 2 : ระดับอิทธิพลของคุณสมบัติแอปพลิเคชันสั่งอาหารมีผลต่อทัศนคติหลังการใช้                   

แอปพลิเคชนัสัง่อาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารใน ดา้นความพึงพอใจ ความถ่ีในการใช ้และความตั้งใจใชซ้ํ้ า  

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติหลงัการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารในอําเภอ                 

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ในแต่ละดา้นมีประเด็นท่ีสาํคญัสามารถนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี  

 1. ทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหาร ดา้นความพึงพอใจ ปัจจยัคุณสมบติัของแอปพลิเคชัน                

สั่งอาหารได้แก่ ด้านการออกแบบ และด้านความน่าเช่ือถือ ตามลาํดับ งานวิจัยน้ีสอดคล้องของ เกศปรียา                   

แกว้แสนเมือง (2558) พบว่าการใชป้ระโยชน์ในแอปพลิเคชนั LINE MAN ในการใชบ้ริการในระดบัมากท่ีสุด 

โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นรูปแบบการใชง้าน และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นออกแบบ

แอปพลิเคชนั พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนัไลน ์ในดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวติไม่วา่จะเป็น ช่วยใหซ้ื้อสินคา้

สะดวกข้ึนช่วยใหรั้บขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็วข้ึน ช่วยใหติ้ดต่อส่ือสารสะดวกข้ึน 

 2. ทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหาร ดา้นความถ่ีในการใช ้ปัจจยัคุณสมบติัของแอปพลิเคชนั 

สั่งอาหาร ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นการออกแบบ ตามลาํดบังานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั นางสาวณัฐรุจา 

พงศ์สุพฒัน์ (2561)  ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการดา้นความน่าเช่ือถือ เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ
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การตดัสินใจสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดาซํ้ า และ ความสะดวกในการใชบ้ริการก็เป็นปัจจยัท่ีนกัวิจยั

หลายท่านใหค้วามสนใจ 

 3. ทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชนัสั่งอาหาร ดา้นความตั้งใจใชซ้ํ้ า ปัจจยัคุณสมบติัของแอปพลิเคชนั 

สั่งอาหารไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการควบคุม และดา้นความปลอดภยั ตามลาํดบั งานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั 

วชัรพล คงเจริญ (2557)  ท่ีพบวา่ อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคในการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ 

ประกอบดว้ย ความสะดวก ความสบาย และความง่าย ความเขา้กนัไดก้บัเทคโนโลยี ความปลอดภยั ประโยชน์ 

เป็นปัจจยัหลกัในการเลือกใชง้านส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นเทคโนโลย ีจึงสรุปไดว้า่ พฤติกรรมการใชบ้ริการ เกิดจากการท่ี

ผูใ้หบ้ริการตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค แลว้จึงนาํเสนอบริการท่ีเหมาะสม 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ผู ้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารควรมุ่งเน้นคุณสมบัติแอปพลิเคชันสั่งอาหารในด้าน                     

การออกแบบ และดา้นความน่าเช่ือถือ เพราะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจ ของผูป้ระกอบการขายอาหาร

ในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 (2) ผู ้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารควรมุ่งเน้นคุณสมบัติแอปพลิเคชันสั่งอาหารในด้าน                

ความน่าเช่ือถือ และดา้นการออกแบบ เพราะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความถ่ีในการใช ้ของผูป้ระกอบการขาย

อาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 (3) ผู ้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารควรมุ่งเน้นคุณสมบัติแอปพลิเคชันสั่งอาหารในด้าน                  

ความน่าเช่ือถือ ด้านการควบคุม และด้านความปลอดภัย เพราะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความตั้ งใจใช้ซํ้ า                      

ของผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

  (4) ผูใ้ห้บริการแอปพลิเคชนัสั่งอาหารตอ้งมีการฝึกอบรมให้ผูป้ระกอบการขายอาหาร เพ่ือให้มี

ทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงาน โดยไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการทาํงาน 

 (5) ผู ้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาในขณะปฎิบัติหน้าท่ี และ

ผูป้ระกอบการขายอาหารควรไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนอยา่งทนัเวลา เพ่ือสามารถปรับปรุงคุณภาพ การใหบ้ริการ

ท่ีรวดเร็ว ไม่เกิดความเสียหายใดๆ ท่ีจะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการขายอาหารมีความถ่ีในการใชเ้พ่ิมมากข้ึน 

 (6) ผูใ้ห้บริการแอปพลิเคชนัสั่งอาหารควรมุ่งเนน้ความเขา้ใจความตอ้งการของผูป้ระกอบการขาย

อาหารไดอ้ยา่งชดัเจน 

  (7) ศึกษาคุณสมบติัแอปพลิเคชนัสัง่อาหารในดา้นต่างๆ ท่ียงัไม่ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการขายอาหาร

ในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรีมีความพึงพอใจ มีความถ่ีในการใช ้มีความตั้งใจใชซ้ํ้ า วา่เป็นเพราะอะไร และนาํ

แนวทางดงักล่าวมาปรับปรุง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัคุณสมบติัของแอปพลิเคชนัสั่งอาหารท่ีส่งผลต่อทศันคติหลงัการใช้

แอปพลิเคชันสั่งอาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน โดยนําตวัแปรต่างๆ ในคุณสมบัติของ                 

แอปพลิเคชนัท่ีนอกเหนือจากการวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนาํไปพฒันา

คุณสมบติัของแอปพลิเคชนัใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนจากเดิม 
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 (2) ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัคุณสมบติัของแอปพลิเคชนัสั่งอาหารท่ีส่งผลต่อทศันคติหลงัการใช้

แอปพลิเคชนัสั่งอาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายกลุ่มหรือรายบุคคล เพ่ือให้ได้

ขอ้มูลท่ีครอบคลุมมากมากยิง่ข้ึน 

 (3) นําผลการศึกษาท่ีได้ไปพัฒนาระบบการให้บริการของแอปพลิเคชันสั่งอาหารให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือส่งผลต่อทศันคติหลงัการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร ด้านความพึงพอใจ ความถ่ีใน                

การใช ้และความตั้งใจใชซ้ํ้ า และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการขายอาหาร ในอาํเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 (4)  ศึกษาขอ้บกพร่องในในคุณสมบติัของแอปพลิเคชันสั่งอาหารท่ียงัไม่ส่งผลต่อทศันคติหลงั             

การใช ้ดา้นความพึงพอใจ ความถ่ีในการใช ้และความตั้งใจใชซ้ํ้ า เพ่ือเพ่ิมคุณสมบติัท่ีมีผลต่อทศันคติหลงัการใช้

แอปพลิเคชนัสัง่อาหาร ของผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ครบทุกปัจจยั 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

         วิทยานิพนธ์ เร่ือง คุณสมบติัของแอปพลิเคชนัสั่งอาหารท่ีส่งผลต่อทศันคติหลงัการใชแ้อปพลิเคชัน                

สั่งอาหารของผูป้ระกอบการขายอาหารในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความกรุณา

และความอนุเคราะห์ให้คาํปรึกษาช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้ง รวมทั้ งให้ความช่วยเหลือแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ                    

เป็นอย่างดียิ่งจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าช้ีแนะแนวทางตลอดจนให้คาํปรึกษาจน

สาํเร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัมีความรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง

มา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นโครงการปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้เป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั              

ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์และอาํนวยความสะดวกตามขั้นตอนต่างๆ เป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีใหค้วามกรุณาและอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกตอ้ง และ

ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ตลอดจนใหค้าํแนะนาํและช้ีแนะแนวทางในการวจิยัใหก้บัผูว้จิยั 

 ขอขอบพระคุณกลุ่มตวัอยา่งประชากรพนกังานส่งอาหารในจงัหวดัชลบุรีทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่า

ตอบแบบสอบถามและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีกบัผูว้จิยั 

 คุณประโยชน์ใดๆ อนัพึงไดจ้ากการทาํวจิยัวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา 

มารดา และขอนอ้มระลึกถึงพระคุณครู อาจารย ์ และผูมี้พระคุณทุกท่านดงัท่ีไดก้ล่าวถึงขา้งตน้และไม่ไดก้ล่าวถึง

ดว้ยความเคารพ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาถึงการปรับตวัทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุง้ช่วงการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 2) ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุ้งช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 3) ศึกษา

เปรียบเทียบการปรับตวัทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุง้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกับการปรับตวัทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุง้ช่วง                

การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผูเ้ล้ียงกุ้งในพ้ืนท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จังหวดั

นครปฐม ท่ีมีทะเบียนฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า (ทบ.1) จาํนวน 337 สถานประกอบการฟาร์ม โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล และค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และ

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

 ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้ล้ียงกุง้มีการปรับตวัทางธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 อยูใ่นระดบัมาก  

(x� = 4.02) โดยเฉพาะดา้นการเปล่ียนแปลง ซ่ึงฟาร์มจะมีการประเมินระยะเวลาฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาดของ               

โควดิ-19 เพ่ือทบทวนแผนการดาํเนินงานในอนาคต โดยการติดตามข่าวสาร เพ่ือประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 ไดอี้กในอนาคต รองลงมา คือ การวางแผนจดัการฟาร์มในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

โดยผูเ้ล้ียงกุง้มีความสนใจเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการวางแผนจดัการ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการ

บริหารจดัการฟาร์ม ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เม่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลต่อการปรับตวัทาง

ธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุง้ในพ้ืนท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบวา่ผูเ้ล้ียง

กุง้ท่ีมีขนาดของพ้ืนท่ีกิจการแตกต่างกนั มีการปรับตวัทางธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

คาํสําคญั: โควดิ-19, การปรับตวั, ผูเ้ล้ียงกุง้ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were: 1. To study the business adaptation of shrimp farmers during the 

COVID-19 pandemic. 2. A comparative study of shrimp farmers' business adaptation during the COVID-19 

epidemic classified by personal factors. 3. To study the relationship between business environment factors and 

the business adaptation of shrimp farmers during the COVID-19 epidemic. The research samples consisted used 

in the study were shrimp farmers in Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province with the registration of 

aquaculture farms (Thor. Bor. 1), a total of 337 farm establishments, the questionnaire was used as a tool to collect 

data and the statistical values used for data analysis were percentage, arithmetic mean, and One-way ANOVA. 

 The research results of the study showed that shrimp farmers adjusted their business during the COVID-

19 pandemic, it was at a high level (x� = 4.02), especially in terms of change, the farm will assess how long it 

takes to recover from the spread of COVID-19 to review future action plans by following the news to determine 

the likelihood of the spread of COVID-19 again in the future. The second is farm management planning during 

the COVID-19 epidemic, the shrimp farmers are interested in the spread of COVID-19, and they have a plan to 

manage in order not to affect farm management. The hypothesis testing results showed that when comparing 

personal factors to the business adaptation of shrimp farmers in Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom 

Province during the COVID-19 epidemic, it was found that shrimp farmers with different sizes of business areas, 

there was a significant difference in business adjustments during the COVID-19 epidemic at statistically 

significant at the 0.05 level. 

 

Keywords: COVID-19, Adaptation, Shrimp Farmer 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่หรือท่ีเรียกกนัวา่โควดิ-19 ไดเ้กิดการแพร่ระบาดไป

ทั่วทั้ งโลก ในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) (Nitayaporn, 

2020) ไดท้าํการประกาศใหก้ารระบาดในคร้ังน้ีเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวา่งประเทศ ส่งผลกระทบไป

ทัว่โลกเป็นวงกวา้ง ทาํใหเ้กิดการถดถอยทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง (ผลพิรุฬห์, 2020)  

 สําหรับประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หน่ึงในนั้นคือ ธุรกิจภาคการ

ประมง ส่งผลให้การส่งออกสินคา้สัตวน์ํ้ าท่ีมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 มีมูลค่าการส่งออกรวมธุรกิจไม่นอ้ยกวา่แสน

ลา้นบาท (ข่าวหุน้ธุรกิจออนไลน,์ 2020) กระทบต่อตลาดและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค (กรุงเทพธุรกิจ, 2020) 

 การเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าในจงัหวดันครปฐม มีจาํนวนฟาร์มเล้ียงกุง้อยู่ท่ี 1897 สถานประกอบการฟาร์ม 

มูลค่า 1,818.45 ลา้นบาท (สาํนกังานประมงจงัหวดันครปฐม, 2020) ในส่วนของอาํเภอกาํแพงแสน มีการเพาะเล้ียง

กุง้ขาวแวนนาไมร่วมกบักุง้ก้ามกรามเป็นอนัดบั 1 ของจงัหวดั โดยมีจาํนวนฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไม

ร่วมกบักุง้กา้มกรามอยูท่ี่ 815 สถานประกอบการฟาร์ม ภายหลงัจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ

เป็นจาํนวนมาก พบวา่จากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเล้ียงกุง้ค่อนขา้งมาก ท่ีตอ้งปรับตวัต่อ

สถานการณ์และเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอน ตอ้งเผชิญกบัภาวะเส่ียงขาดทุน ขาดสภาพคล่องอยา่งต่อเน่ือง ตอ้งจาํยอม

แบกรับภาระตน้ทุนท่ีสูงข้ึนแมว้า่ราคากุง้จะตกตํ่าลง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงการปรับตวัทางธุรกิจ
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ของผูเ้ล้ียงกุง้ในพ้ืนท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซ่ึงผลการศึกษาวจิยัจะ

สามารถนาํไปปรับเป็นนโยบายหรือถอดบทเรียนในการแกปั้ญหาวกิฤตอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึงได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษาถึงการปรับตวัทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุง้ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควดิ-19  

2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการปรับตวัทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุ้งในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกับการปรับตวัทางธุรกิจของ                 

ผูเ้ล้ียงกุง้ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควดิ-19  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎกีารปรับตวั 

เกสรา ศกัด์ิมณีวงศา (2018) ไดใ้หค้วามหมายในการปรับตวัทางธุรกิจท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงจากวกิฤต

ต่าง ๆ หรือการปรับตวัไปตามสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 1) การแกไ้ข (Correct) หมายถึง การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้หรือ

การดาํเนินการกบัตวัปัญหา งานท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขในวกิฤติต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่ทนัไดต้ั้งตวั 2) การปรับปรุง 

(Optimize) หมายถึง งานท่ีจาํเป็นจะตอ้งทาํการปรับปรุงและจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการนาํกล

ยทุธ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาวางแผนประยกุตใ์ชเ้พ่ือใหง้านท่ีทาํไม่เกิดขอ้ผิดพลาดอีกหากเกิดวกิฤตปัญหาท่ีไม่ทนัตั้ง

ตวัข้ึนอีก (โชติกาญจนเรือง, 2555) 3) การเปล่ียนแปลง (Disrupt) หมายถึง งานท่ีมีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลง

หรือพฒันาเพ่ือใหเ้ป็นผูน้าํ  

 มีเดียน จูมะ (2562) อ้างถึง Mckee et al., (1989) ได้ให้ความหมายของการปรับตัวในบริบทของ

ผูป้ระกอบการ หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งเลือกจากแวดลอ้มภายนอกขอ้มูลนั้นๆ ในการปรับตวั ซ่ึง

จะเก่ียวขอ้งในการปรับยทุธศาสตร์แข่งขนัใหส้อดคลอ้งกบัแวดลอ้มโดยรอบ จะไม่มีผูป้ระกอบการไหนจะยงัคง

อยู่รอดพน้ตลอดในทุกสถานการณ์ท้ีเกิดข้ึนปราศจากการการปรับตวั ความจาํเป็นในการปรับตวัให้เข้ากับ

สภาพแวดลอ้มโดยรอบของสงัคม ระดบัของการปรับตวัจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ มีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  

แนวคดิและทฤษฎสีภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 

ทิฆมัพร วาสิทธ์ิ (2561) ไดใ้ห้ความหมายสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไวว้่า เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัใน 

การดาํเนินงานของแต่ละองคก์าร ไม่วา่จะสถานการณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท่ีส่งผลต่อการไดเ้ปรียบ

หรือเสียเปรียบทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจได ้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ี

เกิดนั้น ส่งผลใหเ้กิดส่ิงท่ีเป็นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต่อองคก์ารได ้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

1) สภาพแวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่ เจา้ของและผูถื้อหุน้ แรงงาน และวฒันธรรมในองคก์ร 2) สภาพแวดลอ้มภายนอก 

ไดแ้ก่ การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการต่างประเทศ ลูกคา้ และผูข้ายวตัถุดิบ  

ชรินทิพย์ สาจันทา (2558) ได้อ้างถึง Lee et al. (2001) ว่าในการปรับตัวขององค์การ หมายถึง 

ความสามารถในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขององคก์ารในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนไป และส่งผล

โดยตรงต่อการท่ีจะประสบความสาํเร็จในองคก์ารได ้ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัธุรกจิฟาร์มเลีย้งกุ้ง 

ฟาร์มเล้ียงกุง้ คือ ฟาร์มประมงท่ีมีการจดทะเบียนฟาร์มเพราะเล้ียงสัตวน์ํ้ า (ทบ.1) ในกรณีท่ีมีการเล้ียง

กุง้ทะเลปะปนดว้ยอยา่ง กุง้ขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ก็จะตอ้งทาํการจดแจง้ขอเล้ียงกุง้ทะเลดว้ยให้

เรียบร้อยตามระเบียบของทางราชการ เพ่ือทาํการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ในปัจจุบนัธุรกิจ

เพาะเล้ียงกุ้งยงัคงเป็นธุรกิจหลักของภาคเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าของไทย ซ่ึงมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 และมีมูลค่า                    

การส่งออกรวมธุรกิจไม่นอ้ยกว่าแสนลา้นบาท โดยในปี 2563 การเพาะเล้ียงกุง้ของไทยยงัมีพ้ืนท่ีกวา่ 4 แสนไร่ 

ไดผ้ลผลิตรวมอยูท่ี่ 2.7 แสนตนั 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 พงษ์มนัส ดีอด (2020) วิจัยเร่ือง ผลกระทบของการแพร่ของโควิด-19 ต่อการประกอบอาชีพบริการ

จดัส่งอาหาร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นต่อมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ และความวิตกกงัวลของผูท้าํ

การบริการส่งอาหารในช่วงเกิดการแพร่ของโควิด-19 และเพ่ือให้ทราบถึงสภาพของงานของผูส่้งอาหารในช่วง

แพร่ของโควดิ-19 พ้ืนท่ีกรุงเทพมานครและปริมณฑล 

 ศิวรัช มีกํ่า (2015) วจิยัเร่ือง การบริหารจดัการฟาร์มเล้ียงกุง้ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้พ้ืนท่ีจงัหวดันครปฐม 

มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ เปรียบเทียบการบริหารและจดัการฟาร์มของผูเ้ล้ียงกุง้พ้ืนท่ีจงัหวดันครปฐม จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาระดบัของการบริหารจดัการฟาร์มของผูเ้ล้ียงกุง้พ้ืนท่ีจงัหวดันครปฐม โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นคนเล้ียงกุง้พ้ืนท่ีจงัหวดันครปฐม จาํนวน 260 คน เป็นวจิยัเชิงปริมาณ 

 ทาริกา แยม้ขะมัง และทิพวรรณ ฤทธิชัย (2563) วิจัยเร่ือง แนวทางการจัดการต้นทุนการเล้ียงกุ้ง

กา้มกรามในบ่อดินของเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้ตาํบลหว้ยม่วง อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค ์คือ 

1) ศึกษาข้อมูลทั่วไป ต้นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงกุ้งก้ามกราม 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและ

ผลตอบแทนการเล้ียงกุง้กา้มกรามในบ่อดินจากพนัธ์ุกุง้ขนาด 3 เดือน และ 6 เดือน 3) หาแนวทางการจดัการลด

ตน้ทุนการเล้ียงกุง้กา้มกรามในบ่อดิน โดยใชว้ธีิสงัเกต และสมัภาษณ์แบบปลายเปิดเจาะลึกขอ้มูลกบัผูเ้ล้ียงกุง้ 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                           ตวัแปรอสิระ                                                                                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ         

-  อาย ุ

-  ระดบัการศึกษา   

-  ขนาดของพ้ืนท่ีกิจการ  

-  ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจฟาร์ม

เล้ียงกุง้ 

 
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 

โดย ทิฆมัพร วาสิทธ์ิ (2018) 

- สภาพแวดลอ้มภายใน  

-  สภาพแวดลอ้มภายนอก 

การปรับตวัทางธุรกจิของผู้เลีย้งกุ้งในพื้นที่

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

ช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

โดย เกสรา ศกัด์ิมณีวงศา (2018) 

- การแกไ้ข (Correct)  

- การปรับปรุง (Optimize)  

- การเปล่ียนแปลง (Disrupt) 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมตฐิานที ่1 ศึกษาการปรับตวัของผูเ้ล้ียงกุง้จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่   

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูเ้ล้ียงกุง้ท่ีมีเพศต่างกนั มีการปรับตวัทางธุรกิจท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผูเ้ล้ียงกุง้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีการปรับตวัท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผูเ้ล้ียงกุง้ระดบัการศึกษาต่างกนั มีการปรับตวัท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผูเ้ล้ียงกุง้ท่ีมีขนาดของพ้ืนท่ีกิจการต่างกนั มีการปรับตวัท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผูเ้ล้ียงกุง้ท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจฟาร์มเล้ียงกุง้ต่างกนั มีการปรับตวัท่ี

แตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่2 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ มีความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุง้ 

สมมติฐานท่ี 2.1 สภาพแวดลอ้มภายใน มีความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุง้ 

สมมติฐานท่ี 2.2 สภาพแวดลอ้มภายนอก มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุง้
  

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูเ้ล้ียงกุง้ในพ้ืนท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ท่ีมีทะเบียนฟาร์ม

เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า (ทบ.1) จาํนวน 2109 สถานประกอบการฟาร์ม  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูเ้ล้ียงกุง้ในพ้ืนท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ท่ีมีทะเบียน

ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า (ทบ.1) จาํนวน 337 สถานประกอบการฟาร์ม โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีค่าความ

เช่ือมัน่ท่ี 95% แลว้ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิแบบเป็นสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็น 4 ชั้นภูมิ จากขนาดของพ้ืนท่ี

ฟาร์มเล้ียงกุง้ จากนั้นทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอยา่งใหไ้ดต้ามขนาดตวัอยา่งท่ีกาํหนด 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ล้ียงกุง้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ขนาดของพ้ืนท่ีกิจการ 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจฟาร์มเล้ียงกุง้ เป็นแบบเลือกตอบ  

ส่วนที่ 2 ขอ้คาํถามระดบัความคิดเห็นของผูเ้ล้ียงกุง้ในปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ไดแ้ก่ 

สภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอก จาํนวน 16 ขอ้  

ส่วนที่ 3 ขอ้คาํถามระดบัความคิดเห็นของผูเ้ล้ียงกุง้ในการปรับตวัของผูเ้ล้ียงกุง้ ไดแ้ก่ การแกไ้ข  

ปรับปรุง  และเปล่ียนแปลง จาํนวน 17 ขอ้  

ส่วนที ่4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูเ้ล้ียงกุง้ในพ้ืนท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการลงพ้ืนท่ีดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ

สาํรวจใชว้ิธีแจกแบบสอบถามดว้ยวิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ แบบเป็นสัดส่วน และการสุ่มตวัอยา่ง

แบบง่าย เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งตามท่ีกาํหนด  

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เม่ือผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรทั้งหมดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ และทาํการประเมินผล เพ่ือหาค่าสถิติ และวิเคราะห์ขอ้มูล หาความสัมพนัธ์ทางสถิติ โดยการวิจยั

คร้ังน้ีใชค้วามเช่ือมัน่ในระดบัร้อยละ 95 เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั            
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5. ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี มีระดบัวฒิุการศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี และขนาดพ้ืนท่ีกิจการ 1 -10 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจฟาร์มกุง้อยู่

ระหวา่ง 6 -10 ปี  

 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน ผูเ้ล้ียงกุง้มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก (x� = 4.07, S.D. = 0.30) โดยสูงท่ีสุดพบว่า เจ้าของธุรกิจมีการวางระบบการทาํงานอย่างเป็นระบบ                   

(x� = 4.67, S.D. = 0.58)  รองลงมา คือ เจา้ของธุรกิจสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (x� = 4.07, S.D. = 0.59)  

และฟาร์มของท่านมีวฒันธรรมในองคก์รท่ีเขม้แขง็ (x� = 4.07, S.D. = 0.74) ส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ฟาร์มของท่านมี

เงินทุนหมุนเวยีนในการทาํธุรกิจท่ีเพียงพอ (x� = 3.79, S.D. = 0.73) ในขณะท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกพบวา่ ผูเ้ล้ียง

กุง้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.98, S.D. = 0.30) โดยสูงท่ีสุดพบวา่ ฟาร์มของท่านมีพนัธมิตรทางธุรกิจท่ี

เขม้แขง็ (พอ่คา้กุง้, แพกุง้) (x� = 4.11, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ฟาร์มของท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูข้ายวตัถุดิบ 

(ฟาร์มลูกกุง้ขาว, ฟาร์มลูกกุง้กา้มกราม, บริษทัขายอาหารกุง้) (x� = 4.00, S.D. = 0.72) ส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ฟาร์ม

ของท่านมีการเลือกใช้แม่พนัธ์ุกุ้งสายพนัธ์ุใหม่จากต่างประเทศ (x� = 3.99, S.D. = 0.66) และฟาร์มของท่านมี              

การขายกุง้กา้มกรามภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึนในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 (x� = 3.99, S.D. = 0.65) 

 การปรับตวัของผูเ้ล้ียงกุง้ในพ้ืนท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ 19 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.02, S.D. = 0.25) ดา้นการแกไ้ข พบว่า ผูเ้ล้ียงกุง้ท่ีมีการปรับตวัมากท่ีสุด คือ 

ฟาร์มของท่านมีการวางแผนจัดการฟาร์มในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 (x� = 4.19, S.D. = 0.67) และ                   

น้อยท่ีสุด คือ ฟาร์มของท่านมีการแก้ไขเวลาจับกุ้งให้เร็วข้ึนกว่าเดิมตามประกาศจาํกัดการเดินของภาครัฐ                  

(x� = 3.85, S.D. = 0.71) ดา้นการปรับปรุง พบวา่ ผูเ้ล้ียงกุง้มีการปรับตวัมากท่ีสุด คือ ฟาร์มของท่านมีการกาํหนด

บทบาทหนา้ท่ีใหก้บัแรงงานท่ีชดัเจนในการดาํเนินงาน (x� = 4.15, S.D. = 0.69) และนอ้ยท่ีสุด คือ ฟาร์มของท่าน

สามารถบริหารตน้ทุนและกาํไรในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเป็นระบบ (x� = 4.88, S.D. = 0.63) และฟาร์มของท่าน

มีการสาํรวจและติดตามปัญหาเพ่ือนาํมาปรับปรุงคุณภาพของฟาร์ม(x� = 3.88, S.D. = 0.71) ดา้นการเปล่ียนแปลง 

พบวา่ ผูเ้ล้ียงกุง้มีการปรับตวัมากท่ีสุด คือ ฟาร์มของท่านมีการประเมินระยะเวลาฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 เพ่ือทบทวนแผนการดาํเนินงานในอนาคต (x� = 4.21, S.D. = 0.59) และนอ้ยท่ีสุด คือ ฟาร์มของท่านมี

การติดตามความตอ้งการของตลาดหรือเขา้รับการอบรมรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(x� = 3.88, S.D. = 0.77) 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั  

ตัวแปรอสิระ 
ผลการทดสอบ 

ระดบันัยสําคญั เป็นไปตามสมมตฐิาน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เลีย้งกุ้ง    

เพศ 0.189  ✓ 

อาย ุ 0.190  ✓ 

ระดบัการศึกษา 0.470  ✓ 

ขนาดของพ้ืนท่ีกิจการ 0.001* ✓  

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจฟาร์มเล้ียงกุง้ 0.086  ✓ 

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

จากตาราง พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ล้ียงกุง้ดา้นขนาดของพ้ืนท่ีกิจการท่ีแตกต่างกนั มีการปรับตวั

ทางธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ขณะท่ีดา้นเพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  และระยะเวลาในการ

ประกอบธุรกิจฟาร์มเล้ียงกุง้ท่ีแตกต่างกนั มีการปรับตวัท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

                  ตัวแปรอสิระ                    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

                                                                     ของเพยีร์สัน (r) 

ผลการทดสอบ 

  ระดบั         เป็นไปตาม        ไม่เป็นไปตาม 

นัยสําคญั      สมมติฐาน           สมมตฐิาน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาธุรกจิ 

       สภาพแวดลอ้มภายใน 

       สภาพแวดลอ้มภายนอก                                                       

                      

   0.565**                                     0.000*              ✓                           

   0.724**                                     0.000*              ✓ 

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

จากตาราง พบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัทางธุรกิจ โดยมี 

ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางบวกท่ีระดบัมาก เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

6. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเร่ือง การปรับตวัทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุ้งในพ้ืนท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม                  

ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผูว้ิจัยขออภิปรายผลการศึกษาในภาพรวมความคิดเห็นของผูเ้ล้ียงกุ้งต่อ                      

การปรับตวัทางธุรกิจ พบวา่ ผูเ้ล้ียงกุง้มีการปรับตวัทางธุรกิจในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในระดบัมาก 

(x� = 4.02, S.D. = 0.25) โดยเฉพาะดา้นการเปล่ียนแปลงท่ีฟาร์มจะมีการประเมินระยะเวลาฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 เพ่ือทบทวนแผนการดาํเนินงานในอนาคต ซ่ึงในระดบัมาก (x� = 4.21, S.D. = 0.59) เป็นการติดตาม

ข่าวสารทั้งทางภาครัฐและทางสงัคม เพ่ือเฝ้าประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไดอี้กในอนาคต 

ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของฟาร์มเล้ียงกุง้ไดใ้นอนาคต การประเมินระยะเวลาการฟ้ืนตวัของ

ธุรกิจจึงเป็นส่ิงท่ีผูเ้ล้ียงกุง้ใหค้วามสนใจมากท่ีสุด รวมไปถึงการวางแผนจดัการฟาร์มในช่วงการแพร่ระบาดของ

โควดิ-19 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.19, S.D. = 0.67) จะเห็นไดช้ดัวา่ผูเ้ล้ียงกุง้มีความสนใจเก่ียวกบัการแพร่ระบาด
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ของโควิด-19 ค่อนขา้งมาก การวางแผนท่ีจะจดัการกบัการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ให้กระทบต่อการบริหาร

จดัการฟาร์ม ผูเ้ล้ียงกุง้จึงมีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีใหก้บัแรงงานท่ีชดัเจนในการดาํเนินงาน (x� = 4.15, S.D. = 0.69) 

เพ่ือให้รับมือกบัการระบาดท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และพร้อมท่ีจะรับมือกบัการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของแรงงงานจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งทาํ เพ่ือใหธุ้รกิจฟาร์มกุง้ยงัคงดาํเนินกิจการไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงการจะกําหนดบาทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนแก่แรงงานภายในฟาร์มเล้ียงกุ้งได้ จึงต้องผ่านประเมิน

ระยะเวลาการฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 และการการวางแผนจดัการฟาร์มท่ีมีประสิทธิ 

 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลต่อการปรับตวัทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุง้ช่วงท่ีมีการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ในพ้ืนท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม พบว่า ผูเ้ล้ียงกุ้งท่ีมีขนาดของพ้ืนท่ีกิจการ

แตกต่างกนั มีการปรับตวัทางธุรกิจช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แตกต่างกนั เน่ืองจากขนาดของพ้ืนท่ี

กิจการท่ีมากก็จะยากในการควบคุม การปรับตวัจึงแตกต่างกนัไดท่ี้ขนาดของกิจการ การท่ีจะบริหารจดัการฟาร์ม

ไดใ้นฟาร์มขนาดใหญ่จึงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้ากกวา่ในฟาร์มขนาดเล็ก แต่หากมีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน

แก่แรงงาน และการติดตามข่าวอยา่งสมํ่าเสมอก็จะทาํใหผู้เ้ล้ียงกุง้ทนัต่อการปรับตวัไดเ้สมอ 

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวทางธุรกิจของผู ้เ ล้ียงกุ้งในพ้ืนท่ีอําเภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผลการศึกษาพบว่า ในดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในผูเ้ล้ียงกุง้จะมีการวางแผนการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํให้การบริหารธุรกิจภายในฟาร์มเล้ียงกุง้เป็นไป

อยา่งเป็นระบบระเบียบ แตกต่างกบัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ท่ีพบวา่ ผูเ้ล้ียงกุง้มีความกงัวลกบัการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ค่อนขา้งมาก เน่ืองจาก ส่งผลต่อราคากุง้ให้ตกตํ่าลงอีก จากเดิมท่ีมีการโดนใบเหลืองจากสหภาพ

ยุโรป (EU) มาหลายปีก่อนหน้าน้ี ผูเ้ล้ียงกุง้จึงมีความกงัวลต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาก อีกทั้ง

ราคาตน้ทุนท่ีพุ่งสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สวนทางกบัราคกุง้ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง ผูเ้ล้ียงจึงตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ี

สูงข้ึนและพยายามเรียกร้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากการศึกษาเร่ือง การปรับตวัทางธุรกิจของผูเ้ล้ียงกุ้งในพ้ืนท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม                  

ช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ผูว้จิยัขอเสนอแนะผลการศึกษา ดงัน้ี 

1. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ผูเ้ ล้ียงกุ้งมีปัญหาเก่ียวกับเงินทุนหมุนเวียนในการทาํธุรกิจท่ี

เพียงพอ เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ภาครัฐควรท่ีจะช่วยเหลือผูเ้ล้ียงกุง้ โดยการออกนโยบายประกนัราคากุง้       

เพ่ือตึงราคากุง้ไม่ใหต้ ํ่าจนเกินไป และควรท่ีจะกดดดนัการข้ึนราคาสินคา้ตน้ทุนของผูเ้ล้ียงท่ีตอ้งแบกรับภาระดา้น

ตน้ทุนน้ีอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็น ราคาเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมข้ึน ราคาไฟฟ้าท่ีปรับข้ึน ราคาอาหารรกุ้งท่ีข้ึนมากกว่า

กระสอบละ 40 บาท และราคาแร่ธาตุต่างๆ ท่ีถยอยเพ่ิมข้ึน ภาครัฐควรท่ีจะชะลอการข้ึนราคาก่อนในช่วงท่ีไม่

สามารถตึงราคากุง้ใหผู้เ้ล้ียงกุง้ได ้ 

2. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ผูเ้ล้ียงกุง้ประสบปัญหาดา้นราคากุง้อยา่งหนกัตลอดหลายปีท่ีผา่น

มาจากการโดนใบเหลืองจากสหภาพยุโรป (EU) เป็นเวลาหลายปี และการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึง

อุทกภยัทางนํ้ าท่ีตอ้งพบเจอ รัฐบาลควรท่ีจะหยุดการนาํเขา้กุง้จากต่างประเทศ รัฐบาลควรท่ีจะสนับสนุนกุง้ใน

ประเทศมากกวา่การนาํเขา้มาซํ้ าเติมผูเ้ล้ียงกุง้ 
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3. จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า จากราคากุ้งท่ีลดลงและการตอ้งเวน้ระยะห่าง ทาํให้ผูเ้ล้ียงกุง้มี             

การเพ่ิมช่องทางการขายผา่นทางแพลตฟอร์มออนไลน์มากข้ึน และมีการออกไปขายตามสถานท่ีต่างๆ มากข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยวธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงท่ีสุด 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท่ีจะลงลึกเป็นระดบัตาํบล เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกท่ีละเอียดแม่นยาํ

ยิง่ข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐวีณ์ 

บุนนาค อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัการศึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้คาํปรึกษา 

คาํแนะนาํในแง่ของแนวคิด และระเบียบวิธีการศึกษา ตลอดจนตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนสามารถสําเร็จ

ลุล่วง ซ่ึงผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

9. เอกสารอ้างองิ 

เกสรา ศกัด์ิมณีวงศา. (2561). การปรับตัวธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการผู้บริโภคท่ีเปลีย่นไป. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 

25 มิถุนายน 2565, จาก: https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/120633. 

ชรินทิพย ์สาจนัทา. (2558). ปัจจัยท่ีมผีลต่อกลยทุธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดาํเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว ในเขต

พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทย. โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA)                 

ภาคพิเศษ. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ชาลี โชติกาญจนเรือง. (2555). The One Management. [ออนไลน]์.  คน้เม่ือ 25 มิถุนายน 2565, จาก: 

https://theonemanagement.blogspot.com/2012/09/correction-vs-corrective. 

ทิฆมัพร วาสิทธ์ิ. (2561). สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 25 มิถุนายน 2565,  จาก: 

https://sites.google.com/site/krutikamporn/home/phu-cad-tha/2-2-sphaph-waedlxm-thang-thurkic. 

ทาริกา แยม้ขะมงั และคณะ. (2563). แนวทางการจัดการต้นทุนการเลีย้งกุ้งก้ามกรามในบ่อดินของเกษตรกรผู้เลีย้ง

กุ้งตาํบลห้วยม่วง อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม. คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน. 

พงษม์นสั ดีอด. (2563). ผลกระทบของการแพร่ของโควิด-19 ต่อการประกอบอาชีพบริการจัดส่งอาหาร. 

มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน. 

พิริยะ ผลพิรุฬห์. (2562). ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 24 มีนาคม 2565, จาก:  

https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/618563 

ศิวรัช มีกํ่า. (2558). การบริหารจัดการฟาร์มเลีย้งกุ้งของเกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้งพืน้ท่ีจังหวดันครปฐม. ภาคนิพนธ์

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ. มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม. 

สาํนกังานประมงจงัหวดันครปฐม. (2562). ปริมาณผลผลิตจากการประมง. [ออนไลน์]. คน้เม่ือ 16 มีนาคม 2565,  

จาก: https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/58/68984/2374. 

https://theonemanagement.blogspot.com/2012/09/correction-vs-corrective
https://sites.google.com/site/krutikamporn/home/phu-cad-tha/2-2-sphaph-waedlxm-thang-thurkic
https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/618563
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/58/68984/2374


การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1201 

Meedian Chumat. (2562). ทฤษฎกีารปรับตัว (adaptation theory). [ออนไลน์].  คน้เม่ือ 24 มีนาคม 2565, จาก:  

https://pattanieconomy.wordpress.com. 

Michael J. O'Brien and Thomas D. Holland. (1992). “The Role of Adaptation in Archaeological Explanation” 

Michael J. O'Brien and Thomas D. Holland, The Role of Adaptation in Archaeological  Explanation. 

Cambridge. 36-59.  

Nitayaporn. (2563). ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ. [ออนไลน์].  คน้เม่ือ 24 มีนาคม 2565,  จาก:  

https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30178. 

Phinthong Phoommalath. (2560). กลยทุธ์การปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตนคร           

เวยีงจันทร์. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

  

https://pattanieconomy.wordpress.com/
https://www.dmh.go.th/news-


การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1202 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการให้บริการ 

กรณศึีกษา บริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL FACTORS  

AND SERVICE QUALITY: A CASE STUDY OF A PRIVATE TRANSPORT 

COMPANY IN MUANG DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE 

 

ศิริณภา หนูรุ่น 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัตาปี 

E-mail: 6411220004@student.tapee.ac.th 

นพยศ เผือกภูมิ 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัตาปี 

E-mail: 6411120008@student.tapee.ac.th 

กมลรัตน์ อารีการ 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัตาปี 

E-mail: 6411220006@student.tapee.ac.th 

อาจารย์ทีป่รึกษา 

นายไวพจน์ ปัจฉิม 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัตาปี 

E-mail: vaiphot@tapee.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทั

ขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (2) เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพการให้บริการของบริษทั

ขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล

กับระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี เคร่ืองมือท่ีใชใ้น                

การเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จาํนวน 400 ราย สถิติท่ีใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ Chi-Square ท่ีระดบันยัสาํคญั .05  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบวา่ เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30ปี สถานภาพ

โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจา้ง/พนักงานเอกชน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 

บาท ดา้นประเภทสินคา้ส่วนใหญ่ เป็นเส้ือผา้/ของใชส่้วนตวั จาํนวนท่ีสั่งช้ือ 2-10 ช้ิน ต่อเดือน ความถ่ีในการใช้

บริการ 2-5 คร้ัง ต่อสปัดาห์   

ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึงในอาํเภอเมือง 

จังหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายได ้พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของ               

mailto:6411220004@student.tapee.ac.th
mailto:6411120008@student.tapee.ac.th
mailto:6411220006@student.tapee.ac.th
mailto:vaiphot@tapee.ac.th
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การบริการ ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นความมัน่ใจได ้และดา้นความเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น

อยูใ่นระดบัมากทุกตวั ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส่วนดา้นอาชีพ จาํนวนช้ินท่ีสั่งช่ือต่อเดือน ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสัปดาห์ มีความสัมพนัธ์

กับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง อาํเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี               

เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้ประกอบธุรกิจขนส่งเอกชนอ่ืนๆ สามารถนําผลการวิจยัไปปรับใช้ในดา้นคุณภาพ             

การใหบ้ริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

 

คาํสําคญั: คุณภาพการใหบ้ริการ, บริษทัขนส่งเอกชน 

 

ABSTRACT  

The objectives of this research were (1) to study personal factors affecting service quality of a private 

transport company in Muang District, Surat Thani. (2) to study service quality level of a private transport company 

in Muang District, Surat Thani. (3) to study the relationship between personal factors and the quality level of a 

private transport service in Muang District, Surat Thani. The instrument used for data collection was a 

questionnaire of 400 patients. The statistics used in the study and data analysis were mean, frequency, percentage, 

standard deviation. The Chi-Square correlation was analyzed at the .05 level of significance. 

 The results showed that most of the respondents were male, aged between 20-30 years, single status, 

bachelor's degree, occupation employee/private employee. Most of them had 20,001-30,000 baht average 

monthly income. Most of the product types were clothes/personal uses which ordered 2-10 pieces per month and 

frequency used the service 2-5 times per week.  

The service users had opinions on the service users’ needs, the confidence, and the access to the minds of others, 

all of which were at a high level. The results showed that personal factors in terms of gender, age, status and 

education level average monthly income, did not relate to the opinion on the service quality of a private transport 

company, Muang District, Surat Thani. Career section, number of pieces ordered per month and service frequency 

per week It was related to the opinion on the service quality of a private transport company, Muang District, Surat 

Thani, as a guideline for those who operate other private transport businesses. The research results can be applied 

in terms of service quality to create satisfaction for customers who use the service. 

 

Keywords: Quality Service, Private Transport Company 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ของประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

สังเกตจากการท่ีผูป้ระกอบการจาํนวนมากขยายธุรกิจเขา้สู่ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การขยายตวัท่ีเพ่ิมข้ึนของ

ธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชบ้ริการขนส่งเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือนาํพาผลิตภณัฑสู่์ผูบ้ริโภคได้

เร็วท่ีสุดดงันั้นการแข่งขนัของผูใ้หบ้ริการขนส่ง จึงทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน เพ่ือการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1204 

และการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึงในอาํเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี ตอ้งเผชิญกบั             

ความทา้ทายรูปแบบใหม่ดงันั้น บริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึงในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีจาํเป็นจะตอ้ง

ทราบถึงมุมมองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ในธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อ คุณภาพการใหบ้ริการบริษทั

ขนส่งเอกชนแห่งหน่ึงในอาํเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี เพ่ือการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและการเพ่ิม

โอกาสทางธุรกิจ คุณภาพการให้บริการ ถือเป็นหัวใจของการดาํเนินงานท่ีบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึงในอาํเภอ

เมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  (สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561) 

การท่ีเกิดผูข้นส่งภายในประเทศมาก อาจจะทาํให้ลูกคา้เกิดความแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั จะมีทั้ง

รูปแบบเปิดให้บริการสาขาย่อยมากมายเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริการมากข้ึน หรือ รูปแบบกาํไรใช้

บริการท่ีไม่ใช่เพียงแค่รับสินคา้อยา่งเดียว เพราะในปัจจุบนัมีการนาํเสนอรูปแบบ การให้บริการคือกาํไรไปรับ

สินคา้จาํกผูข้ายของออนไลน์และไปส่งให้ของลูกคา้ ไดใ้ห้บริการจดัส่งพสัดุกบัช่องการทาํธุรกิจผ่านส่ือต่างๆ  

(E-commerce) และการขายสินคํ้าผา่นส่ือโทรทศัน์  (Home-Shopping Channels) (สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย : 

Online) 

เป็นการท่ีบุคคลส่งถึงบุคคล ซ่ึงให้การบริการจัดส่งพสัดุของลูกคา้ด้วยความรวดเร็ว สะดวกสบาย 

เช่ือถือได ้ในราคาท่ีไม่แพงและหากลูกคา้ตอ้งการประหยดัเวลามากยิ่งข้ึน ซ่ึงคิดวา่การดาํเนินการยงัสามารถทาํ

ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ด้วยเหตุน้ีจึงทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษา เร่ืองปัจจัยคุณภาพ                 

การใหบ้ริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง                      

ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

(2) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จังหวดั                   

สุราษฎร์ธานี  

(3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดบัคุณภาพการให้บริการขนส่งเอกชน                

แห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ

การให้บริการคุณภาพของบริการ เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่งขนั ไดก้ารเสนอ

คุณภาพการบริการท่ีตรงกบัความของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํผูรั้บบริการจะถูกใจถา้ไดรั้บบส่ิงท่ีตอ้งการ ซ่ึง

ได้กาํหนดมิติท่ีจะใช้วดัคุณภาพในการให้บริการ (Dimension of Service Quality) เป็นท่ีนิยมย่างแพร่หลายใน

ธุรกิจดา้นบริการจากผลงานของ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) เป็นตวัแบบ SERVQUAL ไดก้าํหนด

มิติใหม่ท่ีจะใชว้ดัคุณภาพการบริการ 5 ดา้น ดงัน้ี  

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมท่ีสามารถ

สมัผสัจบั ตอ้งได ้ไดแ้ก่ สถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์ใหบ้ริการ ท่ีจอดรถ หอ้งนํ้ า 

รวมทั้งการแต่งกายของพนกังาน  
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2. ความเช่ือถือได ้(Reliability) การให้บริการตอ้งตรงตามการส่ือสารท่ีนาํเสนอผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ 

ความสามารถในการใหบ้ริการไดต้ามสญัญาความวางใจไดแ้ละความถูกตอ้ง  

3. การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Responsiveness) ไดแ้ก่ ความกระตือรือร้นท่ีจะ

ให ้ความช่วยเหลือลูกคา้ และการใหบ้ริการอยา่งทนัทีทนัใด  

4. ความมัน่ใจได ้(Assurance) เจา้หน้าท่ีพนกังานมีหน้าท่ีให้บริการดว้ยความเต็มใจ ไดแ้ก่ความ

เขา้ใจ ถึงความตอ้งการของผูรั้บบริการความมีอธัยาศยั และความสามารถในการการสร้างความมัน่ใจให้แก่

ผูรั้บบริการ  

5. ความเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น (Empathy) เจา้หน้าท่ีพนกังานท่ีให้บริการแต่ละฝ่ายดว้ยความเอาใจใส่ 

และใหค้วามสนใจแก่ผูม้าใชบ้ริการ ไดแ้ก่ การใหก้ารดูแล ความเอาใจใส่ต่อลูกคา้ 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เร่ือง คุณภาพการให้บริการของ พาราสุรามาน, แซทแฮลม และแบรร่ี 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) ดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยทาํการศึกษา"คุณภาพการให้บริการของบริษทั

ขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใน 5 ดา้น คือ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

(Tangibles) ดา้นความเช่ือถือได ้(Reliability) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (Responsiveness) 

ดา้นความมัน่ใจได(้Assurance) ดา้นความเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น (Empathy) จึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิด 

 

                      ตวัแปรอสิระ                                                                               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูม้าใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อบริษทัขนส่งเอกชน

แห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

 

 

 

       ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ประเภทบริการท่ีมาใชบ้ริการ 

จาํนวนช้ินท่ีใชบ้ริการ 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

                       คุณภาพการให้บริการ 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 

2. ดา้นความเช่ือถือได ้(Reliability) 

3. ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  

    (Responsiveness)  

4. ดา้นความมัน่ใจได(้Assurance) 

5. ดา้นความเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น (Empathy) 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

1. ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง อาํเภอเมือง                 

สุราษฎร์ธานี            

2.  กลุ่มตวัอย่าง  

การวิจยัคร้ังน้ีเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็นและใช ้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

(Accidental sampling) โดยการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือน

จากการสุ่มตวัอยา่ง 5% ของ Khazanie Ramakant (1996) โดยไม่ทราบจาํนวนประชากร ทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนดว้ยตนเองประกอบดว้ย คาํถามชนิด

ปลายเปิด และปลายปิด แบ่งคาํถามออกเป็น 2 ตอนไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิจยัเฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทบริการท่ีมาใชบ้ริการ จาํนวนช้ินท่ี

ใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ  

ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อระดบั คุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง 

ในอาํเภอเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับแบบลิเคิร์ท ซ่ึงมี

ความหมายดงัน้ี 

 5 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบ้ริการในระดบัมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบ้ริการในระดบัมาก 

 3 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบ้ริการในระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบ้ริการในระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบ้ริการในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 โดยใชเ้กณฑป์ระเมินผลดงัน้ี (Best, 1977, p.174) 

 คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบ้ริการในระดบัมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบ้ริการในระดบัมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบ้ริการในระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบ้ริการในระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบ้ริการในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลโดยใชก้ารเก็บขอ้มูล 2 แบบ คือ 

 1. ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ี เป็นการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ผูใ้ชบ้ริการบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตามจาํนวนท่ีไดก้าํหนดไวโ้ดยให้

กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
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 2. ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) 

 เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ เก็บรวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต 

เพ่ือใชเ้ป็นส่วนประกอบในเน้ือหาของงานวจิยัและนาํไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

6. ผลวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี แบ่งการวเิคราะห์ผลการศึกษา ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่ 1  ผลวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที่  2  ผลวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นระดบัคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง 

ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 ตอนที ่ 3  ผลการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ

บริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

  1. สรุปผลวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ผูต้อบแบบตอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพลูกจา้ง/พนกังานเอกชน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ดา้นประเภทสินคา้

ส่วนใหญ่ เป็นเส้ือผา้/ของใช้ส่วนตวั จาํนวนท่ีสั่งช้ือ 2-10 ช้ิน ต่อเดือน ความถ่ีในการใช้บริการ 2-5 คร้ัง ต่อ

สปัดาห์   

  2. ผลวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ใน

อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

ตาราง 2.1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพในการใหบ้ริการของบริษทัขนส่ง 

 เอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

คุณภาพการให้บริการ 𝐱𝐱�

 

S.D. ระดบัคุณภาพ 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.45 0.71 มาก 

ดา้นความเช่ือถือได ้ 4.47 0.70 มาก 

ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 4.45 0.70 มาก 

ดา้นความมัน่ใจได ้ 4.44 0.70 มาก 

ดา้นความเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น 4.40 0.58 มาก 

ภาพรวม 4.44 0.65 มาก 

 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพในการให้บริการของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง ในอําเภอเมือง              

สุราษฎร์ธานี  

 ระดบัคุณภาพในการใหบ้ริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ภาพรวม 

ผูใ้ช้บริการเห็นว่ามีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก (x� = 4.44, S.D. = 0.70 ) และเม่ือแยกประเด็นเป็น                  

รายด้าน พบว่า คุณภาพการให้บริการมากในทุกๆ ด้าน โดยลําดับแรกในด้านความเช่ือถือได้ (x� = 4.47,                    

S.D. =  0.70 ) รองลงมาในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของ
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ผูใ้ชบ้ริการ (x� = 4.45, S.D. = 0.71 ) ดา้นความมัน่ใจได ้(x�  = 4.44, S.D = 0.70) และดา้นความเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น                   

(x� = 4.40, S.D = 0.58 ) เรียงตามลาํดบั และเม่ือแยกเป็นประเดน็ตามรายดา้น 

 

ตาราง 2.2 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคิดเห็นของคุณภาพการใหบ้ริการของ 

 บริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรตามคุณภาพการให้บริการ 

เพศ  

อาย ุ  

สถานภาพ  

ระดบัการศึกษา  

อาชีพ  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ใชบ้ริการต่อเดือน  

ใชบ้ริการต่อสัปดาห์  

หมายเหตุ 

  หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 

  หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน 
 

 การวเิคราะห์สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง อาํเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนด้านอาชีพ จํานวนช้ินท่ีสั่ง ซ้ือ ต่อเดือน ความถ่ีในการใช้บริการต่อสัปดาห์                                     

มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง อาํเภอเมือง จงัหวดั              

สุราษฎร์ธานี 

 

7. อภิปรายผลการวจัิย 

 1. จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้มาใชบ้ริการบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน ประเภท

บริการท่ีใช้ ใช้บริการต่อเดือน ใช้บริการต่อสัปดาห์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี 

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจา้ง/พนกังานเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีความสมัพนัธ์

กบัความคิดเห็นต่อคุณภาพของการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังายวจิยัของ (กญัยากาญจน์ จนัทร์เหล่ียม และพฒัน์พิสิษฐเกษม 2561) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ี

มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการไปรษณียไ์ทย สาขามหาลยัรังสิต พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการไปรษณียไ์ทย สาขา

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 2. จากการศึกษาพบวา่ ระดบัคุณภาพในการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ภาพรวม ผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่มีคุณภาพการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือแยกประเด็นเป็น

รายดา้น พบว่า คุณภาพการให้บริการมากในทุกๆ ดา้น โดยลาํดบัแรกในดา้นความเช่ือถือได ้รองลงมาในดา้น
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ความเป็นรูปธรรมของการบริการดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นความมัน่ใจได ้และดา้น

ความเขา้ถึงจิตใจผูอ่ื้น  เรียงตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  (ชญานษัฐ ์โสรส 2559) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพ

ในการใหบ้ริการของไปรษณียไ์ทย ในเขตจงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความ

มั่นใจ ด้านการเอาใจใส่ ด้านส่ิงท่ีสัมผสัได้ ด้านความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ                    

ดา้นสถานท่ี ดา้นการรับรู้บริการและข่าวสาร ณ ท่ีทาํการ ไปรษณียภ์าพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

 3. จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ ในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาใชบ้ริการ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อคุณภาพของการให้บริการของในอาํเภอเมือง จงัหวดั              

สุราษฎร์ธานี ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านอาชีพ ด้านใช้บริการต่อเดือน ด้านใช้บริการต่อสัปดาห์ พบว่า                        

มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อคุณภาพของการใหบ้ริการของในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม 

ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ชญานษัฐ์ โสรส 2559) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพในการให้ 

บริการของไปรษณียไ์ทย ในเขตจงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความมัน่ใจ 

ดา้นการเอาใจใส่ ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้ดา้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นสถานท่ี 

ดา้นการรับรู้บริการและข่าวสาร ณ ท่ีทาํการไปรษณียภ์าพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

 เม่ือทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อคุณภาพของการใหบ้ริการของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลคนทางดา้น อาชีพ ดา้นใชบ้ริการ ต่อเดือน ดา้น ใชบ้ริการต่อสัปดาห์ 

พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อคุณภาพของการใหบ้ริการของดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

การศึกษาคุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

เพ่ือเป็นประโยชน์จากการนาํผลการศึกษาไปใชด้งัน้ี 

 7.1.1  เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้ประกอบธุรกิจขนส่งเอกชนอ่ืนๆ สามารถนาํผลการวจิยัไปปรับใช้

ในดา้นคุณภาพการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ มุ่งเน้นดา้นคุณภาพ 5 ดา้นเป็น

สาํคญั ในดา้นการดูแลเอาใจใส่ควรปรับปรุงใหมี้คุณภาพ    การใหบ้ริการใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 7.2.2  เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจหรือผูว้ิจยัท่านอ่ืนท่ีจะทาํการศึกษาในเร่ืองเก่ียวขอ้งหรือ

ใกลเ้คียงในเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการ และสามารถนาํขอ้มูลไปเป็นแนวทางนาํไปสู่การศึกษาวจิยัในคร้ังต่อไป  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  7.2.1  ควรมีการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ เพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ               

การให้บริการในส่วนต่างๆ เพ่ือนาํไปพฒันากลยุทธ์ และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในธุรกิจทางดา้น              

การขนส่ง 

  7.2.2  ควรมีการศึกษาการพฒันาคุณภาพการให้บริการขนส่ง เพ่ือใชใ้นการพฒันาและปรับปรุง 

การใหบ้ริการขนส่ง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 
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9. กติติกรรมประกาศ 

  วิจยัในคร้ังน้ี เร่ืองปัจจยัคุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่งหน่ึง ในอาํเภอเมือง จงัหวดั              

สุราษฎร์ธานี น้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนาํ ให้คาํปรึกษา  ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 

ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งจาก อาจารยไ์วพจน์ ปัจฉิม อาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัทาํวิจยัคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัทาํ                 

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

  ขอกราบขอบพระคุณพ่อ คุณแม่ และผูป้กครอง ท่ีให้คาํปรึกษาในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งเป็นกาํลงัใจท่ีดี

เสมอมา 

   ขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีช่วยให้คาํแนะนาํดี และญาติพ่ีนอ้งทุกคนท่ีช่วยเหลือสนบัสนุนทั้งดา้นกาํลงัใจและ

กาํลงัทรัพยด์ว้ยดีตลอดมา  นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน  ซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํไม่สามารถ

กล่าวนามในท่ีน้ีไดห้มด  จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว ้ ณ โอกาสน้ีดว้ย 

   คุณค่าทั้งหลายท่ีไดรั้บจากวิจยัในคร้ังน้ี เร่ืองปัจจยัคุณภาพการให้บริการของบริษทัขนส่งเอกชนแห่ง

หน่ึง เขตอาํเภอเมืองจังหวดัสุราษฎร์ธานีฉบับน้ี คณะผูจ้ ัดทาํขอมอบเป็นกตญั�ูกตเวทีแด่บิดามารดา และ

บูรพาจารยท่ี์เคยอบรมส่งสอน รวมทั้งผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซ้ือสินคา้เกษตร

ผ่านช่องทางออนไลนแ์ละเพ่ือเสนอเป็นแนวทางการพฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีการซ้ือสินคา้เกษตรผา่นช่องทางออนไลน ์โดยใชก้ารประยกุตจ์ากแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี 

แบบจาํลองความสาํเร็จของระบบสารสนเทศ และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้งน้ีผูว้ิจยั

สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เกษตรผ่าน

ช่องทางออนไลน์ โดยประกอบไปดว้ย 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) คุณภาพขอ้มูล (Information Quality) 2) คุณภาพ

ระบบ (System Quality) 3) คุณภาพบริการ (Service Quality) 4) ผลิตภัณฑ์ (Agricultural Product Attributes)                     

5) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 6) การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceive Usefulness) 7) การรับรู้ 

ความง่ายในการใชง้าน (Perceive Ease of Use) และ 8) ความตั้งใจใช ้(Intention to use) 

โดยกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง เก็บรวบรวมดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ และใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยัเชิง

สาํรวจ และการวเิคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง  

 

คาํสําคญั:  การยอมรับเทคโนโลย,ี แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์, คุณภาพขอ้มูล, คุณภาพระบบ,  

 คุณภาพการบริการ, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

ABSTRACT 

 This research aims to study the factors affecting the acceptance of technology for purchasing 

agricultural products through online channels and to propose a guideline for developing and optimizing the 

components affecting the acceptance of technology for purchasing agricultural products through online channels. 

The technology acceptance model, information system success model, and marketing mix theory were applied in 
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this research. The researcher could summarize it as a conceptual framework which consists of 8 components: 1) 

Information Quality 2) System Quality 3) Service Quality 4) Products (Agricultural Product Attributes) 5) 

Promotion 6) Perceive Usefulness 7) Perceive Ease of Use and 8) Intention to use. The sample group was a group 

of consumers who have purchased agricultural products through online channels living in Bangkok, 400 samples 

were collected by using an online questionnaire. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Structural equation 

model (SEM) were used for this research. 

 

Keywords: Technology Acceptance, Information Quality, System Quality, Service Quality, Marketing Mix,  

 Agricultural Products, Online Channels 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสําคญัและกลายมาเป็นส่วนหน่ึงการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ส่งผลให้

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคมีการปรับเปล่ียนไปใช ้e-commerce กนัมากข้ึน โดยเฉพาะ

การสัง่ซ้ือของออนไลน์ พบวา่การซ้ือของออนไลน์เป็น 1 ใน 5 ของกิจกรรมหลกับนช่องทางออนไลน์ของคนไทย 

(EukEik.ee, 2564) ทาํให้มูลค่าของ e-commerce เติบโตอย่างก้าวกระโดด (สํานักงานกรมพฒันาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ETDA, 2564) ธุรกิจการเกษตรก็ไดมี้การปรับตวัเขา้สู่ระบบออนไลน์มากยิ่งข้ึน จากการเปล่ียนแปลง 

ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ทั้งการซ้ือสินคา้เกษตรผ่านเวบ็ไซต ์หรือ E-Marketplace 

และ มีการพฒันาแพลตฟอร์ม E-commerce ท่ีทาํใหสิ้นคา้เกษตรสามารถอยูบ่นช่องทางออนไลน์ไดง่้าย รวมไปถึง

ช่องทาง Social commerce อย่างเช่น Facebook, Instagram, Line เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการขยายช่อง

ทางการขายสินคา้และขยายตลาดใหก้บัเกษตรกรหรือผูป้ระกอบการโดยไม่ตอ้งผา่นพ่อคา้คนกลาง อีกทั้งยงัมอบ

ความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอีกดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามกลบัพบวา่สินคา้เกษตรยงัเป็นจาํนวนนอ้ยและไม่เป็นท่ี

นิยมบนระบบ e-commerce และยงัพบวา่ผูบ้ริโภคยงันิยมซ้ือสินคา้เกษตรผา่นทางออฟไลน์หรือหนา้ร้านมากกวา่ 

เน่ืองจากปัญหาในการซ้ือสินค้าเกษตรออนไลน์ คือ ผูบ้ริโภคไม่สามารถเห็นสินค้าจริง ทําให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบหรือสมัผสัก่อนการตดัสินใจซ้ือได ้ทาํใหผู้บ้ริโภคไม่มัน่ใจในการซ้ือสินคา้เกษตรออนไลน์ (ทิพวรรณ 

สะทา้น และคณะ, 2564) 

จากทั้ งหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ

เทคโนโลยกีารซ้ือสินคา้เกษตรบนช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากอตัราการเติบโตของ e-commerce ในประเทศไทยท่ี

สูงข้ึนจากในอดีต ทาํให้เห็นถึงความสําคญัของสินคา้เกษตรท่ีสามารถยา้ยจากช่องทางออฟไลน์มาสู่ระบบ

ออนไลน์ไดเ้พ่ือเพ่ิมโอกาสให้สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน นอกจากนั้นการเป็นตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์

ยงัเป็นช่องทางสาํหรับการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถสร้างรายไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง อีกทั้ง

ผูว้ิจยัจะนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีในการเสนอแนะแนวทางสําหรับผูป้ระกอบการให้ไดป้รับปรุง 

พฒันา ในการขายสินคา้บนช่องทางออนไลน์ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาและพฒันาโมเดลปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซ้ือสินคา้เกษตรผ่านช่องทาง

ออนไลน ์
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3. การทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1 แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็นทฤษฎีท่ีถูกคิดค้นโดย Davis (1989) พัฒนามาจากทฤษฎี                   

การกระทาํตามหลกัเหตุและผล (Theory of Reasoned Action: TRA) โดยทฤษีของ TAM จะใช้ศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการยอมรับหรือการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงคข์อง

ทฤษฎี TAM เป็นการอธิบายและการคาดการณ์ถึงการยอมรับนวตักรรมและระบบเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้าน (กชมน 

แคบาํรุง, 2562) ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวมีปัจจยัหลกัไดแ้ก่ ตวัแปรภายนอก (External Variables), การรับรู้ประโยชน์จาก

การใชง้าน (Perceived Usefulness) หมายถึง ความเช่ือหรือมุมมองในการวิเคราะห์และตระหนักถึงคุณค่าหรือ

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากเทคโนโลยี หากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีตรงกบัความตอ้งการของบุคคลจะ

นาํ ไปสู่การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยนีั้นต่อไป, การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึง 

ทศันคติและความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อขั้นตอนในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเขา้ใจง่าย ไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามพยายาม 

หรือตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดยจะส่งผลต่อไปยงัทศันคติในการใช ้(Attitude Toward Using) และส่งผล

ไปยงั พฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มจะใช ้(Behavioral Intention to use) จากนั้นจึงเกิดการใชง้านจริง (Actual System 

Use) ดงัภาพท่ี 1  

 
ภาพท่ี 1 Technology Acceptance Model 

ท่ีมา : Davis (1989) 
 

 3.2 แบบจาํลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ (Information System Success Model: IS Success 

Model) 

 แบบจาํลองความสาํเร็จของระบบสารสนเทศ (Information System Success Model: IS Success Model) 

เป็นแบบจาํลองของ DeLone และ Mclean (2003) อธิบายถึงความสําเร็จของระบบสารสนเทศ โดยมีปัจจยัหลกั

ได้แก่ 1) คุณภาพของระบบ (System Quality) หมายถึง ระบบท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํงาน มีความเสถียร                    

ใชง้านไดอ้ย่างต่อเน่ือง 2) คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) หมายถึง เป็นขอ้มูลท่ีให้ขอ้เท็จจริง (facts) 

หรือข่าวสาร (information) อยา่งครบถว้นทุกดา้นทุกประการ (ฐาปนพงษ,์2559) ชดัเจน สามารถเขา้ใจไดง่้าย และ

มีการอพัเดทขอ้มูลใหม่ๆให้มีความทันสมยักับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ 3) คุณภาพการบริการ (Service 

Quality) ความพร้อมในการตอบคาํถาม สามารถพดูคุยกบัลูกคา้เม่ือลูกคา้ตอ้งการความช่วยเหลือ ดงัภาพท่ี 2 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 2 IS Success Model 

ท่ีมา : DeLone และ Mclean (2003) 
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 3.3 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (4Ps) 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนิยมใชก้นัในองคก์ร 

ในการตอบสนองความพึงพอใจให้แก่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดสามารถนาํมาใชส้าํหรับ

การวางแผนใหก้ารคิดคน้/สร้างผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคาอยา่งเหมาะสม การเลือกวธีินาํส่งสินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ 

และการส่ือสารทางการตลาด (พิบูล ทีปะปาล,2545) โดยส่วนประสมการตลาดประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เกษตรผา่นช่องทาง

ออนไลน์”  โดยใชว้ิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Exploratory research) ท่ีใช้

แบบสอบถามออนไลน์ (Online-Questionnaire) ผ่านทาง Google Form เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑ์การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : 

SEM) โดยมีการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธี Maximum Likelihoods ซ่ึงการกาํหนด

กลุ่มตวัอยา่งควรมีค่าประมาณ 20 เท่าของตวัแปรสงัเกตไดจ้ากงานวจิยั (อรพรรณและอญัณิฐา, 2561) งานวจิยัใน

คร้ังน้ีมีจาํนวนตวัแปรสังเกตไดท้ั้งส้ิน 17 ตวัแปร ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมคือไม่ตํ่ากวา่ 340 ตวัอยา่ง และ

เพ่ือป้องกนัการสูญหายจากการตอบกลบัแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะทาํการแจกแบบสอบถามทั้งส้ินจาํนวน 400 ชุด 

โดยมีระเบียบวธีิการทาํวจิยัดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยี แบบจาํลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix)  

ขั้นตอนท่ี 2 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปประเด็นสาํคญัเพ่ือพฒันากรอบแนวคิดและเคร่ืองมือในการวจิยั โดยมี

ตวัแปรตน้ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) คุณภาพขอ้มูล (Information Quality) 2) คุณภาพระบบ (System Quality) 3)คุณภาพ

การบริการ (Service Quality) 4) ผลิตภณัฑ ์(Agricultural Product Attributes) 5) การส่งเสริมการตลาด ตวัแปรตาม 

3 กลุ่ม ได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) 2)การรับรู้ประโยชน์ ในการใช้งาน 

(Perceived usefulness) 3) ความตั้งใจใช ้(Intention to use) 

ขั้นตอนท่ี 3 หลงัจากไดพ้ฒันากรอบแนวคิด มีการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือขอความคิดเห็นใหก้บัปัจจยั

ต่างๆและกรอบแนวคิดการวจิยัใหค้รอบคลุมและเหมาะสมกบังานวจิยัอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

ขั้นตอนท่ี 4 และเพ่ือพิจารณาถึงความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) จึงไดค้าํนวณหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญจํานวน 3 ท่านได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาด จํานวน 1 ท่าน ผูท่ี้มี

ประสบการณ์ขายสินคา้เกษตรบนแฟลตฟอร์มออนไลน์ มากกวา่ 5 ปี จาํนวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันา

ซอฟแวร์จาํนวน 1 ท่าน เพ่ือใหข้อ้คาํถามของงานวจิยัและแบบสอบถามมีความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์

 ขั้นตอนท่ี 5 สรุปผลออกเป็นกรอบแนวคิดปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซ้ือสินคา้เกษตร

ผา่นช่องทางออนไลน์ท่ีไดผ้า่นการสมัภาษณ์ขอ้ความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละมุมมอง ใหมี้ความครอบคลุมกบั

งานวจิยัท่ีศึกษาอยา่งครบถว้น ซ่ึงจะใชส้าํหรับการศึกษาและประมวลผลต่อไป 
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5. ผลการวจัิย 

จากการดาํเนินงานวจิยัตามขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทั้งการศึกษาทบทวนงานวจิยั และการสมัภาษณ์เชิง

ลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถวเิคราะห์เพ่ือสรุปผลออกเป็นโมเดลปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เกษตรผา่นช่องทางออนไลน ์ดงัภาพท่ี 3 โดยกรอบแนวคิดไดผ้า่นการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั

ผูเ้ช่ียวชาญ และทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา หรือ Content Validity จากผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการให้คะแนนของ 

แต่ละขอ้คาํถาม เพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง หรือ ค่า IOC พร้อมกบัปรับปรุงขอ้คาํถามใหเ้หมาะสม ครบถว้น 

ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน  

สาํหรับองคป์ระกอบในการศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ีไดท้ั้งหมด 8 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ คุณภาพขอ้มูล 

(Information Quality), คุณภาพระบบ (System Quality), คุณภาพบริการ (Service Quality), ผลิตภณัฑ ์(Agricultural 

Product Attributes), การส่งเสริมการขาย (Promotion), การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness), 

การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) และ ความตั้งใจใช ้(Intention to use) โดยไดมี้การพฒันา

ขอ้คาํถามทั้งหมด 39 ขอ้ โดยไดใ้ห้คาํนิยามองคป์ระกอบและรายละเอียดตามตามตารางท่ี 1 และผลการทดสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดงัตารางท่ี 2  

 

 
ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดหรือโมเดล 

 

ตารางที ่1 นิยามองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบ คาํนิยามสําหรับงานวจิัย 

1) คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) 

ความครบถว้นของ

ขอ้มูล (Completeness) 

ขอ้มูลทุกอยา่งท่ีแสดงบนแพลตฟอร์ม ชดัเจน ครบถว้น ทกุดา้นทุกประการ เช่น รายละเอียดของ

สินคา้ รูปภาพประกอบ ขอ้มูลการจดัส่งสินคา้ 

ความเป็นปัจจุบนัของ

ขอ้มูล (Up to date) 

มีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การนาํเสนอสินคา้ใหม่ๆ โปรโมชัน่ใหม่ 

การปรับราคาให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

2)คุณภาพของระบบ (System Quality) 

ความปลอดภยัของ

ระบบ (Security) 

 มีการปกปิดขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ ไม่เผยแพร่ขอ้มูลลูกคา้ จดัเก็บขอ้มูลของผูซ้ื้อไดอ้ยา่ง

น่าเช่ือถือ รวมไปถึงมีการยนืยนัตวัตนของร้านคา้ 

Application Design 
แพลตฟอร์มมีหนา้ตาสวยงาม ดึงดูดผูใ้ช ้มี theme ท่ีส่ือไปถึงสินคา้เกษตร เช่นการใชสี้สนั ตวัอกัษร

อ่านเห็นชดัเจน มีการจดั category ของสินคา้ทาํให้ง่ายต่อการคน้หา 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
องค์ประกอบ คาํนิยามสําหรับงานวจิัย 

ความเสถียร (Stability) 
ระบบมีความเสถียรใชไ้ดอ้ยา่งไม่ติดขดั พร้อมใชง้านทุกท่ีทุกเวลา รองรับทุกอุปกรณ์  

และระบบปฏิบติัการ ประมวลผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ระบบชาํระเงิน 

(Payment System) 

ระบบป้องกนัการโจรกรรม เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิต มีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย  

และสามารถติดตามผลการชาํระเงินไดเ้พ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้ 

3) คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

บริการดา้นขนส่ง 

(Delivery Service) 

ขนส่งสินคา้รวดเร็ว มีช่องทางขนส่งหลากหลาย ไดสิ้นคา้ตรงตามความตอ้งการ หากสามารถ

ติดตามสถานะการจดัส่งได ้

การตอบสนอง

(Responsiveness) 

มีระบบ call center สามารถตอบขอ้สกัถามไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือเกิดปัญหาก็สามารถแกไ้ขปัญหา

เก่ียวสินคา้หรือบริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 

4) ผลติภณัฑ์ (Agricultural Product Attributes) 

คุณภาพ (Quality) 
สินคา้เกษตรท่ีนาํเสนอขายบนแพลตฟอร์ม มีคุณภาพดีตรงตามท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั เหมือนท่ีขาย

ตามหนา้ร้าน 

ความหลากหลาย 

(Diversity) 

สินคา้บนแพลตฟอร์มมีความหลากหลายทั้งสินคา้ เช่น ผกั ผลไม ้สินคา้เกษตรแปรรูป สินคา้ 

ออร์แกนิค เป็นตน้ และมีความหลากหลายทางดา้นราคา เพ่ือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค 

5) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมการขาย 

(Sales Promotion) 

ส่งเสริมการขายดว้ยการจดัโปรโมชัน่ส่วนลดให้กบัผูซ้ื้อสินคา้อยูเ่สมอ เช่น สินคา้ลดราคา ฟรีค่า

จดัส่ง ซ้ือครบยอดจะไดส่้วนลด 

การประชาสมัพนัธ์ 

(Public Relation) 

การประชาสมัพนัธ์ตวัแพลตฟอร์มให้เป็นท่ีรู้จกั รวมไปถึงโปรโมชัน่ สิทธิพิเศษ แนะนาํสินคา้ต่างๆ 

เพ่ือเป็นการส่งขอ้มูลข่าวสารให้ผูบ้ริโภคสมํ่าเสมอ 

6) การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived usefulness) 

ผลประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บ (Benefit) 

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการซ้ือสินคา้ไดถู้กกวา่ช่องทางออฟไลน์ ประหยดัเวลาในการเดินทาง 

เปรียบเทียบสินคา้และราคาสินคา้ สามารถคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํให้ไดรู้้จกัสินคา้เกษตรท่ี

หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 

ความน่าเช่ือถือ 

(Reliability) 

มีคะแนนการรีวิวสินคา้ มีมาตรฐานท่ีสามารถตรวจสอบกลบัไปได ้ทาํให้ผูบ้ริโภคเช่ือมัน่วา่ไดรั้บ

สินคา้ท่ีปลอดภยัแน่นอน 

7) การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 

ความง่ายในการใชง้าน 

(Easy to Use) 

แพลตฟอร์มง่ายต่อการทาํความเขา้ใจในการใชง้าน สามารถซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งง่าย มีขั้นตอนในการ

ใชง้านง่าย 

ง่ายต่อการคน้หา  

(Easy to search) 
มีการจดัเป็นหมวดหมู่สินคา้ท่ีง่ายต่อการคน้หา สามารถคน้ห้าสินคา้ท่ีตอ้งการไดต้ลอด 

8) ความตั้งใจใช้ (Intention to use) 

ความตั้งใจใช ้ 

(Intention to use) 
ผูใ้ชมี้ความตั้งใจท่ีจะใช ้เพ่ือคน้หาขอ้มูลสินคา้ หรือ ซ้ือสินคา้เกษตร  

ใชต่้อในอนาคต 

(Use in Future) 
ผูใ้ชจ้ะมีการแนะนาํให้ผูอ่ื้นใชง้านเพ่ือซ้ือสินคา้เกษตรและแนะนาํให้ผูอ่ื้นใชง้านดว้ย 
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ตารางที ่2 ตารางขอ้คาํถามและสรุปผล IOC 

ข้อคาํถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

ผล 
1 2 3 IOC 

1. ความครบถ้วนของข้อมูล (Completeness) 

1.1 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีการนาํเสนอรายละเอียดของสินคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น 1 1 1 1.0 ผา่น 

1.2 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการขายอยา่งครบถว้น (เช่น วิธีการ

ชาํระเงิน เง่ือนไขโปรโมชัน่ ช่องทางการจดัส่ง เป็นตน้) 
1 1 1 1.0 ผา่น 

2. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล (Up to date) 

2.1 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ (เช่น 

สินคา้ ราคาและโปรโมชัน่ใหม่ๆ) 
1 1 1 1.0 ผา่น 

2.2 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีการแจง้เตือนขอ้มูลใหม่ๆท่ีน่าสนใจอยูเ่สมอ (เช่น สินคา้

ท่ีกาํลงัติดเทรนด)์ 
1 1 1 1.0 ผา่น 

3. ความปลอดภยัของระบบ (Security) 

3.1 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์ จดัเก็บขอ้มูลของผูใ้ช้งานได้อย่างน่าเช่ือถือ ไม่เปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น ช่ือ เบอร์โทรศพัทแ์ละท่ีอยูสู่่สาธารณะ) 
1 1 1 1.0 ผา่น 

3.2 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีระบบการยืนยนัตวัตนของผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีตรวจสอบได ้

(เช่น ระบบยนืยนัตวัตนสองขั้นตอน หรือ OTP) 
1 1 1 1.0 ผา่น 

4. การออกแบบ (Application Design) 

4.1 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีหน้าตาสวยงามดึงดูดผูใ้ช้งาน (เช่น มีการใช้ตวัอกัษร 

รูปภาพและ theme ท่ีส่ือไปถึงสินคา้เกษตร) 
1 1 1 1.0 ผา่น 

4.2 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีการจดัประเภทแบ่งหมวดหมู่สินคา้เกษตรไดอ้ยา่งชดัเจน 

(เช่น อาหารสด ผกัผลไม ้อุปกรณ์เคร่ืองมือ เป็นตน้) 
0 1 1 0.67 ผา่น 

5. ความเสถียร (Stability) 

5.1 ระบบการใช้งานบนแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์มีความเสถียรสามารถใช้งานได้

ต่อเน่ืองไม่ติดขดั (เช่น ระบบไม่ล่มขณะใชง้าน) 
1 1 1 1.0 ผา่น 

5.2 ระบบของแพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีความพร้อมในการใชง้าน 24 ชม. ไม่มีเวลาเปิด-

ปิด ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดต้ามตอ้งการ (เช่น สามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดทุ้กเวลา) 
1 1 1 1.0 ผา่น 

6. ระบบชําระเงนิ (Payment System) 

6.1 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์รองรับการชาํระเงินหลากหลายช่องทาง (เช่น การชาํระเงิน

ปลายทาง หรือบตัรเครดิต/เดบิต เป็นตน้) 
0 1 1 0.67 ผา่น 

6.2 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีระบบการชาํระเงินท่ีปลอดภยั (เช่น มีการรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลบตัรเครดิต เป็นตน้) 
1 1 1 1.0 ผา่น 

7. บริการด้านขนส่ง (Delivery Service) 

7.1 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์สามารถจดัส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด 
1 1 1 1.0 ผา่น 

7.2 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์สามารถจดัส่งสินคา้ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น และ อยูใ่นสภาพ

สมบูรณ์ตรงตามคาํสัง่ซ้ือ 
1 1 1 1.0 ผา่น 

7.3 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีรูปแบบการจดัส่งสินคา้ท่ีหลากหลาย (เช่น Kerry, Flash, 

ไปรษณียไ์ทย) 
0 1 1 0.67 ผา่น 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อคาํถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

ผล 
1 2 3 IOC 

8. การตอบสนอง (Responsiveness) 

8.1 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีการตอบข้อสักถามได้อย่างรวดเร็วทนัที (เช่น คาํถาม

เก่ียวกบัสินคา้หรือการใชง้าน) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

8.2 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกับสินค้าหรือการใช้งานได้อย่าง

รวดเร็วทนัที (เช่น สามารถเปล่ียนสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นตน้) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

9.คุณภาพ (Quality) 

9.1 สินค้าท่ีขายบนแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์มีคุณภาพตรงกับท่ีผู ้ซ้ือคาดหวงั (เช่น 

ปลอดภยั สดใหม่ หรือ ไร้สารเคมี เป็นตน้) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

9.2 สินค้าท่ีขายบนแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์มีคุณภาพเดียวกับสินค้าท่ีขายผ่านทาง

ช่องทางออฟไลน์ (เช่น รูปลกัษณ์ของสินคา้ เป็นตน้) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

10. ความหลากหลาย (Diversity) 

10.1 สินค้าท่ีขายบนแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์มีความหลากหลาย ครอบคลุมความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อได ้(เช่น ผกัผลไม ้สินคา้แปรรูปและเคร่ืองมืออุปกรณ์ เป็นตน้) 

0 1 1 0.67 ผา่น 

10.2 สินคา้ท่ีขายบนแพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีระดบัราคาท่ีหลากหลายให้ผูบ้ริโภคเลือก

ซ้ือ (เช่น สินคา้ผลไมเ้กรด premium) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

11. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 

11.1 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นประจาํ (เช่น ส่วนลด

สินคา้และฟรีค่าจดัส่ง เป็นตน้) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

11.2 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีสิทธิพิเศษสาํหรับสมาชิกใหม่หรือผูใ้ชท่ี้เป็นสมาชิกอยู่

แลว้ (เช่น โคด้ส่วนลด จดัส่งฟรีสาํหรับการสัง่ซ้ือคร้ังแรก เป็นตน้) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

12. ประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) 

12.1 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีการแนะนาํสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์หรือช่องทางการ

ขายสมํ่าเสมอ (เช่นการ Live แนะนาํสินคา้จากผูข้าย) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

12.2 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์ส่งข่าวสาร โปรโมชัน่ สิทธิพิเศษ ผ่านช่องทางต่างๆให้

ผูใ้ชง้านอยา่งสมํ่าเสมอ (เช่น Facebook page และ Line เป็นตน้) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

13. ผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit) 

13.1 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์ช่วยให้สามารถคน้หาสินคา้เกษตรไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัที 1 1 1 1.0 ผา่น 

13.2 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์ช่วยให้ผูซ้ื้อสามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของ

สินคา้ ทาํให้ผูซ้ื้อรู้สึกถึงความประหยดัและไดคุ้ณภาพท่ีตอ้งการ 

1 1 0 0.67 ผา่น 

13.3 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์ช่วยให้สามารถซ้ือสินคา้เกษตรไดใ้นราคาตํ่ากว่าช่องทาง

อ่ืนๆได ้(เช่น มีการแจกโคด้ส่วนลด เป็นตน้) 

1 0 1 0.67 ผา่น 

13.4 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์ทาํให้ผูใ้ช้งานไดรู้้จกัสินคา้เกษตรท่ีหลากหลายเพ่ิมมาก

ข้ึน 

1 1 1 1.0 ผา่น 

14. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

14.1 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีการแสดงใบหรือตรารับรองมาตรฐานต่างๆของสินคา้ 

(เช่น Organic, เลขท่ีอย. เป็นตน้) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

14.2 แพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีการแสดงคะแนนรีวิวสินคา้จากผูซ้ื้อ 1 1 1 1.0 ผา่น 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อคาํถาม 
ผู้เช่ียวชาญ 

ผล 
1 2 3 IOC 

15. ความง่ายในการใช้งาน (Easy to use) 

15.1 การใช้งานระบบการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์มีขั้นตอนการใช้งานท่ี

ง่ายไม่ซบัซอ้น 

1 1 1 1.0 ผา่น 

15.2 การใชง้านระบบการซ้ือสินคา้บนแพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์สามารถเรียนรู้วิธีการใช้

ไดด้ว้ยตนเอง 

1 0 1 0.67 ผา่น 

16. ความง่ายในการค้นหา (Easy to search) 

16.1 สามารถคน้หาสินคา้บนแพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์ไดง่้าย (เช่น มีระบบกรองสินคา้

ในแต่ละหมวดหมู่ สามารถดูสินคา้จากราคาตํ่า-สูง เป็นตน้) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

16.2 สามารถคน้หาสินคา้บนแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว (เช่น มีกล่อง

คน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการไดท้นัที) 

1 1 1 1.0 ผา่น 

17. ความตั้งใจใช้ (Intention to use) 

17.1 ท่านมีความตั้งใจใชแ้พลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์เพ่ือคน้หาขอ้มูลของสินคา้เกษตร 1 1 1 1.0 ผา่น 

17.2 ท่านมีความตั้งใจจะใชแ้พลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์เพ่ือซ้ือสินคา้การเกษตร 1 1 1 1.0 ผา่น 

18. ใช้ต่อในอนาคต (Use in future) 

18.1 ท่านจะใชแ้พลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์เพ่ือซ้ือสินคา้การเกษตรอยา่งต่อเน่ือง 1 0 1 0.67 ผา่น 

18.2 ท่านจะแนะนาํให้ผูอ่ื้นใชง้านแพลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์เพ่ือซ้ือสินคา้การเกษตร 1 1 1 1.0 ผา่น 

 

6. อภิปรายผล  

 การศึกษางานวิจัยในคร้ังน้ี ได้ดาํเนินตามระเบียบขั้นตอนการวิจยั เร่ิมจากการทบทวนวรรณกรรม 

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญ พฒันาขอ้คาํถามและทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและสรุปผล ตามลาํดบั                

เพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้เกษตร

ผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล (Information 

Quality) แบ่งออกเป็น ความครบถว้นของขอ้มูล (Completeness) และ ความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล (Up to Date) 

ดา้นคุณภาพระบบ (System Quality) แบ่งออกเป็น ความปลอดภยัของระบบ (Security) การออกแบบ (Application 

Design) ระบบชาํระเงิน(Payment System) และความเสถียร (Stability) ดา้นคุณภาพการบริการ (Service Quality) แบ่ง

ออกเป็น บริการการขนส่ง (Delivery service) และ การตอบสนอง (Responsiveness) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Agricultural 

Product Attributes) แบ่งออกเป็น คุณภาพ (Quality) และความหลากหลาย (Diversity) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) แบ่งออกเป็น การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) และการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation)       

ดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน (Perceived usefulness) แบ่งออกเป็น ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (Benefit) และ 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน (Perceived Ease of use) แบ่งออกเป็น ง่ายใน               

การใชง้าน (Easy to use) และ ง่ายต่อการคน้หาสินคา้ (Easy to search) และดา้นความตั้งใจใช ้(Intention to use) 

แบ่งออกเป็น ความตั้งใจใชแ้พลตฟอร์มสินคา้เกษตรออนไลน์ (Intention to use) และใชต้่อในอนาคต (Use in 

Future) 
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7. ข้อเสนอแนะ 

สาํหรับการศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์และแนวทางเพ่ือนาํไปปรับใชใ้ชเ้พ่ือเป็นประโยชน์

สาํหรับผูป้ระกอบท่ีจาํหน่ายสินคา้การเกษตรบนช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงเป็นแนวในการพฒันาแพลตฟอร์มท่ี

ใชซ้ื้อสินคา้เกษตรใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือดึงดูดใหผู้บ้ริโภคหนัมาซ้ือสินคา้เกษตรออนไลนม์ากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบ

เกอร่ีของนกัศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี  โดยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ สาํรวจกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

213 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะห์สถิติ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

ค่า T-Test (Independent Sample t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson)  

  ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเบเกอร่ีทุกด้านมีค่าเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด               

โดยดา้นราคามีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์

(2) พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 และ (3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญั

ท่ีระดบั 0.01โดยส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์มากท่ีสุด  รองลงมาดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์

 

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด  การตดัสินซ้ือเบเกอร่ี  

 

ABSTRACT 

 The main objective of this research was to study the marketing mix factors impacts buying decision on 

bakery product of students Burapha University Chanthaburi Campus by quantitative research. A questionnaire 

mailto:vajiraporn@go.buu.ac.th
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was used to collect data from a sample of 218 students. the data were analyzed by using frequency, percentage, 

standard deviation statistics, independent sample t-test, One-way ANOVA, and Pearson correlation. 

 The results of the research revealed that (1) the means of marketing mix in the overview and all aspect 

were at a high level, the price was the highest, followed by the channel, the promotion, and the product was the 

lowest, respectively. (2) The difference of income per month have significantly affected to decision of buying 

bakery at the level of 0.05. (3) The marketing mix factors significantly correlated with bakery buying decision at 

the level of 0.01, by the promotion was the most correlated with bakery buying decision. 
 

Keywords: Marketing Mix, Bakery Buying Decision 
 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

อาหารวา่งหรือของวา่งหมายถึง อาหารระหวา่งม้ือ เป็นอาหารประเภทเบาๆ มีปริมาณอาหารนอ้ยกว่า 

อาหารประจาํม้ืออาจจะเป็นอาหารนํ้ าหรืออาหารแห้ง มีทั้งคาวและหวาน หรือเป็นอาหารช้ินเล็กๆ ขนาดพอคาํ 

หยิบรับประทานไดง่้าย จดัให้สวยงามน่ารับประทาน อาหารว่างเป็นทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติหรือ

รับประทานควบคู่กบัเคร่ืองด่ืมร้อน หรือนํ้ าผลไมอ้ย่างใดอยา่งหน่ึง  ตวัอย่างเช่น เบอร่ี ขนมไทย ขนมขบเค้ียว  

เป็นตน้  

“เบเกอร่ี” เป็นของวา่งหรืออาหารวา่งท่ีมีผลิตจากแป้งสาลีสาํเร็จรูปและทาํใหสุ้กโดยการอบ ประเภทเบ

เกอร่ีไดจ้าํแนกได ้4 กลุ่มไดแ้ก่ขนมปัง เคก้ เพสทรี   อีกทั้งคนไทยเร่ิมหันมาบริโภค “ขนมปัง” เป็นอาหารหลกั

แทน “ขา้ว” ส่งผลใหภ้าพรวมมูลค่าตลาดเบเกอร่ีอยูท่ี่ 22,300 ลา้นบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2565)   

“เบเกอร่ี” เป็นอีกหน่ึงธุรกิจ ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูค้นเป็นจาํนวนมาก ทั้งในดา้นผูป้ระกอบการและ

ผูบ้ริโภค “เบเกอร่ี” เป็นธุรกิจท่ีตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องคนยคุใหม่ ท่ีใชชี้วิตเร่งรีบ ชอบความสะดวกสบาย “เบ

เกอร่ี” จึงกลายเป็นอาหารหลกั หรืออาหารวา่งระหวา่งม้ือกนัมากข้ึน ประกอบกบัการขยายตวัของธุรกิจร้านกาแฟ 

หรือคาเฟ่ในไทยมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจกาแฟ-เบเกอร่ี เป็นธุรกิจดาวรุ่ง ท่ีนักลงทุนคาดการณ์วา่มี

มูลค่าตลาดสูงกว่า 90,000 ลา้น โดยธุรกิจกาแฟอยูท่ี่ประมาณ 60,000 ลา้นบาท เติบโตปีละประมาณร้อยละ 3-5 

และธุรกิจเบเกอร่ีอยู่ท่ีประมาณ 30,000 ล้านบาท เติบโตปีละประมาณร้อยละ 7 (มติชนสุดสัปดาห์, 2565) 

ตวัอยา่งเช่นร้านคาเฟ่อเมซอน ท่ีจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมประเภทชา กาแฟ และขนมฝากขายหลายประเภทเช่น  เบเกอร่ี 

แครกเกอร์ และขนมปังกรอบ 

เป็นตน้  

ปัจจุบนัสงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีชีวติความเป็นอยูแ่บบเร่งรีบและการแข่งขนักบัเวลา ส่งผลใหพ้ฤติกรรม

ของผูค้นในสังคมไทยเปล่ียนไปจากเดิม ผูค้นมองหาความสะดวกสบาย อาหารพร้อมทานหรือเบเกอร่ี เพ่ือให้

ตอบโจทยใ์นการใชชี้วิต เบเกอร่ีหรืออาหารว่างจึงไดรั้บความนิยมมากข้ึนในสังคมปัจจุบนั ผูค้นหันมาสนใจ

บริโภคเบเกอร่ีเป็นอาหารวา่ง รวมไปถึงการรับประทานทดแทนอาหารม้ือหลกั เน่ืองจากประหยดัเวลา และลด

ขั้นตอนการจดัเตรียมอาหารท่ียุง่ยาก และผูค้นมีความตอ้งการรับประทานเบเกอร่ีท่ีมีความหลากหลาย อีกทั้งความ

นิยมในการประกอบธุรกิจเบเกอร่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้ส่งผลต่อธุรกิจเบเกอร่ีมีการข่งขนัเพ่ิมข้ึน ดังนั้นผูป้ระกอบ

ธุรกิจเบเกอร่ีควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพ่ือนาํไปพฒันาส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือสร้างความพึง

พอใจใหก้บัผูบ้ริโภค และใหก้ลบัมาซ้ือซํ้ า 
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สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ(2560) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนกัศึกษาพบว่านักศึกษาไม่ได้

รับประทานอาหารเชา้เน่ืองจากตอ้งรีบเขา้เรียนให้ทนั ทาํให้นกัศึกษาเลือกรับประทานอาหารท่ีหาซ้ือไดส้ะดวก 

เช่น เบเกอร่ี อีกทั้งสุวลกัษณ์ โลหกลุ (2565) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารวา่งของนกัศึกษาพบวา่พฤติกรรม

การบริโภคอาหารว่างของนักศึกษามีการปฏิบัติบ่อยคร้ังอาจเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ

นกัศึกษาในปัจจุบนัเปล่ียนไปท่ีเนน้ความรวดเร็วเน่ืองจากมีความเร่งรีบในการเรียน    

 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจการศึกษาผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเบเกอร่ีของกลุ่มนักศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจากนักศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขต

จนัทบุรี เน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนานอกเขตจงัหวดัจนัทบุรีและพกัในหอพกันักศึกษาหรือหอพกั

เอกชนระหวา่งการศึกษา  มีพฤติกรรมเร่งรีบเพ่ือใหเ้ขา้เรียนใหท้นัเวลา ทาํให้ตอ้งหาอาหารวา่งรับประทานแทน

อาหารเชา้ เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมสอดคลอ้งขอบเขตดา้นเน้ือหาของงานวจิยั     

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเบเกอร่ี  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา                 

วทิยาเขตจนัทบุรี 

(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเบเกอร่ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของนักศึกษา

มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

              แนวคดิ ทฤษฎด้ีานการตดัสินใจซ้ือ 

 การตดัสินใจ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกข้ึนไป Schiffman and Kanuk 

(1994) อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กระบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมดา้นจิตใจ 

และทางกายภาพซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีทาํให้เกิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตาม

บุคคลอ่ืน  

 การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มีกระบวนการอยู ่5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) การรับรู้ความตอ้งการ 2) การคน้หา

ขอ้มูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตดัสินใจซ้ือ 5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ บางคร้ังกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภคอาจมีเพียงไม่ก่ีขั้นตอนหรืออาจมีเพียงการรับรู้ปัญหาแลว้ตดัสินใจซ้ือเลยก็สามารถเป็นไปได ้

หากส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีการซ้ืออยูป่ระจาํ Kotler and Armstrong อา้งถึงใน ลภสัวณ์ี เล้ียงเจริญสุข (2561)  

แนวคดิ ทฤษฎด้ีานส่วนประสมทางการตลาด  

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4 P’s ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง               

การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค 

วทิวสั รุ่งเรืองผล (2555)  

               1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ในท่ีน้ีจะมีความหมายรวมถึง สินคา้ และการบริการ รวมถึงแนวความคิด 

บุคคล องคก์ร และอ่ืนๆ โดยนกัการตลาดจะมุ่งจดัหาผลิตภณัฑเ์พ่ือการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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2. ราคา (Price) ผลิตภณัฑ์ท่ีนักการตลาดไดจ้ดัหาเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงในขา้งตน้นั้น จะตอ้งอยูภ่ายใตร้ะดบัราคาท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยนิดีท่ีจะจบัจ่าย เพ่ือ

หาซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ ดว้ยเหตุน้ี การกาํหนดราคาขายให้กบัผลิตภณัฑโ์ดยนักการตลาดควรคาํนึงถึงความคุม้ค่า

และความคาดหวงัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ และตอ้งมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกับ

ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ดว้ย   
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place or Distribution ) นอกจากผลิตภณัฑ ์และราคา ท่ีจะตอ้งสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการและพึงพอใจของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายแล้ว นักการตลาดยงัต้องตระหนักถึง

ความสําคญัของการบริหาร ช่องทางการจดัจาํหน่าย อนัหมายถึงการดาํเนินการเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์นั้นๆ สามารถ

ไปสู่ผูบ้ริโภคไดภ้ายใตเ้ง่ือนไข  ดา้นเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีความสะดวกต่อการซ้ือหาของผูบ้ริโภคและท่ี

สาํคญั คือ ช่องทางการจดัจาํหน่ายนั้นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัการบริหารดา้นผลิตภณัฑ ์และราคาท่ีไดก้าํหนด

ข้ึนดว้ย เน่ืองจากสถานท่ีจดัจาํหน่าย  มีผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือในดา้นคุณภาพและราคาของผลิตภณัฑด์ว้ย 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  แมว้า่องคป์ระกอบทั้ง 3 ประการขา้งตน้ จะเป็นส่วนสาํคญั

ในการตอบสนองต่อความต้องการและก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แก่ผูบ้ริโภค แต่หากขาดซ่ึง                      

การส่ือสารเพ่ือใหลู้กคา้รับรู้ถึงคุณประโยชน์และคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ระดบัราคา และช่องทางการจดัจาํหน่าย

ต่างๆ และกระตุน้ความตอ้งการของลูกคา้ แลว้ย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคข้ึนได ้

ดงันั้น การส่งเสริมการตลาด เช่น การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดดว้ยกิจกรรมต่างๆ 

ทั้งลด แลก แจก แถม เป็นตน้ จึงนบัเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในส่วนประสมทางการตลาด 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

วรงค ์ภู่ระหงษ ์(2565) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมอบของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคขนม

อบไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนอาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคขนม

อบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทุกด้านของพฤติกรรมการ

บริโภคขนมอบ  

มณฑิกา ปรีติประสงค ์(2564) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมฝากขาย ร้านกาแฟคา

เฟ่ อเมซอน พบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและ

อาชีพไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขนมฝากขาย ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง สถิติ 0.05  นอกจากน้ีพบวา่ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือขนมฝากขาย 

ธนทั พลายละหารและคณะ (2564) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือขนมขบเค้ียว

แบบฉับพลนัของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และวาย พบวา่ส่วนประสมทางการตลาดขนมขบเค้ียวในภาพรวม 

และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านช่องทางการจัดหน่ายเป็นอันดับแรก ส่วนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการซ้ือแบบฉบัพลนัของผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และวายมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั

มาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพลศกัด์ิ  ศิริเสตสุวรรณ (2561) พบวา่ปัจจยัราคา (Price) ปัจจยัทาง

การตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการซ้ือโดยฉับพลนัของกลุ่มเจนเนอเรชั่น X Y และ Z ใน

ประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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      นิมิต ซุน้สั้น และสิรินทรา สงัขท์อง (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภคสาํหรับอาหารสาํเร็จรูปในร้านสะดวกซ้ือ พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อาย ุ18-27 ปี อาชีพนกัศึกษา      

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการช่วงเวลา 09.01-13.00น. และช่วงเวลา    

17.01-21.00น. นอกจากนั้น ประเภทสินคา้เป็นอาหารว่างมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ อาหารแช่แข็ง แซนวิช                    

ไสก้รอก ผลไม ้แฮมเบอร์เกอร์ และขนมหวาน และพบวา่ส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจดา้นราคา 

และการส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสําหรับอาหารสําเร็จรูปในร้านสะดวกซ้ือท่ี

แตกต่างกนั  

ธญัญาศิริ สุรพนิจและกตญั�ู หิรัญญสมบูรณ์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี จากร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง  เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีเพราะร้านอยูใ่กลบ้า้น/ท่ีทาํงานสะดวกในการซ้ือ ประเภทของเบเกอร่ีท่ีซ้ือ 

คือ ขนมปัง ซ้ือในช่วงเวลา 06.01-12.00 น. ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ใช้จ่ายใน                

การซ้ือแต่ละคร้ัง คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 บาท ผูมี้อิทธิพลในการซ้ือผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีคือตัวเอง ระดับ                  

ความคิดเห็นเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมทั้ง 4 ดา้น มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากและดา้น

การส่งเสริมการตลาดมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางตามลาํดบั  

3.2  สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อเบเกอร่ีท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของเบเกอร่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี   

3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัศึกษามหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี และมีประสบการณ์ 

การซ้ือเบเกอร่ี จาํนวน 1,029 คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชว้ธีิการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

จาํนวน 213 คน โดยอา้งอิงการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาก Hair et al. (2013) อา้งถึงใน วฒิุ สุขเจริญ (2561) ไดก้ล่าว

ไวว้่าจาํนวนกลุ่มตวัอย่างตอ้งเป็น 5 เท่าของจาํนวนขอ้คาํถามในแบบสอบถาม และงานวิจยัของ Little, T. D. 

(2013) ระบุว่า การวิจยัเชิงสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์กลุ่มตวัอย่างขั้นตํ่าตอ้งไม่น้อยกว่า 100 ตวัอย่าง 

งานวจิยัน้ีจึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งไวไ้ม่ตํ่ากวา่ 100 คน เพ่ือไดผ้ลขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเป็นตวัแทนประชากร

ท่ีดี 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

การตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง 

การตลาด 
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4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปดว้ย (1) ปัจจยัดา้นปัจจยั

ส่วนบุคคล  (แบบสอบถามแบบเลือกตอบ)  (2) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (แบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า) (3) ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ (แบบมาตราส่วนประมาณค่า ) โดยแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดบั ตาม

แบบการประยุกต์ใชลิ้เคิร์ท (Likert Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด และ (4) ขอ้เสนอแนะ 

(แบบสอบถามแบบปลายเปิด)  

 4.2.1 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร บทความ 

วทิยานิพนธ์และผลงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงแหล่งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถใชอ้า้งอิงได ้

3. ผูศึ้กษาทาํการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี  

3.1 ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงคใ์น

การวิจยั จากนั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งในดา้นเน้ือหาความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้

และตรวจสอบ ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) รายการคาํถามในแบบสอบถามมีค่า IOC ระหวา่ง 0.75-1.00   

3.2 ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผู ้ศึกษาได้นําแบบสอบถามไปทดสอบก่อน

นาํไปใชจ้ริง (Pre-Test) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 20 คนจากนั้นนาํไปทดสอบหาความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.84   

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2565 โดยการใชแ้บบสอบถาม

ออนไลน์ มีผูต้อบแบบสอบถามกลบัมาจาํนวน 213 คน โดยมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไวส้องเท่า  

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

คณะผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไป ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือใชส้าํหรับการบรรยายลกัษณะของ

ขอ้มูล โดยใช้ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2. การทดสอบสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการหาความแตกต่างของ

ขอ้มูล และทดสอบสมมติฐานการวจิยั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ดงัน้ี 

  2.1 สถิติ (t-test for Independent Samples) ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ใน

การทดสอบปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคนและการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี   

 2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ใช้

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มท่ีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไปใชใ้นการทดสอบสถิติกบัตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล

และการตดัสินใจซ้ือ หากพบความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบแบบรายคู่โดยใช้วิธีของ Fisher's Least 

Significant Difference (LSD) 

2.3 สถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ใช้ใน             

การทดสอบสถิติหาความสมัพนัธ์นะหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเบเกอร่ีและปัจจยัดา้นการตดัสินใจ

ซ้ือเบเกอร่ี 
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5. ผลการวจัิย 

จากการสํารวจ และวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเบเกอร่ี ในมหาวิทยาลยับูรพา 

วิทยาเขตจนัทบุรี พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม 213 คน ประกอบดว้ยเพศหญิง ร้อยละ 77.0 เพศชายร้อยละ 23.0   

ศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 18.3  ศึกษาใน               

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.1 ผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน                 

3,000 - 5,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 

ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้เบเกอร่ีในทุกดา้น ในระดบั

มากท่ีสุด โดยดา้นราคามีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้น

ผลิตภณัฑต์ามลาํดบั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1    

 

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ (𝐱𝐱�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเเปรผล 

ผลิตภณัฑ ์ 4.387 0.500 มากท่ีสุด 

ราคา 4.489 0.526 มากท่ีสุด 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 4.442 0.554 มากท่ีสุด 

การส่งเสริมการตลาด 4.409 0.617 มากท่ีสุด 

  

ด้านการตดัสินใจซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของนกัศึกษามหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี มีภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีด้วยตัวของผูต้อบแบบสอบถามเอง รองมาคือ ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือและพิจารณารูปลกัษณ์ของสินคา้ หรือบริการร้านเบเกอร่ี และขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ก่อนจะตดัสินใจซ้ือสินคา้ จะเปรียบเทียบขอ้มูลของแต่ละร้านก่อน  รายละเอียดดงัตารางท่ี 2  
   

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ  

การตัดสินใจซ้ือ 
ค่าเฉลีย่ 

(𝐱𝐱�) 

ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 
การเเปรผล 

ใชเ้วลาพิจารณาอยา่งมากในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 4.028 0.889 มาก 

มีการเปรียบเทียบขอ้มูลของแต่ละร้านก่อนก่อนตดัสินใจซ้ือ 3.896 0.989 มาก 

มีการสอบถามผูข้ายใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนก่อนซ้ือ 4.000 0.951 มาก 

พิถีพิถนัในการเลือกซ้ือและพิจารณารูปลกัษณ์ก่อนตดัสินใจ

ซ้ือ 
4.103 0.851 มาก 

ตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีดว้ยตวัเอง 4.478 0.648 มากท่ีสุด 

รวม 4.101 0.650 มาก 

 

          ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีของนักศึกษา

มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี 
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 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี                      

ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต 0.05 (ค่า P-Value = 0 .039) ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ                   

ชั้นปีท่ีศึกษา คณะท่ีต่างกันไม่มีความแตกต่างต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  ดังนั้ น

ผลการวจิยัยอมรับสมมติฐานท่ี  1 บางส่วน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเบเกอร่ีท่ีแตกต่าง 

ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ข้อที ่3  ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของเบเกอร่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี   

ผลการศึกษาพบว่าผลรวมของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

ซ้ืออยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 โดยส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดเบเกอร่ีมีความสัมพนัธ์

ต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีสูงสุด มีค่าความสัมพนัธ์ 0.510 ตามดว้ย ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นราคา และ

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าความสมัพนัธ์  0.448, 0.400, และ 0.319 ตามลาํดบั (รายละเอียดดงัตารางท่ี 3) ดงันั้นผลการวจิยั

ยอมรับ สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดเบเกอร่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ  เบเกอร่ี  

 

ตารางที ่3 แสดงผลความสมัพนัธ์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของเบเกอร่ีและการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
การตัดสินใจซ้ือ 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 0.319** 0.000 213 

ดา้นราคา (Price) 0.400** 0.000 213 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 0.448** 0.000 213 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 0.510** 0.000 213 

     ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

6. อภิปรายผล  

  6.1 ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคเบเกอร่ี  

ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด ของนกัศึกษามหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี โดยภาพรวมทุกดา้น

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญั ดา้นราคา เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิมิต 

ซุน้สั้น และสิรินทรา สังขท์อง (2563) ท่ีพบวา่ส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมีเพียงดา้นราคา 

และการส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสําหรับอาหารสําเร็จรูปในร้านสะดวกซ้ือท่ี

แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ มณฑิกา ปรีติประสงค์ (2564) พบว่าาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือขนม

ฝากขาย 

 โดยผลการศึกษาจากงานวิจัยน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัท พลายละหาร (2564) ท่ีพบว่า

ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์ 

รวมทั้งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธัญญาศิริ สุรพนิจและกตญั�ู หิรัญญสมบูรณ์ (2560) ท่ีพบว่าระดบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบั ส่วนประสมทางการตลาดซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี จากร้านสะดวกซ้ือสมยัใหม่ในกรุงเทพมหานคร 
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โดยรวมทั้ง 4 ดา้น คือดา้นช่องทางการจดัทาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางตามลาํดบั เป็นเพราะวา่มีช่องทางการจดั

จาํหน่ายท่ีหลากหลายซ่ึงง่ายต่อการเลือกซ้ือ 

 6.2 ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศ ชั้นทีท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา ท่ีต่างกนัไม่มีความ

แตกต่างต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งหากจาํแนกตามอาชีพ จะเป็น

กลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่ประกอบอาชีพ และช่วงชั้นปีท่ีศึกษาท่ีมีความแตกต่างของแต่ละระดบัเท่ากบั 1 ปี สะทอ้นให้

เห็นว่าลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกนั จึงทาํให้ไม่มีความแตกต่างกนัในการการตดัสินใจ

ซ้ือเบเกอร่ี  ยกเวน้รายไดท่ี้ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนั  

ส่วนรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ีท่ีต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญาศิริ สุ

รพนิจและกตญั�ู หิรัญญสมบูรณ์ (2560) พบวา่โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้หรือเบเกอร่ีข้ึนอยูก่บัรายได ้โดยท่ี

ผูมี้รายได้ค่อนขา้งสูงจะยอมจ่ายแพงกว่าเพ่ือให้ได้รับประทานเบเกอร่ีท่ีช่ืนชอบและอยู่ในช่วงกระแสนิยม 

แตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยจะซ้ือสินคา้หรือเบเกอร่ีท่ีราคาคุม้กบัปริมาณเพราะมองวา่เบเกอร่ีเป็นอาหาร

หลกัท่ีซ้ือไดใ้นงบประมาณท่ีมีอยูแ่ละซ้ือเพ่ือเป็นการรับประทานอาหารบางม้ือได ้

6.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี 

ส่วนประสมทางการตลาดของเบเกอร่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือเบเกอร่ีของนักศึกษา

มหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตจนัทบุรี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิมิต ซุน้สั้น และสิรินทรา สงัขท์อง (2563) พบวา่ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และกลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑน์อ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ขณะเดียวกนัไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นราคา

มากกวา่ช่องทางอ่ืน แสดงให้เห็นวา่การตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอย่างพิจารณาจากส่งเสริมทางการตลาด ในการซ้ือ 

ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีมารับประทาน รวมทั้งดา้นราคาท่ีเหมาะสม มากกวา่ตวัผลิตภณัฑ ์

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้  

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรปรับปรุงรสชาติของเบเกอร่ีให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย เช่นจดัให้มีสินคา้

ทดลองชิมก่อนท่ีจะนาํออกจาํหน่าย ปรับปรุงรูปลกัษณ์ของเบเกอร่ีใหน่้ารับประทาน รวมทั้งคาํนึงถึงความสด

ใหม่ของเบเกอร่ี 

2. ดา้นราคา ควรปรับปรุงในการจดัแสดงราคาสินคา้ให้มีความชดัเจนและเห็นไดง่้าย รวมไปถึง

การมีระดบัสินคา้ท่ีหลากหลายให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือ และราคาของสินคา้ควรมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของ 

เบเกอร่ี 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรปรับปรุงใหมี้หนา้ร้านท่ีผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกและ

ง่ายต่อการมองเห็น รวมทั้งมีบริการจดัส่งถึงบา้น และมีช่องทางการชาํระเงินท่ีหลากหลาย เช่น การรับเงินสด             

การชาํระเงินผา่น QR-Code หรือการเก็บปลายทางสาํหรับการส่ง Delivery  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงและ

รู้จกัมากข้ึน เช่น Facebook, Instagram,  และTikTok 
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7.2  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

การศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ควรขยายกลุ่มตวัอยา่งให้กวา้งข้ึน หรือนอกเหนือจากพ้ืนท่ีท่ีไดเ้ก็บขอ้มูล

เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในคร้ังน้ี  รวมทั้งศึกษาเพ่ิมเติมส่วนประสมทางการตลาด 7P ท่ีส่งผล

ต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเบเกอร่ี เพ่ือไดข้อ้มูลในดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

ความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) ของวิศวกรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยาน

ยนต ์กลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานวิศวกรการผลิตท่ีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ท่ีมีท่ีตั้งในเขตพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก จาํนวน 250 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถามและสถิติการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple Linear Regression Analysis) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในการใชง้าน อิทธิพลทาง

สงัคม และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชเ้ทคโนโลย ีIndustrial 

Internet of Things (IIoT) ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต,์ พฤติกรรมความตั้งใจใชเ้ทคโนโลย,ี Industrial Internet of Things 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the influence of technology adoption factors on the behavior 

of industrial Internet of Things (IIoT) technology intent among production engineers in the automotive industry. 

The sample group is production engineer employees working in the automotive parts industry who are located in 

the Eastern Economic Corridor area of 250 people. Questionnaires and statistics of Multiple Linear Regression 

Analysis. The adoption factor of information technology includes performance expectations use expectation 
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social influence and the condition of the facilities in use influences the behavior of the Industrial Internet of 

Things (IIoT) technology intent of the automotive parts industry at .05 level of statistical significance. 

 

Keywords: Automotive Parts Industry, Behavioral Intention Technology, Industrial Internet of Things (IIoT) 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

การนาํ Internet of Things (IoT)  มาใชง้านในภาครัฐและเอกชนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานได้

มากกว่าการทํางานด้วยตนเองได้ถึงร้อยละ 50 (Sciban Rowan, 2019)ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวคิดเก่ียวกับ                 

การปฏิวติัอุตสาหกรรม 4.0 คือ ความสามารถในการใชง้านระบบเครือข่ายเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิต การใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) เป็นหัวใจหลกัของอุตสาหกรรมสมยัใหม่ การลงทุน

กบัระบบเครือข่ายท่ีมีคุณภาพจึงมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่การลงทุนในเคร่ืองจกัร  

ในเขตอุตสาหกรรมท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน คือเขตพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกซ่ึงประกอบไปดว้ยจงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีจาํนวน

โรงงานอุตสาหกรรมรวมกนัมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2563) รัฐบาลไดพิ้จารณาถึง

ศกัยภาพของพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งดา้นการเป็นฐาน 

การผลิตอุตสาหกรรรม และเป็นจุดเช่ือมโยงดา้นโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน จึงไดมี้แนวคิดโครงการพฒันา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกข้ึน (Eastern Economic Corrior, EEC) ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั เพ่ือ

ยกระดับพ้ืนท่ีให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนําของเอเชีย พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค                      

การพฒันาเมืองและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการยกระดบัอุตสาหกรรมดว้ยการใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง เพ่ือเป็นส่วนสาํคญั

ในการนาํพาประเทศพน้กบัดกัรายไดป้านกลาง  นอกจากน้ี EEC เป็นแผนยทุธศาสตร์ประเทศภายใตน้โยบายไทย

แลนด์ 4.0 ส่งผลให้สามารถ ไดรั้บสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีนิติบุคคลร้อยละ 50 ของเงินลุงทุน เพ่ิมอีก 3 ปี 

จากเกณฑป์กติ (สาํนกังานส่งเสริมการลงทุน, 2563) ซ่ึงเป็นศูนยร์วมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใชเ้ทคโนโลยเีป็น

ตวัขบัเคล่ือนอุตสาหกรรม ดงันั้นสถานประกอบการจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั

แนวคิด (Concept) ของอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมถึงประเมินความพร้อม ทั้ งในมุมมองของ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ กลยทุธ์การบริหารจดัการองคก์ร ตลอดจนศกัยภาพทางธุรกิจเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใน

การวางแผนการพัฒนากิจการของสถานประกอบการสําหรับรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีใน

ภาคอุตสาหกรรมของตนเองต่อไปได ้ซ่ึงแต่ละสถานประกอบการมีแนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ี

แตกต่างกนัออกไปตามบริบทของสาขาอุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทางการแข่งขนัในอนาคต 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย นอกจากน้ียงัมีความสาํคญัในระดบัตน้ๆ ในการสร้างรายไดห้ลกัให้กบัประเทศ เป้าหมายการส่งออกปี 2564 

407,036.78 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.05 การส่งออกช้ินส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ปี 2564 (ม.ค.) มีมูลค่า 

38,178.88 ลา้นบาทปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.69 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.50 ของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งประเทศ 

โดยการส่งออกร้อยละ 64.57 มาจากส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต ์มีมูลค่า 24,652.97 ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 11.46 (กองวจิยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2563) ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรับตวัและพร้อมรับเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มากข้ึน เพ่ือต่อยอดสู่การผลิตในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตท่ี์มีความยากและมีความซบัซอ้น รวมถึง
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การนาํเอาระบบอตัโนมติัมาใชใ้นส่วนการผลิตมากข้ึนในดา้นผลประกอบการท่ีสูงข้ึนและการผลิตท่ีสามารถ

รองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้พ่ิมข้ึนรวมถึงส่งผลต่อเน่ืองในการเติบโตทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต ์

จากการศึกษางานวิจัยของ Salsabila, Abdurachman, and Marpaung (2019) ศึกษา เร่ือง การวิเคราะห์

พฤติกรรมการใช ้E-Learning โดยใชท้ฤษฎีรวมการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี (กรณีศึกษา Stmik Mikroskil) 

ผลท่ีไดพ้บวา่ ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความ สะดวก และอิทธิพลทางสงัคม ส่งผลกระทบ

เชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชง้าน และสภาพส่ิงอาํนวย ความสะดวกส่งผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช ้

ซ่ึงผูใ้ช้ตอ้งมีการปรับตวัในการเรียนรู้ระบบ ELearning และงานวิจัยของ Maita, Saide, Indrajit, and Irmayani 

(2018) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ พฤติกรรมของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบสารสนเทศทางการศึกษาโดยใชท้ฤษฎีรวมของ

การยอมรับและการใช ้เทคโนโลยี ผลท่ีไดพ้บวา่ ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความสะดวก 

และอิทธิพล ทางสงัคม ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชง้าน และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกส่งผล 

กระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช ้ผูใ้ชต้อ้งทาํตามขั้นตอนก่อนในช่วงแรก และมีคนคอยให ้คาํแนะนาํใกลชิ้ด 

เม่ือใชง้านหลาย ๆ คร้ังจะเกิดความชาํนาญ สามารถใชไ้ดด้ว้ยตนเอง (พนูเพ่ิม เสรีวชิยสวสัด์ิ, 2562) 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการนาํเทคโนโลยี  

Industrial Internet of Things (IIoT) มาใชง้านของวศิวกรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตใ์นเขต

พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก โดยมุ่งหวงัว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะเป็นพ้ืนฐานสําคญัอนัเป็น

ประโยชน์ในการพฒันาบุคลากรให้มีความใจถึงความสาํคญัของเทคโนโลยี  Industrial Internet of Things (IIoT)  

เพ่ือใหก้ารใชง้านมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต อีกทั้งยงัสามารถลดตน้ทุนในการดาํเนินการวจิยัของ

อุตสาหกรรมท่ีสนใจในการนําเทคโนโลยี  Industrial Internet of Things (IIoT)  มาใช้และเป็นข้อมูลช่วย

ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการเลือกลงทุน,การออกนโยบายและวางยทุธศาสตร์การเลือกใชเ้ทคโนโลยี

อีกดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยี 

Industrial Internet of Things (IIoT) ของวิศวกรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตใ์นเขตพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

  

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยี 

Industrial Internet of Things (IIoT) ของวิศวกรการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตใ์นเขตพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี 

การยอมรับเทคโนโลยีเป็นขั้นตอน (Process) ท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจภายในบุคคลเร่ิมจากไดย้ินในเร่ือง

วิทยาการนั้นๆ จนยอมรับนาํไปใชใ้นท่ีสุดซ่ึงกระบวนน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจ 

(Decision Making) โดยไดแ้บ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ (ภานุพงศ ์เสกทวลีาภ, 2557) 

1) ขั้นรับรู้หรือต่ืนตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเร่ิมแรกท่ีนาํไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใหม่หรือ

วิธีการใหม่ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีไดรั้บรู้เก่ียวกบัส่ิงใหม่ๆ (นวตักรรม) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพหรือกิจกรรม
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ของเขาแต่ยงัไดรั้บข่าวสารไม่ครบถว้นซ่ึงการรับรู้ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้โดยบงัเอิญจะทาํใหเ้กิดความอยากรู้และ

แกปั้ญหาท่ีตนเองมีอยู ่

2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เร่ิมให้ความสนใจรายละเอียดเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆ เป็นพฤติกรรมท่ีมี

ลกัษณะตั้งใจและในขั้นน้ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัวธีิการใหม่มากข้ึนและใชว้ธีิการคิดมากกวา่ขั้นแรกบุคลิกภาพและ

ค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของส่ิงใหม่หรือวทิยาการใหม่ดว้ย 

3) ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เร่ิมคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใชว้ิธีการใหม่ๆโดยมีการเปรียบเทียบ

ระหวา่งขอ้ดีและขอ้เสียหากวา่มีขอ้ดีมากกวา่จะตดัสินใจใชโ้ดยทัว่ไปมกัจะคิดวา่วิธีการน้ีเป็นวิธีท่ีเส่ียงไม่ทราบ

ถึงผลลพัธ์ตามมาจึงตอ้งมีแรงผลกัดนั  (Reinforcement) เพ่ือใหเ้กิดความแน่ใจโดยอาจมีคาํแนะนาํเพ่ือใชป้ระกอบ

ในการตดัสินใจ 

4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นตอนท่ีเร่ิมทดลองกบัคนส่วนนอ้ยเพ่ือตรวจสอบผลลพัธ์ดูก่อนโดย

ทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ของตนในขั้นน้ีจะสรรหาหาข่าวสารท่ีมีความเฉพาะเก่ียวกับ

วทิยาการใหม่หรือนวตักรรมนั้น 

5) ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage)เป็นขั้นท่ีปฏิบติันาํไปใชจ้ริงซ่ึงบุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ๆ 

วา่เป็นประโยชน์ในส่ิงนั้นแลว้ 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้งานเป็นตวัวดัความสําเร็จของการพฒันาการใช้ เทคโนโลยี 

(Technology Acceptance Model: TAM) เป็นการนาํแนวคิดคิดพ้ืนฐานของแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี มา

ผนวกกบัทฤษฎีการกระทาํตามหลกัเหตุและผล (Theory of reasoned action: TRA) สร้างเป็นแบบจาํลองเพ่ือใช้

สาํหรับอธิบายพฤติกรรมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการประเมินระดบัของการรับรู้ของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบ  

ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านระบบ (Behavioral Intention) และ

การใชง้านระบบ (Use Behavior) คือ 

 1. ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) คือความเช่ือของแต่ละบุคคลว่าสามารถ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานใหก้บัผูใ้ชเ้ทคโนโลยีได ้ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือมีความหมายคลา้ยคลึง

กบัความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ทฤษฎีต่าง ๆ 5 ปัจจยัดงัน้ี  

1) Perceived Usefulness คือระดับความเช่ือด้านประโยชน์ของผูใ้ช้ว่าการใช้ระบบจะช่วย เพ่ิม

ใหผ้ลของการปฏิบติังานดีข้ึน (TAM Model)  

2) Extrinsic Motivation คือผูท่ี้สามารถใชร้ะบบในการปฏิบติังานไดจ้ะนาํไปสู่ผลงานท่ีมีค่า และ

ทาํใหไ้ดรั้บในส่ิงท่ีดีกวา่ผูอ่ื้นเช่นมีการปรับปรุงการปฏิบติังานไดรั้บการข้ึนเงินเดือนหรือไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง 

(MM Model)  

3) Job-fit คือความสามารถของระบบจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ แต่ละบุคคล

ได ้(MPCU Model)  

4) Relative Advantage คือระดบัของการใชร้ะบบท่ีทาํให้เขา้ใจวา่เป็นส่ิงท่ีดีกวา่ส่ิงท่ีผ่านมา (IDT 

Model)  

5) Outcome Expectations คือความคาดหวงัถึงผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม ซ่ึงสามารถแบ่ง

ออกเป็นความคาดหวงัจากการปฏิบติังาน และความคาดหวงัส่วนบุคคล (SCT Model)  

 2. ความคาดหวงัดา้นความพยายามของผูใ้ชง้านระบบ (Effort Expectancy) คือระดบัความง่าย ในการมี

ส่วนร่วมในการใชร้ะบบประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกัดงัน้ี  
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1) Perceived Ease of Use คือ ระดับความเช่ือของบุคคลว่าการใช้ระบบเทคโนโลยี ไม่ต้องใช้               

ความพยายามสูงในการใชง้านมากนกั (TAM Model)  

2) Complexity คือ ระดบัของการเขา้ใจถึงความยากท่ีจะเขา้ใจและการใชร้ะบบ (MPCU Model)  

3) Ease of Use คือ ระดบัของการใชร้ะบบท่ีทาํใหเ้ขา้ใจวา่ยากต่อการใชง้าน (IDT Model)  

 3. อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่ากลุ่มบุคคลท่ีมีความสําคญัต่อ

บุคคลไดใ้หค้วามคาดหวงั หรือเช่ือวา่แต่ละบุคคลควรใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือ

มีแนวคิด เช่นเดียวกนักบัอิทธิพลของสงัคม ไดก้าํหนดปัจจยัทางพฤติกรรม 3 ปัจจยัดงัน้ี  

1) Subjective Norm คือ ความเขา้ใจของบุคคลกบัพฤติกรรมการแสดงออกของผูมี้อิทธิพลท่ีมีต่อ

ตนเอง (TRA Model) 

2) Social Factors คือ สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรมและขอ้ตกลง ระหว่าง

บุคคลท่ีมีอยูใ่นสถานการณ์สงัคมนั้นๆ (MPCU Model) 

3) Image คือ ระดับของการใช้นวตักรรม (ระบบ) ท่ีทําให้เข้าใจว่าช่วยเพ่ิมภาพลักษณ์หรือ

สถานะภาพทางสงัคม (IDT Model)  

 Industrial Internet of Things (IIoT)  

Industrial Internet of Things หรือ IIoT คือ การนาํเคร่ืองจกัร ระบบการวเิคราะห์ขั้นสูง และคนมาทาํงาน

ร่วมกนัผ่านโครงข่ายของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยเทคโนโลยีการส่ือสาร ส่งผลให้เกิดระบบท่ีสามารถติดตาม

เก็บข้อมูล แลกเปล่ียนและแสดงผลข้อมูลเชิงลึกท่ี เป็นประโยชน์  ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยให้

ภาคอุตสาหกรรมสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยIndustrial Internet of 

Things (IIoT) เป็นระบบท่ีช่วยปรับปรุงการเช่ือมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร ยืดหยุน่ประหยดัเวลา และ

ประหยดัค่าใช้จ่ายในการวางแผนการทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทท่ีมีความพร้อมสามารถไดรั้บ

ประโยชน์จาก IIoT ในการลดตน้ทุนการผลิตจากการบาํรุงรักษาท่ีคาดการณ์ล่วงหนา้ (Predictive maintenance) 

การตรวจสถานะของเคร่ืองจกัร (Monitor) และหลีกเล่ียงการDowntime ของระบบเพ่ิมความปลอดภยัและช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในส่วนอ่ืนไดดี้ยิ่งข้ึน และระบบเครือข่าย IIoT สามารถเช่ือมต่อขอ้มูลขนาดใหญ่

ของแต่ละหน่วยงาน ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถใชข้อ้มูลจาก IIoT ไดอ้ย่างครบถว้นและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็น

ปัจจยัสาํคญัท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจในอนาคต (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2563) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พิมพป์วีณ์ มะณีวงค ์(2563) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใชโ้ปรแกรมระบบ EXPRESS ของ

นักบญัชีในระดบัอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1) ความตั้งใจในการเลือกใชโ้ปรแกรมในภาพรวมอยู่ในระดบั                       

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น และ 2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใน               

การเลือกใชโ้ปรแกรม ไดแ้ก่ การรับรู้คุณภาพขอ้มูล การรรับรู้คุณภาพระบบ ประสบการณ์ในการใชง้าน และ              

การรับรู้ความง่ายในการใชโ้ปรแกรมส่งผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ใน

การใชง้านและการรับรู้ความง่ายในการใชง้านส่งผลเชิงบวกต่อทศันคติในการใชง้านโปรแกรม และการรับรู้

ความง่ายในการใชโ้ปรแกรม ท่ีสะทอ้นผ่านทศันคติในการใชง้านโปรแกรมและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงจะ

ส่งผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชโ้ปรแกรม และส่งผลเชิงบวกพฤติกรรมการใชโ้ปรแกรมตามลาํดบั 

นรีรัตน์  คงรักษา (2560) ได้ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการใช้เทคโนโลยี ความไว้วางใจและ                             

ความคาดหวงัของบุคคลท่ีมีต่อความตั้งใจใช ้Internet of Things (IoT) ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ แนวโนม้การใช ้
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Internet of things (IoT) ในอนาคตกาํลงัเพ่ิมข้ึน โดยเทคโนโลยท่ีีนาํมาใชก้บั Internet of Things (IoT) มีการพฒันา

อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยเฉพาะ Internet of Things (IoT) ท่ีเป็นประเภทอุปกรณ์สวมใส่ถูกพฒันาลํ้าหน้าไป

มาก แต่การยอมรับการใชง้านในปัจจุบนัยงันอ้ย ดงันั้นจึงศึกษาถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการยอมรับการใช ้Internet of 

Things  IoT) ประเภทอุปกรณ์สวมใส่ ผลจากการวเิคราะห์พบวา่ความไวว้างใจ ทศันคติ นวตักรรม ความเช่ือมโยง 

ความเขา้กนัได ้ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความสะดวกและอิทธิพลทางสงัคมส่งผลทางตรง

ต่อความตั้ งใจใช้ โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้มากท่ีสุด ได้แก่ ความเข้ากันได้ รองลงมาได้แก่                      

ความเช่ือมโยงกันและนวตักรรม ตามลาํดับ ในขณะท่ีอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชน้้อยท่ีสุด 

นอกจากน้ียงัพบว่าความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากคุณค่าตราสินคา้และ               

การรับรู้ความเส่ียง ในขณะท่ีทศันคติไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากคุณค่าตราสินคา้เท่านั้น โดยท่ีคุณค่าตราสินคา้

ส่งผลทางออ้มต่อความตั้งใจใชผ้่านทางความไวว้างใจและทศันคติ ส่วนการรับรู้ความเส่ียงส่งผลทางออ้มต่อ 

ความตั้งใจใชผ้า่นความไวว้างใจเท่านั้น 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

กรอบแนวคิดในการวจิยัน้ีประยกุตจ์ากงานวจิยัของ Venkatesh (2003) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สมมติฐานการวจิยัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 

ความคาดหวงัในการใช้งาน อิทธิพลทางสังคม และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตใ์นเขต

พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ พนักงานวิศวกรการผลิตท่ีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน

ยนตท่ี์มีท่ีตั้งในเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จาํนวน  

577 คน วิศวกรในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ                                    

ภาคตะวนัออก, 2561) โดยผูว้จิยัไดน้าํมากาํหนดขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) (Weiers & M. Ronald, 2005)  

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี(X) 

1) ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (X1) 

2) ความคาดหวงัในการใชง้าน (X2) 

3) อิทธิพลทางสงัคม (X3) 

4) สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน (X4) 

    (Venkatesh, 2003) 

พฤตกิรรมความตั้งใจใช้

เทคโนโลย ีIndustrial Internet 

of Things (IIoT) (Y) 
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 โดยจาํนวนตวัอย่างท่ีใชคื้อพนักงานวิศวกรการผลิตท่ีปฏิบติังานในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมี

ท่ีตั้งในเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ผูว้จิยัไดน้าํมากาํหนดขนาดตวัอยา่ง(Sample Size) (Weiers 

& M.Ronald, 2005) ดว้ยสมการ 

 ไดเ้ป็น               n=
NZ²σ²

Ne²+Z²σ²
                                       

ดว้ยการกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ค่าความคลาดเคล่ือนและสดัส่วนของประชากรดงัน้ี 

 1. Z แทน ค่าแจกแจงการกระจายแบบโค้งปกติท่ีใช้ในการสุ่มตัวอย่างในท่ีน้ีกําหนดระดับ                 

ความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 หรือ 1.96   

 2. 𝜎𝜎 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร 

 3. e ค่าความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมรับได้ในท่ีน้ีกาํหนดให้ความคลาดเคล่ือนเป็น 1 ส่วนใน                 

10 ส่วนของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร σ หรือจะได้ σ/10 ทั้ งน้ีตามคาํแนะนําของ (บุญธรรม                         

กิจปรีดาบริสุทธิ, 2549) ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดขา้งตน้ทั้ งหมดเท่ากับ 231 ตวัอย่าง เพ่ือป้องกันความผิดพลาด

คลาดเคล่ือนผูว้ิจยัจึงทาํการปรับกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ิมอีกร้อยละ 5 เป็นจาํนวนทั้งหมด

ทั้งส้ิน 242 คนและเพ่ือใหเ้ปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตจึ์งเก็บเพ่ิมเป็น 250 คน 

         4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

 ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยลกัษณะของแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นการตอบแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมตาํแหน่งการทาํงาน ประสบการณ์

ทาํงาน ลกัษณะการเลือกตอบ (Check-List) เป็นคาํถามปลายปิด 

 ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชร้ะบบ Industrial Internet of 

Things (IIoT) จาํนวน 19 ขอ้ ซ่ึงมีทั้ งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance 

Expectancy) ความคาดหวงัในการใชง้าน (Effort Expectancy) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) และสภาพ  

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions)  มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale)  

ตอนที ่3 แบบสอบถามพฤติกรรมความตั้งใจใชร้ะบบ Industrial Internet of things (IIoT) โดยเก็บขอ้มูล

ทั้งหมด 12 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 

การทดสอบเคร่ืองมือและการหาค่าความเช่ือมัน่ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การตรวจสอบความตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี  

 1. หาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจัยศึกษานาํแบบประเมินท่ีได้จากการทบทวนเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน พิจารณาและตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 

Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้(Wording) และตรวจสอบคาํถามท่ีปรากฏในแบบประเมินเป็นรายขอ้ 

และนาํผลท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจไปวเิคราะห์เป็นรายขอ้ เพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปสอบถามในการเก็บ

ขอ้มูลจริงทั้งน้ีผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกขอ้คาํถามเฉพาะท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์

(IOC) ระหวา่ง 0.67 - 1 มาใชใ้นแบบประเมินเท่านั้น  

 2. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาไปตรวจสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เพ่ือให้แน่ใจว่า

คาํถามมีความน่าเช่ือถือในเชิงสถิติ โดยนาํแบบสอบถามไปทดสอบก่อนใชจ้ริง (Pre - Test) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากรท่ีศึกษา จาํนวน 30 ชุด และ นาํมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธี
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หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบาค และทําการแก้ไขข้อบกพร่องให้เหมาะสม ก่อนนํา

แบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปให้กลุ่มตวัอยา่งจริงเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจาก

การหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของ Cronbach’s Alpha Coefficient พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α-Coefficient) 

ของครอนบาค เท่ากบั 0.989 แสดงใหเ้ห็นวา่แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถนาํไปใชง้านได ้

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาดําเนินการเก็บข้อมูลโดยนําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินจากทาง

มหาวิทยาลยัไปพบผูบ้งัคบับญัชาในโรงงานอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตใ์นเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวนัออกเพ่ือขอความร่วมมือในการประสานงานเก็บขอ้มูล โดยผูศึ้กษาไดอ้ธิบายใหผู้ช่้วยเขา้ใจแบบประเมิน

และวตัถุประสงค์ของการศึกษา และผูศึ้กษาดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการแจกแบบประเมิน โดยการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลคร้ังน้ีประมาณ 60 วนั ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2565 ซ่ึงแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์จะ

นาํมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

 

5. ผลการวจัิย  

  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple Linear Regression 

Analysis) ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์วา่ตวัแปรปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีประกอบดว้ย ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 

(X1) ความคาดหวงัในการใชง้าน (X2) อิทธิพลทางสงัคม (X3) และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน (X4) 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) หรือไม่และมีความสัมพนัธ์

อยา่งไรกบัตวัแปรตน้โดยกาํหนดค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไวท่ี้ระดบั 0.05 ในการทดสอบ

สมมติฐาน 

 

ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของตวัแปรปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 

 ความตั้งใจใชเ้ทคโนโลย ีIndustrial Internet of Things (IIoT)  

Model Coefficients 

พฤติกรรมความต้ังใจใช้เทคโนโลยี 

B 
Std. Error 

(b) 

Beta 

(𝜷𝜷) 
t Sig. 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.928 0.176  5.265 0.000** 

ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (X1) 0.312 0.051 0.244 6.094 0.000** 

ความคาดหวงัในการใชง้าน (X2) 0.112 0.029 0.167 3.885 0.000** 

อิทธิพลทางสังคม (X3) 0.135 0.034 0.185 3.963 0.000** 

สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน (X4) 0.241 0.036 0.288 6.634 0.000** 

R = 0.704, R2  = 0.496 , Adjusted R2 = 0.492, F=121.938 ,Sig. = 0.000** 

 

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของตวัแปรปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมความตั้ งใจใช้เทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT)  ในเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ            

ภาคตะวนัออก พบวา่ตวัแปรความคาดหวงัในประสิทธิภาพ (X1) ความคาดหวงัในการใชง้าน (X2) อิทธิพลทาง

สงัคม (X3) และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน (X4) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยี 

Industrial Internet of Things (IIoT) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และมีค่า R2 ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ 
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(X1) ความคาดหวงัในการใชง้าน (X2) อิทธิพลทางสังคม (X3) และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน 

(X4) 49.6% เม่ือปรับค่าแลว้ Adjusted R2 พบวา่ สามารถอธิบายค่าหลงัการปรับไดร้้อยละ 49.2 

โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความตั้ งใจใช้เทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) ของ

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ในเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก คือ ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ

และความคาดหวงัในการใชง้านมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั 0.312, 0.112, 0.135 และ0.241ตามลาํดบั 

 จากสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ความคาดหวงัใน

ประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในการใชง้าน อิทธิพลทางสังคม และสภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน                 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) ของอุตสาหกรรมช้ินส่วน   

ยานยนต์ในเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความตั้ งใจใช้

เทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตใ์นเขตพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวนัออก คือ คาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในการใชง้าน อิทธิพลทางสังคม และสภาพ               

ส่ิงอํานวยความสะดวกในการใช้งาน มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 0.312, 0.112, 0.135 และ 0.241 

ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั ผลการวจิยัของ พิมพป์วณ์ี มะณีวงค ์(2563) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้

โปรแกรมระบบ EXPRESS ของนักบัญชีในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความตั้งใจในการเลือกใช้

โปรแกรมในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น และ                       

2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกใชโ้ปรแกรม ไดแ้ก่ การรับรู้คุณภาพขอ้มูล การรรับรู้คุณภาพระบบ 

ประสบการณ์ในการใชง้าน และการรับรู้ความง่ายในการใชโ้ปรแกรมส่งผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ใน

การใชง้าน การรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านและการรับรู้ความง่ายในการใชง้านส่งผลเชิงบวกต่อทศันคติในการใช้

งานโปรแกรม และการรับรู้ความง่ายในการใช้โปรแกรม ท่ีสะทอ้นผ่านทศันคติในการใชง้านโปรแกรมและ

บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงจะส่งผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใชโ้ปรแกรม และส่งผลเชิงบวกพฤติกรรม

การใชโ้ปรแกรมตามลาํดบั 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. สาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ความคาดหวงัในเทคโนโลยี สภาพส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ

ใชง้าน และความคาดหวงัในการใชง้านเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชร้ะบบ Industrial Internet 

of Things (IIoT) ดังนั้นองค์กรท่ีตอ้งการนาํระบบ มาประยุกต์ใช้ควรสนับสนุนและเตรียมความพร้อมเพ่ือให้             

การใชร้ะบบเป็นไปตามความคาดหวงัของบุคลากรในองคก์รและสามารถใชง้านระบบไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. สําหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม โดยขยายกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษาไปยงักลุ่มตวัอยา่งในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบและยนืยนัผลการศึกษาถึงปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชเ้ทคโนโลย ีIndustrial Internet of Things (IIoT)  

2. สาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรมีการทาํ วิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปกบัการทาํวิจยัเชิง

ปริมาณ ยกตวัอยา่งเช่น การสมัภาษณ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่น

ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกบัการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในช่วงท่ีมี

การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการศึกษาคร้ังน้ีทางผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลผา่นแบบสอบถามจาก

ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 346 ราย โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ และ

ใชก้ารวิเคราะห์การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นมีการปรับตวัทางธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของ   

โควดิ-19 ในระดบัมาก (x� = 4.05) โดยเฉพาะในดา้นการดาํเนินการเพ่ือตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีการปรับตวัโดยปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโควิด-19 จากหน่วยงานภาครัฐโดยเป็น

การนาํมาตรการ และคาํแนะนาํจากภาครัฐมาปฏิบติั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) เม่ือศึกษาเปรียบเทียบ

ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลต่อการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ช่วงการแพร่ระบาดโควดิ-19 พบวา่ ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีมีเพศ, ประสบการณ์ และประเภทร้านอาหาร

ญ่ีปุ่นแตกต่างกนั มีการปรับตวัทางธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 และ 2) สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัทางธุรกิจในระดบัมาก 

 

คาํสําคญั: การปรับตวั, โควดิ-19, ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research are 1) To study the business adaptation of Japanese restaurant operators 

during COVID-19 pandemic. 2) To compare the business adaptation of Japanese restaurant operators during 

COVID-19 pandemic classified by personal factors. 3) To study the relationship between business environment 

factors and business adaptation of Japanese restaurant operators during COVID-19 pandemic. In this study, the 

researcher collected data through a questionnaire from 346 Japanese restaurant operators in Bangkok area by 

stratified sampling method. The data were analyzed using percentage, mean, One-way ANOVA and Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient. 

 The results of the study found that Japanese restaurant operators have experienced a high level of 

business adaptation during COVID-19 pandemic (x� = 4.05), especially in terms of quick response operations. 

Most Japanese restaurant operators have adapted by following the measures and recommendations to prevent 

COVID-19 introduced by government agencies. The hypothesis testing results shows that 1) when comparing 

personal factors and business adaptation of Japanese restaurant operators in Bangkok area during COVID-19 

pandemic, Japanese restaurant operators with different gender, experience and type of Japanese restaurants have 

significant differences in business adaptation during COVID-19 pandemic at 0.05 and 2) the business 

environment was significantly correlated with business adaptation. 

 

Keywords: Adaptation, COVID-19, Japanese Restaurant Operators 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การเกิดข้ึนของกระแสโลกาภิวตัน์เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีทาํให้เกิดการเช่ือมโยงโลกให้เขา้ถึงกนั และ

การติดต่อกนัระหวา่งประเทศ ก็ไดท้าํใหเ้กิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Coronavirus) หรือท่ีเรียกอีกอยา่ง

หน่ึงวา่ โควดิ-19 (Covid-19) เป็นวงกวา้งทัว่โลก สาํหรับประเทศไทยเองนบัแต่ปี 2563 โควดิ-19 ไดส่้งผลกระทบ

ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมร้านอาหาร ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเคยมีมูลค่าทางธุรกิจกวา่ 4.30 แสนลา้นบาทในปี 2562 และต่อมา

ในปี 2563 มีมูลค่า 4.04 แสนลา้นบาท จนถึงปี 2564 มูลค่าธุรกิจร้านอาหารเหลือเพียง 3.6 แสนลา้นบาท (ศูนยว์จิยั

กสิกรไทย, 2565)  

 ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง                          

อนัเน่ืองมาจากวฒันธรรมอยา่งการรับประทานอาหารนานาชาติ อาหารนานาชาติท่ีคนไทยนิยมบริโภคมากเป็น

อนัดบัหน่ึง คือ อาหารญ่ีปุ่น เน่ืองจากมีรสชาติดี เหมาะสาํหรับผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงถึงสุขภาพ ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น

เองก็ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ประกอบกบัการยกระดบัมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

ของเช้ือโควิด-19 จากภาครัฐโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีส่วนทาํให้เกิดปัญหาดา้น                

การขาดแคลนแรงงาน และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจ ตน้ทุนทางธุรกิจท่ีสูงข้ึน อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป ทาํใหผู้ป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่น ตอ้งมีการปรับตวัทางธุรกิจเพ่ือรับมือกบัความเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือความอยูร่อดในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศ

ไทย ทาํให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านอาหาร
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ญ่ีปุ่นในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเลือกศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมี

จาํนวนประชากร จาํนวนนกัท่องเท่ียวและจาํนวนร้านอาหารญ่ีปุ่นมาเปิดดาํเนินธุรกิจอยูม่ากท่ีสุดในประเทศไทย 

เพ่ือเป็นการศึกษาว่าผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นมีวิธีท่ีปรับตวัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไดอ้ย่างไร 

และผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยใหท้างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนาํแนวทาง

มาประยุกต์ใช้ในอนาคตหากเกิดวิกฤตการณ์และสามารถปรับตัวได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของ              

โควดิ-19 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในช่วงท่ีมีการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกับการปรับตวัทางธุรกิจของ

ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการปรับตวั 

สานิตย ์หนูนิล (2564) กล่าววา่ การปรับตวัขององคก์รหรือผูป้ระกอบการท่ีตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือ

ความอยูร่อดจากสภาพท่ีเกิดปัญหา แบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) แนวทางการดาํเนินการเพ่ือตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว เป็นวิธีท่ีทางผูป้ระกอบการแสวงหาส่ิงท่ีจะทาํให้สามารถตดัสินใจท่ีจะดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว และ

กาํหนดมาตรการรับมือท่ีเก่ียวขอ้ง 2) แนวทางการจดัการภาวะวิกฤต หมายถึง วิธีท่ีองค์กรท่ีประสบปัญหาใน

ภาวะวิกฤตนั้น ไดก้าํหนดทีมหรือฝ่ายเฉพาะกิจและกาํหนดแนวทาง 3) แนวทางการบรรเทาผลกระทบและดูแล              

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หมายถึง การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและให้การดูแลผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 4) แนวทาง 

การวางแผนฟ้ืนฟูธุรกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เป็นการเร่งพัฒนาฟ้ืนฟูธุรกิจ และมีการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเพ่ือกาํหนดเป้าหมายระยะยาว หรือ การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคภายหลงัสถานการณ์

การระบาดของโควดิ-19 คล่ีคลาย 

2. แนวคดิเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 

สาคร สุขศรีวงศ์ (2554) ไดใ้ห้คาํอธิบายถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจวา่ เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผล

ต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) สภาพแวดลอ้มภายใน หมายถึง ปัจจยัภายในคือปัจจยัต่างๆ 

ท่ีอยู่ในองค์กร ท่ีเป็นส่วนสําคญัท่ีจะนาํธุรกิจให้ดาํเนินไปตามทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กรและสามารถ

ควบคุมได ้และ 2) สภาพแวดลอ้มภายนอก  หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร มีจดัเป็นสภาพแวดลอ้มท่ี

ส่งผลต่อการดาํเนินงานขององคก์รโดยตรง และสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานขององคก์ร

ทางออ้ม ซ่ึงองคก์รไม่สามารถควบคุมได ้
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 3. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  พรรณราย อินทุรัตน์ (2563) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนยอ์าหารใน

มุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ศึกษาเฉพาะกรณี ธุรกิจร้านคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก”  ผลการศึกษาพบวา่ 

การปรับตวัศูนยอ์าหารในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก มีการปรับตวัตามหลกัเวน้

ระยะห่างทางสังคม และชีวิตวิถีใหม่ไดอ้ย่างมีมาตรฐาน โดยให้ความสําคญักับความสะอาด ความปลอดภยั 

รวมถึงปัจจยัส่วนบุคคลไดส่้งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตวัของศูนยอ์าหารโดยมีคา่นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

เป็นไปตามสมมติฐาน  

  สานิตย ์หนูนิล (2564) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบ การปรับตวั และความตอ้งการการช่วยเหลือ

ขององคก์รภาคอุตสาหกรรมในช่วงวิกฤต COVID-19” ผลการศึกษาพบวา่ องคก์รมีความตอ้งการการช่วยเหลือ

โดยรวมในระดบัปานกลาง และมีดา้นท่ีตอ้งการความช่วยเหลือมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค, 

ความช่วยเหลือดา้นภาษี และการปรับลดดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน   

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 สมมติฐานที่ 1 ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแต่งต่างกนั มีการปรับตวัทางธุรกิจ

แตกต่างกนั   

 สมมติฐานที่ 2 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่น 

    

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร โดยทาํการศึกษา

โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยใชสู้ตรทางสถิติของทาโร่ ยามาเน่ โดยใชร้ะดบัความ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ 

- เพศ 

- ระดบัการศึกษา 

- ประสบการณ์ 

- ประเภทร้านอาหาร 

- สถานท่ีตั้ง 

 

การปรับตัวทางธุรกจิของผู้ประกอบการ 

ร้านอาหารญี่ปุ่นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

-  แนวทางการดาํเนินการเพ่ือตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

-  แนวทางการจดัการภาวะวกิฤต 

-  แนวทางการบรรเทาผลกระทบและดูแลผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย 

-  แนวทางการวางแผนฟ้ืนฟูธุรกิจภายหลงั

สถานการณ์โควดิ-19 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 

- สภาพแวดลอ้มภายใน  

- สภาพแวดลอ้มภายนอก  
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เช่ือมัน่ 95% ของจาํนวนประชากรเป้าหมาย ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 346 ราย จากนั้นจึงทาํการสุ่มตวัอยา่ง

โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เพ่ือทาํการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่ง 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือนาํมา

วเิคราะห์ผลการวจิยัและพิสูจน์สมมติฐาน โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ 

เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ ประเภทร้านอาหารและสถานท่ีตั้ง 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลด้านการปรับตัวของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงเป็นคาํถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ Likert 

Scale เพ่ือวดัประเด็นต่างๆ โดยคาํตอบแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย                   

ปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ผูว้ิจัยได้ทาํการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามท่ีได้ทํา                

การตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทาํการทดลอง (Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 

ราย เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) โดยวธีิของครอนบคั (Cronbach) 

ซ่ึงผลของการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เท่ากบั 0.874 และ

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกับการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร ช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 เท่ากบั 0.836 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนต่างๆดงัน้ี 

  1. ผูว้จิยัไปเก็บแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีตอ้งการศึกษาดว้ยตนเอง 

  2. ผูว้จิยัอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัเน้ือหาภายในแบบสอบถามและวธีิการตอบใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

  3. ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งและรอจนไดรั้บคาํตอบท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงหากกลุ่มตวัอย่างมี

ขอ้สงสยั ผูว้จิยัก็จะใหค้าํอธิบายและคาํแนะนาํในการตอบแบบสอบถาม       

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาประมวลผลโดยกาํหนดค่าสถิติ

สาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือทราบลกัษณะพ้ืนฐานของประชากร ทาํการวิเคราะห์

โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ในการอธิบายลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  2. สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ

กลุ่มตวัอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและการปรับตวัทางธุรกิจ 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.7 มี

ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 327 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.5 มีประสบการณ์การทาํร้านอาหารญ่ีปุ่นเป็น
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ระยะเวลา 5-9 ปี จาํนวน 201 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.1 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจร้านอาหารประเภทซูชิ จาํนวน 72 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 20.8 และส่วนใหญ่มีสถานท่ีตั้งร้านอยูใ่นกรุงเทพเขตชั้นนอก จาํนวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.6 

 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.05, S.D. = 0.70) โดยสูงท่ีสุด คือ มีระบบการทาํงานท่ีประสานกนัอยา่งเป็น

ระบบ (x� = 4.40, S.D. = 0.68) และน้อยท่ีสุด คือ ผูป้ระกอบการมีอตัราสภาพคล่องทางการเงินในการลงทุนทาํ

ธุรกิจ (x� = 3.83, S.D. = 0.72) ขณะท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกพบวา่ ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นมีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.95, S.D. = 0.69) โดยสูงท่ีสุด คือ เทคโนโลยมีีส่วนช่วยให้ร้านของท่านดาํเนินธุรกิจต่อได้

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 (x� = 4.11, S.D. = 0.73) และน้อยท่ีสุด คือ จาํนวนลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนในช่วง

การแพร่ระบาดของโควดิ-19 (x� = 3.75, S.D. = 0.61) 

 การปรับตวัของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.05, S.D. = 0.68) ดา้นแนวทางการดาํเนินการเพ่ือตอบสนองอยา่งรวดเร็ว พบวา่ 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการปรับตวัมากท่ีสุด คือ มีการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโควิด-19 จากหน่วยงานรัฐ

อยู่เสมอ (x� = 4.46, S.D. = 0.65) และน้อยท่ีสุดคือ มีการจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัโควิด-19 ให้กบัพนักงานและ

ลูกคา้ (x� = 3.92, S.D. = 0.65) ดา้นแนวทางการจดัการภาวะวิกฤต พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการปรับตวั

มากท่ีสุด คือ มีการเขา้ร่วมแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหารและบริการ Delivery เช่น Grabfood, Lineman  เพ่ือ

กระตุน้ยอดขาย (x� = 4.13, S.D. = 0.68) และนอ้ยท่ีสุดคือ ไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ีใหก้บัพนกังานหรือทีมเฉพาะ

กิจท่ีดูแลและบริหารจดัการร้านในช่วงโควิด-19 (x� = 4.03, S.D. = 0.63) ดา้นแนวทางการบรรเทาผลกระทบและ

ดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการปรับตวัมากท่ีสุด คือ ใหก้ารช่วยเหลือแก่พนกังานใน

ร้านและครอบครัว เช่น การดูแลสุขอนามยัของพนกังาน, การช่วยเหลือดา้นการเงิน (x� = 4.06, S.D. = 0.69) และ

นอ้ยท่ีสุดคือ มีการให้การสนบัสนุนคู่คา้เช่น การร่นระยะเวลาชาํระเงินให้แก่คู่คา้เร็วข้ึน (x� = 3.84, S.D. = 0.74) 

ในดา้นแนวทางการวางแผนฟ้ืนฟธุูรกิจภายหลงัสถานการณ์โควดิ-19 พบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการปรับตวั

มากท่ีสุด คือ มีการพฒันารูปแบบในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดในอนาคต               

(x� = 4.14, S.D. = 0.77) และน้อยท่ีสุดคือ มีการกาํหนดแผนฟ้ืนฟูธุรกิจภายหลงัการแพร่ระบาดของโควิด-19                

(x� = 4.00, S.D. = 0.75) 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน   

ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1  

ตัวแปรอิสระ ระดบันัยสําคัญ 
ผลการทดสอบ 

เป็นไปตามสมมติฐาน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ    

          เพศ 0.005*   

          ระดบัการศึกษา 0.297   

          ประสบการณ์ 0.000*   

          ประเภทร้านอาหาร 0.000*   

          สถานท่ีตั้งร้าน 0.054   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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  จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการดา้นเพศ, ประสบการณ์และประเภทร้านอาหาร

ท่ีแตกต่างกนั มีการปรับตวัทางธุรกิจท่ีแตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐาน ขณะท่ีระดบัการศึกษาและสถานท่ีตั้ง

ร้านท่ีแตกต่างกนั มีการปรับตวัทางธุรกิจท่ีไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

ตัวแปรอิสระ 
ระดบั

นัยสําคัญ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพนัธ์ของเพยีร์สัน 

 (r) 

ผลการทดสอบ 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ทางธุรกจิ 

    

          สภาพแวดลอ้มภายใน 0.000* 0.519   

          สภาพแวดลอ้มภายนอก 0.000* 0.540   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัทางธุรกิจ โดยมี

ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางบวกท่ีระดบัมาก เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาเร่ืองการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ผูว้จิยัขออภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี  

 ในภาพรวมความคิดเห็นของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นต่อการปรับตวัทางธุรกิจ พบวา่ผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นมีการปรับตวัทางธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในระดบัมาก (x� = 4.05, S.D. = 0.68) 

โดยเฉพาะในด้านการดาํเนินการเพ่ือตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มี                 

การปรับตวัโดยการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโควดิ-19 จากหน่วยงานรัฐ (x� = 4.46, S.D. = 0.65) ซ่ึงเป็นการนาํ

มาตรการ รวมถึงคาํแนะนาํจากทางภาครัฐ และขอ้มูลท่ีเผยแพร่จากหน่วยงานดา้นสาธารณสุขท่ีไดใ้ห้คาํแนะนาํ

และกาํหนดขอ้ควรปฏิบติัในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควดิ-19 รองลงมา คือ ในดา้นแนวทางการวางแผนฟ้ืนฟู

ธุรกิจภายหลงัสถานการณ์โควิด-19 ผูป้ระกอบการได้มีการพฒันารูปแบบในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือรับมือกับ

สถานการณ์การเกิดโรคระบาดในอนาคต (x� = 4.14, S.D. = 0.77) ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์

การเกิดวิกฤติโรคระบาดในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพรรณราย อินทุรัตน์ (2563) ไดท้าํการวิจยั

เร่ือง ความพึงพอใจต่อการปรับตวัศูนยอ์าหารในมุมมองผูบ้ริโภคช่วงสถานการณ์โควิด-19 ศึกษาเฉพาะกรณี 

ธุรกิจร้านคา้ในจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า การปรับตวัศูนยอ์าหารในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ท่ีธุรกิจการคา้ใน

จังหวดัพิษณุโลก มีการปรับตวัตามหลกัเวน้ระยะห่างทางสังคม และชีวิตวิถีใหม่ไดอ้ย่างมีมาตรฐาน โดยให้

ความสาํคญักบัความสะอาด ความปลอดภยั รวมถึงปัจจยัส่วนบุคคลไดส่้งผลต่อความพึงพอใจต่อการปรับตวัของ

ศูนยอ์าหารโดยมีค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และดา้นความพึงพอใจในมุมมองของผูบ้ริโภคต่อการปรับตวัของ

ศูนยอ์าหารในธุรกิจการคา้จงัหวดัพิษณุโลกนั้นเป็นไปในทิศทางเชิงบวก 

 เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลต่อการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านอาหาร

ญ่ีปุ่นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบวา่ ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีมีเพศ, 
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ประสบการณ์ และประเภทร้านอาหารญ่ีปุ่นแตกต่างกนั มีการปรับตวัทางธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

แตกต่างกนั โดยเฉพาะปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นประเภทร้านอาหาร เน่ืองจากลกัษณะของประเภทอาหารท่ีจดั

จาํหน่ายมีความแตกต่างกนั ในบางร้านอาหารมีการจาํหน่ายสินคา้ท่ีเป็นอาหารสด รับประทานโดยไม่ผา่นการปรุงสุก 

เช่น ร้านซูชิ หรือ ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่น จึงจาํเป็นตอ้งมีการควบคุมความสะอาดและความอนามยัเป็นพิเศษ ทาํให้

ตอ้งมีการเพ่ิมมาตรการป้องกนัโควิด-19 ข้ึน ในบางร้านจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับรูปแบบการให้บริการมากข้ึน  

โดยการเปิดให้มีการลงทะเบียนเพ่ือจองคิวเขา้รับบริการ และมีการจาํกดัจาํนวนคนในช่วงท่ีมีมาตรการควบคุม             

โควดิ-19 ระดบัสูงสุด 

 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผลการศึกษาพบว่า ในดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการทาํงานท่ีประสานงานกันอย่างเป็นระบบ ซ่ึงทาํให้กระบวนการบริหารจัดการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นมีความเป็นระเบียบและซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถปรับตวัทางธุรกิจไดอ้ยา่งราบร่ืน ขณะท่ีใน

ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก พบวา่ ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีอตัราสภาพคล่องในการลงทุนทาํ

ธุรกิจน้อยลงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อนัเป็นผลมาจากการท่ีในช่วงท่ีสถานการณ์โควิด-19 แพร่

ระบาดรุนแรง และจาํเป็นตอ้งมีการปิดสถานท่ีตามคาํสั่งของทางภาครัฐ ทาํใหผู้ป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นส่วนใหญ่

ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการดําเนินธุรกิจมากข้ึน เน่ืองจากมีรายได้ท่ีลดลง และมีค่าใช้จ่ายใน                      

การดาํเนินงาน เช่น ค่าเช่าร้าน ค่านํ้ า ค่าไฟ และค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากมาตรการ

ป้องกนัโควดิ-19 ท่ีทางร้านจาํเป็นตอ้งมีการติดตั้งฉากกั้นหรืออุปกรณ์ในการป้องกนัโควดิ-19 อีกดว้ย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 จากการศึกษาเร่ืองการปรับตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานครช่วงการ

แพร่ระบาดของโควดิ-19 ผูว้จิยัขอเสนอแนะผลการศึกษา ดงัน้ี 

 1. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นมีอตัราสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ

มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ภาครัฐควรออกนโยบายเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่น เช่น 

มาตรการลดค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภค อยา่งค่านํ้ าและค่าไฟ ค่านํ้ ามนัและออกมาตรการท่ีช่วยกระตุน้

เศรษฐกิจเพ่ือใหป้ระชาชนออกมาใชจ่้ายมากข้ึน ซ่ึงผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นบางร้านไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ

ท่ีทางภาครัฐได้จัดตั้ งข้ึน เช่น โครงการคนละคร่ึง ก็จะทาํให้ร้านอาหารญ่ีปุ่นบางร้านไม่ได้เขา้ถึงมาตรการ

ช่วยเหลือดงักล่าว 

 2.  จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นมีจาํนวนลูกคา้ลดลงในช่วงการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 จึงอาจตอ้งมีการกระตุน้ยอดขายและหาช่องทางในการจดัจาํหน่ายสินคา้เพ่ิมเติม โดยการเขา้

ร่วมกบัแพลตฟอร์มเดลิเวอร่ีออนไลน์ รวมถึงอาจเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยการเพ่ิมช่อง

ทางการส่ือสารกับลูกค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ เช่น Line, Facebook และ IG เป็นต้น รวมถึงอาจมีการนํา

เทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือสร้างจุดแข็งและขอ้ไดเ้ปรียบ อยา่งการใชร้ะบบสั่งอาหารโดยผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ 

โทรศพัท์มือถือ เพ่ือลดการสัมผสัใกลชิ้ดกนัและเพ่ือเป็นการเวน้ระยะห่างทางสังคม เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่

ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในเร่ืองของสุขอนามยั 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับเชิงปริมาณโดยวิธีการเก็บแบบสอบถามและใช้การสัมภาษณ์              

เชิงลึก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพและตรงกบัผลลพัธ์มากท่ีสุด  

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะการปรับตวัของธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

เท่านั้น ดงันั้นควรจะศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัธุรกิจร้านอาหารนานาชาติอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบกนัวา่มี

การปรับตวัทางธุรกิจแตกต่างกนัหรือไม่ เพ่ือนาํผลการวิจยัมาพฒันาและวางแผนกลยทุธ์เพ่ือรองรับต่อสถานการณ์ 

แพร่ระบาดของโรคระบาดในอนาคตต่อไป  

3. ควรทาํการศึกษาการปรับตวัในมุมมองของผูบ้ริโภคต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

เพ่ือให้ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่าง และเพ่ือให้สามารถนาํขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุงนโยบายทาง

เศรษฐกิจต่อไป 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค อาจารยท่ี์ปรึกษา              

การคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะนาํ ตรวจตราและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนให้กาํลงัใจในการทาํการศึกษา

คน้ควา้อิสระ และขอขอบคุณองค์การส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่นประจาํกรุงเทพมหานครท่ีได้ให้              

ความอนุเคราะห์ในการนําข้อมูลทางสถิติมาประกอบการทําการศึกษาค้นควา้อิสระ และขอขอบพระคุณ

ผูป้ระกอบการทุกท่านท่ีไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ทาํใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์

อยา่งยิง่ต่อการวจิยั 

 

9. เอกสารอ้างองิ 

พรรณราย อินทุรัตน์. (2563). ความพึงพอใจต่อการปรับตัวศูนย์อาหารในมมุมองผู้บริโภคช่วงสถานการณ์           

โควิด-19 ศึกษาเฉพาะกรณี ธุรกิจการค้าในจังหวดัพิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวทิยาลยันเรศวร. 

สาคร สุขศรีวงศ.์ (2554).  การจัดการ : จากมมุมองนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: บริษทั จี.พี. ไซเบอร์พรินท ์

จาํกดั. 

สานิตย ์หนูนิล. (2564). ผลกระทบ การปรับตวัและความตอ้งการการช่วยเหลือขององคก์รภาคอุตสาหกรรม

ในช่วงวกิฤต COVID-19. วารสารวิชาการ อุตสาหกรรมศึกษา, 15(1), 25-40.  

ศูนยว์จิยักสิกรไทย. (มีนาคม 2563). โควิด-19 ยืดเยือ้หนัก ร้านอาหารปรับตัวอย่างไรในวิกฤตนี.้ 

กรุงเทพมหานคร, ไทย. 

องคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่นประจาํกรุงเทพมหานคร. (2564). ผลการสาํรวจร้านอาหารญีปุ่่นใน

ประเทศไทยปี 2564. กรุงเทพมหานคร: องคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่นประจาํ

กรุงเทพมหานคร. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1250 

อทิธิพลของแรงจูงใจ และการทาํงานเป็นทมีต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน:

กรณศึีกษา บริษทัผลติประตูอตัโนมตัิ เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร  

INFLUENCE OF MOTIVATION AND TEAMWORK ON PERFORMANCE 

EFFICIENCY OF EMPLOYEE: A CASE STUDY OF AUTOMATIC DOOR 

MANUFACTURING COMPANY, MINBURI DISTRICT, BANGKOK 

 

สิริพร สีไพล 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

E-mail: hmc.siriporn@gmail.com 

อาจารีย์ ประจวบเหมาะ 

ทีป่รึกษาประจําสาขาวชิาการจัดการธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

E-mail: arjaree.p@chandra.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. ระดบัของแรงจูงใจ การทาํงานเป็นทีม และประสิทธิภาพ               

การทํางานของพนักงาน และ 2. อิทธิพลของแรงจูงใจและการทาํงานเป็นทีมต่อประสิทธิภาพการงานของ

พนักงาน: กรณีศึกษา บริษทัผลิตประตูอตัโนมติั เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประชากร คือ พนักงานบริษทั

ทั้งหมดจาํนวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.948 

สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยเชิงพหุคูณแบบเป็น

ขั้นตอน ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัแรงจูงใจของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก (µ = 3.71, σ = 0.535) ซ่ึง

ทั้งปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคํ้าจุนอยูใ่นระดบัปฏิบติัมากดว้ย การทาํงานเป็นทีมของพนักงานโดยรวมอยูใ่นระดบั 

ปฏิบติัมาก (µ = 3.78, σ = 0.607) และทุกดา้นอยูใ่นระดบัปฏิบติัมากดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ด้านองคป์ระกอบ และด้านการออกแบบ  สําหรับประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบั

ปฏิบัติมาก (µ = 3.86, σ = 0.522) และรายด้านทั้ ง 3 ด้านอยู่ในระดับปฏิบัติมากด้วย ได้แก่ ด้านปริมาณและ

คุณภาพงาน ดา้นระยะเวลา และดา้นค่าใชจ่้าย  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติระดบั 0.05 

พบวา่ แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน คือ ปัจจยัจูงใจ (R2 = 0.486) และการทาํงาน

เป็นทีมท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน คือ การทาํงานเป็นทีมภาพรวม (R2 = 0.379) 

 

คาํสําคญั: แรงจูงใจ, การทาํงานเป็นทีม, ประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

 ABSTRACT 

  This research aimed to study 1) the level of motivation, teamwork and performance efficiency of 

employees and 2) the influence of motivation and teamwork on performance efficiency of employees: a case 
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study of automatic door manufacturing company in Minburi District, Bangkok. The population included 100 

company employees. The research instrument was a 5-leveled rating scale with the reliability of 0.948.                                 

The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression. The 

results showed that the overall employee motivation level was at a high practical level (µ = 3.71, σ = 0.535).  

The motivation and supportive factors were at a high practical level. The overall teamwork of the employees was 

at a high practical level (µ = 3.78, σ = 0.607) and all aspects were at a high practical level including the process, 

the environment, the components and the design. The overall employee performance was at a high practical level 

(µ = 3.86, σ = 0.522) and all 3 aspects were also at a high practical level including the quantity and quality of 

work, the time and the cost. The hypothesis testing at the statistical significance level of 0.05 indicated that the 

motivation influencing employees’ performance efficiency was the motivation factor (R2 = 0.486) and the 

teamwork that influenced the employees’ performance efficiency was the overall teamwork (R2 = 0.379). 

 

Keywords: Motivation, Teamwork, Performance Efficiency 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ภายใตภ้าวะการณ์แข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนัองคก์ารตอ้งมีการปรับตวัและพฒันาใหเ้จริญกา้วหน้าสู่

ความเป็นเลิศไดน้ั้น ตอ้งอาศยัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัความกา้วหน้าของ

องคก์าร และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของบุคลากรในการคิดคน้วิธีการทาํงานใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึนอยูเ่สมอกล่าวได้

ว่าพนักงานถือเป็นหัวใจสําคัญในการนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จและเป้าหมายท่ีองค์การตั้ งไว ้ ดังนั้น                      

การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นภารกิจหลกัท่ีผูบ้ริหารองคก์ารควรใหค้วามสาํคญั เน่ืองจากการนาํพาองคก์าร

บรรลุวตัถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้ นจาํเป็นจะต้องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง 

นอกจากน้ีแรงจูงใจในการทาํงานยงัถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมยิง่ข้ึน 

สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ (Herzberg, 1959) พบว่า แรงจูงใจในการทํางานเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ                        

การปฏิบติังานของบุคลากร เม่ือไดรั้บการตอบสนองก็ทาํให้เกิดความพึงพอใจ และแสดงพฤติกรรมในทางบวก 

ถา้ไดรั้บแรงจูงใจในการทาํงานท่ีดีและมีความเหมาะสมก็จะเป็นส่ิงกระตุน้ให้การปฏิบติังานเป็นไปไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ เม่ือพนักงานได้รับแรงจูงใจในการทาํงานท่ีตรงกับความตอ้งการของตนและรู้สึกว่าตนเองมี                 

ส่วนร่วมในการทํางานขององค์การแล้วนั้ น พนักงานก็จะใช้ความรู้ความสามารถ และศักยภาพท่ีมีอยู่มา

ปฏิบติังานทาํใหป้ระสิทธิภาพงานเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารและตอ้งการรักษาการเป็นสมาชิก

ของตนในองคก์ารไว ้(มทัรี บุญเจริญ, 2560) อยา่งไรก็ตามการทาํงานในองคก์ารนั้นไม่มีใครสามารถทาํงานได้

สําเร็จไดเ้พียงคนเดียวจะตอ้งมีการร่วมมือกบับุคลลคนอ่ืนไดเ้ป็นการร่วมกนัเพ่ือทาํงานเป็นทีม (Team Work)              

ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคญัในการนําไปพฒันาองค์การให้เป็นเลิศนั้นเอง โดยความหลากหลายของงาน ดังนั้น                   

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของพนักงานใน

องคก์รเป็นอยา่งดี เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหเ้หมาะสม เพราะการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ้งอาศยัความร่วมมือ

จากพนกังานและการทาํงานเป็นทีม  เม่ือพนกังานมีแรงจูงใจท่ีดี จะทาํใหมี้ขวญักาํลงัใจ มีความเตม็ใจท่ีจะทาํงาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมีความจงรักภักดีต่อองค์กร องค์การสมยัใหม่ทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีมี                

ความพร้อมจึงตอ้งมุ่งพฒันาองคก์ารและทรัพยากรบุคคลไปพร้อมๆ กนั  
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 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของแรงจูงใจ และการทาํงานเป็นทีมต่อ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษทัผลิตประตูอตัโนมติั เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร                  

โดยเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระตูอตัโนมติั และดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ประยกุต ์จาํหน่ายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ สําหรับใชใ้นกิจการร้านคา้ ร้านสะดวกซ้ือ สถานพยาบาล เป็นตน้ ธุรกิจมีผลประกอบการเติบโต

อยา่งต่อเน่ือง และความตอ้งการของผลิตภณัฑใ์นตลาดยงัมีปริมาณมาก จากแนวโนม้ของธุรกิจและตลาด ส่งผล

ให้บริหารของบริษทั ฯ ให้ความสาํคญักบัการปรับเปล่ียนกระบวนการหรือวิธีการทาํงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึนโดยอาศยัพนักงานซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์าร ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวคิดทฤษฎี            

การสร้างแรงจูงใจ และการทาํงานเป็นทีม จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยคาดหวงัว่าผลท่ีได้รับจาก

การศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเสนอนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย ์ เพ่ือเป็นการยกระดบั

มาตรฐานในการทาํงานของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและรักษาพนกังานใหค้งอยูก่บัองคก์าร 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1.  เพ่ือศึกษาระดบัแรงของจูงใจ การทาํงานเป็นทีม และประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานบริษทั

ผลิตประตูอตัโนมติัแห่งหน่ึง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  

2.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบริษทัผลิตประตูอตัโนมติั

แห่งหน่ึง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  

3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลการทาํงานเป็นทีมต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานบริษทัผลิตประตู

อตัโนมติัแห่งหน่ึง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 1. จากแนวคิดของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg F., 1959)  ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจซ่ึงเกิดจากความพึงพอใจใน

การทาํงาน 2 ทาง ประกอบดว้ย 1) ความพึงพอใจในการทาํงานไดรั้บจากปัจจยัจูงใจ หรือ ปัจจยัภายในท่ีช่วย

กระตุน้ใหเ้กิดความพอใจในการทาํงานของพนกังานใหไ้ดต้ามเป้าหมายวางไว ้2) ความไม่พึงพอใจในการทาํงาน 

เกิดปัจจยัคํ้าจุน หรือ ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก และส่งผลต่อการทาํงาน ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บการตอบสนอง ในงานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดทฤษฎีน้ีไปใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการสร้างกรอบแนวคิด

แรงจูงใจในการทาํงาน นอกจากน้ียงัมีงานวจิยัเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ ดงัน้ี  

  รัชดา คงชอบ (2564) ไดศึ้กษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและ

ลูกจา้ง สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบวา่ ภาพรวมของแรงจูงใจมีอยูใ่นระดบัมาก 

ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านความสําเร็จของงาน ความสัมพันธ์ผู ้ร่วมงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 

ความสัมพนัธ์ ตามลาํดบั สาํหรับ สุรเจต ไชยพนัธ์พงษ ์(2563) ไดศึ้กษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของบุคลากร พบวา่ ในภาพรวมและรายปัจจบัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรอยู่ใน

ระดบัมาก ภาพรวมทั้งสองปัจจยัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ลาํไพ พรมชยั 

(2562) ไดศึ้กษาปัจจยัแรงจูงใจและบรรยากาศองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ของบุคลากรการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ ภาพรวมของปัจจยัจูงใจ ประสิทธิภาพการทาํงาน และบรรยากาศ

องค์กรของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจมี
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ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง ปทิตตา จนัทวงษ ์(2559) ได้

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของลูกจา้งมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

พบวา่ ภาพรวมรายดา้นของปัจจยัของทั้ง 2 ปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ไดศึ้กษาแรงจูงใจท่ี

มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า พบว่าภาพรวมของ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

  2. แนวคิด  ทฤษฎี เ ก่ียวกับการทํางานเ ป็นทีม (Robbin S.P. and Judge E.G., 2013) ได้แ บ่ง

องคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีมออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ คือ เป้าหมายเฉพาะของทีมชดัเจน               

มีวตัถุประสงคร่์วมกนั และการลดระดบัความขดัแยง้ ดา้นสภาพแวดลอ้ม คือ บรรยากาศแห่งความเช่ือถือไวว้างใจ

ของสมาชิกในทีม และมีทรัพยากรอย่างเพียงพอในการทํางาน ด้านองค์ประกอบ คือ สมาชิกในทีมมีความ

หลากหลาย ภายในทีมมีความยืดหยุน่ และสมาชิกมนทีมมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน และดา้น

การออกแบบงาน คือ การจดัรูปแบบงานให้พนกังานบริษทัไดมี้โอกาสใชค้วามรู้และความสามารถ ทาํงานให้

สาํเร็จลุล่วงอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งมีอิสระ และเสรีภาพในการทาํงานอยา่งเหมาะสม ในงานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยั

ได้นําแนวคิดทฤษฎีน้ีไปใช้เป็นแนวคิดหลกัในการสร้างกรอบแนวคิดการทาํงานเป็นทีม และนอกจากน้ียงัมี

งานวจิยัเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานเป็นทีม ดงัน้ี 

  Chege (2017) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัอิทธิพลการทาํงานเป็นทีม ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนกังาน

ขายและฝ่ายการตลาดของบริษทั Nairobi Bottlers พบวา่ การส่ือสาร ภาวะผูน้าํทีม ค่าตอบของทีมงาน และความ

สามคัคีของทีมงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของพนักงานขายและฝ่ายการตลาด นอกจากน้ี      

สิทธิศกัด์ิ  เพ็ชรยิ้ม (2564) ไดศึ้กษาการทาํงานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 พบวา่ การทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการทาํงานเป็นทีมกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวก และ                

การทาํงานเป็นทีมท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

  3. แนวคิด ทฤษฎีเ ก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน (Peterson E. and Plowman E.G., 1989)                      

การทาํงานท่ีทาํให้เกิดประสิทธิภาพจะมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ปริมาณ(Quantity)  คือ จาํนวนของงานท่ี

พนักงานไดรั้บตามท่ีบริษทัไดมุ่้งหวงัไว ้2) คุณภาพ(Quantity) พนักงานจะตอ้งทาํงานอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

รวดเร็ว 3) ระยะเวลา (Time) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทาํงานเหมาะสมกบังานท่ีทาํ มีการปรับปรุงและพฒันาดว้ย

เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้สะดวกรวดเร็ว และ4) ค่าใชจ่้าย (Expenses) การใชง้บประมาณดา้นการเงิน คน วสัดุ 

เทคโนโลยท่ีีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า และลดปริมาณการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด ในงานวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดทฤษฎีน้ีไป

ใช้เป็นแนวคิดหลกัในการสร้างกรอบแนวคิดประสิทธิภาพการทาํงาน นอกจากน้ียงัมีงานวิจัยเก่ียวข้องกับ

ประสิทธิภาพการทาํงาน ดงัน้ี 

  ณัฐภรณ์ เกตุชู (2561) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท การบิน

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สนามบินสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ภาพรวมของการทํางานเป็นทีมและ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานมีอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การทาํงานเป็นทีม

ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตํ่ากบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน สําหรับ พงศธร ชูสุข 

(2561) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 

(ภาคใต)้ จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของในภาพรวมทุก

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพงาน ดา้นความรวดเร็วในการทาํงาน และดา้นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
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นอกจากน้ี อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน                  

กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

ของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านความสัมพนัธ์กับบุคคล                    

ดา้นความมัน่คงกา้วหนา้ ดา้นขวญัและกาํลงัใจ  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั อิทธิพลของแรงจูงใจ และการทาํงานเป็นทีมต่อประสิทธิภาพของ

พนกังาน: กรณีศึกษา บริษทัผลิตประตูอตัโนมติั เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานบริษทัผลิตประตูอตัโนมติั

แห่งหน่ึง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 การทาํงานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานบริษทัผลิตประตู

อตัโนมติัแห่งหน่ึง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจโดยทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแรงจูงใจ การทาํงานเป็นทีมและประสิทธิภาพ

การทาํงาน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาแรงจูงใจ และการทาํงาน

เป็นทีม ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน โดยใชพ้นกังานทั้งหมดในบริษทัเป็นตวัแทนในการวจิยั

ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยัระหว่างเดือน มีนาคม 2564 ถึง กุมภาพนัธ์ 2565โดยศึกษาตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 

ปัจจยัส่วนบุคคล แรงจูงใจในการทาํงาน การทาํงานเป็นทีม ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการทาํงาน 

 4.2 ประชากร  

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรทั้งหมดท่ีเป็นบุคลากรผูป้ฏิบติังานในบริษทัผลิตประตู

อตัโนมติัแห่งหน่ึง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 100 คน 
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 4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

  เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนักงาน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 7 ขอ้ ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจของพนกังานเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จาํนวน 17 ขอ้ ส่วนท่ี 3 การทาํงานเป็นทีมของพนักงาน เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 9 ขอ้ จากนั้น นาํค่าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ีท่ี 

1 – 3 มาหาค่าเฉล่ีย เพ่ือแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ของ (Jump N., 1978) และส่วนท่ี 4 ขอ้มูลทัว่ไป

ของผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน รายได ้ลกัษณะขอ้คาํถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดป้ระสานงานกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั เพ่ือช้ีแจงและจดัส่งแบบสอบถาม พร้อมทั้ง

รวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนมาทั้งหมด 100 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 100 ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูล 

15 วนัตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2565 และไดท้าํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลเพ่ือ

นาํไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

 สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติเพ่ือทดสอบการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน  (Stepwise 

Multiple Regression Analysis)  ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาอิทธิพลของแรงจูงใจ และการทาํงานเป็นทีม

ต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

5. ผลการวจัิย 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพนักงานจาํนวนทั้งส้ิน 100 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศชายร้อยละ 64.0 และเพศหญิงร้อยละ 36.0 อายอุยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 34.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด ร้อยละ 63.0 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 66.0 มีประสบการณ์ทาํงานอยูท่ี่ 1 ปี – 5 ปี 

ร้อยละ 41.0 และมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 15,000 บาท ร้อยละ 49.0  

 2. ผลการวิเคราะห์ระดับแรงของจูงใจ การทํางานเป็นทีม และประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน

บริษัทผลติประตูอตัโนมตัแิห่งหนึ่ง เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร โดยนาํเสนอขอ้มูลเป็นคา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ดงัน้ี (1) ระดบัของแรงจูงใจของพนกังาน พบวา่ โดยภาพรวมแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานอยู่

ในระดับปฏิบติัมาก µ = 3.71 เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบว่า ทุกปัจจัยอยู่ในระดบัปฏิบติัมาก โดยปัจจยัจูงใจมี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด µ = 3.77 และรองลงมาคือปัจจยัคํ้าจุน µ = 3.64 (2) ระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน พบวา่ 

โดยภาพรวมการทาํงานเป็นทีมของพนกังานอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก µ = 3.78 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้น

อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก โดยดา้นการออกแบบมีค่าเฉล่ียมากสุด µ =3.84 รองลงมาคือดา้นสภาพแวดลอ้ม µ = 3.82 

ดา้นองคป์ระกอบ µ = 3.78 และดา้นกระบวนการ µ = 3.70 ตามลาํดบั และ (3) ระดบัประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังาน พบวา่ โดยภาพรวมประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก µ = 3.86 เม่ือพิจารณา

รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปฏิบติัมาก โดยด้านปริมาณและคุณภาพงานมีค่าเฉล่ียมากสุด µ = 3.97 

รองลงมาคือดา้นค่าใชจ่้าย µ = 3.86 และดา้นระยะเวลาทาํงาน µ =3.75 ตามลาํดบั 
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 3. ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 แรงจูงใจมอีทิธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานบริษัทผลติ

ประตูอตัโนมตัแิห่งหนึ่ง เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร โดยการทดสอบดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอนผลแสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 การวเิคราะห์แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานโดยภาพรวม 

ตวัแปร B Beta Std.Error t Sig. 

ปัจจยัจูงใจ (MM) 0.667 0.697 0.69 9.632 0.000* 

R = 0.697   R2 = 0.486   Ajusted R Square = 0.481   Std. Error Square = 0.376   F = 92.77                  

  

 ผลการศึกษา แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานโดยภาพรวม พบวา่ ปัจจยัจูง

ใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 48.1 ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน

ปัจจยัคํ้าจุน พบวา่ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การทํางานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน

บริษัทผลิตประตูอัตโนมัติแห่งหนึ่ง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครโดยการทดสอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์              

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลแสดงดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์การทาํงานเป็นทีมท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน โดยภาพรวม     

ตวัแปร B Beta Std.Error t Sig. 

การทาํงานเป็นทีมภาพรวม 0.529 0.616 0.068 7.739 0.000* 

R = 0.616   R2 = 0.379   Ajusted R Square = 0.327    Std. Error Square = 0.413    F = 59.789                                          

  

 ผลการศึกษา การทาํงานเป็นทีมท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานโดยภาพรวม พบวา่ การทาํงาน

เป็นทีมภาพรวมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานคิดเป็นร้อยละ 32.7 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 ส่วนการทาํงานเป็นทีมดา้นกระบวนการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นองคป์ระกอบ และดา้นการออกแบบ 

พบวา่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

6. อภิปรายผล  

1. ระดบัของแรงจูงใจ การทาํงานเป็นทีม และประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานบริษทัผลิตประตู

อตัโนมติัแห่งหน่ึง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาระดบัของแรงจูงใจของพนกังาน พบวา่ โดยภาพรวมแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน

อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก และรายปัจจยัอยูใ่นระดบัปฏิบติัมากดว้ย โดยปัจจยัจูงใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และรองลงมา

คือปัจจัยคํ้ าจุน สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ สุรเจต ไชยพนัธ์พงษ์ (2563) รัชดา คงชอบ (2564) และปทิตตา       

จันทวงษ์ (2559) ท่ีศึกษาพนักงานขององค์กรบริหารส่วนตําบล จังหวดัพะเยา พนักงานของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และพนกังานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาลยัหาดใหญ่ 

พบว่า พนักงานทุกหน่วยงานดังกล่าวขา้งตน้มีแรงจูงใจในการทํางานโดยภาพรวมอยู่ระดับปฏิบัติมากและ         

รายปัจจยัอยูใ่นระดบัปฏิบติัมากดว้ย  
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จากการศึกษาระดบัการทาํงานเป็นทีมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั

ของ สิทธิศกัด์ิ เพช็รยิม้ (2564) ท่ีศึกษาการทาํงานเป็นทีม สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 

พบวา่ การทาํงานเป็นทีมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมาก  

จากการศึกษาระดบัประสิทธิภาพการทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัการปฏิบติัมาก ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ี

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรเจต ไชยพนัธ์พงษ ์(2563) ลาํไพ พรมชยั (2562) ณัฐภรณ์ เกตุชู (2561) , อคัรเดช 

ไมจ้นัทร์ (2560), พงศธร ชูสุข (2561) ท่ีศึกษา พนักงานขององค์กรบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัพะเยา บุคลากร                 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจงัหวดัอุบลราชธานี พนกังานของบริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พนกังานกลุ่ม

อุตสาหกรรมติดตั้งเคร่ืองจกัร สายการผลิตในจงัหวดัสงขลา และพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต)้  

พบวา่ พนกังานทุกหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้มีประสิทธิภาพการทาํงานโดยภาพรวมอยูร่ะดบัปฏิบติัมาก 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน

โดยภาพรวม คือ ปัจจัยจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 48.1 ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจยัคํ้าจุนไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลาํไพ พรมชยั (2562) 

ศึกษาปัจจยัแรงจูงใจและบรรยากาศองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ของบุคลากรการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคในจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ ปัจจยัจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากรและสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน

และลูกจ ้างองค์การคลงัสินคา้ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นปัจจยัคํ้ าจุนมีผลต่อประสิทธิภาพใน                  

การปฏิบติังานของพนกังาน และลูกจา้งองคก์ารคลงัสินคา้ 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า การทาํงานเป็นทีมท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังานพนกังานบริษทัผลิตประตูอตัโนมติัแห่งหน่ึง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครโดยรวมมีอาํนาจการพยากรณ์

ร้อยละ 32.70 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกับ Chege (2017) ท่ีศึกษาการทาํงานเป็นทีมมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพของพนกังานขายและฝ่ายการตลาดของบริษทั Nairobi Bottlers พบวา่ การทาํงานเป็นทีม

ภาพรวมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทํางาน และสอดคล้องกับ สิทธิศักด์ิ เพ็ชรยิ้ม (2564) ท่ีศึกษาเร่ือง                     

การทาํงานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 พบว่า 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการทาํงานเป็นทีมกบัประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม มีความสมัพนัธ์เชิงบวก  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการศึกษาพบวา่แรงจูงใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก 

แต่ปัจจยัคํ้าจุนมีค่าเฉล่ียอยูล่าํดบัสุดทา้ย ดงันั้น เพ่ือใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน ควรมีนโยบายการทาํงาน

ท่ีชดัเจน มีการบริหารจดัการองคก์รท่ีเป็นระบบแบบแผนท่ีสามารถปฏิบติัได ้ให้ความเสมอภาคแก่ผูป้ฏิบติังาน

อยา่งเท่าเทียม รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน ควรเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการดาํเนินงานของหน่วยงานตามความรู้ความสามารถของพนักงาน และควรมีการทบทวน

นโยบายด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการของบริษทัให้เหมาะสมกับความสามารถและงานท่ีได้รับมอบหมาย 

เพ่ือใหเ้พียงพอต่อมาตรฐานการครองชีพปัจจุบนั และสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานมีความจงรักภคัดีต่อองคก์ร และ

ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2. ขอ้เสนอแนะทางการบริหาร จากผลการศึกษาพบวา่การทาํงานเป็นทีมทุกดา้น อยูใ่นระดบัปฏิบติั

มาก แต่ด้านกระบวนการทํางานเป็นทีมมีค่าเฉล่ียอยู่ล ําดับสุดท้าย พบว่าอยู่ล ําดับสุดท้าย ดังนั้ น เพ่ือให้

กระบวนการทาํงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงตอ้งพฒันาความสามารถของทีมในการทาํงานร่วมกนั ให้มี

อิสระในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับความแตกต่างของบุคคลในทีม นอกจากน้ียงัตอ้งกาํหนดเป้าหมาย

เฉพาะของทีมให้ชดัเจน มีการกาํหนดวตัถุประสงคร่์วมกนั มีการส่ือสารให้ทุกคนในทีมรับรู้และเขา้ใจตรงกนั 

เพ่ือลดระดบัความขดัแยง้ เม่ือไดป้รับปรุงพฒันากระบวนการเป็นทีม แต่ละทีมควรมีการถอดแบบองค์ความรู้ 

และประสบการณ์ เพ่ือใหมี้กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)  

3. ขอ้เสอนแนะทางการบริหาร จากผลการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพทุกดา้น อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก 

แต่ด้านระยะเวลาในการทํางานมีค่าเฉล่ียอยู่ล ําดับสุดท้าย ดังนั้ นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานจึง                           

ควรพิจารณานาํเทคโนโลยี เคร่ืองจกัรใหม่ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมาใช ้และวิธีการบริหารจดัการยคุใหม่มาใช ้

เพ่ือลดระยะเวลาในการทาํงาน เพ่ิมผลผลิต ลดตน้ทุน พฒันาศกัยภาพของพนกังานใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ทั้ งในและ

ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน เพ่ือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรทําการศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ เช่น ภาวะผูน้ําและการส่ือสารในองค์กรท่ีอาจจะสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก                        

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาจารีย ์ประจวบเหมาะ ดร.บุหลนัฉาย สมรรถนเรศวร์และขอขอบคุณคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์รวมทั้งขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อมรา รัตตากร ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและให้

คาํปรึกษาอยา่งดียิง่ รวมทั้งใหข้อ้คิดตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจใส่ตลอดมา และขอขอบพระคุณ

อาจารยท่ี์ให้วิชาความรู้แก่ขา้พเจา้ในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของทุกท่านและ

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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การศึกษาการพฒันากลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกจิบริการทีพ่กัตามพฤติกรรม 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปหลงัสถานการณ์โควดิ 19 กรณศึีกษาแอนน่ารีสอร์ท จังหวดัหนองคาย 

THE STUDY OF MARKETING STRATEGIES INFLUENCING DECISION 

MAKING IN USING ACCOMMODATION SERVICES AFTERCOVID 19 

CRISIS: CASE STUDY OF ANNA RESORT IN NONGKHAI PROVINCE 

 

แอนน่า กลคึส์ 

มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 

E-mail: anna_rux@hotmail.co.th 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูเ้ขา้พกัท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัการเกิด

สถานการณ์โควิด 19 2) เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงของปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูเ้ข้าพักหลังการเกิด

สถานการณ์โควิด 19 3) เพ่ือเสนอแนวทางการดาํเนินกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจบริการท่ีพกั หลงัจากได้

ดําเนินการจัดการและการทําความสะอาดข้อมูล ผู ้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีทางสถิติพบว่า                           

1) พฤติกรรมของผูเ้ขา้พกัมีแนวโน้มท่ีระยะเวลาในการเขา้พกัต่อคร้ังลดลง และตอ้งการท่ีพกัท่ีมีความสะอาด 

ความปลอดภยั การเดินทางสะดวก และมีราคาถูก 2) ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล               

ดา้นทาํเลท่ีตั้งและช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ             

ผูเ้ขา้พกัหลงัการเกิดสถานการณ์โควดิ 19 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 95% 3) กลยทุธ์การตลาดของแอนน่ารีสอร์ท 

ควรไดรั้บการส่งเสริมในดา้นผลิตภณัฑ์ในการปรับปรุงท่ีพกัและสภาพแวดลอ้มมีมาตรฐานความสะอาดและ

กระตุน้ความสนใจในการเขา้พกั ทั้งในดา้นบุคคล ท่ีตอ้งไดรั้บการอบรมมาตรฐานความสะอาดเพ่ิมเติม และรับ

พนกังานดา้น IT และบญัชีเพ่ิม เพ่ือส่งเสริมดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้น ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเห็นควร

ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของการทาํระบบบริหารจดัการความคิดเห็นและการตอบสนองในการเขา้พกัท่ี            

แอนน่ารีสอร์ท หลงัการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีไดเ้สนอแนะขา้งตน้ 

 

คาํสําคญั:  ระบบบริหารจดัการ, กลยทุธ์การตลาด,ศึกษาพฤติกรรม 

 

ABSTRACT 

This study will be proposed that 1) To study the behavior changed of accommodation services customer 

after COVID 19 crisis 2) To explain the transformed marketing strategies factor after COVID 19 crisis and 3) To 

approach the marketing strategies for accommodation services. In this study, the quantitative research was used 

by quantitative survey questionnaires online form which collected the data. The samples were 427 applied in this 

study. The dataset were pre-processing data and cleaning data. The statistical analysis processes were applied to 
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explored the data. This analyzed results showed that 1) the duration per times of accommodation service behaviors 

customers tend to be decreasing but requiring more hygiene, safety, ease to drive, and appropriate price.                               

2) Marketing strategies in promotion, processes, people, place, and physical evidence were significantly affected 

at 95% to change a behavior after COVID 19 crisis. 3) Marketing strategies for Anna Resort were required for 

supporting in product which renovated in room, interesting price sign, and resting corner. For people marketing 

strategy was supported to be training in SHA and recruiting IT support and accounting employee which implied 

to activate the marketing strategies in promotion and processes. In the future, the revised process after applied 

the approached marketing strategies proposal should be considered to confirmed this study. 

 

Keywords:  Customer, Marketing Strategies, Support 

 

1. บทนํา 

แอนน่า รีสอร์ท เปิดให้บริการเม่ือในวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ท่ีตาํบลบา้นตอ้น อาํเภอรัตนวาปี 

จงัหวดัหนองคาย เป็นธุรกิจครอบครัววท่ีมีขนาดเล็ก ร่วมกนับริหารดูแลภายในครอรบครัวท่ีเป็นการร่วมดูแลใน

ทุกแผนก โดยมีเป้าหมายหลกัคือ ให้บริการนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัหนองคาย คนขบัรถบรรทุกส่ง

ของขา้มจงัหวดัในเวลากลางคืน และคนท่ีเดินทางไกลตอ้งการหยดุพกั ซ่ึงทาํเลท่ีตั้ง ติดกบัถนนหลกั หนองคาย-

บึงกาฬ ท่ีให้บริการดา้นท่ีพกัรายวนั ท่ีรองรับนักท่องเท่ียวและผูท่ี้เดินทางขา้มจงัหวดั ซ่ึงมีท่ีพกั 12 ห้องนอน                   

ท่ีใหบ้ริการในราคา 400 บาท/หอ้ง โดยลกัษณะหอ้งพกัของแอนน่ารีสอร์ท มีลกัษณะเป็นบา้นเป็นหลงั ท่ีลานจอด

ดา้นขา้งตวับา้น และมีการปลูกตน้ไมใ้ห้เป็นร้ัวเพ่ือความเป็นส่วนตวัของผูเ้ขา้พกั และยงัให้บรรยากาศท่ีร่มร่ืน 

จากการประกาศ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบบัท่ี 1) ไม่ไดร้ะบุใหปิ้ดธุรกิจบริการท่ีพกั แต่ส่งผลกระทบกระทบ

กบัธุรกิจบริการท่ีพกัอย่างมาก เพราะมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของมาตรการปิดเมือง-ปิดประเทศ (Lockdown) งดเวน้ 

การเดินทางและการท่องเท่ียวภายในประเทศเพ่ือลดความเส่ียงของการแพร่ระบาด ทาํใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย

และต่างประเทศยกเลิกการเดินทางและการจองห้องพกั ส่งผลให้จํานวนนักท่องเท่ียวหายไปในทุกพ้ืนท่ี 

สถานการณ์ของธุรกิจโรงแรมจึงหดตวัลงในทุกดา้น ทั้งจาํนวนห้องพกัอตัราการเขา้พกั และจาํนวนนกัท่องเท่ียว 

ทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมขาดรายไดอ้ยา่งฉับพลนัและส่งผลใหภ้าพรวมของธุรกิจหดตวัรุนแรงอยา่งไม่

สามารถหลีกเล่ียงได้ ซ่ึงผูป้ระกอบการบางรายท่ีทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและหน้ีสินไม่ไหวจาํเป็นตอ้งยุติ                  

การดาํเนินธุรกิจ (ศูนยว์จิยัออมสิน, 2563) และจากการท่ีรัฐบาลของหลายประเทศดาํเนินมาตรการหา้มประชาชน

ของตนเองเดินทางออกนอกประเทศ เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับการระบาดของ COVID-19 ทําให้ EIC 

(Economic Intelligence Center) คาดวา่ค่าหอ้งพกัเฉล่ียต่อหอ้งพกัท่ีขายไดเ้ฉล่ียของธุรกิจโรงแรมไทยจะลดลง 55 

- 65% ในปีพ.ศ. 2563 โดยคาดว่าอตัราการเขา้พกั เฉล่ียทั่วประเทศของปีน้ีจะลดลงประมาณ 35 -40% (สุเมธ 

กมลศิริวฒัน์, 2564) ทาํให้รายไดจ้ากการทาํธุรกิจลดน้อยลง จึงทาํให้เกิดงานวิจยัการศึกษาการพฒันากลยุทธ์

การตลาดสาํหรับธุรกิจบริการท่ีพกัตามพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัสถานการณ์โควิด 19กรณีศึกษาแอนน่า              

รีสอร์ท จงัหวดัหนองคาย 
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2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูเ้ขา้พกัท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัสถานการณ์โควดิ 19 

(2) เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูเ้ขา้พกัหลงัสถานการณ์ โควดิ 19 

(3) เพ่ือเสนอแนวทางการดาํเนินกลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจบริการท่ีพกั 
 

 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) วา่มีความ

ความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริการธุรกิจท่ีพกั ในจงัหวดัหนองคายมากนอ้ยเพียงใด ภายใต้

สถานการณ์โควดิ 19 

1. ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชบ้ริการท่ีพกัในจงัหวดัหนองคาย 

จาํนวน 50 คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยใชบ้ริการท่ีพกัในจงัหวดัหนองคาย จาํนวน 350 คน  

2. ขอบเขตดา้นเวลา ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างตั้ งแต่ เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือน 

พฤษภาคม 2565 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมจากเอกสาร หนงัสือ ข่าวสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎี และผลงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวดัหนองคาย 

  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัแอนน่า รีสอร์ท 

1)  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและโรงแรม    

2)  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3)  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ   

4)  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

5)  แนวคิfและทฤษฎีเก่ียวกบัเช้ือไวรัสโคโรน่า (โควดิ 19) 

6)  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการโครงการมาตรฐาน SHA  

7)  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การพฒันากลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจบริการท่ีพกั ตามพฤติกรรม                 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัสถานการณ์โควดิ 19: กรณีศึกษาแอนน่ารีสอร์ท จงัหวดัหนองคาย” ซ่ึงผูศึ้กษาไดด้าํเนินการ

ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) กรอบแนวคิดการศึกษา 

2) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 

3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4) วธีิดาํเนินการศึกษา และขอ้ตกลงในการศึกษา 

5) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

6) สมมติฐานและการทดสอบทางสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

7) ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั 
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การกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย 2 กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใชบ้ริการท่ีพกัในจงัหวดัหนองคายซ่ึงเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวในจงัหวดัหนองคาย

จาํนวน 50 คน  

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยใช้บริการท่ีพกัในจงัหวดัหนองคายซ่ึงเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวในประเทศไทย

จาํนวน 350 คน  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้

ตอ้งการ หรือเคยใชบ้ริการท่ีพกัภายในประเทศไทย โดยผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือและ

เอกสารต่างๆ โดยลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกัก่อนเกิดวกิฤตการแพร่ระบาด COVID19 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกัหลงัเกิดวกิฤตการแพร่ระบาด COVID19 

ส่วนที ่3 ปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกั ปัจจยัส่วนประสมดา้น

การตลาด  

ส่วนที ่4 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ยคาํถามแบบเลือกตอบ 

 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 

ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรม Google Form จาํนวนทั้งหมด 

400 ชุด ผูศึ้กษาไดท้าํการกระจายแบบสอบถามผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ เช่น ไลน์ 

และเจาะจงกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้เดินทางเขา้มาในจงัหวดัหนองคายในการขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

ตามความสะดวก ทั้งน้ีผูศึ้กษาใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน เม.ย. พ.ศ.2565 ถึงเดือน พ.ค. 2565 รวมเป็น

ระยะเวลา 1 เดือน จนไดต้วัอยา่งรวมทั้งหมด 427 ชุด โดยหลงัจากนั้นจะนาํมาประเมินผลและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

วธีิดาํเนินการศึกษา  

ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบวธีิในการศึกษา ซ่ึงแบ่งการดาํเนินงานออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ และแนวทางการจัดการขอ้มูลจากเอกสาร และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงการเก็บรวบรวมองคค์วามรู้จากหนงัสือ บทความ เวบ็ไซตต์่างๆ 

2. การวางแผนการเก็บ การรวบรวมขอ้มูล และการจดัการขอ้มูล ทั้งการกาํหนดจาํนวนในกลุ่มตวัอยา่ง 

การออกแบบสอบถาม การสร้างคาํถาม การกระจายแบบสอบถาม และการจดัการขอ้มูล รวมถึง การทาํความ

สะอาดขอ้มูล การสร้างตวัแปรรองรับขอ้มูล และการแปลงขอ้มูลเหมาะสมกับการคาํนวณค่าสถิติต่างๆ ใน

การศึกษาคร้ังน้ี 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติต่างๆ ซ่ึงจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไป 

4. การแปลผลการวเิคราะห์ การอภิปรายผลการวเิคราะห์ และการสรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

5. การเขียนเล่มการคน้ควา้อิสระ 

6. การตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาในเล่มวทิยานิพนธ์ 

7. การนดัหมายการสอบป้องกนังานวจิยั  
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ตารางที ่1  สรุปการใชเ้คร่ืองมือทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นการศึกษา  

วัตถุประสงค์ 1: เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูเ้ขา้พกัท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัสถานการณ์โควดิ 19 

สมมติฐาน 1.1: ค่าของสถิติเชิงพรรณนาท่ีไดจ้ากตวัแปรของขอ้มูลก่อนเกิด และหลงัเกิด สถานการณ์โควิด 19 

มีค่าท่ีแตกต่างกนั 

เคร่ืองมือทางสถิติ: สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สมมติฐาน 1.2: พฤติกรรมผูเ้ขา้พกัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะทัว่ไปของประชากรศาสตร์ 

เคร่ืองมือทางสถิติ: ตารางไขวข้องตวัแปรลกัษณะทัว่ไปของประชากรศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ 2: เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูเ้ขา้พกัหลงัการเกิดสถานการณ์โควดิ 19 

สมมติฐาน 2.1: ลักษณะพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการท่ีพกั ก่อนเกิด และหลังเกิด สถานการณ์โควิด 19 มีค่า                         

ท่ีแตกต่างกนั 

เคร่ืองมือทางสถิติ: สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สมมติฐาน 2.2: ผูใ้ชบ้ริการท่ีพกัมีลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรม หรือลกัษณะ

พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการท่ีพกัในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ก่อนเกิด และหลงัเกิด สถานการณ์โควิด 19 มีค่า                    

ท่ีแตกต่างกนั 

ตัวแปรอสิระ: เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตัวแปรตาม: ส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 7 (Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, 

Processes) 

เคร่ืองมือทางสถิติ: การทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม F-test, การทดสอบ T-test, การทดสอบความ

แปรปรวนร่วม One way ANOVA 

สมมติฐาน 2.3: ผูใ้ชบ้ริการท่ีพกัท่ีมีลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีพกัท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีส่งผล

ต่อส่วนประสมทางการตลาด ก่อนเกิด และหลงัเกิด สถานการณ์โควดิ 19 ท่ีแตกต่างกนั 

ตัวแปรอิสระ: การใช้บริการท่ีพักท่ีจังหวดัหนองคาย, วตัถุประสงค์ของการเข้าใช้บริการท่ีพกั (เพ่ือการ

ท่องเท่ียวและการพักผ่อน, เพ่ือเยี่ยมญาติและเพ่ือน, เพ่ือธุรกิจ การค้า และการลงทุน, เพ่ือสุขภาพ, เพ่ือศาสนา,                      

เพ่ือแข่งขนัและการประกวด) 

ตัวแปรตาม: ส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 7 (Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, 

Processes) 

เคร่ืองมือทางสถิติ: ค่าเฉล่ียเลขคณิต, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, การทดสอบความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม F-test, 

การทดสอบ T-test 

สมมติฐาน 2.4: ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น (7P’s) สามารถทาํนายพฤติกรรมหลงัเกิดสถานการณ์โควิด

ของพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกั ท่ีจ.หนองคาย 

ตัวแปรอิสระ: ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 (Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence, 

Processes) 

ตัวแปรตาม: จาํนวนในการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัต่อเดือน, ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการท่ีพกั, การใชบ้ริการท่ีพกัเป็น

ระยะเวลาต่อคร้ัง, การใชบ้ริการท่ีพกัท่ีจงัหวดัหนองคาย, วตัถุประสงคข์องการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกั (เพ่ือการท่องเท่ียวและ

การพกัผอ่น, เพ่ือเยีย่มญาติและเพ่ือน, เพ่ือธุรกิจ การคา้ และการลงทุน, เพ่ือสุขภาพ, เพ่ือศาสนา, เพ่ือแข่งขนัและการประกวด) 

เคร่ืองมือทางสถิติ: การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหคูณ 

วัตถุประสงค์ 3: เพ่ือเสนอแนวทางการดาํเนินกลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจบริการท่ีพกั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์: การวเิคราะห์ SWOT 
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ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั 

การดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ีมีขั้นตอน และแผนการดาํเนินการวิจยัตั้งแต่เดือน กนัยายน 2564 ถึง เดือน 

มิถุนายน 2565 ดงัน้ี 

 

3. สรุป 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการท่ีพกัต่างจังหวดัน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือนและ 1 คร้ังต่อเดือน อยู่ท่ี 156 คน                   

คิดเป็นร้อยละ 36.53 มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการท่ีพกัอยูท่ี่ 1,001-2,000 บาท ซ่ึงมีจาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.58 มีการใช้บริการท่ีพักเป็นระยะเวลา 2-3 คืนต่อคร้ัง มีจํานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22 มีผู ้ตอบ

แบบสอบถามใช้บริการท่ีพักในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ มีจํานวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62 มีผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีไม่เคยใช้บริการท่ีพกัท่ีจังหวดัหนองคาย เป็นจํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 62.76 ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีเคยใชบ้ริการท่ีพกัมีวตัถุประสงคข์องการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวและการพกัผอ่น เป็น

ส่วนใหญ่ มีจาํนวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 26.31 และมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัดี เช่น ท่ีพกัสะอาด 

ใกลส้ถานท่ีสาํคญั มีจาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 22.79 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (หลงัเกิดการแพร่ระบาดของ COVID 19) 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการท่ีพกัต่างจงัหวดันอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือนอยูท่ี่ 234 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.80 มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการท่ีพกั 1,001-2,000 บาท มีจาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 38.17 ใชบ้ริการท่ีพกั

เป็นระยะเวลา 1 คืน มีจาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 53.16 ใชบ้ริการท่ีพกัในภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็น

ส่วนใหญ่ มีจาํนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 21.08 มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยใชบ้ริการท่ีพกัท่ีจงัหวดัหนองคาย 

เป็นจาํนวน 244 คิดเป็นร้อยละ 57.14 มีวตัถุประสงคข์องการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวและการพกัผอ่น

เป็นส่วนใหญ่ มีจาํนวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15 และมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัดี เช่น ท่ีพกั

สะอาด ใกลส้ถานท่ีสาํคญั มีจาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 

ในการศึกษาขั้นตอนต่อไป ผูศึ้กษาได้ทาํการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งวา่มีความสมัพนัธ์ท่ีจะนาํไปสู่การคน้หาลกัษณะหรือพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเพ่ือนาํมาทาํการวิเคราะห์ในลาํดบัถดัไป โดยใชก้ารสร้างตารางไขวข้องตวัแปรนามลาํดบัในการศึกษาคร้ัง

น้ี ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผลการศึกษา

สามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ของพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการท่ีพกักบักลยุทธ์ดา้น

การตลาดท่ีสามารถทาํนายหรือส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกั จ.หนองคาย 

ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกั หลงัการเกิดสถานการณ์โควิด 19 ดว้ยปัจจยัทาง

การตลาดดา้นบุคคลท่ีคาดหวงั สามารถทาํนายไดด้ว้ยกลยทุธ์ทางการตลาดดา้นกระบวนการ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ถดถอยเชิงพหุคุณ เท่ากบั 0.102 ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการอธิบาย

ความแปรปรวนของอิทธิพลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นบุคคลท่ีคาดหวงั ไดร้้อยละ 1 

จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกจากการวิเคราะห์ SWOT ท่ีมีต่อแอนน่ารีสอร์ท นาํมาประสมกนั 

เป็นกลยทุธ์ ไดด้งัน้ี 
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กลยุทธ์ จุดแข็ง-โอกาส (SO) 

1. ทาํป้ายราคาท่ีพกัให้สะดุดตามากข้ึน นาํกลยทุธ์การตลาดดา้นราคาท่ีเป็นจุดแข็งมานาํเสนอให้ผูเ้ขา้

บริการท่ีพกั เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นจุดสนใจใหผู้เ้ขา้ใชบ้ริการท่ีพกั 

2. จดัทาํมุมผอ่นคลายจากการเดินทาง เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายในแอนน่ารีสอร์ทสงบ ร่มร่ืน การจดัมุม

พกัผอ่นสาํหรับผูเ้ขา้ใชบ้ริการท่ีพกั เป็นการส่งเสริมความน่าสนใจในการเขา้พกั 

3. ปรับปรุงพ้ืนท่ีจอดรถใหส้ะดวกสบายมากยิง่ข้ึน 

กลยุทธ์ จุดแข็ง-อุปสรรค (ST) 

1. ทาํโปรโมชัน่เช็คอินท่ีพกัเพ่ือรับส่วนลด จากจุดแขง็เร่ืองความร่มร่ืน จึงตอ้งการส่งเสริมทางการตลาด

ผา่นการโฆษณาทางออ้มจากผูเ้ขา้พกั แทนการลงทุนทาํโฆษณาดว้ยตวัเอง 

2. จดัทาํป้ายและรายละเอียดของท่ีพกัดว้ยภาษาต่างชาติมากข้ึน เป็นการช้ีแจงรายละเอียดและป้ายดว้ย

ภาษาท่ีตรงตามความตอ้งการของผูเ้ขา้ใช้บริการท่ีพกั ทาํให้รีสอร์ทมีการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและชัดเจนในการ

นาํเสนอหอ้งพกัได ้

3. ทาํคูปองเขา้พกัแบบเหมาจ่าย จดัทาํคูปองเขา้พกักาํหนดเวลาระยะยาว สามารถเลือกเขา้พกัได ้และมี

การลดราคาท่ีเกิดจากการซ้ือคูปอง ทาํใหลู้กคา้เกิดความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ คุม้ค่าและประหยดัเงิน อีก

ทั้งทางรีสอร์ทยงัสามารถไดเ้งินมาหมุนเวยีนภายในรีสอร์ทไดอี้กดว้ย 

กลยุทธ์ โอกาส-จุดอ่อน (OW) 

1. ปรับปรุงการทําความสะอาดด้วย มาตรฐาน SHA เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเข้าพักให้กับ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีพกัดว้ยมาตรฐานความสะอาดท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งดี 

2. ปรับปรุงหอ้งพกัใหมี้หลากหลายประเภทเพ่ือเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้พกัในแอนน่ารีสอร์ทใหมี้ความ

หลากหลายมากข้ึน และเพ่ิมความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัใหม้ากข้ึนดว้ย  

3. รับพนกังานท่ีมีความรู้ดา้น IT และบญัชี การปรับปรุงคุณภาพการบริการดา้น IT เป็นส่ิงจาํเป็นในช่วง

ท่ีมีการเกิดสถานการณ์โควดิ 19 ในการส่ือสารทางตรงไปสู่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการท่ีพกั การรับพนกังานท่ีมีทกัษะ IT เพ่ิม

เป็นการทาํให้แอนน่ารีสอร์ทเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนส่งผลให้จาํนวนผูเ้ขา้ใช้บริการท่ีพกัเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้ งการรับ

พนักงานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํบญัชี ช่วยทาํให้การบริหารจดัการ ระบบการใหบ้ริการในแอนน่ารี

สอร์ท สามารถติดตามและช่วยใหเ้ห็นการพฒันาท่ีเกิดข้ึนในรีสอร์ทได ้

กลยุทธ์ จุดอ่อน-อุปสรรค (WT) 

1. รับพนกังานท่ีสามารถพูดภาษาต่างชาติได ้การท่ีพนกังานสามารถส่ือสารภาษาต่างชาติของผูเ้ขา้ใช้

บริการท่ีพกั ใหเ้ขา้ใจได ้เป็นสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการเขา้พกั และเพ่ิมฐานลูกคา้ใหก้วา้งมากข้ึน 

2. ปรับราคาตามเทศกาล หรือฤดูกาลท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องพกัทั้งในช่วงท่ี               

ไม่ลูกคา้หรือลูกคา้นอ้ย และความดึงดูดในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 

 ผลการวจิยั 

การศึกษาในเร่ือง “การศึกษาการพฒันากลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจบริการท่ีพกัตามพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไปหลงัสถานการณ์โควดิ 19 กรณีศึกษาแอนน่ารีสอร์ท จงัหวดัหนองคาย” คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูเ้ขา้พกัท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัการเกิดสถานการณ์โควดิ 19 2) เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลง

ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูเ้ขา้พกัหลงัการเกิดสถานการณ์โควดิ 19 3) เพ่ือเสนอแนวทางการดาํเนินกลยทุธ์

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการท่ีพัก ในธุรกิจการให้บริการท่ีพักมีภาวะถดถอยลง จะเห็นได้จากจํานวน
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นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางภายในประเทศยงัลดลงอย่างมาก เน่ืองจาก การเกิดสถานการณ์โควิด 19 ท่ีทาํให้การ

เดินทางลาํบากมากข้ึน การจดักิจกรรมท่ีตอ้งถูกควบคุมโดยมาตรการของภาครัฐฯ การแพร่ระบาดของโรคท่ีตอ้ง

ไดรั้บการควบคุมและการดูแล รวมถึงความปลอดภยัในเร่ืองของสุขภาพทั้งในส่วนของลูกคา้ ผูป้ระกอบการ 

รวมถึง พนักงาน ดว้ย ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบตวัแปรมาใชใ้นการรองรับขอ้คาํถาม เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 112 ตวัแปร 

จากนั้นผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวิธีทางสถิติ ประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมติฐาน

ทางสถิติ t-test การทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One 

way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้และไดอ้อกแบบการ

วเิคราะห์ SWOT ทาํใหไ้ดข้อ้คน้พบจากการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย  

ขอ้มูลทัว่ไปในทางประชากรศาสตร์ ไม่สามารถสร้างความแตกต่างและเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการ

เขา้ใชบ้ริการท่ีพกัได ้ทั้งในจงัหวดัหนองคาย และนอกจงัหวดัหนองคาย ทาํใหไ้ม่สามารถหากลยทุธ์ทางการตลาด

ดา้นต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ได ้ไดเ้พียงขอ้คน้พบวา่ ระยะเวลาการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัต่อ

คร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมลดระยะเวลาใหส้ั้นลง เน่ืองจากการเกิดสถานการณ์โควดิ 19 จากจาํนวน 

223 คน ลดเหลือ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 48 และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัมาก 3 อนัดบัแรก คือ ท่ีพกัดี 

สะอาด มีการใหบ้ริการท่ีครบครัน และมีราคาท่ีสมเหตุสมผล 

ในส่วนของการวิเคราะห์ลกัษณะของพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัของกลุ่มตวัอยา่งในช่วงก่อนเกิด

สถานการณ์โควดิ 19 และหลงัการเกิดสถานการณ์โควดิ 19 มีขอ้คน้พบดงัน้ี ผลการทดสอบความแตกต่างกนัของ

พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัของกลุ่มตวัอยา่งตามการรับรู้โดยตรงของกลุ่มตวัอยา่งและตอบสนองในเชิงบวก

ท่ีมีต่อส่วนประสมดา้นการตลาดในดา้นต่างๆ ทั้ง 7 ดา้น ทั้งในช่วงก่อนและหลงัการเกิดสถานการณ์โควิด 19 

สามารถสรุปเป็นประเด็นเพ่ืออภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่2 สรุปความคาดหวงัต่อส่วนประสมดา้นการตลาดสูงสุด 2 อนัดบัแรกจากพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกั 

โควดิ 19 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ส่วนประสมด้านการตลาด 

ก่อน เคยพกัท่ีจ.หนองคาย People Processes 

หลัง People Processes 

ก่อน ไม่เคยพกัท่ีจ.หนองคาย Product People 

หลัง Processes People 

ก่อน เพ่ือการท่องเท่ียวและการพกัผ่อน Product Processes 

หลัง Product Promotion 

ก่อน เพ่ือเยีย่มญาติหรือเพ่ือน Product Place 

หลัง Product People 

ก่อน เพ่ือธุรกิจ การคา้ และการลงทุน People Processes 

หลัง People Processes 

ก่อน เพ่ือสุขภาพ People Processes 

หลัง People Processes 

ก่อน เพ่ือแข่งขนัและการประกวด People Processes 

หลัง People Processes 

ก่อน เพ่ือศาสนา People Processes 

หลัง Promotion People 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1268 

จากตารางท่ี 2 พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัของกลุ่มตวัอยา่ง ในช่วงหลงัการเกิดสถานการณ์โควิด 

19 ท่ีไม่เคยเขา้พกัท่ีจ.หนองคายมีพฤติกรรมท่ีมีความคาดหวงัในกลยทุธ์การตลาดดา้นบุคคล (People) เหมือนเดิม 

แต่เปล่ียนเป็นคาดหวังในด้านกระบวนการ (Processes) จากเดิมท่ีเป็นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และจาก                        

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณแสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ท่ีตรงกนัในกลยุทธ์การตลาดดา้น

กระบวนการ (Processes) มีอิทธิพลต่อการอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นบุคคลท่ี

ผูเ้ขา้ใชบ้ริการท่ีพกัคาดหวงั นอกจากน้ี การเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวและการพกัผ่อนมี

พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงจากคาดหวงัในกลยุทธ์การตลาดด้านกระบวนการ (Processes) เป็นดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด (Promotion) ซ่ึงตรงกบัผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้แบบพหุคูณท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกลยทุธ์การตลาด

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) มีอิทธิพลต่อการอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลต่อพฤติกรรม                

การเขา้ใช้บริการท่ีพกัด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวและการพกัผ่อน อีกประเด็นท่ีน่าสนใจเป็นเร่ืองของ

พฤติกรรมของการเข้าใช้บริการท่ีพักด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ การค้าและการลงทุน จากผลการวิเคราะห์                         

การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ท่ีแสดงให้เห็นถึงกลยทุธ์การตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) มี

อิทธิพลต่อการอธิบายความแปรปรวนของอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ 

การคา้ และการลงทุน อีกทั้งพฤติกรรมของการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือสุขภาพ จากผลการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ แสดงให้เห็นถึงกลยทุธ์การตลาดดา้นราคา (Price) มีอิทธิพลต่อการอธิบายความ

แปรปรวนของอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือสุขภาพในขณะท่ีการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกั

ดว้ยวตัถุประสงคน์อกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผลการวิเคราะห์ไม่แสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อการมี

อิทธิพลของกลยทุธ์ทางการตลาดทั้งก่อนและหลงัการเกิดสถานการณ์โควดิ 19 ยกเวน้เพ่ือศาสนาท่ีเปล่ียนกลยทุธ์ทาง

การตลาดดา้นบุคคล (People) และดา้นกระบวนการ (Processes) เป็นดา้นบุคคล (People) และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion) จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการออกแบบกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารใชบ้ริการท่ีพกั 

ในส่วนของความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มท่ีเลือก และไม่เลือกพฤติกรรมต่างๆ ของกลุ่มตวัอย่างใน                

การเขา้ใชบ้ริการดว้ยการทดสอบค่าสถิติ t-test นั้น สามารถแสดงตารางสรุปผลจากตาราง ท่ีเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 
 

ตารางที ่3 กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งในการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกั 
 

โควดิ 19 พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ ส่วนประสมด้านการตลาด 

ก่อน เคยพกัท่ีจ.หนองคาย Product, Price, Physical Evidence 

หลัง All factor (7Ps) 

ก่อน เพ่ือการท่องเท่ียวและการพกัผอ่น Product, Price, Promotion, Physical Evidence 

หลัง Product, Price, Promotion 

ก่อน เพ่ือเยีย่มญาติหรือเพ่ือน Product, Price, Place, Promotion 

หลัง None factor (0P) 

ก่อน เพ่ือธุรกิจ การคา้ และการลงทุน All factor (7Ps) 

หลัง Promotion, Physical Evidence 

ก่อน เพ่ือสุขภาพ None factor (0P) 

หลัง None factor (0P) 

ก่อน เพ่ือแข่งขนัและการประกวด None factor (0P) 

หลัง None factor (0P) 

ก่อน เพ่ือศาสนา Product 

หลัง Product 
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จากตารางท่ี 3 สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี กลยทุธ์ทางการตลาดในทุกดา้น สามารถสร้างความแตกต่างต่อ

พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกัท่ีจงัหวดัหนองคาย จากเดิมท่ีสร้างความแตกต่างไดเ้พียงดา้นบุคคล ดา้นราคา 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ในขณะท่ีกลยทุธ์ทางการตลาดดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ มีความสามารถในการสร้างความแตกต่างให้กบัผูเ้ขา้ใชบ้ริการท่ีพกัดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ การคา้ 

และการลงทุน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของแอนน่ารีสอร์ท 

ในส่วนของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ของพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกักบักล

ยทุธ์ดา้นการตลาดท่ีสามารถทาํนายหรือส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกั จ.หนองคาย 

สามารถสรุปขอ้คน้พบไดด้งัน้ี 

ดา้นการเขา้พกับ่อยคร้ังและระยะเวลาในการเขา้พกัต่อคร้ังท่ีจงัหวดัหนองคาย จาํเป็นตอ้งมีการวางแผน

กลยทุธ์ทางการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการเขา้

ใชบ้ริการท่ีพกั การทาํกลยทุธ์ทางการตลาดยงัส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีพกัในส่วนของวตัถุประสงคก์าร

เขา้พกัประเภท ท่องเท่ียว การพกัผ่อน การทาํธุรกิจ การคา้ และการลงทุน และเพ่ือสุขภาพอีกดว้ย ส่วนกลยทุธ์

ดา้นราคา (Price) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ส่งผลท่ีสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงการใชบ้ริการท่ี

พกัท่ีจังหวดัหนองคาย ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นควรให้มีการจัดการในด้านน้ีอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากลกัษณะทาง

กายภาพของจงัหวดัหนองคาย ยงัสามารถนาํมาโปรโมตและส่งเสริมทางการตลาดเพ่ือจูงใจใหเ้กิดการเดินทางเขา้

มาในจงัหวดั 

ในส่วนของปัจจยัท่ีผูเ้ขา้ใชบ้ริการท่ีพกัท่ีจงัหวดัหนองคายคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนจากกลยทุธ์ทางการตลาด 

ในช่วงหลงัการเกิดสถานการณ์โควดิ 19 มีดงัน้ี 

การพฒันาดา้นท่ีพกั ควรมีกลยทุธ์ในการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การพฒันาด้านทาํเลท่ีตั้ งและช่องทางการจัดจาํหน่าย ควรเพ่ิมกลยุทธ์ในการส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion) และดา้นกระบวนการ (Processes) อาทิเช่น การจดัโปรโมชัน่ การเพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีพกั 

การจดัส่วนลด หรือกระบวนการจดัทาํโรงแรมให้ผ่านมาตรฐาน SHA กระบวนการในการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็น

ระบบและคล่องตวั การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาในกระบวนการจดัการบริหารงานในธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับการพฒันาดา้นบุคคลากร ท่ีตอ้งการกลยุทธ์ทางการตลาดดา้นกระบวนการ (Processes) ในการช่วยให้เกิด

ผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรมต่อการพฒันา 

สาํหรับผลการวิเคราะห์ SWOT สามารถสรุปเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดในการส่งเสริมใหเ้กิดการเขา้ใช้

บริการท่ีพกัในช่วงหลงัการเกิดสถานการณ์โควดิ 19 ของแอนน่ารีสอร์ท ไดด้งัน้ี 

กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ควรมีการวางแผนการปรับปรุงท่ีพกั สภาพแวดลอ้มของรีสอร์ท ให้มีความ

น่าสนใจ มีป้ายราคาท่ีชดัเจน ดึงดูดใหผู้ท่ี้สนใจจะเขา้ใชบ้ริการ มีการรักษาความสะอาดท่ีไดม้าตรฐาน อีกทั้งยงัมี

การเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมาตรฐาน สะอาดและปลอดภยั สร้างความพึงพอใจในการเขา้รับการบริการดว้ยการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหมุ้มพกัผอ่น เน่ืองจากลูกคา้เดินทางมาจากต่างจงัหวดัท่ีใชร้ะยะเวลาในการเดินทางนาน 

กลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงแอนน่ารีสอร์ท 

กลยุทธ์ทางการตลาดดา้นบุคคล เป็นส่ิงท่ีแอนน่ารีสอร์ทควรไดรั้บการพฒันา ในการรับพนักงานท่ีมี

ความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างชาติกบัลูกคา้ได ้อีกทั้งยงัตอ้งไดรั้บการอบรมการบริการดว้ยมาตรฐานความ

สะอาด SHA อีกดว้ย เพ่ิมพนกังานท่ีมีความรู้ทางเทคโนโลยใีนการพฒันากระบวนการบริหารจดัการ อาจจะนาํเขา้
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ระบบบญัชีสาํเร็จรูปเขา้มาในการบริหารงานรีสอร์ท หรือเพ่ิมพนกังานดา้นการบญัชีเพ่ือให้สามารถติดตามและ

ตรวจสอบการบริหารจดัการภายในแอนน่ารีสอร์ทได ้

กลยุทธ์การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ควรได้รับการสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมกระแสเงินหมุนเวียน

ภายในรีสอร์ทให้มีความคล่องตวัมากยิ่งข้ึน ทั้งในส่วนของการออกคูปองเขา้พกัเป็นชุด เช่น ซ้ือคูปองเขา้พกั               

ใบละ 500 บาท จาํนวน 10 ใบแถมคูปอง 1 ใบ เป็นตน้ หรือการได้รับส่วนลดเช็คอินเขา้ใช้บริการเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ในการโฆษณาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เป็นท่ีแพร่หลาย เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

 

4. ข้อเสนอแนะ 

 ในการทาํวิจัยคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงแนวทางการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุรกิจท่ีพกัตาม

พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัสถานการณ์โควิด 19 กรณีศึกษาแอนน่ารีสอร์ท จงัหวดัหนองคายและในการทาํ

วิจยัคร้ังน้ีเป็นหากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการทาํธุรกิจโรงแรมท่ีพกั จากการทาํ swot 

การวิเคราะห์คู่แข่งและการทาํตลาด พฒันาธุรกิจใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดและเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ 

ผูท่ี้มาเขา้ใชบ้ริการท่ีพกั 
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การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการขายของกลุ่มลูกค้าตัวแทนจําหน่าย
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บทคัดย่อ 

เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ทําให้หลายธุรกิจ

จาํเป็นตอ้งปรับตวัและกลยทุธ์เพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน การขายสินคา้ผ่านกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายเป็น

อีกหน่ึงนวตักรรมธุรกิจรูปแบบใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัอีก

ช่องทางนึง ดว้ยเหตุน้ีงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขายของกลุ่มลูกคา้

ตวัแทนจาํหน่าย งานวจิยัน้ีจะแบ่งการดาํเนินการออกเป็น 2 ช่วงดว้ยกนัดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมลูกคา้ตวัแทน

จาํหน่ายและสร้างรูปแบบโมเดลธุรกิจสําหรับธุรกิจเคร่ืองประดบัดว้ยการตลาดดิจิตลั 2) เพ่ือจดัทาํแผนกลยุทธ์

และแผนปฏิบติัการสาํหรับกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงประกอบไปดว้ยการจดัทาํสรุปอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ 

การจดัทาํหลกัสูตรฝึกอบรมกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย การจดัทาํแผนเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ส่ือออนไลน์ และ

การออกแบบระบบจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย ผลงานวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขาย

เคร่ืองประดบัของกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย ไดแ้ก่ การส่ือสารภาพลกัษณ์และสร้างความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลและรายละเอียดสินคา้กบัลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย กิจกรรมให้ความรู้และสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย  

 

คาํสําคญั: รูปแบบโมเดลธุรกิจ, ประสิทธิภาพการขาย, เคร่ืองประดบั, ตวัแทนจาํหน่าย  

 

ABSTRACT 

Due to the COVID-19 pandemic, many businesses need to adapt their strategies to cope with the current 

situation. The selling products through an agent is a new business innovation in the jewelry industry that can 

generate income for the company as another channel. The purpose of this study was to determine the factors 

affecting the sales performance of the jewelry agent. It was divided into 2 phases. First, it was to study the 
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behavior of agent customers and create a business model canvas for jewelry business through digital marketing. 

Second, it was to prepare a strategic plan and action plan for the jewelry agents, which consisted of creating a 

brand identity, preparing the training courses, creating the advertising plans, and designing the database systems. 
The results show that the factors effecting the sales performance of the jewelry agents are brand communication, 

brand reliability, tools for communicating the information and product details with the jewelry agents, and 

activities for educating and building relationships with the jewelry agents. 

 

Keywords: Business Model Canvas, Sales Performance, Jewelry, Agent 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 บริษทั บิลเลียน จิวเวลร่ี จาํกดั เป็นบริษทัท่ีบริการรับจา้งผลิต (OEM: Original Equipment Manufacturer) 

ให้กบัแบรนดสิ์นคา้ต่างๆ หลายแบรนด์โดยมีประสบการณ์ในวงการเคร่ืองประดบัมากกวา่ 20 ปี ซ่ึงต่อมาบริษทั

ไดมี้แนวคิดในการขยายช่องทางการตลาดและธุรกิจใหเ้พ่ิมมากข้ึน โดยมีลกัษณะเป็นรูปแบบของตวัแทนจาํหน่าย

ท่ีอยูต่ามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศท่ีเปิดกวา้งสาํหรับจาํหน่ายเคร่ืองประดบัออนไลน์ ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการในส่วน

ของระบบตวัแทนจาํหน่ายเม่ือปี 2563 นบัเป็นช่องทาํการตลาดใหม่ของบริษทัท่ีซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากโรงงานผลิต 

และจากลกัษณะของกิจการเป็นท่ีธุรกิจขนาดยอ่ม ประกอบกบัขอ้จาํกดัทางดา้นบุคลากร และงบประมาณ ทาํให้

การดาํเนินการท่ีผา่นมาของระบบตวัแทนจาํหน่าย ยงัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจนของการส่ือสารและกิจกรรมต่างๆ อาทิ

เช่น ไม่มีสรุปอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีจะใชป้ระชาสัมพนัธ์, ไม่มีรูปแบบกิจกรรมในการสร้างความสัมพนัธ์, 

และยงัไม่ไดมี้การพฒันาหรือนาํเคร่ืองมือต่างๆ ในปัจจุบนัมาใชใ้นการทาํงานมากเท่าท่ีควร 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบการศึกษาท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรู้สึก เช่น การศึกษาของ

เกวลีเพช็รเนียม และจรัญญา ปานเจริญ (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ส่ือโฆษณาการตลาดดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ส่ือดิจิทลัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ดา้นท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุด คือ ดา้นความน่าสนใจ รองลงมาคือดา้นการจดจาํ และดา้นความน่าเช่ือถือ และการศึกษาของ

บวร วิวฒัน์แดงสี (2558) ท่ีศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการรับรู้ด้านคุณภาพ การรับรู้ด้านราคา และคุณภาพการ

ให้บริการต่อความไวเ้น้ือเช่ือใจและความจงรักภกัดีของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา บริษทั สต็อคทูมอร์โรว ์จาํกดั พบว่า

ส่วนประสมทางการตลาดในมิติดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นคุณค่าท่ีลูกคา้รับรู้, 

และความพึงพอใจของลูกคา้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภกัดี  

 จากเหตุผลดงักล่าวทางบริษทัจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ขายของกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย ในด้านการบริการ การตอบสนองความพึงพอใจ และการส่ือสารในการ

พฒันาการทาํงานในส่วนระบบตวัแทนจาํหน่าย ท่ีจะเป็นอีกช่องทางรายไดใ้หก้บับริษทั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือสร้างรูปแบบโมเดลธุรกิจสาํหรับธุรกิจเคร่ืองประดบัดว้ยการตลาดดิจิตลั 

(2) เพ่ือจดัทาํแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ สาํหรับกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย 

(3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขายของกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย  
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 Kotler (1997) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้องคก์รมกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปร (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา 

สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และKeller. (2003) ไดใ้ห้คาํนิยามของคุณค่าตราสินคา้

ในใจของผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นผลอนัเน่ืองมาจากความรู้เก่ียวกับตราสินคา้ (Brand Knowledge) ของผูบ้ริโภคท่ี

ตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Response) ของแต่ละตราสินคา้ซ่ึงแตกต่างกนัออกไป คุณค่าตรา

สินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคเป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดี และแข็งแกร่งเก่ียวกบัตราสินคา้ เกิดจาก

การท่ีผูบ้ริโภคประเมินส่ิงๆ นั้นแลว้เก็บไวใ้นความทรงจาํ ดังนั้นการวดัคุณค่าตราสินคา้จึงตอ้งวดัถึงความ

แข็งแกร่งของทัศนคติท่ีผูบ้ริโภคมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ

ผูบ้ริโภค  

 และมีหลากหลายงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสาร และตราสินคา้ เช่น 

การศึกษาเร่ืองการออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้ (ณัฐพงษ ์คงประเสริฐ, 2558) 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัเงินของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(สิรินดัดา ศิริสาคร, 2557) การศึกษาเร่ืองส่ือโฆษณาการตลาดดิจิทลัท่ีมีผล ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร (เกวลีเพช็รเนียม และจรัญญา ปานเจริญ, 2560)  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1) กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 3.4 สมมุตฐิานและคาํถามงานวจิยั 

 การส่ือสารอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ การสร้างความสัมพนัธ์ และการตอบสนองท่ีรวดเร็ว จากปัจจยั

ดงักล่าวเม่ือนาํมากาํหนดรูปแบบ กลยทุธ์ และดาํเนินการผ่านกิจกรรมจะส่งผลต่อตวัแทนจาํหน่าย และสามารถ

พฒันาธุรกิจขนาดยอ่มใหเ้ติบโตได ้
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การดาํเนินการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 การดาํเนินการในช่วงท่ี 1 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายและสร้างรูปแบบ

โมเดลธุรกิจสาํหรับธุรกิจเคร่ืองประดบัดว้ยการตลาดดิจิตลั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอนยอ่ย ไดแ้ก่ (1) ศึกษา

ระบบการทาํงานและวิธีการทาํการตลาดของบริษทั (2) ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย (3) วิเคราะห์

ผลการศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย (4) จดัทาํรูปแบบโมเดลธุรกิจสาํหรับธุรกิจเคร่ืองประดบัดว้ย

การตลาดดิจิตลั 

 การดาํเนินการในช่วงท่ี 2 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัทาํแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการสําหรับกลุ่มลูกคา้

ตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอนยอ่ย ไดแ้ก่ (1) นาํแผนธุรกิจมาจดัทาํแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั

การสาํหรับกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย, (2) จดัทาํแผนปฏิบติัการ สาํหรับกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย ท่ีประกอบไป

ดว้ย 2.1จดัทาํสรุปเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ 2.2จดัทาํตน้แบบเน้ือหา (ภาพ, วีดีโอ, และเน้ือหาบทความ สําหรับ

อบรมตวัแทนจาํหน่ายท่ีใชใ้นการจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ ) 2.3จดัทาํแผนเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ (จดัทาํรูปแบบ

การอบรม, การใช้ส่ือ-เคร่ืองมือในการ พฒันาศักยภาพของตัวแทนจําหน่าย), (3) สรุปผลปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการขายของกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองประดบั 

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ตวัแทนจาํหน่ายของ บริษทับิลเลียน จิวเวลร่ี จาํกดั ในการศึกษา

แนวโนม้ยอดขายและพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อกิจกรรมท่ีจดัทาํ 

 4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการสํารวจความคิดเห็นและ

ขอ้แนะนาํในการปรับปรุงการทาํงานของบริษทัจากตวัแทนจาํหน่าย, เคร่ืองมือทางธุรกิจ (BMC, SWOT-TOWS 

Matrix) ใช้ในการวิเคราะห์และจัดทาํแผนธุรกิจสําหรับการปฏิบัติงาน, รูปแบบการจัดอบรมและส่ือ (ภาพ, 

บทความ, วีดีโอ,ตน้แบบเน้ือหา) ท่ีจดัทาํสําหรับใชใ้นการอบรมตวัแทนและประชาสัมพนัธ์, ขอ้มูลทัว่ไปของ

ตวัแทนจาํหน่าย (ยอดขาย, ความถ่ีในการขาย)  

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่การเก็บขอ้มูลเพ่ือมาจดัทาํรูปแบบและกลยทุธ์ และการเก็บ

ขอ้มูลจากกิจกรรมท่ีดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการเพ่ือมาศึกษา ประกอบไปดว้ย 

 (1) เก็บแบบสอบถามการสํารวจความคิดเห็นผ่านการติดต่อเพ่ือขอความร่วมมือจากตวัแทน

จาํหน่าย 

 (2) ขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ส่ือท่ีจดัทาํ ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากการวิเคราะห์สถิติของแพลตฟอร์ม

ต่างๆ 

 (3) ขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย รวบรวมและสรุปจากฐานขอ้มูลท่ีบริษทัจดัเก็บไว ้

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) เพ่ือสรุปลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
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5. ผลการวจัิย  

 ผลการศึกษาจะแสดงช่วงท่ีดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์และปฏิบติัการซ่ึงอยูใ่นช่วงเดือน ก.พ.-ก.ค. 65 

เปรียบเทียบกบัช่วงก่อนการดาํเนินการ เพ่ือแสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีจดัทาํข้ึน 

 5.1 สร้างรูปแบบโมเดลธุรกจิสําหรับธุรกจิเคร่ืองประดบัด้วยการตลาดดจิติลั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2) BMC ตวัแทนจาํหน่ายของ บริษทับิลเลียน จิวเวลร่ี จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แผนภาพท่ี 3) การวเิคราะห์ SWOT-TOWS Matrix และความคิดเห็นตวัแทนจาํหน่าย 

 จากการศึกษาระบบการทาํงานและวิธีการทาํการตลาดของบริษทั รวมถึงการสอบถามความคิดเห็นจาก

ตวัแทนจาํหน่าย นาํมาวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจ ทาํใหท้ราบถึงจุดแขง็ (Strengths) โดยใหญ่อยูใ่นส่วนของ

การผลิต จุดอ่อน (Weaknesses) จะเป็นในเร่ืองของเงินทุนและความใหม่ในตลาดเม่ือนาํมารวมกบัความคิดเห็น

จากตวัแทนจาํหน่าย และขอ้จาํกดับางประการ เม่ือนาํมาจดัทาํรูปโมเดลธุรกิจในส่วน คุณค่าและบริการท่ีตอ้งการ

ส่งมอบ (Value Proposition) ได้แก่ การเปล่ียนภาพลักษณ์จากโรงงานผลิตเป็น ผู ้เ ช่ียวชาญในการผลิต

เคร่ืองประดบั มีการใหค้วามรู้ ใหค้าํแนะนาํ การเปิดโรงงานเพ่ือการศึกษา และมีสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน 
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 5.2 จดัทาํแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารสําหรับกลุ่มลูกค้าตวัแทนจาํหน่าย   

 จากการสรุปอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ในดา้นแบบการใชโ้ลโก,้ การใชสี้, คาํคียเ์วร์ิด (Keyword), และวาง

แนวทางในการส่ือสาร เพ่ือสร้างเอกลกัษณและมีความเหมาะสมกบัตราสินคา้ ไดอ้อกมาเป็นการส่ือสาร 3 ส่วน

คือ ตวัผูเ้ช่ียวชาญ โรงงานการผลิตเคร่ืองประดบัครบวงจร และสินคา้รวมถึงระบบตวัแทนจาํหน่าย ท่ีครอบคลุม

การประชาสมัพนัธ์ดว้ย 4 หวัขอ้คอนเทนต ์ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4) รูปแบบแนวทางการส่ือสารอตัลกัษณ์ของตราสินคา้ 

 แผนกลยุทธ์ : การสร้างความน่าเช่ือถือและความสัมพันธ์กับตัวแทนจําหน่าย โดยมีแนวคิดใน                        

การดําเนินการ คือ 1) ความต่อเน่ืองของกิจกรรม 2) ส่ือและเคร่ืองมือท่ีพร้อม และพร้อมซัพพอร์ตตัวแทน

จาํหน่าย   

 เป้าประสงค์กลยุทธ์ : เ พ่ือส่ือสารอัตลักษณ์ของตราสินค้าในการสร้างความน่าเช่ือถือในส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ในการขยายกลุ่มตวัแทนจาํหน่าย, เพ่ือสร้างรูปแบบกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัตวัแทนจาํหน่าย, 

เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพตวัแทนจาํหน่าย, เพ่ือสร้างรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร 

 กจิกรรมสําคญั : จดัทาํตน้แบบเน้ือหา (ภาพ, วดีีโอ, และเน้ือหาบทความ) สาํหรับอบรมตวัแทนจาํหน่าย 

และใชใ้นการจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์, พฒันาเคร่ืองมือ ช่องทางประชาสัมพนัธ์ในการส่ือสารและตอบสนอง

ความตอ้งการท่ีรวดเร็วดา้น ราคา สินคา้ ขอ้มูลต่อตวัแทนจาํหน่าย, จดัทาํรูปแบบการพฒันาประสิทธิภาพตวัแทน

ดว้ยการอบรมและใชส่ื้อในการสร้างองคค์วามรู้และความเขา้ใจ, ติดตามผลและสาํรวจความคิดเห็นจากกิจกรรมท่ี

ดาํเนินการ  
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 5.3 ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการขายของกลุ่มลูกค้าตวัแทนจาํหน่าย  

 ผลด้านการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความแตกต่างให้ตราสินค้า 

ตารางที ่1 การเปล่ียนแปลงช่องทางการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ของบริษทั (การใชส่ื้อเพ่ือสร้างความน่าสนใจ) 

ช่องทาง ช่ือ 
ผู้ตดิตาม

ปัจจุบัน 

ผู้ติดตามเดมิ 

(ม.ค.65) 

อตัตรา 

การเพิม่ 

เพจเฟสบุค๊ Brilliance Jewelry Diamond 13,212 11,211 17.84% 

อินสตาแกรม brilliance_jewelry_diamond 199 34 485.29% 

ไลน์@ @brilliancejewelry 573 477 20.13% 

ไลน์@  (เฉพาะตวัแทนจาํหน่าย) 108 90 20% 

ต๊ิกตอก ต๊ิกตอก ยทุธเซียนเพชร 489 ช่องทางใหม่  

ต๊ิกตอก Brilliance Jewelry 1520 ช่องทางใหม่  

ยทููป เซียนเพชร Channel 153 ช่องทางใหม่  

เวบ็ไซต ์ www.bljthailand.com - -  

แผนภาพท่ี 5) แสดงขอ้มูลการกดถูกใจแฟนเพจ (ส.ค.64-ก.ค.65) 

 จากขอ้มูลท่ีแสดงเกิดจากการปรับรูปแบบและแนวทางการประชาสัมพนัธ์ โดยการสร้างการรับรู้และ

การเขา้ถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนฐานดา้นการเขา้ถึงและการมีส่วนร่วมของแต่ละช่องทางในรูปแบบออร์แกนิก 

โดยมีผลลพัธ์ ดงัน้ีการกดติดตามเพ่ิมข้ึนจากเดิม 11,211 รายเพ่ิมมาเป็น 13,212 ราย คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนท่ี 17.84% 

และการมองเห็นและการเขา้ถึงแบบออร์แกรนิก จากช่วง 6 เดือนก่อนดาํเนินการมีผลเฉล่ีย 6 เดือนอยูท่ี่ 375.55 

รายเพ่ิมข้ึนเป็น 1,645.96 รายในช่วงหลงัดาํเนินการ ดว้ยการดาํเนินงานท่ีใชค้วามต่อเน่ืองและรูปแบบคอนเทนต์

ทาํให้การประชาสัมพนัธ์เพ่ือหาตวัแทนจาํหน่ายเพ่ิมจึงดาํเนินการแทรกเขา้ไปในคอนเทนตต่์างๆ (ไม่ไดท้าํการ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นการซ้ือโฆษณา) สมาชิกในไลน์@ ตวัแทนจาํหน่ายเพ่ิมจากเดิม 90 ราย ข้ึนมาเป็น 108 ราย คิด

เป็น 20%  

 ผลจากการจดัอบรมด้านดารสร้างความสัมมพนัธ์ 

 ติดตามผลโดยใชแ้บบสอบถามในการวดัประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีจดัทาํผลท่ีไดอ้อกมามี ดงัน้ี    
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ตารางที ่2  จาํนวน ร้อยละ และระดบัความคิดเห็นของผูต้อบ แบบสอบถามแยกตามรายขอ้ 

 จากตาราง พบวา่กลุ่มตวัแทนจาํหน่ายท่ีเขา้รวมอบรม/สมัมนาใหค้ะแนนความพึงพอใจในระดบัมาก ใน

ขอ้วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัหัวขอ้ท่ีช้ีแจง, การตอบคาํถามชดัเจน, การนาํเสนอน่าสนใจ ใช้

ภาษาเขา้ใจง่ายและชดัเจน, เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และพึงพอในในระดบัปานกลางในขอ้การนาํเสนอ

น่าสนใจ ใชภ้าษาเขา้ใจง่ายและชดัเจน, สามารถกระตุน้ให้ผูฟั้งใชค้วามคิด/คิดตามได,้ การนาํเสนอน่าสนใจ ใช้

ภาษาเขา้ใจง่ายและชดัเจน  

 ผลด้านยอดขาย 

ตารางที ่3 ขอ้มูลเปรียบเทียบยอดขายรวมของปี 2563- (เดือน 7 ปี2565)  

  

 

 

 

 

 

    แผนภาพท่ี 6) กราฟเปรียบเทียมจาํนวนตวัแทน (ราย) ต่อสินคา้ท่ีขาย (ช้ิน) 

 จากตารางยอดขายร่วมของปี 2563-2654-2565 (ปี 65 ขอ้มูลเดือนท่ี 1-7) ส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงผลของ

การดาํเนินการคือในส่วนของยอดขายรวมลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 (7เดือน) มียอดขาย
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รวมของตวัแทนจาํหน่ายทั้งปีอยูท่ี่ 1,029,716 บาท 1,142,972 บาท และ1,216,673 บาท ตามลาํดบัโดยจากปี 2563 

- 2564 มีอตัราการเพ่ิมคิดเป็น 10.99% และปี2564 - 2565 เพ่ิมข้ึนคิดเป็น 6.45% (7เดือน) จากขอ้มูลในช่วงในช่วง

ปี 2563-2564 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ 10.99% จากยอดขายรวมทั้งปี และในปีดาํเนินการอตัราการเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 

6.45% จากยอดรวม 7 เดือนเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซ่ึงเมือเทียบกบัระยะเวลาท่ีเหลือของปี 2565 คาดวา่อตัรา

การเติมโตของยอดขายจะเพ่ิมสูงกว่าในช่วงก่อนการศึกษาและดาํเนินการ โดยเม่ือนาํขอ้มูลความถ่ีในการขาย

สินคา้จากแผนภาพท่ี 4 ของตวัแทนจาํหน่ายมาประกอบจะพบวา่ขอ้มูลช่วงดาํเนินการ (2565) มีตวัแทนขายสินคา้

เฉล่ียอยูท่ี่ 6.71 คนและ 18 ช้ินต่อเดือน ซ่ึงเพ่ิมจากปี (2564) ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.66 คนและ 11.75 ช้ินต่อเดือน และ

จากแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนน้ีของขอ้มูลยงัแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความสมํ่าเสมอของระดบักราฟ จากขอ้มูลจึงอนุมาณ

ไดว้า่กิจกรรมท่ีดาํเนินการนั้นส่งท่ีดีผลต่อตวัแทนจาํหน่าย และตวัแทนจาํหน่ายมีความเขา้ใจ, สนใจในเร่ืองสินคา้

ท่ีขายเพ่ิมข้ึน 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการดาํเนินการท่ีไดส้รุปขา้งตน้ ทาํใหว้เิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพยอดขาย

ของกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายของบริษทั บิลเลียน จิวเวลร่ี จาํกดั อภิปายผลไดด้งัน้ี 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารขอ้มูลและรายละเอียดสินคา้กับลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายหรือปัจจัยด้าน                  

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) จากความถ่ีในการขายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจต่อรูปแบบ

การจดัอบรมและการพฒันาช่องทางการประชาสัมพนัธ์จากปัจจยัน้ี บริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตวัแทนจาํหน่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีหลากหลายช่องทางเพ่ือให้ขอ้มูลและใชใ้นการติดต่อส่ือสาร พฒันา

ความพร้อมของส่ือ, บุคลากรในการทาํงานกบัตวัแทนจาํหน่ายทั้งในส่วนของการอบรม ตอบคาํถามและขอ้มูล

ของสินค้าเพ่ือให้เพียงพอในการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Porter และ Wiersema (Kotler & 

Armstrong, 2014: P. 686) ไดเ้สนอ กลยทุธ์การแข่งขนัการตลาดแบบใหม่ คือธุรกิจสามารถเป็นผูน้าํดา้นการส่ง

มอบคุณค่าท่ีดีเยี่ยมให้แก่ลูกคา้ เนน้บริการท่ีประทบัใจกบักลุ่มลูกคา้ของตนเอง หรือเรียกไดว้า่กลยทุธ์การสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัยาวนานกบัลูกคา้ ใหลู้กคา้มองเห็นวา่บริษทัใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้ตามแนวคิดการตามใจลูกคา้  

 กิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายหรือปัจจยัดา้นกลยุทธ์การสร้าง

ความสัมพนัธ์ กิจกรรมท่ีดาํเนินการไดแ้ก่การจดัอบรม การส่ือสารเพ่ือแสดงถึงการแนะนาํให้ความรู้กบัตวัแทน

จาํหน่าย การส่ือสารเพ่ือให้ตวัแทนจาํหน่ายเขา้ใจและทาํความรู้จกักบับริษทัมากยิ่งข้ึนโดยดูจากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี

การสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจให้มีความน่าเช่ือถือและสร้างเอกลกัษณ์ให้กบักิจการ มีการบริการท่ีหลากหลาย

และครบวงจร รวมถึงการบริการหลงัการขาย มีระบบการบริการท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือให้ตวัแทนจาํหน่ายเกิดความ

ไวว้างใจและมีความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ สอดคลอ้งกับแนวคิดของเรวฒัน์, ชาตรี วิศิษฎ์และคณะ (2553) ท่ี

กล่าวถึง ความเร็วในการทาํผลิตภณัฑ/์บริการใหม่ พฒันาผลิตภณัฑแ์ละ การตดัสินใจทางการบริหารท่ีรวดเร็วท่ี

ส่งผลโดยตรงต่อลูกคา้ การตอบสนองโดยรวดเร็วแสดงใหเ้ห็นถึงการมีความยืดหยุน่ขององคก์ร แมอ้งคก์ารจะ

สามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ถา้ไม่มีความยดืหยุน่พอ การปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงก็ทาํไดย้าก 

การตอบสนองอยา่งรวดเร็วส่งผลไปถึงการสร้างความแตกต่างและก่อใหเ้กิดผลดีในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ/์การ

บริการ 
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 การส่ือสารภาพลกัษณ์และสร้างความน่าเช่ือถือของตราสินคา้เป็นปัจจยัดา้นการส่ือสารอตัลกัษณ์ของ

ตราสินคา้ยงัผลต่อการตดัสินใจในการติดต่อเขา้มาเพ่ือสอบถามขอ้มูล ซ่ึงเกิดจากการวางแผนของรูปแบบ                   

การส่ือสาร เห็นไดจ้ากการเขา้ถึงของส่ือออนไลน์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

 โดยสรุปจากผลของกิจกรรมท่ีดาํเนินการ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย

นั้นจะมาจากการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจาํหน่าย ทั้งในดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ภาพลกัษณ์

และความน่าเช่ือถือ รวมถึงกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาตวัแทนจาํหน่าย โดยการดาํเนินงานท่ีผ่านมานั้นเป็นการพฒันา

ส่ือ เคร่ืองมือและช่องทางท่ีใชป้ระชาสัมพนัธ์ในการปรับภาพลกัษณ์เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือผ่านส่ือออนไลน์ 

ปัจจยัเหล่าน้ีนั้นเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีสาํคญัและส่งผลโดยตรงต่อการทาํงานในระบบตวัแทนจาํหน่าย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 จากการดาํเนินการตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา พบว่าการทาํงานในรูปแบบตวัแทนจาํหน่ายหรือตวัแทน

ขายนั้ นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นส่ิงสําคญั ในการท่ีจะสร้างความเช่ือมั่น, สร้างความเข้าใจในสินคา้,                     

อตัลกัษณ์ของตราสินคา้, และขอ้มูลต่างๆในการขายสินคา้ โดยจะเกิดไดจ้ากกิจกรรมหรือการดาํเนินการต่างๆ 

จะตอ้งมีความต่อเน่ืองและมีคุณภาพมากพอท่ีจะทาํให้ตวัแทนเกิดความภคัดีในตราสินคา้ ดั้ งนั้นการดาํเนิน

กิจกรรมใดๆ นั้นจะตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อภาพลกัษณ์เป็นสาํคญั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 กิจกรรมท่ีดาํเนินการในบางส่วนเป็นการดาํเนินการในระยะยาวเพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ดงันั้นการพฒันา

และดาํเนินการท่ีต่อเน่ืองนั้นบริษทัควรมีมาตรการหรือแนวทางสาํหรับรองรับกิจกรรมท่ีทาํบริษทัควรศึกษาและ

เขา้ใจถึงขอ้จาํกดัเพ่ือวางเป้าหมาย และดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสม 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณาจารย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการอุตสาหกรรมและนวตักรรม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา ให้แนวทางและขอ้เสนอแนะต่างๆ และขอขอบคุณ

ผูบ้ริหาร บริษทั บิลเลียน จิวเวลร่ี จาํกดั ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีวิจยัและให้ขอ้มูลประกอบการวิจยั และ

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

รวมทั้งสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ท่ีให้สนบัสนุนทุนการวจิยัคร้ังน้ีใหบ้รรลุ

ตามวตัถุประสงค ์
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แนวทางการรับรู้ในตราสินค้าของผู้สนับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการของการแข่งขนัฟุตบอล 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา กาํหนดกรอบแนวคิด และแนวทางการรับรู้ ในตราสินคา้ของ

ผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการของการแข่งขนัฟุตบอลเดอะแมทช์ แบงคอก เซ็นจูรี คพั ปี 2022 ระหว่าง

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กบัลิเวอร์พูล ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการกีฬา ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัและ

พฒันามี ขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน 1) การศึกษาและกาํหนดกรอบแนวคิด 2) การสังเกตเน้ือหาของส่ือทาง

mailto:daranee.p@rumail.ac.th
mailto:wassana.b@rumail.ac.th
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โทรทศัน์และส่ิงตีพิมพ ์3) การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยรวบรวมขอ้มูลจาก กลุ่มท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐและเอกชน ท่ีมี

หนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการกีฬา กลุ่มท่ี 2 นกัวพิากษด์า้นบริหารจดัการกีฬา บริหารธุรกิจ และ

ส่ือสารมวลชน กลุ่มท่ี 3 ผูส้นบัสนุนทางการกีฬา จาํนวนรวม 15 คน ผูว้ิจยัใชแ้บบแผนการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจงร่วมกบัการเลือกตวัอย่างแบบสโนวบ์อลรวบรวมขอ้มูลจนขอ้มูลอ่ิมตวั 4) การหาแนวทางการรับรู้

และการตรวจสอบรูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ 8 คน เพ่ือตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือใน                 

การประเมิน 

ผลการวจิยัพบวา่สามารถการสร้างกรอบแนวคิด การสังเกตเน้ือหาของส่ือทางโทรทศัน์ ส่ิงตีพิมพ ์และ

การสมัภาษณ์เชิงลึก และนาํมาสงัเคราะห์ผล ไดน้าํเสนอแนวทาง SMART Guidelines ซ่ึงเป็นการสงัเคราะห์ปัจจยั

ต่าง ๆ จากผูเ้ช่ียวชาญในการวจิยั สรุปเป็นองคป์ระกอบดงัน้ี 1) การส่ือสารการตลาดกีฬา 2) การเปิดรับข่าวสารของ

ผูบ้ริโภคกับการใช้ส่ือ 3) การสร้างเครือข่าย 4) ความรวดเร็วในการสร้างระบบสิทธิประโยชน์ 5) การใช้

เทคโนโลยีในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นแนวทางใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการกีฬา นาํไปใชใ้นการปฏิบติัใหเ้กิด

ประโยชน์ในเชิงพฒันาอย่างเป็นรูปธรรมกับการตลาดกีฬา และผูส้นับสนุนทางการกีฬาในระดับชาติและ

นานาชาติต่อไป 
 

คาํสําคญั: การรับรู้ในตราสินคา้, ผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการ, ผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการกีฬา, ธุรกิจกีฬา 

 

ABSTRACT 

The research aims to study to: study the theoretical framework and the guidelines of understanding sport 

stakeholder perceptions towards sponsor brand awareness: a case study of the official sponsors of the football 

match bangkok century cup 2022 between Manchester united and Liverpool. Which is a research and 

development approach being 4 phrases. First, Study and set the theoretical framework of the model by construct 

grounded theory. Second the observation of the content of television media and publications. Third In-depth 

Interview by gathering information from Group 1 Public and private sector experts responsible for sports 

stakeholders, Group 2 Academicians in Sports Management instructors, Business Administration and Mass 

Media, Group 3 Sports Sponsors sectors, totaling 15 key performances. Second, the observation of the content of 

television media and publications used the selected sample selection with the selection of snowball samples collecting 

data until no further changes or information to saturation point 4) Finding ways to find guidelines for pattern 

recognition and content validation from 8 experts to check the consistency analysis for IOC assessment tools. 

The results of the research as follows: The results  from the in-depth interview and observation from 

the content of television media and publications to synthesize the results the researcher would like to present the 

“SMART Guidelines” approach, which were a synthesis of various factors from the 15 key importance that they 

experts on field in the research and summarized as follows: 1) Sport marketing communication 2) Media exposure 

of consumers and media usage 3) Alliance construction solution 4) Rapidly in creating benefits system                                  

5) Technology to reach consumers, which provides guidelines for sport’s stakeholders used in practice to benefit 

and the development of a concrete sport marketing policies or campaign with sports sponsorship in the nation 

sport event and international levels. 
 

Keywords: Guidelines, Brand Awareness, Official Sponsor, Sport Stakeholders, Sport Business 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ฟุตบอลโลกเป็นการแข่งขนัท่ีมีผูช้มมากท่ีสุดในโลกประมาณ 715.1 ลา้นคน โดยกาํเนิดข้ึนคร้ังแรก

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930  ยกเวน้ปี ค.ศ. 1942 และ ค.ศ. 1946 จะมีการจดัการแข่งขนั โดยมีรอบระยะเวลาการแข่งขนั

ประมาณ 1 เดือน ในการจดัการแข่งขนัปี ค.ศ. 2018 น้ี เป็นคร้ังท่ี 21 เจา้ภาพ คือ ประเทศรัสเซีย  (ประชาชาติธุรกิจ 

ออนไลน,์ 2561) การเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนัฟตุบอลโลกสาํหรับประเทศเจา้ภาพทาํรายไดมู้ลค่ามหาศาล โดย

ภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเจา้ภาพการจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอลโลกสูงข้ึน เช่น ฟุตบอลโลก

ประเทศบราซิล (2006) สร้างรายไดถึ้ง 11-14 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ฟุตบอลโลกประเทศแอฟริกาใต ้(2010) 

สร้างรายไดถึ้ง 3-13 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา Reuters (2014) ดว้ยจาํนวนผูส้นใจติดตามชมฟุตบอลโลกมากมาย

มหาศาลดงักล่าว นกัการตลาดตอ้งสร้างกิจกรรมขนาดใหญ่เพ่ือกระตุน้ให ้ผูเ้ขา้ชมจากต่างประเทศเกิดความสนใจ 

ท่ีส่งผลต่อรายรับทางการเงินจากการท่องเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพ (Barker, Page, & Meyer, 2002; Green 2001) 

และการแข่งขนัการแข่งขนัฟตุบอลเดอะแมตช ์แบงคอก เซ็นจูร่ี คพัปี 2022 ระหวา่งทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ กบั

ทีมลิเวอร์พูลในกรุงเทพมหานครก็เป็นท่ีไดรั้บความสนใจจากส่ือและผูส้นบัสนุนหลกัอย่างเป็นทางการเช่นกนั

เพราะเป็นแมทพิเศษท่ีทุกคนแฟนบอลรอคอยและอยากใหอ้ยูใ่นความทรงจาํ 

รายได้ท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อผูมี้ส่วนได้เสียทางการกีฬา (Sport Stakeholders) ในอุตสาหกรรมกีฬา ได้แก่ 

ผูส้นบัสนุนทางการกีฬา ผูผ้ลิต องคก์รกีฬา สโมสร นกักีฬา ผูช้มกีฬา ส่ือมวลชนกีฬา (Alm, 2013) ผูใ้ห้การสนบัสนุน

เห็นโอกาสการสร้างเม็ดเงินมหาศาล อนัเกิดจากการบริโภคของคนจาํนวนมากในช่วงการแข่งขนัฟุตบอล จึงมี

ธุรกิจขนาดใหญ่ระดบัโลก เสนอตวัเป็นผูส้นบัสนุนอยา่งเป็นทางการ (Official Partner) มีการทาํสญัญาและไดรั้บ

สิทธิพิเศษในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงสินคา้อ่ืนถือโอกาสร่วมเกาะกระแสบอลโลก (โพสตทู์เดย,์ 2561)  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ เพ่ือการรับรู้ในตราสินคา้เป็นส่วนหน่ึงของการเพ่ิมยอดขาย

สินคา้และบริการ หากผูข้ายผูส้นบัสนุนเขา้ใจถึงความรู้สึกของผูบ้ริโภค ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา แนวทางการรับรู้

ในตราสินคา้ของผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็นทางการของการแข่งขนัฟุตบอลเดอะแมตช์ แบงคอก เซ็นจูร่ี คพัปี 

2022 ระหวา่งทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ กบัทีมลิเวอร์พลู ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการกีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาและกาํหนดกรอบแนวคิด แนวทางการรับรู้ในตราสินคา้ของผูส้นับสนุนหลกัอย่างเป็น

ทางการของการแข่งขนัฟตุบอล เดอะแมตชแ์บงคอกเซ็นจูร่ีคพัปี 2022 ระหวา่งทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ กบัทีมลิ

เวอร์พลูของผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการกีฬา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาแนวทาง การส่ือสารการตลาด แนวทางการรับรู้ในตราสินคา้ของผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็น

ทางการของการแข่งขนัฟตุบอล เดอะแมตช ์แบงคอก เซ็นจูร่ี คพัปี 2022 ระหวา่งทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ กบัทีม

ลิเวอร์พลู ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการกีฬา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1. ทฤษฎกีารรับรู้ของกลุ่มเกสตลัท์ (Gestalt’s Theory)   

นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt’s Psychology) ทําการศึกษาเก่ียวกับการรับรู้ (Perception) ซ่ึง

เช่ือมโยงระหวา่งประสบการณ์เก่าและใหม่ อนันาํไปสู่กระบวนการทางความคิด การเรียน และตามมาดว้ยการ
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ตอบสนอง ทางพฤติกรรม การรับรู้จะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบสําคญัคือ สติปัญญา การสังเกต พิจารณา 

และคุณภาพ ของจิตใจในขณะเวลานั้น มนุษยใ์ชอ้วยัวะ  รับการสมัผสั (Sensory Motor) ข้ึนอยูก่บัตวัผูรั้บรู้ และส่ิง

เร้าท่ีเขา้มาสมัผสั  Wertheimer, M. (1997)  

2. แนวคดิการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 

เป็นกระบวนการสร้างความร่วมมือกนั ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บ (Shimp, 2003) ซ่ึงสร้างและส่ง

ข่าวไปยงับุคคลหรือองคก์รอ่ืน ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร (Duncan, 2003) และการเลือกแบบจาํลอง

ในการส่ือสารเพ่ือใชอ้ธิบายการเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  

3. การเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภคกบัการใช้ส่ือ (Media Exposure) 

การศึกษาถึงการเปิดรับข่าวสารของผูบ้ริโภคผ่านทางส่ือประเภทต่างๆ ว่ามีผลสัมพนัธ์กันกบั                

การตดัสินใจซ้ือ และทศันคติต่อผลิตภณัฑ ์จึงมีการใชส่ื้อท่ีมีผูค้นเขา้ถึงจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญั

ในอดีต แต่ในปัจจุบนัพบวา่ ส่ือออนไลน์ มีบทบาทมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการรับรู้อยา่งง่ายดายในเวลาอนัรวดเร็วดว้ย 

(ศรันถ ์ยีห่ลัน่สุวรรณ, 2558)  

4. ผู้มส่ีวนได้เสียทางการกฬีา (Sports Stakeholder)   

เป็นบุคคลหรือองคก์รท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในธุรกิจกีฬา ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของทีมกีฬา และ

ผูเ้ขา้ร่วมในกีฬา ซ่ึงการรวมตัวกันของผูมี้ส่วนได้เสียทางการกีฬาก่อให้เกิด ประโยชน์ สามารถปรับปรุง 

ประเมินผล และพฒันาความเป็นเลิศขององค์กรได้ดี Stoke (2008) ซ่ึงมีองค์ประกอบหลกั อาทิเช่น นักกีฬา 

ผูส้นับสนุนภาครัฐ ผูเ้ขา้ร่วมภาคเอกชน  ผูช้ม ส่ือ ผูเ้ขา้ร่วม และพบวา่มีองคป์ระกอบอ่ืนในองคก์รกีฬา ชุมชน 

โรงแรม ร้านอาหาร องคก์ารกศุล เจา้บา้น ครอบครัว ผูน้าํทางการเมือง สถาบนัศึกษา สถาบนักีฬา และธุรกิจร่วมอ่ืนๆ   

5. การเป็นผู้สนับสนุนทางการกฬีา (Sport Sponsorship) 

การเป็นผูส้นบัสนุนทางการกีฬาเป็นการแลกเปล่ียนประโยชน์ทั้งในรูปแบบมูลค่า (Value in kind: 

VIK) และในรูปแบบเงินรายได ้(Cash) เป็นการแลกเปล่ียนท่ีไดท้ั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ โดยการสร้างสมัพนัธ์ดงักล่าวข้ึน

น้ีมีสัญญาลงนาม และระบบสิทธิประโยชน์ต่อกนั ซ่ึงมีการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือ                

ทั้งการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริม   การขาย การขายโดยบุคคล เป็นตน้ 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

                        ท่ีมา: จากการสงัเคราะห์เน้ือหา แนวคิด ทฤษฎี และการสรุปความของผูว้จิยั   
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การออกแบบการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ซ่ึงเป็นการวิจยัและพฒันา 

(Research and Development: R & D) เป็นการวิจัยท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างนวตักรรม หรือ หลักการคิด หรือ

แนวคิดท่ีสะทอ้นให้เห็นรูปแบบ วิธีการ กระบวนการ (ศรายุทธ ชยัวุฒิ, 2562) และเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมี             

ส่วนร่วม (Participation action research: PAR) โดยมีการสํารวจ (Survey)  การสังเกต (Observations) การสัมภาษณ์ 

(Interviews) เป็นตน้  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informanace) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสามารถให้ขอ้มูลท่ีลึก

ตรงประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาตามเกณฑคุ์ณสมบติั โดยมีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

ร่วมกบัการเลือกตวัอย่างแบบสโนวบ์อล (Snowball Sampling) และใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก รวบรวมขอ้มูลจนไม่มี 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม หรือข้อมูลถึงจุดอ่ิมตัว โดยผูใ้ห้ขอ้มูลสําคัญ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามองค์ประกอบ

สมรรถนะการเรียนรู้ 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ (Knowledge Domain) ดา้นความสามารถ (Practice Domain) และดา้น

เจตคติของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Affective Domain) โดยทั้งสามกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญ

สงักดัภาครัฐและเอกชนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการกีฬา กลุ่มท่ี 2 อาจารยด์า้นบริหาร

จดัการกีฬา บริหารธุรกิจ และส่ือสารมวลชน กลุ่มท่ี 3 ผูส้นบัสนุนทางการกีฬา   

การหาแนวทางการรับรู้และการตรวจสอบรูปแบบได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญ 8 คน ประกอบด้วยอาจารย์  

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบ จาํนวน 1 คน อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาด  1 คน อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้น

การจดัการกีฬา 1 คน อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือสารมวลชน 1 คน อาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัและประเมินผล 

1 คน ผูบ้ริหารสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพและการตลาดกีฬา 1 คน และ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาดและกิจกรรม

พิเศษในองค์กรภาคเอกชน 1 คน เพ่ือตรวจสอบหาค่าดัชนี   ความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (Index of item 

objective congruence: IOC) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษาและ

ความครอบคลุมของเน้ือหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามและวตัถุประสงค์ (สุวิมล                    

ติรกานนัท,์ 2543) 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ตวัผูว้ิจยัเอง ทั้งน้ี เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดครบถว้นผูว้จิยั

ตอ้งมีความไวต่อทฤษฎี (Theoretical sensitivity) โดยคณะผูว้ิจยัไดมี้ การศึกษาขอ้มูล ทบทวนวรรณกรรม และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง มากําหนดเป็นแนวคาํถามในการวิจัยโดยสร้างจากกรอบแนวความคิด ทฤษฎีโดยเป็น

แบบสอบถาม ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็นคาํถามปลายเปิด โดยมีวตัถุประสงค์ถึง 1) ความ

คิดเห็นท่ีเก่ียวกบักรอบแนวคิด 2) แนวทางการรับรู้ในตราสินคา้ 3) การสํารวจการพฒันาแนวทาง/นโยบายท่ี

สามารถนํามาวางแผนพฒันาการตลาดกีฬาของผูส้นับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขนัฟุตบอล

เดอะแมทช์ แบงคอก เซ็นจูรี คพั ปี 2022 ระหวา่งทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด กบั ลิเวอร์พูล และการเขา้ร่วมพดูคุย

กบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การเตรียมเคร่ืองมือในการบนัทึกเสียง (Recorder) และโทรศพัท์มือถือ เพ่ือบนัทึก

ขอ้มูลและภาพ 
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4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือนาํขอ้มูล 

ไปสร้างทฤษฎีฐานราก โดยมีคณะผูว้จิยัเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการเก็บขอ้มูล โดยมีคาํถามปลายเปิด ในการสมัภาษณ์

ร่วมกับการจดบันทึก (Observation and Field-note) และใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipative 

Observations)  (Creswell, 1998) ซ่ึงการกาํหนดคาํถามสําหรับการสัมภาษณ์ไดม้าจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัใชก้ารถอดเสียงท่ีบนัทึกจากการสัมภาษณ์ ในรูปแบบของขอ้ความแบบคาํต่อคาํ (Verbatim) แลว้

บนัทึกลงในคอมพิวเตอร์ เร่ิมโดยจากการอ่านขอ้มูลทั้งหมดก่อนเพ่ือทาํความเขา้ใจแลว้จึงค่อยวิเคราะห์ ขอ้มูล 

โดยมีขั้นตอน ดังน้ี การเปิดรหัส (Open Coding) โดยการแยกหมวดของขอ้มูล การหาแก่นของรหัส (Axial 

Coding) เพ่ือกาํหนดปรากฏการณ์หลกัและพิจารณาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล จากหมวดใดหมวดหน่ึง การเลือก

รหัส (Selective Coding) เป็นการจดัหมวดหมู่และแปลความหมายขอ้มูลท่ีจดัหมวดหมู่แลว้ การแปลความหมาย

ขอ้มูล (Interpreting Data) โดยการเขียนอธิบายเก่ียวกบัเง่ือนไขความสมัพนัธ์ และกระบวนการ ของปรากฏการณ์ 

โดยคาํนึงถึงความไวทางทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) และอาศยัประสบการณ์ท่ีไดจ้าก การศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎี รวมทั้งจากประสบการณ์ของผูว้จิยั นาํมาสร้างสมมติฐานทางทฤษฎี  

 

5. ผลการวจัิย 

 จากการวเิคราะห์ผลตวัแปรจากการวจิยัพบวา่ 

1. จากการสังเคราะห์เน้ือหา แนวคิด ทฤษฎี และการสรุปความของผูว้ิจยั โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

จากผู ้ให้ข้อมูลสําคัญรวม 15 คน พบว่าได้สรุปเน้ือหาการสัมภาษณ์หลังจากข้อมูลเกิดการอ่ิมตัวพบว่า                               

1.1) การส่ือสารการตลาดกีฬา เป็นการกล่าวถึงการรับรู้ถึงผล การให้ขอ้มูลเชิงกีฬา 1.2) การเปิดรับข่าวสารของ

ผูบ้ริโภคกบัการใชส่ื้อ เป็นการกล่าวถึงการซ้ือลิขสิทธ์ิทางการถ่ายทอด ขอ้ตกลง การถ่ายทอด 1.3) การสร้าง 

เครือข่าย เป็นการประกาศหาพนัธมิตรท่ีมีสินคา้ และบริการท่ีอยูใ่นความเก่ียวขอ้ง 1.4) ความรวดเร็วในการสร้าง

ระบบสิทธิประโยชน์ เป็นการใชเ้ทคนิคจากความมีประสบการณ์ของฝ่ายการตลาด และบริหารจดัการกบัระบบ

การชาํระเงินของผูส้นับสนุนได ้1.5) การใชเ้ทคโนโลยีเขา้ถึงผูบ้ริโภค เป็นการสร้างแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชนั 

โดยนาํเสนอใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางการกีฬา และตอ้งสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจาก

ฐานขอ้มูลของเคร่ืองมือได ้ทั้งส่ือออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย  

 2. จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอนาํเสนอแนวทาง SMART Guild line ซ่ึงเป็นการสังเคราะห์ปัจจยัต่างๆ 

จากผูเ้ช่ียวชาญในการวิจัยและสรุปเป็นองค์ประกอบดังน้ี 1) การส่ือสารการตลาดกีฬา (S: Sport marketing 

communication) 2) การเปิดรับข่าวสารของผูบ้ริโภคกบัการใชส่ื้อ (M: Media Explore of consumer media usage) 

3) การสร้างเครือข่าย (A: Alliance construction solution) 4) ความรวดเร็วในการสร้างระบบสิทธิประโยชน์                    

(R: Rapidly increase benefit system) 5) การใช้เทคโนโลยีในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค (T: Technology to reach consumer) 

ตามภาพท่ี 2   
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ภาพท่ี 2 แนวทางการรับรู้ในตราสินคา้ของผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการ: SMART Guidelines 

 

6. อภิปรายผล  

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและกาํหนดกรอบแนวคิดและเพ่ือศึกษาแนวทาง   การส่ือสาร  

การตลาด การแข่งขนัฟุตบอลเดอะแมทช์ แบงคอก เซ็นจูรี คพั ปี 2022 ระหวา่งทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด กบั ลิ

เวอร์พลู ซ่ึงจากการศึกษาพบ SMART Guidelines ซ่ึงเป็นการสงัเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ จากผูเ้ช่ียวชาญในการวจิยัและ

สรุปเป็นองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงัน้ี 1) การส่ือสารการตลาดกีฬา (S: Sport marketing communication) 2) การเปิดรับ

ข่าวสารของผูบ้ริโภคกบัการใชส่ื้อ (M: Media Explore of consumer media usage) 3) การสร้างเครือข่าย (A: Alliance 

construction solution) 4) ความรวดเร็วในการสร้างระบบสิทธิประโยชน์ (R: Rapidly increase benefit system) 5) การใช้

เทคโนโลยใีนการเขา้ถึงผูบ้ริโภค (T: Technology to reach consumer)  และการตรวจสอบแนวทางจากผูเ้ช่ียวชาญ

พบว่ามีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.00-5.00 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าตั้ งแต่ 0.00-0.58 แสดงว่าค่าองค์ประกอบ

แนวทางน้ีมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด และผลประเมินค่าความสอดคลอ้งมีค่า 0.80-1.00 

ซ่ึงจากงานวจิยัพบวา่สอดคลอ้งกบั Samuel Seongseop Kim and James F.Pick (2005) ศึกษาวจิยัเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของผูพ้กัอาศยัในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2012 กรณีศึกษากรุงโซล พบว่าหน่ึงใน

ปัจจยัดงักล่าวพบว่ามีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของผูบ้ริโภคกบัการใชส่ื้อ และการใชเ้ทคโนโลยี ในการเขา้ถึง

ผูบ้ริโภคท่ีทาํใหผู้พ้กัอาศยัมีส่วนร่วมในการติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดและการเขา้มาชม  การแข่งขนัใน

สนามจริง และสอดคล้องกับ Chain, Dion (2010) พบว่าผู ้มีส่วนได้เสียมีการรับรู้ต่อการส่งเสริมกีฬาและ                         

การประชาสัมพนัธ์กีฬา และเขา้ใจวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาชมการแข่งขนัฟตุบอลมีความตอ้งการในความสะดวก 

สบายในการบริการของร้านคา้และสนามแข่งขนั และมุมมองเร่ืองการส่ือสารการตลาด และค่านิยม หรือการเป็น

ทอ้งถ่ินนิยมทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจและอยากกลบัเขา้มาท่องเท่ียว  

 ซ่ึงจากศึกษางานวิจยัท่ีพบความแตกต่างกนัของ Seongseop S. Kima, Ja Young J. Choeb James  and F. 

Patrick (2018) ท่ีพบว่ายงัมีปัจจัยด้านของการรับรู้ในตราสินค้าและคุณภาพของการให้บริการของการเป็น

ผูส้นบัสนุนทางการกีฬาท่ีส่งผลให้ผูท่ี้ตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการ เกิดการรับรู้ไดเ้ร็วกวา่การโฆษณา  เพียงอยา่งเดียว  

มีกฎหมายรองรับ และมีบทลงโทษต่อผูล้ะเมิดลิขสิทธ์ิทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ และ Matthew Walker, Kiki 

Kaplanidoub,  Heather  Gibson, Brijesh Thapa, Sue Gelden huys and WillieCoetzee (2013) พบว่า การจัดการแข่งขนั

ฟุตบอลโลก ในแอฟริกาใต้ (2010) พบว่านักท่องเท่ียว และผู ้ชมการแข่งขันในสนามแข่งขันมีมุมมองถึง                       

การรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นภาพลกัษณ์ ทาํใหเ้กิดประโยชน์ ทั้งผูจ้ดั ผูส้นบัสนุนทางการกีฬา  
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1.การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะผูมี้ส่วนไดเ้สียทางการกีฬาในกรุงเทพมหานคร สามารถขยายผลไปยงั

ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเพ่ือใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีมีการกระจายขอ้มูลออกไป   

 2.การวิจัยคร้ังน้ีในส่วนของการวิจยัแบบวิจยัและพฒันา เม่ือสร้างรูปแบบ SMART Guidelines              

ข้ึนมาแลว้ ควรนาํตวัแปรท่ีศึกษาในปัจจยัท่ีพบไปสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไปวเิคราะห์หาองคป์ระกอบต่อไป 

 3.การนําผลการวิจัยการสร้างแนวทางดังกล่าวไปทดลองใช้ในสโมสรกีฬาอาชีพ หรือองค์กร

ภาครัฐ และเอกชนท่ีมีการทาํการตลาดกีฬา การจดัการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ และการจดัการแข่งขนักีฬาในระดบั

นานาชาติ เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นการกาํหนดรูปแบบของนโยบาย หรือแนวทางการปฏิบติักบั แนวทางการรับรู้ในตรา

สินคา้ของผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการขององคก์ร 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลแบบการศึกษาระยะสั้ นท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งเพียงคร้ังเดียว ควรมีการเก็บอยา่งต่อเน่ือง 

2. การเก็บขอ้มูลในหลกัเกณฑก์ารเลือกตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรทั้งหมดท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

แต่ละเขตก็อาจมีความแตกต่างในดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคทางการกีฬาได ้
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บทคัดย่อ 

 การสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจมีบทบาทในการเพ่ิมยอดขายและรักษาให้ลูกคา้เกิดความภกัดีต่อบริษทั 

ซ่ึงการสร้างภาพลกัษณ์ของแต่ละบริษทัมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบับริบทเง่ือนไขของบริษทั ภาพลกัษณ์ของ

บริษทัจึงมีความสาํคญัในการแสดงตวัตนของบริษทัท่ีทาํใหเ้หนือคู่แข่งและเป็นท่ีรู้จกัการสร้างภาพลกัษณ์บริษทั

มาจากหลายปัจจยั เช่น การบริการ การส่ือสาร มาตรฐานการผลิต รายงานฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือนําผล                

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้รับจากกลุ่มลูกคา้ มานําเสนอแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ วางแผนและดาํเนินการ

ขบัเคล่ือนธุรกิจ ตลอดจนการส่ือสารภาพลกัษณ์ตรงกลุ่มลูกคา้อยา่งมีเป้าหมายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ใน

กลุ่มบริษทัดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดบัขนาดเล็กท่ีสัมฤทธ์ิผล ผลการวิจยัพบวา่ การส่ือสารท่ีตรงกลุ่มด้วยส่ือ

เน้ือหา (content) และรูปแบบท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจดั

ดาํเนินการส่ือสารตามแผนและการติดตามประเมินผลลพัธ์ดา้นการตลาด นบัเป็นการการสร้างกลยทุธ์ท่ีแตกต่าง

ของบริษทัธุรกิจดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดับขนาดเล็กท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจตนเองและธุรกิจอ่ืนๆ ใน

อุตสาหกรรมเดียวกนัในอนาคต        

    

คาํสําคญั: การสร้างภาพลกัษณ์, อญัมณีและเคร่ืองประดบั, บริษทัขนาดเลก็ 

 

ABSTRACT 

 Business imaging plays a role in enhancing sales and maintaining customers to have brand loyalty. 

Imaging of each company is different depending on contexts of the company’s condition. Company’s image thus 

is crucial in demonstrating its identity to be competitive and well-known. The company’s images are obtained 

from various factors such as service, communication, and production standard. This report aimed to employ the 

result of data analysis from customer groups to present a guideline for corporate imaging, planning, and driving 
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the organization as well as to communicate the image that corresponds to the customer group in an aimful way 

with strategic advantages in an achievable small Company. The findings revealed that a suitable way of 

communication for each group with content-based media and a right format could meet the target group’s needs. 

It includes communication in accordance with the plan and follow-up of market outcomes, which is a different 

way of strategizing businesses of jewelry and small ornaments that is beneficial to the organization itself and 

other entities in the future.       

                                                                  

Keywords: Building Image, Gem And Jewelry, Small Company 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัสําหรับประเทศไทย โดยมี

มูลค่าการส่งออกสูงเป็นอนัดบั 3 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดมาอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี และเป็น 1 ใน 10 

อุตสาหกรรมส่งออกท่ีสร้างรายไดสู้งสุดให้กบัประเทศมานานหลายทศวรรษ โดยทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตอญัมณี

และเคร่ืองประดบัส่งออก ซ่ึงในส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจ SMEs และ OEM (ท่ีมา : https://www.pier.or.th/forums/2020/ 

18/ jewelry/) 

กระบวนการชุบได้รับความสนใจและเพ่ิมความสําคญัข้ึนอย่างมากในระยะหลงั เน่ืองจากปัจจุบนั

กระแสแฟชั่นเคร่ืองประดับมีความนิยมในการนาํวสัดุต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่โลหะมีค่ามาทาํ เคร่ืองประดบัท่ีเรียกว่า

เคร่ืองประดับทดแทน และได้รับความนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ เคร่ืองประดบัทดแทน อาทิ ทองเหลือง ทองแดง 

อะลูมิเนียม หรือสเตนเลส จะนาํมาใชใ้นกระบวนการชุบเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง ป้องกนัการผุกร่อน รวมไปถึง               

การเพ่ิมมูลค่าเพ่ือส่งออกขายทั้งในและนอกประเทศ  

          บริษัท ออร่าเมท อินโนเวชั่น จํากัด ก่อตั้ งในปี 2562 ซ่ึงให้บริการงานชุบผิวเคร่ืองประดับในย่าน

นิคมอญัธานี เน่ืองจากบริษทัขนาดเลก็และกลาง (SMEs) ทางดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดบัเกือบ 80% ไม่มีแผนก

งานชุบเคลือบผิวเป็นของตวัเอง โดยสาเหตุมาจากกระบวนการส่วนน้ีมีการลงทุนทางดา้นเคร่ืองจกัรและโลหะ              

มีค่าในปริมาณจาํนวนมาก และกาํลงัการลงทุนของบริษทัขนาดเลก็และกลาง (SMEs) นั้น นอ้ยดว้ย 

            เน่ืองจาก บริษทั ออร่าเมท อินโนเวชัน่ จาํกดั ตั้งเป้าหมายและวิสยัทศัน์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัดา้นการชุบเคลือบ

ผิว จึงมีการดาํเนินงานเพ่ือการยกระดับด้านน้ีอย่างต่อเน่ือง ด้วยการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่างประเทศใน                        

การปฏิบติัการและการใหค้าํปรึกษาหลงัการขาย เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัดา้นการชุบ 

รวมถึงการส่ือสารภาพลกัษณ์ดว้ยวธีิการทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย     

จากเหตุผลดงักล่าวทางบริษทัจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งในการศึกษาปัจจยัการสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ

ของบริษทัอญัมณีและเคร่ืองประดบัขนาดเล็ก เพ่ือเป็นกลยทุธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ กล่าวคือ การส่ือสารท่ีตรงกลุ่มด้วยส่ือเน้ือหา(content) และรูปแบบท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบั               

ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจดัดาํเนินการส่ือสารตามแผนและการติดตามประเมินผลลพัธ์

ดา้นการตลาดอีกดว้ย นบัเป็นการสร้างกลยทุธ์ท่ีแตกต่างของบริษทัธุรกิจดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดบัขนาดเลก็ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจตนเองและธุรกิจอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนัในอนาคต 
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 2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือหาปัจจยัการสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัขนาดเลก็ 

(2) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัขนาดเลก็ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ภาพลกัษณ์ 

ภาพลกัษณ์ (Corporate Image) หมายถึง ภาพลกัษณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงโดยเนน้ท่ีภาพรวมของ

ธุรกิจ นบัตั้งแตร่ะบบการบริหารธุรกิจ สินคา้ บริการ หรือตราสินคา้ การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การผลิตท่ีทนัสมยั 

และมีความรับผดิชอบต่อสงัคม (Jefkins, 1977, หนา้ 56) ภาพลกัษณ์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 4 มิติ ไดแ้ก่ 

(Keller, 1998, หนา้ 416-428) 

1. คุณสมบติั คุณประโยชน์ และทศันคติท่ีมีต่อสินคา้ (Common Product Attributes, Benefits, or 

Attitudes)  

2. พนกังานและการสร้างความสมัพนัธ์ (People and Relationships)  

3. คุณค่าและแผนการดาํเนินงาน (Values and Programs)  

4. ความน่าเช่ือถือ (Corporate Credibility)  

การสร้างภาพลกัษณ์ 

Keller (2008) ไดใ้หแ้นวคิดวา่ คุณค่าของแบรนดห์รือ Brand Equity เป็นส่ิงเกิดข้ึนจากการรับรู้ของ

ลูกคา้ โดยจากประสบการณ์ท่ีไดส้มัผสักบัแบรนดน์ั้น ๆ ซ่ึงการท่ีเราจะสร้างแบรนดใ์หมี้คุณค่าเป็นท่ีน่าจดจาํของ

ลูกคา้นั้น เราจาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้ว่าลูกคา้คิดและรู้สึกอย่างไรเก่ียวกบัแบรนด์ รวมไปถึงสินคา้และบริการของเรา 

เพ่ือท่ีจะนาํมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมใหก้บัแบรนดข์องเรา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของ

เราไดม้ากข้ึน ซ่ึงการสร้างคุณค่าของแบรนดมี์ทั้งหมด 4 ขั้น ไดแ้ก่ 1 การสร้างเอกลกัษณ์ของแบรนด์ ลูกคา้รู้จกั

และจดจาํแบรนด์ของเรา 2 การสร้างความหมายของแบรนด์ 3 การสร้างการตอบสนองต่อแบรนด์ 4 การสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบัแบรนด ์ 

มีหลากหลายงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการสร้างภาพลักษณ์เช่น มนสิช สิทธิสมบูรณ์ วีรวรรณ                  

จงจิตร ศิริจิรกาล และจุรีรัตน์ เสนาะกรรณ (2563) เร่ือง มโนทศัน์การสร้างภาพลกัษณ์บริษทั พิษณุ เก้ือกุดลิง              

สมจิตร ลว้นจาํเริญ วรรณโณ ฟองสุวรรณ นรพล จินนัทเ์ดช และสมสุณีย ์ดวงแข (2563) เร่ือง อิทธิพลของปัจจยั

การสร้างคุณค่าแบรนด ์คุณภาพผลิตภณัฑ ์และการรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพองคก์ารของสถาน

ประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย ภสัสร ปราชญากูล (2560) เร่ือง                

กลยทุธ์การกาํหนดเอกลกัษณ์และการส่ือสารแบรนด์บุคคลของผูอิ้ทธิพลออนไลน์ไทยผา่นเฟซบุ๊กแฟน สุภาวดี 

จรุงธรรมโชติ และรุ่งรัตน์ ชยัสาํเร็จ (2561) เร่ือง ปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการสร้างแบรนดกิ์จการเพ่ือสงัคมกลุ่ม

อาหารออร์แกนิค  
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 การดาํเนินการวิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ 1 การศึกษาขอ้มูลบริษทัเพ่ือจัดทํา                

แนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ ระยะ 2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์การผลิตของบริษทั มีรายละเอียด

ของขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัในแต่ละระยะดงัน้ี 

ระยะ 1 การศึกษาข้อมูลเพ่ือจดัทาํแนวทางการพฒันามาตรฐานการผลติในบริษัท 

 ระยะน้ีศึกษาระบบงานชุบผวิเคร่ืองประดบั ขอ้มูลของบริษทั ขอ้มูลการผลิต กระบวนการทาํงาน รวมถึง

ขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงาน 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอน 1 การศึกษาระบบการผลิตงานชุบในอุตสาหกรรมประเทศไทย  

วธีิการวจิยั การวจิยัเอกสาร 

ตวัอยา่งการวจิยั เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการผลิตงานชุบในอุตสาหกรรมประเทศไทย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 1. การสืบค้นเอกสารงานวิจัย บทความ คู่มือท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตงานชุบใน

อุตสาหกรรมประเทศไทย 

2. การจดัหมวดหมู่ของเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั

ดา้นระบบการผลิตงานชุบ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาและการนาํเสนอเน้ือหาท่ีสังเคราะห์จากเอกสารในรูปของ

การบรรยาย 

ขั้นตอน 2 การศึกษางานชุบในบริษทัเพ่ือจดัทาํขอ้มูลเชิงบริหารจดัการ 

วธีิการวจิยั การวจิยัเชิงคุณภาพ 

ตวัอยา่งการวจิยั ผูบ้ริหาร 1 ท่านและพนกังานของบริษทั ออร่า เมท อินโนเวชัน่ จาํกดั 3 ท่าน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 1. การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ออร่า เมท อินโนเวชัน่ จาํกดั        

2. การสงัเกตกระบวนการผลิตของบริษทัในสถานการณ์การทาํงานจริง 

3. การจดัทาํขั้นตอนกระบวนการผลิตงานชุบ 

4. การตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการผลิตงานชุบของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ

จากผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ใช้การวิ เคราะห์เ น้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอข้อมูลด้วยขั้ นตอน 

กระบวนการผลิตงานชุบ 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1295 

ขั้นตอน 3 การศึกษาปัญหาดา้นการผลิตของลูกคา้แต่ละกลุ่มบริษทัเพ่ือวเิคราะห์หนา้งาน 

วธีิการวจิยั การวจิยัเชิงสาํรวจ 

ตวัอยา่งการวจิยั ขอ้มูลการสั่งงานและส่งมอบงานของบริษทั ออร่า เมท อินโนเวชัน่ จาํกดั จาํนวน   

3,935 ขอ้มูล ซ่ึงไดจ้ากการบนัทึกจากแบบบนัทึกขอ้มูลการสัง่งานของบริษทั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 1. การจัดทาํแบบบนัทึกขอ้มูลการผลิตของบริษทัเพ่ือจัดเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการชุบ 

2. การบนัทึกขอ้มูล จาํนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม- เดือนธนัวาคม 2563 

3. การตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลและการเพ่ิมเติมขอ้มูลในกรณีท่ีขอ้มูลยอ้นหลงั

ไม่ไดจ้ดัเก็บโดยใชก้ารสมัภาษณ์จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวเิคราะห์ความถ่ี ร้อยละ 

ขั้นตอน 4 การศึกษาระบบในบริษทัเพ่ือจดัทาํแนวทางการพฒันามาตรฐานการผลิตในบริษทั 

วธีิการวจิยั การวจิยัเชิงคุณภาพ 

ตวัอยา่งการวจิยั ผูบ้ริหาร 1 ท่านและพนกังานของบริษทั ออร่า เมท อินโนเวชัน่ จาํกดั 3 ท่าน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 1. การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ออร่า เมท อินโนเวชัน่ จาํกดั  

2. การสงัเกตกระบวนการผลิตของบริษทัในสถานการณ์การทาํงานจริง 

3. การจดัทาํขั้นตอนกระบวนการผลิตงานชุบ 

4. การตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการผลิตงานชุบของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ

จากผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

5. การนาํขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 3 มาจดัทาํเป็นระบบการผลิตมาตรฐานในบริษทั 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ใช้การวิ เคราะห์เ น้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอข้อมูลด้วยขั้ นตอน 

กระบวนการผลิตงานชุบ 

 

ระยะ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์การผลิตของบริษัท และเสนอแนวทางการจัดการ                 

กลยุทธ์ของบริษัท 

 ระยะน้ีมีการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์การผลิตของบริษทั และนาํเสนอแนวทางการจดัการ

กลยุทธ์ของบริษทั ส่วนหน่ึงของการวิจยัซ่ึงใชท้ั้ งการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้                

ดว้ยการสัมภาษณ์ จากการทาํแบบสอบถามในประเด็นความพึงพอใจในการใชบ้ริการงานชุบ ทั้งหมด 16 คน โดยเลือก

จากลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการกบับริษทัคู่ การเก็บขอ้มูลบริษทั และการเตรียมทดลองใชก้ลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์

การผลิตของบริษทั 

 

5. ผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์สรุปข้อมูลเพ่ือจดัทาํแนวทางการทาํแผนการส่ือสารภาพลกัษณ์ของบริษัท 

 จากตารางท่ี1 ซ่ึงไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการของบริษทั โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์

ผูบ้ริหาร พบว่า บริษทัมีความตอ้งการท่ีจะเป็นผูน้าํดา้นงานชุบผิวเคร่ืองประดบั พร้อมกบัการส่งมอบงานท่ีได้

มาตรฐาน สามารถตรวจสอบคุณภาพงานชุบได ้และไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้  
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ส่วนความตอ้งการของลูกคา้ ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการงานชุบ 

พบวา่ ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการชุบผิวเคร่ืองประดบั คือการไดรั้บงานท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตามท่ีลูกคา้

ตอ้งการโดยดูจากสีชุบ ความหนาของผิวชุบท่ีกาํหนด การบริการท่ีดี สามารถให้ความแนะนาํในการเลือกการ

บริการท่ีเหมาะสมกบังานได ้หรือการบริการจดัส่งงาน ในราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยัจึงนาํประเด็นมาปรับใชใ้น

เป็นหวัขอ้เน้ือหาท่ีจะนาํมาส่ือสารภาพลกัษณ์ต่อไป 

 

ตารางที ่1 สรุปประเด็นการสมัภาษณ์เพ่ือวเิคราะห์ความตอ้งการของบริษทัและลูกคา้ 

ข้อมูลที่ต้องการ วธีิการเกบ็ข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ ผลการเกบ็ข้อมูล 

ความตอ้งการ 

ของบริษทั 
สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร แบบสมัภาษณ์ 

- เป็นผูน้าํดา้นงานชุบเคร่ืองประดบั  

- ไดรั้บงานชุบท่ีมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบคุณภาพ

งานชุบได ้

- การไดรั้บการยอมรับและความมัน่ใจจากลูกคา้ 

ความตอ้งการ 

ของลูกคา้ 
สอบถามลูกคา้ แบบสอบถาม 

- งานชุบท่ีมีคุณภาพ ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เช่น สี 

ความหนาของผิวชุบ  

- ราคาท่ีเหมาะสม 

- การบริการท่ีประทบัใจ เช่น การให้คาํแนะนาํการจดัส่ง

งาน ค่าบริการจดัส่งงานท่ีเหมาะสม 

 

กระบวนการกาํหนดวสัิยทศัน์ พนัธกจิ และสมรรถนะหลกัของบริษัท 

 ผูว้ิจยัไดร่้วมประชุมหารือร่วมกบัผูบ้ริหารในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และสมรรถนะหลกัของ

บริษทั เพ่ือเป็นแนวทางการดาํเนินงานของบริษทั ดงัน้ี 

วสัิยทศัน์  

เป็นผูน้าํดา้นงานชุบเคร่ืองประดบั ท่ีไดรั้บมาตรฐาน เพ่ือสร้างการยอมรับและความมัน่ใจในการส่งออก

สินคา้ไทยสู่สากล 

พนัธกจิ  

1. สร้างสรรคผ์ลงานชุบท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานระดบัสากล 

2. พฒันางานชุบ/เคลือบผิวดว้ยเทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั 

3. ใหค้าํปรึกษาแก่ลูกคา้เพ่ือสร้างการยอมรับและความมัน่ใจในบริการท่ีหลากหลาย 

สมรรถนะหลกัของบริษัท 

พนกังานมีใจรักบริการ พร้อมใหค้าํปรึกษาดา้นงานชุบ ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีจริยธรรม 

กระบวนการกาํหนดแนวคดิ Corporate Identity 

จากการไดป้รึกษากบัผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งการใหมี้การปรับภาพลกัษณ์บริษทั ใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน และ

อยากส่ือถึงความเป็นมาตรฐานจึงไดมี้การปรับรูปแบบส่ือประชาสมัพนัธ์ใหม่ โดยการใชสี้ดาํ ซ่ึงส่ือถึงความเรียบ

หรู ทนัสมยักบั สีทอง ส่ือถึงความหรูหรา ใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจดา้นจิวเวลร่ี รวมถึงแสงออร่า 8 แฉกซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการให้บริการชุบ สะทอ้นถึงการทาํงานให้ออกมามีคุณภาพ สวยงามแวววาว ของบริษทัการปรับตวัอกัษรให้

สอดคลอ้งกบัแนวคิด Corporate Identity (ท่ีมา:https://www.freelancebay.com/article/8gwkqu) ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอ

แนวทางการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้กบับริษทัตามการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล และการศึกษา

และวเิคราะห์โดยมี Concept  
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การวเิคราะห์เน้ือหาและการดาํเนนิจดัทาํเน้ือหาการส่ือสารภาพลกัษณ์ 

จากการวิเคราะห์แนวคิดการสร้างภาพลกัษณ์ Brand Equity ของ Keller รวมกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ

สมัภาษณ์ผูบ้ริหารสอบถามลูกคา้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และสมรรถนะหลกัของบริษทั ผูว้ิจยัได้

สงัเคราะห์และกาํหนดประเด็นหวัขอ้เน้ือหา เป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่  

1. คุณภาพงาน เป็นคุณภาพของการชุบ ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตท่ีมีขั้นตอนมีคุณภาพและไดสี้ของ

ช้ินงานชุบท่ีเป็นมาตรฐาน 

2. ราคา เป็นการกาํหนดราคาชุบ ดว้ยการพิจารณาจากพ้ืนท่ี และสีชุบท่ีเลือกใช ้ 

3. การบริการ เป็นเน้ือหาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัชุบเคร่ืองประดบัท่ีมีความน่าเช่ือถือ               

มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ การบริการส่งช้ินงาน และการใหค้าํปรึกษาเร่ืองงานชุบ 

 

ตารางที ่2 วเิคราะห์การส่ือสารภาพลกัษณ์ 

 

ผลการออกแบบแผนการดาํเนินการส่ือสารภาพลกัษณ์ 

การออกแบบแผนการดาํเนินการนาํเสนอ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลการนาํร่องทดลองการนาํเสนอเน้ือหาช่องทาง 

Facebook Fanpage ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยโพสตท์ั้งรูปภาพ

และวดีิโอ มีขอ้มูลสาํหรับใชใ้นการออกแบบท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ช่วงอาย ุผูติ้ดตาม Facebook Fanpage ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 มีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 25-44 ปี จาก

ขอ้มูลช่วงอายสุามารถนาํไปใชใ้นการออกแบบรูปภาพและวดีิโอใหเ้หมาะสมกบัช่วงวยั 

2. ประเภทส่ือ พบวา่ ผูติ้ดตามสนใจส่ือประเภทรูปภาพมากกว่าวิดีโอ ดงันั้น การกาํหนดประเภทของ

การนาํเสนอส่ือควรเป็นรูปภาพในจาํนวนท่ีมากกวา่วดีิโอ 

3. ช่วงเวลาการออนไลน์ พบว่า ผูติ้ดตามมีพฤติกรรมการออนไลน์หรือการใชง้าน Facebook ในช่วง

เวลา 4.00-6.00 น. และ 21.00-23.00 น. ดงันั้นช่วงเวลาดงักล่าวจึงควรกาํหนดเป็นเวลาในการโพสตเ์น้ือหาลงบน 

Facebook 
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6. อภิปรายผล  

 การส่ือสารภาพลกัษณ์ของบริษัทให้เข้มแข็งและมทีศิทาง 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการสมัภาษณ์เชิงลึกกบับุคลากรในบริษทั พบวา่มีกลุ่มลูกคา้เดิมมาใชบ้ริการงาน

ชุบซํ้ า เน่ืองจากการมีมาตรฐานท่ีดี ประกอบกบัการศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น

การให้บริการงานชุบท่ีมีคุณภาพ ราคาไม่สูงมากนกั ซ่ึงทาํให้บริษทัตอ้งการส่ือสารภาพลกัษณ์น้ีอยา่งสมํ่าเสมอ

และต่อเน่ืองเพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิมไวแ้ละขยายกลุ่มลูกคา้ใหม่ โดยการปรับรูปแบบภาพลกัษณ์ของบริษทั และ

ปรับช่องทางและรูปแบบการส่ือสารให้แสดงถึงความทันสมัย การให้คาํปรึกษาและคุณภาพท่ีดีดังท่ีบริษัท

ตอ้งการ  

ช่องทางการส่ือสารทีเ่หมาะสม 

 จากการศึกษาความตอ้งของบริษทั พบวา่ ทางบริษทัตอ้งการท่ีจะส่ือสารภาพลกัษณ์ทั้งกบัลูกคา้เก่าและ

เพ่ิมลูกคา้ใหม่ ซ่ึงช่องทางการส่ือสารกบัลูกคา้เก่าส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านช่องทาง LINE ทางผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอ

ช่องทางในการส่ือสารภาพลกัษณ์เป็น 2 ช่องทาง ไดแ้ก่  

1. ช่องทาง Line เพ่ือติดต่อส่ือสารภาพลกัษณ์กบัลูกคา้รายเก่าโดยตรง  

2. ช่องทาง Facebook เพ่ือติดต่อส่ือสารภาพลกัษณ์กบัลูกคา้รายใหม่ เน่ืองจากช่องทาง Facebook เป็น

ช่องทางท่ีมีผูใ้ชจ้าํนวนมาก สามารถแชร์ขอ้มูลไดแ้ละสร้างการมีส่วนร่วมกบัลูกคา้ได ้

กระบวนการการสร้างภาพลกัษณ์ 

จากการดาํเนินงานท่ีผ่านมาจะสรุปกระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ไดด้งัแผนภาพท่ี2ในภาพรวมได้ว่า 

กระบวนการการสร้างภาพลกัษณ์ไดมี้การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในความตอ้งการท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์บริษทัใน

ทิศทางใด จึงนาํมาสู่การกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และสมรรถนะหลกัของบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางการดาํเนินงาน

ของบริษทั รวมถึงการกาํหนดสี ตวัอกัษร โลโกป้ระจาํบริษทั เพ่ือให้เป็นเอกลกัษณ์บริษทั พร้อมทั้งเพ่ือใหลู้กคา้

เกิดภาพจาํซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Keller (2008) ไดใ้ห้แนวคิดวา่ คุณค่าของแบรนดห์รือ Brand Equity เป็น

ส่ิงเกิดข้ึนจากการรับรู้ของลูกคา้ โดยจากประสบการณ์ท่ีไดส้ัมผสักบัแบรนดน์ั้นๆ โดยขั้นท่ี 1 ในการสร้างคุณค่า

ของแบรนดน์ั้นคือการสร้างเอกลกัษณ์ของบริษทัเพ่ือใหลู้กคา้รู้จกัและจดจาํบริษทั 

 หลงัจากนั้นไดศึ้กษาช่องทางการส่ือสารกบัลูกคา้ของบริษทั รวมถึงการจดัทาํส่ือในการส่ือสาร และเก็บ

ขอ้มูลผลจากการส่ือสารเพ่ือนาํไปแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัต่อไป 

 
 

แผนภาพท่ี 2 กระบวนการการสร้างภาพลกัษณ์ 
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ปัจจยัในการสร้างภาพลกัษณ์ 

การสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัมีวตัถุประสงค์ สร้างภาพลกัษณ์เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้เน่ืองจาก

บริษทัเพ่ิงเร่ิมดาํเนินกิจการไดไ้ม่นาน และเพ่ิมช่องทางการส่ือสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ผูว้จิยัไดม้องเห็นโอกาส

ในการสร้างภาพลกัษณ์ให้กับบริษทัจากการศึกษาช่องทางการส่ือสารของลูกคา้และบริษทัโดยผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ซ่ึงมีการ ใช้ Facebook ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมีจาํนวนคนใช้งานมากเป็นอันดับต้นๆซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึง

ช่องทางท่ีจะสามารถใชส่้งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบับริษทัได ้ผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมสร้างของเพจบริษทัให้มียอดคนกด

ถูกใจและยอดผูติ้ดตามโดยการเพ่ิมขอ้มูลของบริษทัและเพ่ิมเน้ือหาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของภสัสร ปราชญากูล (2560) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการสร้างภาพลกัษณ์ของผูมี้

อิทธิพลออนไลน์ไทยผ่านFacebook นั้นประกอบไปดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ การสร้างเอกลกัษณ์แบรนด,์ การผลิต

และพฒันาคุณภาพของเน้ือหา และ ความเช่ียวชาญบนแพลตฟอร์มFacebook รวมถึงการเผยแพร่ส่ือให้ผูติ้ดตาม

ไดรั้บรู้ข่าวสารของบริษทั ผลจากการส่ือสารน้ีทาํใหเ้ร่ิมมีผูติ้ดตามเพจ คนกดถูกใจ และทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกัจากกลุ่ม

ลูกคา้จาํนวนมากยิง่ข้ึน  

ปัจจยัในการสร้างแบรนด์ 

ซ่ึงสาํหรับบริษทัออร่า เมท อินโนเวชัน่ จาํกดั นั้นปัจจยัในการสร้างแบรนดม์าจาก 1. ความร่วมมือของ

ผู ้บริหารท่ีได้ร่วมกําหนดภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลักของบริษัท เพ่ือเป็นแนวทาง                      

การดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงการกาํหนดสี ตวัอกัษร โลโกป้ระจาํบริษทั 2. ขอ้มูล ท่ีไดจ้าการสืบคน้ การเก็บ

ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล 3. การส่ือสารโดยจดัทาํเน้ือหา และช่องทางท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสุภาวดี จรุงธรรม

โชติ และรุ่งรัตน์ ชยัสําเร็จ (2561) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัแห่งความสําเร็จในการสร้างแบรนด์กิจการเพ่ือสังคมกลุ่ม

อาหารออร์แกนิค ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ 1) การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดี 2) การกาํหนดปรัชญาและ

เป้าหมายท่ีชัดเจนของบริษทัควบคู่กับการยึดมัน่ในการดาํเนินงานเพ่ือสังคม 3) การสร้างวฒันธรรมบริษทัท่ี

เขม้แข็ง 4) การสร้างความเป็นหุ้นส่วน/ความร่วมมือระหวา่งกิจการเพ่ือสังคมและชุมชน 5) การสร้างความยัง่ยนื

ตลอดกระบวนการผลิตและดาํเนินธุรกิจ และ 6) การใชก้ารประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารหลกัในการเขา้ถึง

ผูบ้ริโภค 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากการดําเนินการตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา พบว่าการผูบ้ริหารควรกําหนดภาพลกัษณ์ วิสัยทัศน์                   

พนัธกิจ และสมรรถนะหลกัของบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงการกาํหนดสี ตวัอกัษร 

โลโกป้ระจาํบริษทัใหช้ดัเจนเพ่ือเกิดภาพจาํแก่ลูกคา้ รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีไดจ้าการสืบคน้ การเก็บขอ้มูล 

เพ่ือนาํสู่การส่ือสารโดยจดัทาํเน้ือหา และช่องทางท่ีเหมาะสมกบัแต่บริษทั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) กิจกรรมท่ีดาํเนินการในบางส่วนเป็นการดาํเนินการในระยะยาวเพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ดงันั้น               

การพฒันาและดาํเนินการท่ีต่อเน่ืองนั้นบริษทัควรมีมาตรการหรือแนวทางสาํหรับรองรับกิจกรรมท่ีทาํบริษทัควร

ศึกษาและเขา้ใจถึงขอ้จาํกดัเพ่ือวางเป้าหมาย และดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสม 
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(2) บริษทัควรมีการจัดทาํฐานขอ้มูลหรือจัดเก็บขอ้มูลจากแบบฟอร์มท่ีพฒันาใหม่มาสรุปผล 

วิเคราะห์ผลการสรุป และหาแนวทางเชิงบริหารให้ผูบ้ริหารไดต้ดัสินการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ             

มากข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณาจารย ์หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการอุตสาหกรรมและนวตักรรม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน ท่ีไดช่้วยเหลือให้คาํปรึกษาแนะนาํตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ย

ความเอาใจใส่เป็นอย่างดี และขอขอบคุณผูบ้ริหาร บริษทั ออร่า เมท อินโนเวชัน่ จาํกดั ท่ีให้ความอนุเคราะห์

สถานท่ีวิจัยและให้ขอ้มูลประกอบการวิจัย และสุดท้ายน้ีขอขอบคุณสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) รวมทั้งสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ท่ีใหส้นบัสนุนทุนการวจิยัคร้ังน้ีใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบนัมงัคุดจึงจดัเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพสูงในการส่งออก รวมถึงการบริโภคในประเทศเพ่ิม

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2563 มีมูลค่าการบริโภคภายในประเทศสูงถึง 110,000 ตนั หน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ 

สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ห็นถึงความสาํคญัตลอด

ห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การผลิตสินคา้เกษตรจากเกษตรกรจนถึงผูบ้ริโภค จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูก

มงัคุดจดัการกระบวนการผลิตมงัคุดใหมี้ความปลอดภยั โดยไดก้าํหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้

เกษตรกรใชแ้นวทางการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ในการปลูกมงัคุด โดยหากเกษตรกรสามารถปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดก็จะได้รับการรับรองแปลงปลูก และสามารถติดเคร่ืองหมาย Q ได้ เพ่ือให้ผูบ้ริโภครู้ว่ามงัคุดน้ีมี

คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภยั โดยการศึกษาวิจยัน้ีเพ่ือท่ีจะศึกษาถึง ความตั้งใจซ้ือสาํหรับมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจยัเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้กลุ่ม

ตวัอยา่ง ผูซ้ื้อมงัคุดเพ่ือการบริโภคเองและบริโภคสาํหรับในครัวเรือน จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม

ออนไลน์ (Questionnaire) เป็น เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และนาํมาวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ผลวิจยั

สรุปดงัน้ี  1) ลกัษณะประชากรมีผลต่อความตั้งใจซ้ือมงัคุดท่ีไดดรั้บการรับรอง GAP 2) ความรู้และทศันคติ มีผล

ต่อความตั้งใจซ้ือซ้ือมงัคุด GAP  

 

คาํสําคญั: มงัคุด มาตรฐานสินคา้เกษตร GAP  

 

ABSTRACT 

 Currently, mangosteen is classified as an economic fruit with high potential for export. Including 

domestic consumption, which has continued to increase, which in 2020 has a domestic consumption value of 110, 

000 tons Government agencies are National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards Ministry of 

Agriculture and Cooperatives have seen the importance throughout the production chain From the production of 
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agricultural products from farmers to consumers. Therefore, there is a policy to encourage farmers who grow 

mangosteen to manage the mangosteen production process to be safe. by establishing standards for agricultural 

products To encourage farmers to use Good Agricultural Practices (GAP) in mangosteen cultivation. If farmers 

can comply with the requirements, they will be certified for planting. and can be affixed with a Q mark to let 

consumers know that this mangosteen is of standard quality and safety. Purchasing intention for mangosteen that 

has been certified by consumers in Bangkok It is a quantitative research using a sample group. 400 samples of 

mangosteen buyers for own consumption and household consumption using an online questionnaire. 

(Questionaire) to be data collection tool and analyzed using statistical tools. The results of the research were 

summarized as follows: 1) Population characteristics influenced purchasing intention of GAP-certified 

mangosteen 2) Knowledge and attitude Affects the intention to buy GAP mangosteen  

 

Keywords: Mangosteen, Standard Certificated, GAP, ORGANIC 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ประเทศไทยสามารถผลิตมงัคุดท่ีมีคุณภาพดี มีรสชาติดี เน่ืองจากมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม จากความมี

เอกลกัษณ์ในรูปร่างของผลท่ีสวย และมีรสชาติท่ีหวานอมเปร้ียว ถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจนไดรั้บ

ฉายาว่า “Queen of Fruits” ปัจจุบันมังคุดจึงจัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูงในการส่งออก รวมถึง                          

การบริโภคในประเทศเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2563 มีมูลค่าการบริโภคภายในประเทศสูงถึง 110,000 ตนั 

 การผลิตมงัคุดของไทยมีภาพรวมผลผลิตเพ่ิมข้ึนในปี 2558 – 2563 ความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ

เพ่ิมข้ึนจาก 39,431 ตนั ในปี 2558 เป็น 105,270 ตนั ในปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.54 ต่อปี  ปี 2562 การบริโภค

ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 16,599 ตนั ในปี 2561 เป็น 105,270 ตนั หรือเพ่ิมข้ึน 5.34 เท่า เน่ืองจากผลผลิตออกสู่

ตลาดเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัโรงคดับรรจุประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วง

ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ทาํให้การส่งออกชะงกั ส่งผลให้ผลผลิตตกคา้งและลน้ตลาด จึงตอ้งเร่งกระจายผลผลิต

ภายในประเทศเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร จึงส่งผลใหก้ารบริโภคมงัคุดภายในประเทศเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก 

ปัจจุบนัความตระหนกัในเร่ืองอาหารปลอดภยั ไดรั้บความสนใจจากผูบ้ริโภคมากข้ึน ประกอบกบัการท่ี

ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร ท่ีแสดงถึงอนัตรายทางเคมีจากสารปนเป้ือน สารเคมีตกคา้ง สารกาํจดัแมลง 

และสารปฏิชีวนะต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม แมผู้บ้ริโภคจะใหค้วามสําคญัและตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัของ

อาหาร แต่จากขอ้มูลกระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 พบวา่คนไทยป่วยจากพิษสารกาํจดัศตัรูพืชปีละเกือบ 1,800 

คน ซ่ึงมีทั้งพิษแบบเฉียบพลนั เช่น คล่ืนไส ้อาเจียน วงิเวยีนศีรษะ และพิษเร้ือรัง เช่น โรคผิวหนงั มะเร็ง และโรค

ระบบประสาท ท่ีสาํคญัผลการตรวจเลือดของเกษตรกรอยูใ่นเกณฑน่์าเป็นห่วง และพบวา่กวา่ 4 ลา้นคนมีความ

เส่ียงท่ีจะป่วย และขอ้มูลรายงานการสาํรวจขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ท่ีพบวา่ประเทศไทย 

มีการใชย้าฆ่าแมลงมากเป็นอนัดบั 5 ของโลก ใชย้าฆ่าหญา้เป็นอนัดบั 4 ของโลก ท่ีสาํคญัจากการสาํรวจในทุกปี 

ยงัพบวา่พบสารเคมีตกคา้งในผกั และสารพิษอนัตรายท่ีทัว่โลกหา้มใช ้ซ่ึงนอกจาก เกษตรกรซ่ึงถือเป็นตน้นํ้ าของ

การผลิตท่ีเส่ียงแลว้ ผูบ้ริโภคก็เส่ียงต่ออนัตรายดา้นสุขภาพ จากสารพิษอนัตรายท่ีปนเป้ือนในพืช ผกั ผลไม ้                   

ท่ีวางขายในทอ้งตลาด (ประชาชาติธุรกิจ, 2558) 
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 หน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ สังกดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ไดเ้ห็นถึงความสาํคญัตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การผลิตสินคา้เกษตรจากเกษตรกรจนถึงผูบ้ริโภค 

จึงมีนโยบายส่งเสริมใหเ้กษตรกรการจดัการกระบวนการผลิตสินคา้เกษตรให้มีความปลอดภยั โดยส่งเสริมให้

เกษตรกรใชแ้นวทางการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ในการทาํการเกษตรเพ่ือให้ไดผ้ลผลิตทางการเกษตรท่ี

ได้คุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภยั โดยหากสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดจะได้รับการรับรองตาม

มาตรฐาน GAP (Q mark) และการส่งเสริมใหเ้กษตรกรยกระดบัจากทางการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เป็น

ทาํการเกษตรอินทรีย ์(Organic) หากเกษตรกรสามารถปฏิบติัไดต้ามขอ้กาํหนดก็ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน

อินทรีย ์(Organic Thailand) เช่นเดียวกนั โดยการรับรองมาตรฐานน้ีนอกจากจะทาํใหผ้ลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน 

มีความปลอดภยักบัผูบ้ริโภคในประเทศแลว้ สามารถเพ่ิมโอกาสใหก้บัเกษตรกรในการส่งออกไปต่างประเทศได้

อีกดว้ย 

 แมว้า่ภาครัฐจะมีการส่งเสริมใหผ้ลิตสินคา้เกษตรใหมี้ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคมากเพียงใด แต่สินคา้

เกษตรก็ยงัประสบปัญหาด้านการผลิต และปัญหาดา้นการตลาด ผูบ้ริโภคสินคา้เกษตรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ                     

มีความตั้งใจหรือเจาะจงท่ีจะเลือกบริโภคสินคา้เกษตรท่ีไดรั้บการรับรอง GAP หรือ Organic ยงัมีไม่แพร่หลาย                

มีเพียงเฉพาะบางกลุ่ม เน่ืองจาก สินคา้เกษตรท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน จดัเป็นสินคา้ท่ีเรียกวา่ Credence Goods 

คือ สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถรับรู้คุณภาพของสินคา้ไดแ้มภ้ายหลงัการบริโภค หรือตน้ทุนการรับรู้คุณภาพของ

สินคา้สูงมากจนผูบ้ริโภคละเลยท่ีจะรับรู้ นั่นคือ ถา้ผูบ้ริโภคไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง สินคา้ GAP 

สินคา้ Organic กับสินคา้เกษตรธรรมดาได้ ทั้ งน้ี หากตอ้งการให้สินคา้เกษตรท่ีได้รับการรับรอง GAP หรือ 

Organic เป็นท่ีรู้จกัและมีความแพร่หลาย จาํเป็นท่ีตอ้งศึกษาว่าปัจจยัใดท่ีจะเป็นแรงจูงใจท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคมี

ความตั้งใจซ้ือมากสินคา้มีมาตรฐาน  

 เพ่ือท่ีจะใหเ้ห็นความชดัเจนถึงความแตกต่างและเพ่ือนาํเสนอขอ้มูลสาํหรับการสร้างแรงจูงใจในการซ้ือ

มงัคุดท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผูบ้ริโภค และหน่วยงานของรัฐ ตรงกบั               

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูศึ้กษาจึงไดด้าํเนินการศึกษา เร่ือง ความตั้งใจซ้ือสําหรับมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเร่ืองความรู้ และ

ทศันคติ ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP (Q mark) วา่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจ

ซ้ือขอผูบ้ริโภคมงัคุดหรือไม่ ซ่ึงหากเกษตรกรทราบถึงความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคโดยเฉล่ียจะช่วยใหเ้กษตรกร

ตดัสินใจไดว้า่ ควรผลิตมงัคุดโดยใชแ้นวทางการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี GAP หรือไม่ ซ่ึงเกษตรกรผูป้ลูกมงัคุด 

ท่ีมีศกัยภาพในการผลิตท่ีเพียงพอจะตดัสินใจปลูกมงัคุดใหไ้ดม้าตรฐานเพ่ิมมากข้ึน ภาครัฐวางแผนการส่งเสริม

การผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหม้งัคุดมีมูลค่าทางการตลาดเพ่ิมสูงข้ึนดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ ความรู้ และทศันคติ ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP 

(Q mark)  

(2) เพ่ือศึกษาความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP (Q mark)  
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ

ประเภทของทัศนคติถูกแบ่งออกจากการแสดงออกทางทัศนคติของบุคคลหน่ึง โดยสามารถ

แสดงออกไดแ้ค่ประเภทเดียวหรือหลายประเภทก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความเช่ือ ค่านิยม ความรู้สึกและสภาพแวดลอ้มท่ี

ส่งผลต่อบุคคลนั้น  

บุคคลสามารถแสดงทศันคติออกมาได ้3 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1. ทัศนคติทางเชิงบวก (Positive Attitude) เป็นทัศนคติท่ีชักนําให้บุคคลแสดงออก มีอารมณ์

ความรู้สึกจากสภาพจิตใจท่ีโตต้อบในดา้นดีต่อบุคคลอ่ืนหรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง รวมทั้งหน่วยงาน องคก์ร

และสถาบนั 

2. ทศันคติทางลบหรือไม่ดี (Negative Attitude) คือ ทศันคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเส่ือม

เสียไม่ได้รับความไวว้างใจหรือความเช่ือถือ รวมทั้ งเกลียดชังต่อกันในเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึงใน

หน่วยงาน องคก์าร และสถาบนั 

3. ทศันคติเฉยๆ หรือการท่ีไม่แสดงออกทางทศันคติ (Passive Attitude) คือ ทศันคติกลางๆ ไม่แสดงออก 

ไม่แสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวหรือปัญหานั้นๆ ออกมา หรือปัญหาต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบนั และองคก์ร

โดยส้ินเชิง และไม่มีแนวโน้มการแสดงออกทางทัศนคติในเร่ืองนั้ นๆ เน่ืองจากอาจจะเพราะไม่มีความรู้                    

ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นมาก่อน 

3.1.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความตั้งใจซ้ือ 

ความตั้ งใจซ้ือ คือ การรับรู้ถึงความต้องการของตนหรือตัวผู ้บริโภคเองต่อสินค้าท่ีจะซ้ือ                          

โดยส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมส่วนบุคคล ความรู้ และประสบการณ์จะเป็นตวัช้ีวดัและบอกระดบัความตั้งใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค โดยความตั้งใจซ้ือจะเกิดข้ึนก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค  

Kim & James (2016) อธิบายว่า ความตั้ งใจซ้ือมีอิทธิพลมาจากทัศนคติท่ีผู ้บริโภคมีต่อผูผ้ลิต                 

ตราสินคา้จึงจาํเป็นตอ้งรักษาภาพลกัษณ์และความภกัดีในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคไว ้เน่ืองจากเหตุผลวา่ กลยทุธ์ 

เพ่ิมมูลค่าทางตลาดของตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงการรับรู้และการตระหนักจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคมี

พฤติกรรมและแนวโนม้ท่ีทาํใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือมากข้ึน อีกทั้งยงัมีในเร่ืองของอิทธิพลทางสังคมท่ีจะช่วยเสริม

และกระตุน้ ใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคมากข้ึนอีกดว้ย 

Yeo, Goh & Rezaei (2017) กล่าววา่ ความตั้งใจซ้ือเป็นความพยายามท่ีจะซ้ือสินคา้โดยความตั้งใจ

ซ้ือจะข้ึนอยู่กับปัจจยัภายนอก เช่น ความไวว้างใจ ตราสินคา้ ความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ และการรับรู้               

ความเส่ียง เป็นตน้ ดงันั้นปริมาณการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคจะข้ึนตรงกบัความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

3.1.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

อรอนงค์ พ่ึงชู (2556) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และอิทธิพลต่อ การตั้งใจซ้ือ

สินคา้ออร์แกนิค ร้านคา้ A ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี” โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูบ้ริโภคท่ีตั้งใจซ้ือสินคา้

ออร์แกนิคร้าน A จาํนวน 300 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียและ                     

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและทาํการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และวเิคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นฉลากสินคา้ การส่ือสาร
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ความพิเศษของอินทรีย ์การประเมินฟาร์มออร์แกนิคสุขภาพและความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแรงจูงใจในการซ้ือ

สินคา้มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกต่อการตั้งใจซ้ือสินคา้ออร์แกนิคร้านคา้ A ของผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี 

วรางคณา ปราบไพริน (2561)ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของมงัคุดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ: กรณีมงัคุด

อินทรีย ์พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้เหตุผลท่ีเลือกทานมงัคุดว่ารสชาติอร่อย และมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพ/               

ความปลอดภยัของมงัคุดอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความกงัวลเก่ียวกบัสารพิษตกคา้งจากยาฆ่าแมลงหรือสาร

กาํจดัศตัรูพืชมากท่ี สุด และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัไม่มีประสบการณ์ในการซ้ือมงัคุดอินทรียเ์น่ืองจากไม่ทราบเร่ือง

มงัคุดอินทรีย ์อยา่งไรก็ตามผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามเช่ือมัน่ ต่อตรารับรอง Organic Thailand อยูใ่นระดบัมาก 

สาํหรับตรารับรองคุณภาพและความปลอดภยัในมงัคุดอินทรีย ์สามารถสร้างความเต็มใจจ่ายใหผู้บ้ริโภคไดสู้งถึง 

53.55 บาทต่อกิโลกรัม เม่ือเทียบกบัมงัคุดธรรมดาไม่ไดม้าตรฐานรับรอง 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1 แบบแผนการวจิยั  

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงสาํรวจ ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลของผูซ้ื้อมงัคุดเพ่ือการบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือศึกษาการรับรู้ ความรู้ และทศันคติ ของผูบ้ริโภค และความตั้งใจซ้ือท่ีมีต่อมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 

GAP (Q mark) โดยใชแ้บบสอบถาม 

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรและตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ซ้ือมงัคุดเพ่ือการบริโภคเองหรือบริโภคภายใน

ครัวเรือนเฉพาะท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นเมืองใหญ่มีประชากรจาํนวนมาก มีแหล่ง

จาํหน่ายหลากหลาย เช่น ตลาด ซุปเปอร์เก็ต และห้างโมเดิร์นเทรด ท่ีมีมงัคุดวางจาํหน่าย และมีผูบ้ริโภคจาํนวน

มาก ประกอบกบัระยะเวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั โดยการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอน จึงใชสู้ตรคาํนวนของ Cochran ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 399.81 ตวัอยา่ง โดยประมาณแลว้ขนาดตวัอย่าง

ของผูบ้ริโภคท่ีใชใ้นการวจิยัเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 

       

ลกัษณะทางประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

- เงินเดือน 

ความรู้เก่ียวกบัมงัคุดท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน GAP 

ทศันคติเก่ียวกบัมงัคุดท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน GAP 

การตั้งใจซ้ือมงัคุดท่ีไดรั้บการ

รับรองมาตรฐาน GAP 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือการใชแ้บบสอบถาม โดยมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ

รอบแรก (Pre-survey) จํานวน 20 ชุด และรอบท่ีสอง (Final-survey) จํานวน 400 ชุด โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ (ของผูถู้กสมัภาษณ์) ขอ้มูลดา้นรูปแบบและพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือมงัคุด การสอบถามความรู้ความเขา้ใจและทัศนคติเก่ียวกับมงัคุดท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ 

อินทรีย ์และการสอบถามความเตม็ใจจ่ายของผูบ้ริโภคมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP และ อินทรีย ์

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของกลุ่มประชากร

ตวัอยา่งในเขตกรุงเทพจาํนวน 400 คน 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากบทความในวารสารทางวิชาการ หนงัสือ เอกสาร

งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมงัคุดจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการ

เกษตร สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นตน้ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งวธีิวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการบรรยายถึงขอ้กาํหนดมาตรฐาน GAP 

และมาตรฐานอินทรีย ์ท่ีมงัคุดไดรั้บการรับรอง และวิเคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือมงัคุดเพ่ือคาํนวนสถิติค่าเฉล่ีย ความถ่ี

และร้อยละสําหรับขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตตร์ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค 

2. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis)  

4.6 สมมตฐิานการวจิยั 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถตั้งสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี 5 สมมติฐานดงัน้ี 

 1. ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหค้วามรู้ของผูบ้ริโภคมงัคุด GAP ท่ีต่างกนั 

 2. ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหท้ศันคติของผูบ้ริโภคมงัคุด GAP ท่ีต่างกนั 

 3. ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหค้วามตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคมงัคุด GAP ท่ีต่างกนั 

 4. ความรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมงัคุด GAP มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมงัคุด GAP 

 5. ทศันคติผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมงัคุด GAP มีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือมงัคุด GAP 

4.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการ Test-Retest Method เน่ืองจากเป็นวิธีการ

วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลปัจจยัดา้นต่างๆ ดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) โดยการนาํแบบสอบถามไปทาํการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 20 ตวัอยา่ง แลว้นาํกลบัมาหาค่า Cronbach’s 

Alpha Coefficient ของขอ้มูลแต่ละชุดซ่ึงแต่ละชุดมีค่าไม่ตํ่า กวา่ 0.7 

 

5. ผลการวจัิย 

 จากการศึกษางานวิจยั เร่ือง “ความตั้งใจซ้ือสาํหรับมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร” การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ดว้ยวธีิการใชแ้บบสอบถาม

ออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด ซ่ึงแบบสอบถาม
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ทั้งหมดไดถู้กนามาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมเชิงสถิติสาเร็จรูปสาํหรับการวจิยัเชิงสงัคมศาสตร์(SPSS: Statistical 

Packet for The Social Science) ผูว้จิยันาํ ผลท่ีไดม้าประมวลขอ้มูลเพ่ือจุดประสงคข์องการวจิยัและผลการทดสอบ

สมมติฐานของงานวจิยั โดยจะนาํขอ้มูลบางส่วนท่ีไดม้าแสดง ขอยกตวัอยา่งดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่1  ตารางแสดงสถิติเชิงพรรณนาขอ้มูลดา้นการรับรู้ ความรู้ ทศันคติ ของผูบ้ริโภคต่อความตั้งใจซ้ือ 

 สาํหรับมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม x� S.D. แปลผล 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

ท่านกงัวลเก่ียวกบัสารเคมีท่ีตกคา้งในมงัคุด 

ท่านทราบว่ามงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานมีความปลอดภยั

กวา่มงัคุดทัว่ไป 

ท่านทราบว่าจะสามารถหามงัคุดไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก

แหล่งจาํหน่ายใด 

ท่านจะรู้สึกกงัวลต่อสุขภาพของท่าน แมจ้ะไม่เจ็บป่วยไข ้

ท่านทราบว่ามงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานจะมีราคาสูงกวา่

มงัคุดทัว่ไป 

4.23 0.78 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3.86 0.76 
เห็นดว้ยมาก 

 

4.34 0.76 
เห็นดว้ยมาก 

 

3.84 0.78 เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยมาก 

 

4.13 0.75 

  

รวม 4.08 0.76 เห็นดว้ยมาก 

 

ตารางที ่2  ตารางแสดงสถิติเชิงพรรณนาขอ้มูลความคิดเห็นดา้นความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคต่อความตั้งใจซ้ือ 

 สาํหรับมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม x� S.D. แปลผล 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ท่านมีความตอ้งการท่ีจะเลือกซ้ือมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานของอยา่งเป็นประจาํ 

ท่านมีความตั้งใจซ้ือมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานใน

อนาคต 

ท่านมีความตั้งใจซ้ือมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานบ่อย

ข้ึนในอนาคต 

ท่านมีความตั้งใจซ้ือมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานอยา่ง

ต่อเน่ืองในอนาคต 

ท่านมีความตั้งใจซ้ือมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานมาก

กวา่เดิม 

3.68 0.93 เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยมาก 

 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  

3.70 0.97 

  

3.71 1 

  

3.71 0.88 

  

3.91 0.9 

  

รวม 3.742 0.93 เห็นดว้ยมาก 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแสดลผลขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉล่ียพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี

เป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบั ทศันคติ ดา้นการรับรู้ ความรู้และความตั้งใจซ้ือสําหรับมงัคุดท่ีไดรั้บ              

การรับรองมาตรฐานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
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รวมอยู่ท่ี 4.08 และ 3.72 จากขอ้สมมติฐาน ทศันคติ การรับรู้ ความรู้ และความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค มีผลต่อ             

การซ้ือมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GAP และ Organic เป็นจริง 

 สรุปผลการศึกษาจากวตัถุประสงค์ 

จากวตัถุประสงคข์องงานวิจยัขอ้ท่ี 1 เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ ทศันคติ และความรู้ ในการศึกษาเร่ือง

ความตั้งใจซ้ือสาํหรับมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุป

ไดว้า่ ผูบ้ริโภคมีความกงัวลเก่ียวกบัสารเคมีท่ีตกคา้งในมงัคุดมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวม 4.23 

 จากวตัถุประสงคข์องงานวิจยัขอ้ท่ี 2 เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือ ในการศึกษาเร่ืองความตั้งใจซ้ือ

สาํหรับมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคมี

ท่านมีความตั้งใจซ้ือมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานมากกวา่เดิม ค่าเฉล่ียรวม 3.91 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรผูป้ลูกมังคุด ควรให้ความสําคัญในเร่ืองทัศนคติการรับรู้                 

ความเขา้ใจของผูบ้ริโภค เน่ืองจากมีผลต่อความตั้งใจซ้ือมงัคุดท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานของกลุ่มผูบ้ริโภคมาก

ท่ีสุด หมายความว่า ผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีต่อมงัคุด GAP และมงัคุดอินทรีย ์โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่                 

มีความเห็นดว้ยเก่ียวกบัความปลอดภยัต่อการบริโภค ดงันั้นผูว้ิจยัมีความเห็นว่า เกษตรกรผูป้ลูกมงัคุดสามารถ               

ท่ีจะยกระดบัการเพาะปลูกมงัคุดเพ่ือเขา้สู่ระบบ GAP หรือ อินทรียไ์ด ้โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมี

แนวโน้มท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคมงัคุด โดยสามารถให้ความรู้กบัเกษตรเกษตรผ่านช่องทาง

ออนไลน์ แทนการใชแ้ผน่พบั หรือคู่มือ ท่ีเกษตรเกษตรกรรุ่นใหม่มีศกัยภาพในการเขา้ถึง  

(2) หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรผูป้ลูกมงัคุด ควรให้ความสําคญัในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคให้

ชดัเจนและเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั เพราะยงัมีบางกลุ่มผูบ้ริโภคท่ียงัไม่รู้จกัในเร่ืองของมาตรฐานความปลอดภยั

อาหาร ดงันั้น ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ หน่วยงานภาครัฐควรมีการทาํกลยทุธ์การตลาด การโฆษณาท่ีสร้างความเช่ือมัน่

และความน่าเช่ือถือให้กบัผูบ้ริโภค มีการระบุเคร่ืองหมาย Q และ Organic Thailand ในผลผลิต กล่องบรรจุ หรือ

ชั้นวางจาํหน่าย รวมถึงสถานท่ีจาํหน่ายให้ชัดเจน โดยสามารถประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ 

Social Media ในการประชาสมัพนัธ์ เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถจะเขา้ถึงไดง่้าย 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาความตั้งใจซ้ือสาํหรับมงัคุดท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการเก็บตวัอย่างจากการตอบแบบสอบถาม

ออนไลน์เท่านั้น ดงันั้น ทางผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการทาํการศึกษาเพ่ือให้ไดข้อ้มูล

เชิงลึกหรือการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ย เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแบบรายบุคคลหรือ มีการสนทนาแบบกลุ่ม 

เพ่ือให้มีความเขา้ใจพ้ืนฐานตรงกนัและเขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ ผูบ้ริโภค เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่องานวจิยัและการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต  

(2) การขยายขอบเขตงานวิจัยด้วยวิ ธีการทําการศึกษากลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

นอกเหนือจากในเขตกรุงเทพ เพ่ือนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาคร้ังน้ีวา่ ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ขอ้มูลท่ีใช้

ในการศึกษาน้ี เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร และอาจจะขยายไปยงัสินคา้ผลไมช้นิดอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เพ่ือไดผ้ลการศึกษาท่ีมีความสมบูรณ์และมากท่ีสุด  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 

เพาเวอร์เอ็น จาํกดั (2) เพ่ือศึกษาระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั                   

(3) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั โดยมี 

กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานของบริษทัฯ จาํนวน 185 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามออนไลน์                   

ค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบบัเท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า (1) ระดบั

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกัด ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                

(x� = 3.64, S.D. = 0.11)  (2) ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั ภาพรวม

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.47, S.D. = 0.14)  (3) แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั ไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหนา้ 

ด้านเงินเดือน และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิพยากรณ์เท่ากบั 0.236 หรือร้อยละ 23.60  สามารถเขียนสมการไดด้งัน้ี Y = 3.383 + 0.245 (เงินเดือน) 

+ 0.111 (ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน) - 0.08 (ความกา้วหนา้) - 0.09 (ลกัษณะของงาน) - 0.10 (ความสาํเร็จใน

การทาํงาน) 

 

คาํสําคญั: แรงจูงใจ, ขวญักาํลงัใจ, การปฏิบติังาน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) To study the level of motivation in working of employees of 

Power N Co., Ltd. (2) To study the level of morale of employees of Power Co., Ltd. (3) To study Motivation 

affecting the morale of employees of Power N Co., Ltd. with a sample of 185 staff. The research instrument was 

an online questionnaire. The total reliability was 0.98. The statistics used in the data analysis consisted of 

frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. and multiple regression analysis. The results of the 

study found that (1) The overall level of employee motivation in Power N Co., Ltd. had a high level of opinion 

(x� = 3.64, S.D. = 0.11).   ( 2) The overall level of employee performance morale of Power N Co., Ltd. had a high 

level of opinion (x� = 3.47, S.D. = 0.14). (3) The motivation affected morale in the performance of employees of 

Power N Co., Ltd. as follows: achievement, work Itself, advancement, salary, and relationship with peers were 

statistically significant at the 0.05 level, which could estimate with a forecast coefficient of 0.236 or 23.60%. The 

equation could be written as follows: Y = 3.383 + 0.245 (salary: X6) + 0.111 (relationship with peers: X8) - 0.08 

(Advancement: X5) - 0.09. (work Itself: X3) - 0.10 (achievement: X1) 

 

Keywords: Motivation, Morale, Performance 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั ดาํเนินธุรกิจการผลิตตูส้วิทซ์บอร์ด โดยดาํเนินการออกแบบ ติดตั้งระบบ

ควบคุมทางดา้น ระบบไฟฟ้า Low Voltage และ High Voltage ระบบประปา และระบบปรับอากาศ โดยไดรั้บ             

การยอมรับจากสถาบนัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ไดรั้บมาตรฐาน IEC 60439-1 IEC 61439-2 

มอก 1436-2540 และมาตรฐาน ISO 9001 Version 2015 โดยบริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั มุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้

ท่ีมีคุณภาพ และบริการท่ีได้มาตรฐานระดับสูงด้วยความเป็นมืออาชีพมีคุณภาพท่ีดีรวดเร็วว่องไว คาํนึงถึง                

ความปลอดภัยและรับประกันความพอใจ ด้วยความซ่ือสัตย์ในอาชีพโดยยึดมั่นว่าความพึงพอใจของลูกคา้                

คือความสาํเร็จของบริษทั (บริษทัเพาเวอร์เอน็ จาํกดั, 2565) 

 บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั พบปัญหาท่ีหลายดา้นในการเป็นบริษทัท่ีมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ โดยปัญหาท่ี

สาํคญัอนัดบัตน้ๆ คือ ปัญหาดา้นบุคลากร โดยแบ่งเป็นเร่ือง การลาออกของพนกังาน การขาดวินยัในการปฏิบติังาน 

การกระทาํท่ีผิดขอ้บังคบั การสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นตน้ ปัญหาดังกล่าวไดส้ร้างความ

เสียหายให้แก่บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั ทั้งในดา้นค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือท่ีจะสรรหา คดัเลือกฝึกอบรมและ

พฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทน และสูญเสียเวลาซ่ึงมิอาจประมาณค่าได ้นอกจากน้ียงัมีบริษทัผลิตและออกแบบ

ระบบไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเป็นทางเลือกอยู่มาก โดยมีสวสัดิการต่างๆ อยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ทาํให้

บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั มีอตัราการเขา้ออกของพนักงานในแต่ละเดือนมากพอสมควร แต่ในการตรวจสอบ

ประวติัก็พบวา่มีพนกังานของบริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั บางส่วนมีอายกุารทาํงานกบับริษทัฯ มานานหลายปีได้

ลาออกอยา่งต่อเน่ือง และผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคลากรส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เบ้ืองตน้ พบวา่ระดบั

เงินเดือนไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพ ความไม่ชดัเจนในการเล่ือนระดบัของตาํแหน่งงาน ลกัษณะงานท่ีทาํไม่ตรง

กบัความรู้ความสามารถ และไม่มีความสามคัคีในองคก์าร เป็นตน้ (บริษทัเพาเวอร์เอน็ จาํกดั, 2565) 
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 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจดา้นการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั โดยผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารจะนาํไปพฒันาองคก์ร 

ซ่ึงนาํไปปรับปรุงพฒันาการบริหารงานบุคลากรในองค์การ ให้มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึน 

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั 

 (2) เพ่ือศึกษาระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั 

 (3) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎแีรงจูงใจในด้านการปฏิบัตงิาน 

แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการทาํงานของพนกังานโดยดดัแปลงแนวคิดของ Herzberg, (1959) 

ประกอบไปดว้ย ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน  ดา้นการยอมรับนบัถือ  ดา้นลกัษณะของงาน  

ด้านความรับผิดชอบ  และด้านความก้าวหน้า ในส่วนปัจจัยคํ้ าจุน ได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้านนโยบายและ                      

การบริหาร ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และสภาพการปฏิบติังาน ซ่ึงได้

กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดของตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

แนวคดิและทฤษฎขีวญักาํลงัใจในการปฏิบัตงิาน 

Porter & Others, (1974) กล่าววา่ความผูกพนักบัองคก์ารไดแ้ก่ ความศรัทธา ความทุ่มเท และความภกัดี 

ในขณะท่ี มนตรี สมไร่ขิง และคณะ (2563) กล่าวในหนังสือการงานอาชีพว่า เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน

ประกอบดว้ย 7 ประการ คือ 1 กาํหนดการทาํงานดว้ยตนเอง 2. ทุกส่ิงเป็นจริงไดเ้ช่ือมัน่วา่ตนเองจะตอ้งสามารถ

ทาํได้ 3. ให้ความสําคญักบังานทุกประเภท 4. มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน 5. อาสาทาํงานนอกเหนือ

หน้าท่ี 6. ความลม้เหลวเป็นพ้ืนฐานของความสําเร็จ และ 7. ไม่ปิดกั้นโอกาสในการตรวจสอบตนเอง รวมทั้ง 

Yoder (1953) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานทาํให้เกิดขวญั

กาํลงัใจในการทาํงาน ซ่ึงผลรวมของทศันคติของคนงาน คนใดคนหน่ึงซ่ึงมีต่องาน ซ่ึงผูว้ิจยัไดบู้รณะการทั้ ง

แนวคิดและความหมายของขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน เพ่ือกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดของตวัแปรตามใน

การทาํวจิยัคร้ังน้ี 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ษมาภรณ์ โคสูงเนิน (2559) ทาํการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบตัรกรมการส่ือสารทหารกองบญัชาการกองทพัไทย  โดยผลการวิจยั ระดบั

แรงจูงใจการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัปานกลาง 4 ดา้น และระดบัมาก 6 ดา้น โดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นความ

รับผิดชอบ (x� = 3.91, S.D. = 0.27)และ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน (x� = 2.99, 

S.D. = 0.20). ระดับขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x� = 3.72, S.D. = 0.11) และ                 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานในระดบัมากทุกดา้น โดยเม่ือเรียงลาํดบัจาก

ค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย พบวา่ ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานโดยค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการมาปฏิบติังาน 
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(x� = 4.11, S.D. = 0.20) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความร่วมมือในการปฏิบติังาน (x� = 3.18, S.D. = 0.25) 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของนายทหารสัญญาบตัร กรมการส่ือสาร

ทหาร กองบัญชาการกองทพัไทย  โดยผลการวิจยัพบว่าตวัแปรด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และตวัแปรดา้น

ความสําเร็จในการปฏิบติังาน ทั้ ง 2 ตวัแปรส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของนายทหารสัญญาบตัร 

กรมการส่ือสารทหาร กองบญัชาการกองทพัไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ธนชยั จิตตจ์าํนงค ์และคณะ (2560) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานตาคลี บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั จงัหวดันครสวรรค ์จาํกดั ไดท้าํ

การวิเคราะห์ขอ้มูล ในภาพรวมพบว่า มีระดบัของขวญักาํลงัใจอยู่ในระดบัมาก (x� = 3.84, S.D. = 0.22). ระดบั

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานตาคลี บริษัท

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.53, S.D. = 0.17)

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ กบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน พบว่า ตวัแปรอิสระ              

แต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กับขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัติงาน โดยสถิติท่ีมีนัยสําคญัทางสถิติของพนักงาน                

ศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานตาคลีคือ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยของรายได้และค่าตอบแทน ด้านงานท่ีเหมาะสม                             

ดา้นความสมัพนัธ์ท่ีดี ดา้นบทบาทผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ 

โดยทั้ งหมดมีความสัมพันธ์เชิงบวก. อิทธิพลของแต่ละปัจจัยท่ีมีต่อขวัญกําลังใจของพนักงาน บริษัท 

อุตสาหกรรมการบิน จาํกดั ศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานตาคลี ผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีผลกระทบ

ต่อขวญักาํลงัใจและขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานเคร่ืองบินตาคลี ศูนยซ่์อมบาํรุงท่ีมีนยัสาํคญัทาง

สถิติในระดับ 0.05 ได้แก่ปัจจัยของรายได้และค่าตอบแทน ด้านงานท่ีเหมาะสม ด้านความสัมพันธ์ท่ีดี                            

ดา้นบทบาทผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้  

วชัระ ยีสุ่่นเทศ และคณะ (2562) ทาํการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา่ พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาล

เอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการมีระดบัคะแนนเฉล่ียของแรงจูงใจท่ีมีผลต่อขวญั และกาํลงัใจในการปฏิบติังานใน

ระดบัมาก โดยดา้นสถานะอาชีพมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นความสาํเร็จ ในการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบ 

ด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความ 

ก้าวหน้าในตาํแหน่ง ด้านความมัน่คงในกาทาํงาน ด้านการปกครองบัญชา และด้านค่าตอบแทน ตามลาํดับ                     

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลต่อขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ                        

การไดรั้บความไวว้างใจและความเช่ือมัน่จากผูบ้งัคบับญัชา รองลงมาคือ ความมัน่ใจในองคก์รและตอ้งการจะ

ปฏิบติังานตลอดไป และองคก์รมีความมัน่คงและยัง่ยนือยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1314 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

       ตวัแปรอสิระ                                             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

แรงจูงใจส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั  
 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานบริษทัเพาเวอร์เอ็น จาํกดั จาํนวน 286 คน (บริษทัเพาเวอร์

เอน็ จาํกดั, 2565) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างจากกลุ่มเป้าหมายและใชสู้ตรคาํนวณ

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยเลือกใชสู้ตรการคาํนวณของ Yamane, (1973). 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% จากการคาํนวณขนาดตวัอยา่งได ้167 คน และดาํเนินการเก็บเพ่ิมอีก 10% (เท่ากบั

18 คน)เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือเพ่ิมมากข้ึน รวมเป็นขนาดตวัอยา่ง ทั้งหมด 185 คน การสุ่ม

ตวัอยา่งคร้ังน้ีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Sample Sampling) โดยกาํหนดค่าความ

คลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05  

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการวจิยั คือ แบบสอบถามการวจิยั ผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามการวิจยั

ข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในแบบสอบถามการวจิยั แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล เป็นขอ้คาํถามแบบปลายปิด (Closed-Ended 

Question) คาํถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายใุนการปฏิบติังาน โดยใช้

แบบสอบถามการวจิยัแบบเลือกตอบ (Check list) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในดา้นการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั  

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะให้ผูต้อบแบบสอบถามการวิจยัไดแ้สดงความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงพฒันาขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน  
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โดยในส่วนท่ี 2 และ 3 แบบสอบถามการวจิยัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

ผูว้ิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ และนําแบบสอบถามท่ี

ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 

เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (Coefficient alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 

1990) โดยผลการวเิคราะห์ตอ้งไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98  

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดค้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขอหนงัสือรับรองและแนะนาํตวัผูศึ้กษาจาก มหาวทิยาลยัธนบุรี ถึงผูจ้ดัการ บริษทั เพาเวอร์เอ็น 

จาํกดั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั 

2. ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตวัเองกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั คิด

เป็นแบบสอบถามทั้งหมด 185 ชุด โดยวธีิสอบถามแบบออนไลน ์

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่   

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได้ และอายุงาน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) 

ส่วนท่ี 2 และ 3 เก่ียวกบัแรงจูงใจในดา้นการปฏิบติังาน และขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ของ

พนักงานบริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ีย (Mean : X� ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D.) มีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับค่าคะแนนเฉล่ียของตวัแปรแต่ละตวัโดยแบ่งระดบั

คะแนนออกเป็น 5 ระดบัซ่ึงกาํหนดความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 

4.21 – 5.00 หมายถึง   ระดบั แรงจูงใจในดา้นการปฏิบติังาน/ขวญักาํลงัใจในการทาํงานมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง   ระดบั แรงจูงใจในดา้นการปฏิบติังาน/ขวญักาํลงัใจในการทาํงานมาก 

2.61 – 3.40 หมายถึง   ระดบั แรงจูงใจในดา้นการปฏิบติังาน/ขวญักาํลงัใจในการทาํงานปานกลาง 

1.81 – 2.60 หมายถึง   ระดบัแรงจูงใจในดา้นการปฏิบติังาน/ ขวญักาํลงัใจในการทาํงานนอ้ย 

1.00 – 1.80  หมายถึง   ระดบั แรงจูงใจในดา้นการปฏิบติังาน/ขวญักาํลงัใจในการทาํงานนอ้ยท่ีสุด 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน

แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั โดยใชว้ิธีการวเิคราะห์

สถิติ คือ วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regressions Analysis) 

 

5. ผลการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.6 อายอุยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี ระดบั

การศึกษาสูงสุด ระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 51.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 70.3    อายใุนการปฏิบติังาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 53 

 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั 
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ตารางที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั    

                 (ภาพรวม)   

           n = 185  

          แรงจูงใจ x�  S.D. แปลผล     ลาํดบัท่ี 

 1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 3.53  0.28    มาก          9. 

 2. การยอมรับนบัถือ 3.66 0.30  มาก 6. 

 3. ความลกัษณะของงาน 3.36 0.26  ปานกลาง 10. 

 4. ความรับผดิชอบ 3.62 0.29  มาก 7. 

 5. ความกา้วหนา้ 3.69 0.32  มาก 3. 

 6. เงินเดือน 3.58 0.28  มาก 8. 

 7. นโยบายและการบริหาร 3.67 0.28  มาก 4. 

 8. ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 3.86 0.27  มาก 1. 

 9. การปกครองบงัคบับญัชา 3.67 0.36  มาก 5. 

10. สภาพการปฏิบติังาน  3.73 0.28  มาก 2. 

ค่าเฉลีย่รวม 3.64   0.11    มาก  

 

พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั

ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x� = 3.64, S.D. = 0.11) เม่ือพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี                     

ความคิดเห็นลาํดบัแรก คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน(x� = 3.86, S.D. = 0.27) รองลงมาคือ ดา้นสภาพ

การปฏิบติังาน(x� = 3.73, S.D. = 0.28)  ดา้นความกา้วหนา้ (x� = 3.69, S.D. = 0.32)  ดา้นนโยบายและการบริหาร

(x� = 3.67, S.D. = 0.28) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (x� = 3.67, S.D. = 0.36) ดา้นการยอมรับนบัถือ (x� = 3.66, 

S.D. = 0.30) ดา้นความรับผิดชอบ (x� = 3.62, S.D. = 0.29) ดา้นเงินเดือน (x� = 3.58, S.D. = 0.28) ดา้นความสาํเร็จ

ในการทาํงาน (x� = 3.53, S.D. = 0.28) ซ่ึงทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และลาํดับสุดท้าย คือ ด้าน

ลกัษณะของงาน (x� = 3.36, S.D. = 0.26) มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 

 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น 

จาํกดั 

 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั 

ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.47, S.D. = 0.14) 

4. การทดสอบสมมติฐาน แรงจูงใจส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพาเวอร์

เอน็ จาํกดั 
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ตารางที ่2 การวเิคราะห์แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั  เพาเวอร์เอน็   

                 จาํกดั (ภาพรวม) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
  

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (Constant) 3.383 .357  9.467 .000   

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน(X1) -.101 .038 -.195 -2.637 .009 .805 1.242 

2. การยอมรับนบัถือ(X2) .026 .036 .052 .704 .482 .803 1.245 

3. ลกัษณะของงาน(X3) -.097 .048 -.175 -2.032 .044 .592 1.690 

4. ความรับผดิชอบ(X4) .006 .035 .012 .165 .869 .904 1.107 

5. ความกา้วหนา้(X5) -.083 .032 -.184 -2.566 .011 .851 1.175 

6. เงินเดือน(X6) .245 .045 .474 5.386 .000 .568 1.761 

7. นโยบายและการบริหาร(X7)   -.060 .036 -.117 -1.646 .101 .872 1.146 

8. ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน

ร่วมงาน(X8) .111 .038 .204 2.897 .004 .884 1.132 

9. การปกครองบงัคบับญัชา(X9) -.013 .029 -.031 -.426 .670 .817 1.225 

10. สภาพการปฏิบติังาน(X10) -0.18 .037 -.036 -.494 .622 .826 1.210 

        

R = 0.485*, R2 = 0.236, Adj. R2 = 0.192, F = 5.363 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณในภาพรวม แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่               

ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นเงินเดือน และดา้นความสัมพนัธ์กบั

เพ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานในการวจิยัท่ีตั้งไว ้โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์เท่ากบั 0.236 สามารถ

พยากรณ์ได ้ร้อยละ 23.60 และเขียนสมการพยากรณ์ ขวญักาํลงัใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น 

จาํกดั ไดด้งัน้ี 

 Y = แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดย Y = 3.383 + 0.245 (ดา้นเงินเดือน X6) + 0.111 (ดา้นความสมัพนัธ์

กับเพ่ือนร่วมงาน X8) - 0.08 (ด้านความก้าวหน้า X5) - 0.09 (ด้านลกัษณะของงาน X3) - 0.10 (ด้านความสําเร็จ               

ในการทาํงาน X1) 

 ส รุปว่า  แรง จูงใจในการปฏิบัติ งาน ด้าน เ งิน เ ดือน ด้านความสัมพัน ธ์กับ เ พ่ือนร่วมงาน                            

ดา้นความกา้วหนา้  ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการทาํงาน

ของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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6. อภิปรายผล  

 การศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั 

สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 1. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จํากัด จากการศึกษาพบว่า 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกัด โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                       

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัระ ยี่สุ่นเทศ, ทศพร มะหะหมดั และจอมขวญั ถ่ินใหญ่ (2562) ทาํการศึกษาเร่ือง 

แรงจูงใจท่ีมีผลต่อขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในจังหวดั

สมุทรปราการ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทางดา้นความสําเร็จในการทาํงาน 

ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความสมัพนัธ์

กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  และดา้นสภาพการปฏิบติังาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมาก 

 2. ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั จากการศึกษา พบว่า 

ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนชยั จิตต์จาํนงค ์และคณะ (2560) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานตาคลี บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 

จงัหวดันครสวรรค ์โดยผลการวจิยัพบวา่ ระดบัขวญักาํลงัใจในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงจากมาก

ไปน้อย 3 ลาํดับ ได้แก่ ด้านความผูกพนักับองค์กร ด้านเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน และด้านความสามคัคี 

ตามลาํดบั โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

 3. แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั จากผล

การศึกษา พบวา่ ดา้นเงินเดือน ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้  ดา้นลกัษณะของงาน และ

ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั อยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของษมาภรณ์ โคสูงเนิน (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของนายทหารสัญญาบตัรกรมการส่ือสาร

ทหารกองบญัชาการกองทพัไทย ในดา้นความกา้วหนา้  และดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. จากการศึกษา ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั พบวา่ 

ดา้นลกัษณะของงาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือเขา้ไปตรวจสอบในแบบสอบถามพบวา่ หวัขอ้

งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถของพนักงาน และ หัวข้อปริมาณงานท่ีพนักงานได้รับ

มอบหมายมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย และดา้นเงินเดือน ทั้งสองดา้นน้ีมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย  ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรนาํไปพิจารณาปรับปรุง รายไดข้องพนกังานเหมาะสม

กบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพ่ือให้พนกังานรู้สึกวา่มีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และให้ความสาํคญั

กบัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
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2. จากการศึกษา ระดบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เพาเวอร์เอน็ จาํกดั พบวา่ 

ดา้นความพึงพอใจ ดา้นทศันคติในการทาํงาน และดา้นความผูกพนักบัองคก์ร มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการอาจมีการเพ่ิมเบ้ียขยนัเป็นแรงจูงใจในการมาปฏิบติังาน ภายใตไ้ม่ขาดงาน ไม่มาทาํงานสาย 

ไม่เกิดอุบติัเหตุ หรือใชกิ้จกรรมเขา้มาเป็นแรงกระตุน้ ดว้ยการมีนโยบายเป็นพนกังานดีเด่น และข้ึนป้ายประจาํปี 

เป็นสีสันในองคก์าร เพ่ือไม่ให้พนกังานรู้สึกเกิดความเคร่งเครียดในงาน ทาํให้พนกังานมาทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

โดยส่งผลดีต่อองคก์าร 

3. จากการศึกษา แรงจูงใจส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เพาเวอร์เอ็น 

จาํกดั พบวา่ ดา้นเงินเดือน ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้  ดา้นลกัษณะของงาน และดา้น

ความสําเร็จในการทาํงาน ส่งผลต่อขวญักาํลงัใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทั เพาเวอร์เอ็น จาํกดั ดงันั้น 

ผูป้ระกอบการควรนาํไปพิจารณาปรับปรุงนโยบายในการกระตุน้แรงจูงใจ เป็นลาํดบัแรก เพ่ือให้พนกังานมีขวญั

และกาํลงัใจในการปฏิบติัซ่ึงดูแลพนกังานใหเ้หมือนคนในครอบครัว 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะฝ่ายปฏิบติังาน เท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป จึง

ควรทาํการศึกษาทุกฝ่ายในองคก์าร เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลของแต่ละฝ่ายมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานส่งผล

ต่อพฤติกรรมการทาํงานเป็นอยา่งไร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารไดน้าํผลไปพิจารณาปรับปรุงพฒันาในแต่ละ

ฝ่ายใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั และใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ารต่อไป 
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กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกาํจดัปลวกบริษทัคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํนวน 400 คน ใชก้ารสุ่มตวัอย่าง

แบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t- test. f-test (one-way 

ANOVA) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ตรวจสอบความแตกต่าง รายคู่ด้วยวิธีการ (Least Significant 

Different: LSD) 

               ผลการวิจัย ระดับความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทัคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจาก

คะแนนค่าเฉล่ีย สูงสุด พบว่าดา้นการให้ความมัน่ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 รองลงมาคือ ดา้นการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47ดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.45 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94           
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               ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการกําจัดปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์โควิด-19 ของ

พนักงานบริษทัคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลารับบริการ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั: คุณภาพการใหบ้ริการ, โควดิ-19, บริษทัคิงส์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ 

 

ABSTRACT 

               Research on the quality of termite removal services to customers in the Kings Service Center employee’s 

COVID-19 situation. The two main objectives of this study were 1. To study the opinion level on the quality of 

termite removal services to customers in the Kings Service Center employee’ s COVID- 19 condition.  2.  To 

compare the level of quality of termite removal services to customers in the Kings Service Center employee’ s 

COVID-19 condition, using a sample group of 400 customers by implementing a multi-step sampling.  The tool 

used to collect data is the survey and the analyzed data using descriptive statistics including frequency, average, 

and standard deviation.  Furthermore, using inferential statistics including t- tests.  f- test ( one- way ANOVA) 

significantly at the level of .05 statistic. 

               The results of the research, the customer satisfaction level for the service of Kings Service Center 

Bangkok, totaling in the average of 4.37, when considered in each aspect from the maximum average score found 

that the average score on the reliability aspect is 4.50. The latter is 4.48, the average of the response to customers. 

4.47 on the credibility aspect, 4.45 on supportive service, and 3.94 on physical characteristic aspect. 

               The results of the quality level of service to eliminate termite services to customers in the Kings Service 

Center employee’ s COVID- 19 situation with personal factors including gender, age, status, education level, 

career, average monthly income, and service periods are found not different. 

 

Keywords: Quality of Service, Kowid-19, King's Service Center 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัเม่ือมีการสร้างอาคารหรือบา้นเรือน จะตอ้งมีการป้องกนัปลวก ดว้ยวิธีการฉีดพ่นหรือการวาง

ท่อใตดิ้น ในเขตอาคารท่ีพกัอาศยั เพ่ือสะดวกในการดูแลรักษาบา้นเรือนและเป็นวิธีท่ีปลอดภยัของคนในบา้น 

ธุรกิจบริการกาํจดัปลวกจะแปรผนัตามธุรกิจอสงัหาริมทรัพยจ์ากงานวจิยัของ เอกภณ จีวะสุวรรณ และคณะ, 2554 

กล่าวว่า ผูป้ระกอบการสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ ตวัอย่างเช่น บริษทัแลนด์แอนด์เฮา้ส์ เสนอปัจจัยเพ่ิมเติมใน                 

ตวับา้นใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงไดร้วมถึงระบบกาํจดัปลวกดว้ย ผูว้จิยัพบวา่ ระบบการกาํจดัปลวกมีระดบัความสาํคญัมาก

ในการตดัสินใจของผูท่ี้ตอ้งการซ้ือบา้น และมูลค่าทางการตลาดของผลิตภณัฑก์าํจดัแมลงและผลิตภณัฑไ์ล่แมลง

ในประเทศไทยมีมูลค่า ประมาณ 4,100 ลา้นบาทต่อปี และมีอตัราการเจริญเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี ทาํใหก้ารเติบโต

ทางการตลาดของผลิตภณัฑไ์ถ่แมลงและกาํจดัแมลงท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัของผูป้ระกอบธุรกิจใน

กลุ่มน้ี (แองเจล่า เรเยส, 2554) นอกจากน้ีในระยะช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ธุรกิจประเภทอสงัหาริมทรัพยมี์การเติบโต

ข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึน เน่ืองมาจากมีการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมากข้ึน  
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               ธุรกิจในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง ทาํให้ธุรกิจต่างๆ ลว้นหันมาสนใจในการปรับตวัโดยเฉพาะเร่ืองของ

การบริการท่ีให้ความสําคญักบัผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากเป็นยุคท่ีลูกคา้มีความสําคญัมาก เช่น การบริการท่ีรวดเร็ว  

การบริการท่ีความคุม้ค่า การบริการท่ีมีคุณภาพ (สุทธิชยั ปัญญโรน์, 2554) รวมไปถึงธุรกิจการบริการป้องกนัและ

กําจัดปลวกท่ีนับวนัยิ่งมีผู ้ประกอบการเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้ธุรกิจบริการป้องกันและกําจัดปลวกจึงควรมี                          

การยกระดับคุณภาพการบริการอย่างเป็นระบบและได้การยอมรับจากผูใ้ช้บริการ ทําให้ต้องมีการเพิ่มขีด

ความสามารถในการบริการให้เป็นท่ีประทบัใจและเกิดความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด ทาํให้ในส่วนของ

การบริการไดน้าํเคร่ืองมือการประเมินคุณภาพการบริการท่ีเรียกวา่ SERVQUAL มาใชเ้พ่ือประเมินดา้นคุณภาพ

การบริการ ซ่ึงในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาจากผูใ้ชบ้ริการกาํจดัปลวกของ บริษทั คิงส์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ 

เน่ืองจากเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการใหค้าํปรึกษาและใหบ้ริการดา้นจดัการปลวกและแมลงรบกวนต่างๆ เปิดใหบ้ริการ

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดยนายสุชาติ ลีละยุทธโยธิน กรรมการผูจ้ดัการ ให้บริการโดยยึดหลกัการจดัการแบบ

บูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) มุ่งเน้นและให้ความสําคญักับการบริหารจัดการงานบริการ 

เพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพและปลอดต่อผูอ้ยู่อาศยั ตามหลกัปฏิบติัอนัเป็นท่ียอมรับและใช้กนัเป็นสากลใน

ต่างประเทศ คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมกาํจดัแมลงเป็นใบแรกในประเทศ

ไทย เลขท่ี 01/2523 จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เรามุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ์

และคุณภาพการบริการ ดว้ยการคิดคน้วจิยัเทคโนโลยแีละวธีิการใหม่ๆเพ่ืองานบริการท่ีมากกวา่ดว้ยประสิทธิภาพ

และความปลอดภยัสูงสุด โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีผ่านการฝึกอบรมทั้งทางด้านวิชาการและภาคปฏิบติั ทั้ งยงัได้รับ

ประกาศณียบตัรจากมหาวทิยาลยัชั้นนาํของประเทศสหรัฐอเมริกา “Pennsylvania State University” และ “Purdue 

University” อีกดว้ย 

              สําหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคุณภาพการให้บริการกาํจดัปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์                

โควิด-19 ของพนักงานบริษทัคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เน่ืองจากแมใ้นสถานการณ์โควิด หรือหลงัโควิด ก็มี                 

ความจาํเป็นท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัในการใหบ้ริการกาํจดัปลวกแก่ลูกคา้ และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจ

การบริการป้องกนัและกาํจดัปลวกรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถนาํผลการวจิยัคร้ังน้ีไปพฒันาธุรกิจและตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ปลอดภยัไปในทิศทางท่ีดีท่ีสุด เน่ืองมาจากการให้บริการของ

ธุรกิจกาํจดัปลวกท่ีไดป้ระสิทธิภาพท่ีสุดจะตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการกาํจดัปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์โควดิ-19 

ของพนกังานบริษทัคิงส์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการให้บริการกาํจัดปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์โควิด-19 ของ

พนกังานบริษทัคิงส์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

            แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการให้บริการ 

     การบริการ (Service) คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือ

องคก์ร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้ไดรั้บความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจ
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จากผลของการกระทาํนั้น โดยมีลกัษณะเฉพาะของตวัเองไม่สามารถจบัตอ้งได ้ไม่สามารถกรอบครองเป็นเจา้ของ

ในรูปธรรม และไม่จาํเป็นตอ้งรวมอยู่กบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทั้งยงัเกิดจากความเอ้ืออาทร มีนํ้ าใจไมตรี 

เป่ียมดว้ยความปรารถนาดีช่วยเหลือเก้ือกลูใหค้วามสะดวกรวดเร็ว ใหค้วามเป็นธรรมและความสมอภาค หลกัใน

การให้บริการนั้น ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ โดยดาํเนินการไปอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ              

เท่าเทียมกนัทุกคน ทั้งยงัให้ความสะดวกสบายไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความยุง่ยากใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ

มากจนเกินไป (กุลธน ธนาพงศ์ธร, 2530 อา้งถึงใน ทิพยว์รรณ ภูมิเพง็) การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็น

ประ โยชน์ต่อผูรั้บบริการมากท่ีสุด คือการใหบ้ริการท่ีไม่ คาํนึงถึงตวับุคคลหรือเป็นการใหบ้ริการท่ีปราศจากอคติ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการในเม่ือมีการใหบ้ริการองคก์รทางธุรกิจ จาํเป็นจะตอ้งมี

การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือทาํใหเ้กิดการบริการท่ีดี มีคุณภาพและตรงต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ ทาํใหเ้กิด

ความประทบัใจและสร้างภาพลกัษณ์ ท่ีดี ต่อองคก์ร องคก์รเอกชนท่ีตอ้งการแข่งขนั ทางดา้นธุรกิจเพ่ือสร้างผล

กาํไรจึงจาํเป็นตอ้งพ่ึงการบริการท่ีดี มีคุณภาพให้เกิดความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัจึงมีนกัวิชาการเสนอแนวคิดและ

ทฤษฎีไวด้งัน้ี 

              การบริการในภาคเอกชน 

วรีะพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2536) ไดก้ล่าววา่ การบริการในภาคเอกชนมุ่งถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บทั้งโดย

ทางตรงและทางอ้อม เอกชนดําเนินธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานของความอยู่รอดและความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้ น                            

การให้บริการซ่ึงตอ้งมีตน้ทุน ค่าใชง่้ายจึงตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัการจดัรายการคืนทุน ถา้ให้บริการแลว้ไม่มี

ผลตอบแทน เอกชนยอ่มไม่สามารถจะดาํเนินการไดเ้พราะเอกชนไม่มีอาํนาจเรียกเก็บภาษีจากประชาชนมาเป็น

งบประมาณรายง่าย รายไดข้องเอกชนเกิดข้ึนจากการขายสินคา้หรือบริการ แต่ก็ตอ้งให้บริการท่ีมีค่าตอบแทน               

อนัเหมาะสมไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน การบริการในภาคเอกชนถา้มีความผิดพลาดบกพร่องจะส่งผล

ต่อความอยูร่อดของหน่วยงาน ดงันั้นผูบ้ริหารจะใหค้วามเอาใจใส่จริงจงัเพราะมีผลต่อความรับผิดชอบของตนเอง

และสถานภาพของตนอยา่งชดัแจง้เพราะการบริการในภาคเอกชนมีระบบตรวจสอบชดัเจน 

คุณภาพการให้บริการ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) ได้ช้ีให้เห็นว่าการให้บริการท่ีมี

คุณภาพนั้น คือ การให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการอยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้นความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการจึงมีความสัมพนัธ์กันโดยตรงกับการทาํให้เป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการโดยใช้

เคร่ืองมือประเมินคุณภาพบริการ "SERVQUAL" เพ่ือประเมินคุณภาพบริการตามความคาดหวงั และการประเมิน

คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผูรั้บบริการท่ีครอบคลุมปัจจยัการใหบ้ริการดา้นต่างๆ 

ปัจจยักาํหนดคุณภาพการบริการใน SERVQUAL มีปัจจยัอยู ่5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะทางกายภาพ (Tangible) คือ ส่ิงท่ีจับตอ้งได้ รวมถึงส่ิงท่ีปรากฎให้เห็น อาทิ วสัดุ อาคาร

สถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคคล 

2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) คือ ความสามารถท่ีจะแสดงผลตามท่ีสัญญาไวใ้นเร่ืองการบริการอย่าง

ถูกตอ้ง และมีคุณภาพ 

3. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ ความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 

4. ความมัน่ใจได้ (Assurance) คือ มนุษยสัมพนัธ์และความรู้และของผูใ้ห้บริการท่ีแสดงออกทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในการบริการท่ีไดรั้บ (เป็นการรวมดา้นความน่าศรัทธา ความสามารถ ความปลอดภยั 

และความมีมารยาท เขา้ดว้ยกนั) 
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5. การเขา้ถึงจิตใจ (Empathy) คือ ความสนใจ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ท่ีผูใ้หบ้ริการมีต่อลูกคา้ (เป็นการรวม

ดา้นความเขา้ใจเขา้ดว้ยกนั การส่ือสาร และการเขา้ถึงบริการ) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในทุกๆ วนัน้ี ธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ต้องเน้น สนับสนุน หรือผลักดันเร่ือง                     

การบริการใหม้ากข้ึน ทั้งน้ีการบริการจะตอ้งใส่คุณภาพลงไปดว้ย ส่วนงานไหนสามารถใส่การบริการลงไปได ้               

ก็ควรทาํ และไม่เพียงเฉพาะธุรกิจท่ีใหบ้ริการอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ธุรกิจท่ีขายสินคา้ก็ตอ้งใส่การใหบ้ริการลงไป

ในของธุรกิจนั้นๆ ดว้ย เพราะผูบ้ริโภคไม่ไดดู้แค่ตวัสินคา้อยา่งเดียวอีกต่อไปแลว้รวมทั้งยงัเจอกบัสภาวะการต่อสู้

แข่งขนักบัคู่แข่งท่ีรุนแรง จึงตอ้งทาํทุกวิถีทางท่ีจะสร้างเกราะกาํบงัในการต่อสู้แข่งขนั และดาํเนินอยูร่อดให้ได้

ต่อไปในอนาคต ทั้งน้ีจาก Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) ท่ีไดร้ะบุปัจจยัท่ีกาํหนดคุณภาพการบริการไว ้

5 ดา้นนั้น ประกอบไปดว้ย ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกคา้ 

(Responsiveness) ความมัน่ใจได ้(Assurance) รวมถึงการดูและเอาใจใส่(Empathy) ธุรกิจสามารถนําปัจจยัทั้ง          

5 ขอ้น้ี มาสร้าง และพฒันาการบริการ เพ่ือสร้างจุดเด่นแก่ธุรกิจใหดี้ยิ่งข้ึน รวมถึงเพ่ิมความแขง็แกร่งใหแ้ก่ธุรกิจ

หรือองคก์าร อยา่งไรก็ตามธุรกิจแต่ละประเภท ให้นํ้ าหนกัความสาํคญัต่อปัจจยัทั้งห้าไม่เท่ากนั ดงันั้นแลว้ธุรกิจ

ควรวิเคราะห์เร่ืองคุณภาพการให้บริการอย่างถ่ีถว้น และรอบคอบรัดกุม เพ่ือไดม้ากกวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงัในเร่ือง

บริการ และเพ่ิมโอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะกลบัมาซ้ือซํ้ า หรือใชบ้ริการซํ้ าต่อไปในอนาคต 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

               การศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการกําจัดปลวกแก่ลูกค้า ในสถานการณ์โควิด-19 ของพนักงาน

บริษทัคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ผูว้ิจยันาํแนวคิดและทฤษฏีคุณภาพการให้บริการของ Parasuraman, Zeithaml and 

Berry (1988) ไดก้าํหนดตวัแบบคุณภาพการใหบ้ริการ SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม่ประกอบดว้ย 5 มิติหลกั และ

การสงัเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ผูรั้บบริการบริษทัคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพ

การใหบ้ริการกาํจดัปลวก แตกต่างกนั  

 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7. ระยะเวลาในการรับบริการ 

คุณภาพการใหบ้ริการกาํจดัปลวกแก่ลูกคา้  

ในสถานการณ์โควดิ-19 ของพนกังาน

บริษทัคิงส์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ 

1. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 

3. ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 

4. ดา้นความมัน่ใจ  

5. ดา้นการดูแลการเอาใจใส่ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั 

รูปแบบการวจิยัเป็นการวจิยัดว้ยวิธีการสาํรวจ (SurveyResearchMethod) แบบเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และวธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าผูใ้ช้บริการกําจดัปลวก บริษัทคิงส์ เซอร์วิส เซนเตอร์ 

เน่ืองจากไม่ทราบขนาดท่ีแทจ้ริงของประชากรและคาดวา่ขนาดของประชากรมีขนาดใหญ่ จึงใชสู้ตรการคาํนวณ

ขนาดตวัอยา่งแบบไม่ทราบประชากร ขนาดตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ โคแครน 

(Cochran. 1997) ท่ีแสดงขนาดของกลุ่มตวัอย่างในระดบัความเช่ือมัน่ (Level of confidence) 95% มีความคลาด

เคล่ือนท่ียอมรับได้ .05 เท่ากับ 385 คน โดยการสุ่มตวัอย่างไดใ้ช้วิธีการเลือกกุล่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-stage Sampling) ในขั้นตอนแรกทาํการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงลูกคา้ท่ีใช้บริการ (Purposive sampling) 

และในขั้นตอนท่ีสองทาํการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidentel sampling) 

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 (1)  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามคุณภาพ                              

การให้บริการกาํจัดปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์โควิด-19 ของพนักงานบริษทัคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีย รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการรับบริการ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัคุณภาพการให้บริการกาํจดัปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์              

โควิด-19 ของพนกังานบริษทัคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ประกอบไปดว้ย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นความไวว้างใจ และดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํนวน 50 ขอ้ เป็นแบบสอบถาม

แสดงระดบัความคิดเห็น แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5  

 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นการใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นปลายเปิด 

        (2) เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและความตรงตามเน้ือหา (Content V'alidit) ของคาํถาม

แต่ละข้อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวิจัย โคยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถาม ได ้ค่า IOC เท่ากบั 0.92 

        (3) นําแบบสอบถามฉบับท่ีผ่านการตรวจสอบไปทคลองใช้ (Ty Out) กับประชากร คือ ลูกคา้

ผูใ้ช้บริการกาํจดัปลวก ของพนักงานบริษทัเร็นโทคิล อินนิเชียล(ประเทศไทย) ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น                 

การวิจัย จาํนวน 30 คน และนํามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliabilirty) เพ่ือหาค่าคุณภาพของเคร่ืองมือ                  

โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ตามวธีิการของ Cronbach (1970) 

ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .934 

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

       1. สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

       2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวเิคราะห์ดว้ย t-test และ การวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว One-way ANOVA หรือ F-test โดยวิธี วิธี LSD (Lest Significant Difference) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 
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5. ผลการวจัิย 

ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 63.3 อยูใ่นช่วงอาย ุ41 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 58.7 มีสถานภาพแยกกนัอยู/่หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 

48.0  มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.3 ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็น

ร้อยละ 28.5 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.3 และมีระยะเวลาในรับบริการ                

ตลอดชีพ คิดเป็นร้อยละ 39.0 

2. ระดบัความคิดเห็นของคุณภาพการให้บริการกาํจัดปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์โควิด-19 ของ

พนกังานบริษทัคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย (x� = 4.37,   S.D. = .126) เม่ือพิจารณา

ในแต่ละดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือดา้นการให้ความมัน่ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั                

(x� = 4.50, S.D. = .290) รองลงมาคือดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x� = 4.48 , S.D. = . 252)  

ถดัมา ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x� = 4.47, S.D. = .248) ถดัมา ดา้นการดูแลเอาใจใส่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

(x�= 4.45, S.D. = .256) และรายดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x� = 3.94, S.D. = .372) 

 

ตารางที ่1  ระดบัความคิดเห็นของคุณภาพการใหบ้ริการกาํจดัปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์โควดิ-19 ของ 

 พนกังานบริษทัคิงส์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ 

คุณภาพการบริการ x� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1.   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.94 .372 มาก 5 

2.   ดา้นความน่าเช่ือถือ 4.47 .248 มาก 3 

3.   ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 4.48 .252 มาก 2 

4.   ดา้นความมัน่ใจ 4.50 .290 มากท่ีสุด 1 

5.   ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 4.45 .256 มาก 4 

รวม 4.37 .126 มาก  
 

3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน ผูรั้บบริการบริษทัคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มี

ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการกาํจดัปลวก แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่2 ระดบัคุณภาพการใหบ้ริการกาํจดัปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์โควดิ-19 ของพนกังานบริษทัคิงส์  

 เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํแนกตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล (ค่า p-value) 

 เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา        อาชีพ รายไดต้่อเดือน 
ระยะเวลาในการ

ในการรับบริการ 

t p-value F p-value F p-value F p-value F p-value F p-value F p-value 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 2.373 .070 .693 .557 2.769* .041 1.999 .094 1.009 .412 .618 .650 .618 .650 

ดา้นความน่าเช่ือถือ .261 .559 2.452 .063 1.147 .330 .244 .913 4.180** .001 2.245 .064 2.245 .064 

ดา้นการตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการ 

.156 .651 .583 .627 .383 .766 .547 .702 .193 .965 .231 .921 .231 .921 

ดา้นความมัน่ใจ 2.201 .110 3.405* .018 .242 .867 .489 .744 2.212 .052 1.650 .161 1.650 .161 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ .509 .959 3.099* .027 .835 .475 1.399 .234 .719 .609 .525 .717 .525 .717 

ภาพรวม 2.797 .938 1.103 .348 1.561 .198 .150 .963 .344 .886 .150 .963 .150 .963 
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จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการใหบ้ริการกาํจดัปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์โควดิ-

19 ของพนกังานบริษทัคิงส์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ระยะเวลาในการรับบริการ พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการกาํจดัปลวก ไม่แตกต่างกนั 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1. สรุปและอภิปรายผล 

เร่ือง คุณภาพการให้บริการกาํจัดปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์โควิด-19 ของพนักงานบริษทัคิงส์ 

เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นการให้ความมัน่ใจ เป็นดา้นท่ีลูกคา้ท่ีมีมาใชบ้ริการมีระดบั

ความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ถดัมาคือดา้นความน่าเช่ือถือ ถดัมาดา้น 

การดูแลเอาใจใส่ ส่วนดา้นท่ีลูกคา้มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยทุกดา้นมีระดบั

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาสอดคลอ้งกับหลกัการของ Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) 

แสดงให้เห็นว่าลูกคา้ให้ความสําคญักบัคุณภาพการให้บริการเป็นอยา่งมาก ผูว้ิจยัจึงขอนาํประเด็นสําคญันาํมา

อภิปรายผล ดงัน้ี 

1.  เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการกาํจดัปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์โควิด-19 

ของพนกังานบริษทัคิงส์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการทั้ง 5 ดา้น ภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ได้แก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ ด้านความมัน่ใจ    

ดา้นการดูแลเอาใจใส่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิเชียร จนัทลุน, ศุภศกัด์ิ เงาประเสริฐวงศ,์ บุญทา ชยัเลิศ (2565) 

ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพการบริการของโรงแรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 : 

กรณีศึกษาเกาะเสม็ดจังหวดัระยอง ผลการวิจัยพบว่าด้านความน่าเช่ือถือโรงแรมบนเกาะเสม็ดส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัมาตรฐาน SHA ของกรมการท่องเท่ียวเป็นสัญลกัษณ์ในการสร้างความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่ใจ

โรงแรมบนเกาะเสม็ดใช้มาตรการการคดักรองนักท่องเท่ียวก่อนการเดินทางมายงัเกาะเสม็ด ด้านความเป็น

รูปธรรมโรงแรมบนเกาะเสม็ดลงทุนกบัอุปกรณ์สําหรับการคดักรอง ป้ายส่ือความหมาย และเคร่ืองมือสาํหรับ 

การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แทนการลงทุนเพ่ือการดึงดูดลูกคา้ ดา้นการเอาใจใส่โรงแรมบน 

เกาะเสม็ดให้ความสําคญักบัโปรโมชัน่แบบ ลด แลก แจก แถม และการดูแลลูกคา้ให้ปลอดภยัจากโรคโควิด               

ด้านการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ด้อยประสิทธิภาพลง เน่ืองจากการเขม้งวดในมาตรการ การเวน้

ระยะห่าง และขาดแรงงานผูใ้หบ้ริการ 

2. การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัคุณภาพการใหบ้ริการกาํจดัปลวกแก่ลูกคา้ ในสถานการณ์

โควิด-19 ของพนักงานบริษทัคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ พบว่า  ด้านเพศ  ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ                     

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และดา้นระยะเวลาในการรับบริการ ท่ีต่างกนั มีระดบัคุณภาพการใหบ้ริการกาํจดัปลวก

แก่ลูกคา้ ในสถานการณ์โควดิ-19 ของพนกังานบริษทัคิงส์ เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ ในทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัวิจิตรา นากปรีชา', จุฑาทิพย ์ เดชยางกูร (2563) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพการให้บริการของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาถนนสายไหม ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค             

โควดิ-19 ผลการศึกษาพบวา่การวจิยัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยับุคคลท่ีต่างกนัท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคารในช่วงสถานะการแพร่ระบาดโกวิด-19 ท่ีไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการตอบสนองและแกไ้ข

ปัญหาต่อผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการจดัสถานท่ีในการให้บริการ ดา้นการดูแลความสะอาคและความปลอดภยัในจุด
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บริการลูกคา้ ดา้นการคดักรองกลุ่มลูกคา้ก่อนเขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงไม่แตกต่างกบั อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้

ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการ ของสาขาถนนสายไหม ในช่วงสถานการณ์แพร่ ระบาดโกวิด-19 มี

ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อธนาคาร ในช่วงสถานการณ์แพร่ ระบาดโควดิ-19 ในทุกดา้น 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูว้ิจยัควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ของการบริการเดียวกนั เพ่ือให้

ทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ การกาํจดัปลวก ซ่ึงจะทาํให้ผูป้ระกอบการ

สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดแผนการใหบ้ริการต่อไปในอนาคตได ้

(2) ผู ้วิจัยควรศึกษาเก่ียวกับความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ เพ่ือ

ประโยชน์ในการปรับปรุงการใหบ้ริการไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัโดยตรง เป็นปัจจยัท่ีจูงใจใหบุ้คลากรใน 

หน่วยงานเกิดความพึงพอใจ และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงมี 5 ประการคือ ความสาํเร็จของงาน 

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการงาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และควารับผิดชอบ  

(2) ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบความสามคัคีในองคก์รเพ่ือนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การปรับปรุงคุณภาพในการทาํงานและความสามคัคีกนัในองคก์รทาํให้มีประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมกนัให้

มากยิ่งข้ึนรวมถึงการนาํผลการวิจยัคร้ังน้ีมาพิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการบริหารงานของ

บุคลากรในองคก์ร  
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ห้องท่ี 6: 
การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1331 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดกบัผลการดําเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกจิด้านอปุโภคบริโภค 
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บทคัดย่อ 

  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดกบัผลดาํเนินงานของท่ีบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภค โดยกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100 ) กลุ่มธุรกิจด้านสินค้าอุปโภคบริโภค จํานวน                           

31 บริษทั จาํนวน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563  สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ อา้ย เม่ือการวิเคราะห์ถดถอยเชิง

พหุคูณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

ผลวิจยัสรุปวา่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานในปี

ปัจจุบนั แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานในอนาคต ในขณะท่ีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไม่มี

ความสัมพนัธ์ทั้ งกับผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบันและผลการดาํเนินงานในอนาคต และกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินไม่มีความสมัพนัธ์ทั้งกบัผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัและผลการดาํเนินงานในอนาคตอีกดว้ย 

 

คาํสําคญั: กระแสเงินสด ผลการดาํเนินงาน กาํไรสุทธิ 

 

ABSTRACT 

 This research aims to study the relationship between cash flow and performance of listed companies in 

the Stock Exchange of Thailand. Consumer goods operations by example groups include companies listed on the 

Stock Exchange of Thailand. (SET 100 ) Consumer goods business group of 31 companies for 5 years from 2016 

to 2013 Multilevel Regression Analysis at 0.05 The study concluded that cash flows from active activities were 

positively related to current year's performance, but no correlation with future performance, while cash flows 

from investment activities had no correlation with current year's performance. Current year performance and 
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future job performance, and cash flows from money supply activities have no relationship with both current year 

performance and performance. A future job, too. 

 

Keywords: Cash Flow, Performance, Net Profit 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

  สาํหรับนกัลงทุนแลว้ ส่ิงท่ีจะแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพทาํธุรกิจของบริษทัท่ีจะเลือกลงทุนไดอ้ยา่งเป็น

รูปธรรมท่ีสุดก็คืองบการเงิน ซ่ึงงบการเงินท่ีแสดงในตลาดหลกัทรัพยแ์ละหนังสือช้ีชวน จะประกอบด้วย                      

งบ แสดงฐานะทางการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส

เงินสด ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 งบกระแสเงินสด แสดงให้เห็นถึง  การไดม้าและใชไ้ปของกระแสเงินสดจาก 3 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 

กิจกรรมการดาํเนินงาน กิจกรรมการลงทุน กิจกรรมจากการจดัหาเงิน  ช้ีให้นกัลงทุนเห็นถึงสภาพเงินสดท่ีมีใน

บริษทั  เพ่ือประเมินศกัยภาพในการดาํเนินงานของธุรกิจวา่ จะมีผลการดาํเนินงานท่ีดีทั้งในปัจจุบนัและอนาคต   

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษา เ ร่ือง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจ

ดา้นสินคา้อุปโภคบริโภค เพ่ือใหท้ราบวา่กระแสเงินสดมีความสมัพนัธ์กบัผลดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภคหรือไม่ โดยผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชข้อ้มูลของ

บริษทัท่ีจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดกบัผลดาํเนินงานในปัจจุบนัของท่ีบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภค 

(2)  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดกบัผลดาํเนินงานในอนาคตของท่ีบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภค 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจดา้นอุปโภคบริโภคเป็นการศึกษาผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัและ              

ผลการดาํเนินงานในอนาคต เพ่ือให้ผูท่ี้มาศึกษางานวิจัยเล่มน้ีไดเ้ห็นขอ้แตกต่างในแต่ละปี ผูจ้ ัดทาํได้ศึกษา

รวบรวมขอ้มูลจาก เอกสาร ตาํรา โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 3.1.1  แนวคิดเก่ียวกบักระแสเงินสด 

 3.1.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 3.1.1 แนวคดิเกีย่วกบักระแสเงนิสด 

 3.1.1.1 ความหมายของกระแสเงนิสด  

 กชกร เฉลิมกาญจนา (2552, น.287) ไดใ้ห้ความหมาย ของงบกระแสเงินสดไวว้า่ “งบกระแส

เงินสด คือ รายงานการเงินท่ีแสดงแหล่งท่ีไดม้า และแหล่งท่ีใชไ้ปของเงินสดในระหวา่งงวดบญัชีท่ีกาํลงัพิจารณา 

ซ่ึงแสดงวา่กิจการไดเ้งินสดมาจากแหล่งใด และใชเ้งินสดนั้นไปอยา่งไรผลต่างของเงินสดท่ีไดม้าทั้งหมดกบัเงิน

สดท่ีใชไ้ปทั้งหมดตลอดงวดบญัชี จะตอ้งเท่ากบัเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในงวดบญัชีนั้น ๆ” 

 3.1.1.2 วตัถุประสงค์ของกระแสเงนิสด 

 ธนพรรฒ ปัญญาเฟ่ือง (2558) การจดัทาํงบกระแสเงินสดมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ใ้ชง้บการเงิน

ทราบถึง 

 1. เพ่ือแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินสดในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา 

 2. เพ่ือกิจการจะมีการะแสเงินสดเพียงพอท่ีจะนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานหรือไม่ 

 3. เพ่ือกิจการจะมีความสามารถในการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ 

 4. เพ่ือกิจการควรท่ีจะกูเ้งินมาเพ่ือลงทุนมากนอ้ยเพียงใด 

 5. เพ่ือกิจการมีความสามารถท่ีจะจ่ายเงินปันผลตามปกติหรือไม่ 

 6. ทาํไมกาํไรสุทธิถึงแตกต่างกบักระแสเงินสดสุทธิ 

 3.1.1.3 องค์ประกอบของกระแสเงนิสด 

 จินตนา จันอน้ (2559) กล่าวว่าในการจัดทาํงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการการบัญชี              

ฉบบัท่ี 7 จะตอ้งประกอบดว้ย 3 กิจกรรมคือกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจดัหาเงิน 

 1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานหมายถึง กระแสเงินสดเขา้และออกจากกิจกรรม

หลกัท่ีก่อใหเ้กิดรายไดข้องกิจการ และกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่ใช่กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน  

 2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หมายถึงกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินจากการไดม้า

และจาํหน่ายสินทรัพยร์ะยะยาว ซ่ึงไม่รวมอยูใ่นรายการเทียบเท่าเงินสด 

 3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน หมายถึงกิจกรรมท่ีมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ในขนาด และองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของและส่วนของการกูย้มืของกิจการ 

 3.1.1.4 การคาํนวณของกระแสเงนิสด 

  (1) การคาํนวณกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

1. เงินสดรับจากลูกคา้ หรือเงินสดรับจากการขาย              

กรณีไม่มีการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ 

เงินสดรับจากลูกคา้ = ยอดขาย + ลูกหน้ีตน้งวด – ลูกหน้ีปลายงวด 

เงินสดรับจากลูกคา้ = ยอดขาย + ลูกหน้ีลดลง 

เงินสดรับจากลูกคา้ = ยอดขาย – ลูกหน้ีเพ่ิมข้ึน 

(2) การคาํนวณกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน  
   

เงินสดรับ = จากการขายสินทรัพย ์  XX 

  = จากการขายหุน้ทุนของกิจการอ่ืน XX 

 = จากการขายหุน้กูข้องกิจการอ่ืน XX XX 
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เงินสดจ่าย  = จากการซ้ือสินทรัพย ์ XX 

 = จากการซ้ือหุน้ทุนของกิจการอ่ืน XX 

 = จากการซ้ือหุน้กูข้องกิจกรรมอ่ืน XX XX 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน  XXXX 

(3) การคาํนวณกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิทุน  

เงินสดรับ - จากการจาํหน่ายหุน้ทุน XX 

 - จากการก่อหน้ีสิน XX  XX 

เงินสดจ่าย - จากการจ่ายเงินปันผล XX 

 - จากการชาํระหน้ีระยะยาว XX  XX 

   หรือไถ่ถอนหุน้กู ้

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินทุน  XXXX 

เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  XXXX 

บวก เงินสดตน้งวด (ตน้ปี) 

เงินสดปลายงวด (ส้ินปี)  XXXX 

 3.1.1.5 แนวคดิในการวดัผลการดาํเนินงานของกจิการ 

  ผลการดาํเนินงานในอนาคต  

  เพญ็นิภา พรหมโคตร และนงคนิ์ตย ์จนัทร์จรัส (2560) เป็นตวับ่งช้ีใหเ้ห็นถึงความสามารถใน

การดาํเนินงานของกิจการว่ามีผลการดาํเนินงาน เป็นกาํไรหรือขาดทุน นักลงทุนมกัลงทุนในบริษทัท่ีมี ผลการ

ดาํเนินงานกาํไรหรือมีแนวโน้มผลการดาํเนินงาน ท่ีมีกาํไร ซ่ึงผลการดาํเนินงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีนักลงทุนใช้

ประกอบการตดัสินใจลงทุน โดยเก็บขอ้มูลผลกาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินไดข้องปีถดัไปของ

กลุ่มบริษทั โดยหารสินทรัพยร์วมเฉล่ีย ทั้งน้ีเพ่ือลดความแตกต่างของขนาดกิจการ  

  ผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั 

  เป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นถึงความสามารถในการดําเนินงานของกิจการว่ามีผลการดําเนินงาน                  

เป็นกําไรหรือขาดทุนเพราะช่วงท่ีเศรษฐกิจยงัไม่ฟ้ืนตัวจึงทําให้นักลงทุนเร่ิมหันไปลงทุนในต่างประเทศ 

เน่ืองจากในประเทศนกัลงทุนมกัลงทุนในบริษทัท่ีมี ผลการดาํเนินงานกาํไรหรือมีแนวโนม้ผลการดาํเนินงาน ท่ีมี

กาํไร ซ่ึงผลการดาํเนินงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีนักลงทุนใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน โดยเก็บขอ้มูลผลกําไร 

(ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินไดข้องปัจจุบนัของกลุ่มบริษทั โดยหารสินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

3.1.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ชไมพร รัตนเจริญชยั, กรวิกา ไชยวงศ์ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งวงจรการสร้าง

กระแสเงินสดและผลการดาํเนินงานทางการเงิน: หลกัฐานจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวงจรการสร้างกระแสเงินสดและผลการดาํเนินงานทาง

การเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอยา่งการศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษา

จากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ลาดตราสารทุน จาํนวน538 บริษทั โดยไม่รวมบริษทัในกลุ่มธุรกิจ

การเงินจาํนวน 60 บริษทั บริษทัท่ีมีการดาํเนินงานในลกัษณะกองทุนรวมหรือทรัสต์เพ่ือการลงทุน 17 บริษทั 

บริษทัท่ีถูกเขา้ข่ายเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพย8์ บริษทั บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลงัปี 2551 

จาํนวน 82 บริษทั ดังนั้นคงเหลือบริษทัท่ีสามารถจดัเก็บขอ้มูลครบถว้นจาํนวน 2,226 ขอ้มูล จาก 371 บริษทั                 
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ตวัแปรอิสระคือ วงจรการสร้างกระแสเงิน ตวัแปรตามคือ ผลการดาํเนินงานทางการเงิน โดยวดัค่าไดจ้าก อตัรา

กาํไรขั้นตน้ , อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย,์ และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย

วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายลักษณะพ้ืนฐานของข้อมูลและสถิติอนุมานในการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ผลการวิจยัพบวา่ผลการวิจยัไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งวงจรการสร้างกระแสเงินสด

กบัอตัรากาํไรขั้นตน้ของกิจการแต่พบความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มระหวา่งวงจรการสร้างกระแสเงินสด

และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

 เพญ็นิภา พรหมโคตร, นงคนิ์ตย ์จนัทร์จรัส (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง กระแสเงินสด ผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์และผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ มีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพ่ือ

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดกบัผลตอบแทนหลกัทรัพยแ์ละผลการดาํเนินงานในอนาคต ของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2559โดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้น

การศึกษา คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ มีจาํนวนประชากรรวมทั้งส้ิน 139 บริษทั จาก             

8 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ 1. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2. กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค 3. กลุ่มธุรกิจการเงิน 

4. กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 5. กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง6. กลุ่มทรัพยากร 7. กลุ่มบริการ และ 8. กลุ่ม

เทคโนโลยี ตวัแปรอิสระคือ 1.กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (CFO) 2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหา

เงิน (CFF) 3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) 4. กระแสเงินสดสุทธิ ตัวแปรตามคือ ผลตอบแทน

หลกัทรัพยใ์นอนาคต  ผลการดาํเนินงานในอนาคต สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1. สถิติเชิงพรรณนาซ่ึง

ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 2. การวิเคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดกบัผลแทนหลกัทรัพย์

และผลการดาํเนินงาน ผลการวิจยั ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดกบัผลการดาํเนินงานในอนาคต

พบวา่กระแสเงินสดเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานและกระแสเงินสดสุทธิมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานใน

อนาคตในทิศทางเดียวกนักิจกรรมดาํเนินงานมีความสมัพนัธ์กบัผลกาํไร (ขาดทุน) ในทิศทางเดียวกนั  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

                        ตวัแปรต้น                                                                                        ตวัแปรตาม 

                        

    

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

3.3.1 กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนั

ของธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภคของบริษทัท่ีจดในทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทาง

เดียวกนั 

3.3.2 กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตของ

ธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภคของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั 

กระแสเงินสด 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

  ผลการดาํเนินงานวดัจากกาํไรสุทธิ 

1. ผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนั 

2. ผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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3.3.3 กระแสเงินสดจากการลงทุนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัของ

ธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภคของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั 

3.3.4 กระแสเงินสดจากการลงทุนมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตของธุรกิจ

ดา้นสินคา้อุปโภคบริโภคของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั 

3.3.5 กระแสเงินสดจากการจดัหาเงินมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัของ

ธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภคของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั 

3.3.6 กระแสเงินสดจากการจดัหาเงินมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตของ

ธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภคของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

 1. ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ในกลุ่มธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภคจากขอ้มูลงบการเงินประจาํปี พ.ศ.2559-2563 รวมจาํนวน 5ปี 

 2. นาํขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจ

ด้านสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีรวบรวมได้มาคาํนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินมาเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัและอนาคต

โดยวดัจากกาํไรสุทธิ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  3. ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  

 4. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตอบสมมติฐานวจิยั 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกประชากรและกลุ่มตวัอย่างโดยศึกษากลุ่มธุรกิจดา้นสินคา้

อุปโภคบริโภค จาํนวน31บริษทั การศึกษาคร้ังน้ีจะรวบรวมขอ้มูลกระแสเงินสดกบัผลการดาํเนินงานในแต่ละปี

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ.2559- พ.ศ.2563 สืบคน้

ขอ้มูลจาก (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยhttps://www.set.or.th/mai/th/company/industry_group_p1.html) 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของการเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิท่ีได้จาก                      

งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างปี 2559 – 2563 และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภค โดยมีตวัแปรต่างๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจยั 

ประกอบดว้ย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรม

จดัหาเงิน ผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนั ผลการดาํเนินงานในอนาคตโดยการบนัทึกขอ้มูลเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล

แต่ละบริษทัตามกลุ่มธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภค แยกเป็นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 รวมทั้งส้ิน 5 ปี 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภค” โดยการศึกษาบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจดา้นสินคา้อุปโภคบริโภควจิยัขอ้มูลงบการเงินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559- 

พ.ศ. 2563 เพ่ือทาํการทดสอบงบงบกระแสเงินสดในตลาดหลกัทรัพย ์

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จะทาํการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 

 1. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้ งหมดมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิค

ทางสถิติดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis : MRA) เพ่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องว่ามีความสัมพนัธ์กัน หรือไม่และมี

ความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะใด ซ่ึงจะเป็นไปตามสมติฐานเม่ือระดบันยัสาํคญัท่ีไดมี้ค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ี

กาํหนดคือ 0.05 

 

5. ผลการวจัิย 
 

ตารางที ่1  ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน(CFO) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 (CFI) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF) กบัผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนั 

 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (CFO) มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกับผลการดําเนินงานในปีปัจจุบันในทิศทางเดียวกัน พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมี

ความสมัพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.010 แสดง

ให้เห็นวา่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนั ผลการทดสอบ

สมมติฐาน : ยอมรับสมมติฐานขอ้1 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัในทิศทางเดียวกนั พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัผล

การดาํเนินงานในปีปัจจุบนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.251 ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนัค่า Beta เท่ากบั 0.415 แสดงใหเ้ห็นวา่กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไม่มีความสมัพนัธ์กบัผล

การดาํเนินงานในปีปัจจุบนัในทิศทางเดียวกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน : ปฏิเสธสมมติฐานขอ้ 2  

3. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 5 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF) มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัในทิศทางเดียวกนั พบวา่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหางานไม่มีความสมัพนัธ์

Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -84891.918 36235.837  -2.343 .027 

CFO 1.733 .627 1.350 2.763 .010 

CFI .844 .720 .415 1.172 .251 

CFF .517 .735 .283 .703 .488 

a. Dependent Variable: Current     
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กับผลการดําเนินงานในปีปัจจุบันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.488 ซ่ึงไม่มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ค่า Beta เท่ากบั 0.283 แสดงให้เห็นวา่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัในทิศทางเดียวกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน : ปฏิเสธสมมติฐาน

ขอ้ 3  

 

ตารางที ่2  ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินจากกิจกรรมดาํเนินงาน (CFO) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

 (CFI) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน(CFF)กบัผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (CFO) มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตในทิศทางเดียวกนั พบวา่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์กบั

ผลการดาํเนินงานในอนาคตอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.100 แสดงใหเ้ห็นวา่กระแส

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานในอนาคต ผลการทดสอบสมมติฐาน : 

ปฏิเสธสมมติฐานขอ้1 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ผลการดาํเนินงานในอนาคตในทิศทางเดียวกนั พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีความสัมพนัธ์กับผล               

การดาํเนินงานในอนาคตอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.835 ซ่ึงไม่มีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัค่า Beta เท่ากบั 0.077 แสดงให้เห็นวา่กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไม่มีความสัมพนัธ์กบัผล

การดาํเนินงานในอนาคตในทิศทางเดียวกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน : ปฏิเสธสมมติฐานขอ้ 2  

3. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 6 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (CFF) มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัผลการดาํเนินงานในอนาคตในทิศทางเดียวกนั พบวา่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหางานไม่มีความสัมพนัธ์

กับผลการดําเนินงานในอนาคตอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.763 ซ่ึงไม่มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ค่า Beta เท่ากบั -0.127แสดงใหเ้ห็นวา่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหางานไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานในอนาคตในทิศทางเดียวกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน : ปฏิเสธสมมติฐาน             

ขอ้ 3  

 
 

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -77768.410 30434.685  -2.555 .017 

CFO .896 .527 .861 1.701 .100 

CFI .127 .605 .077 .210 .835 

CFF -.188 .617 -.127 -.304 .763 

a. Dependent Variable: Future      
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6. อภิปรายผล  

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงานในปีปัจจุบันใน

ทศิทางเดยีวกนั 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั ณ ระดบั

นัยสําคัญท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจตุรพร  กาญจนบุตร(2557) ท่ีพบกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงานแสดงผลการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนักบักาํไรสุทธิของกิจการอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงไดใ้หเ้หตุผล

ว่ากระแสเงินสดสุทธินั้นแสดงให้เห็นว่ากาํไรขาดทุนสุทธิของกิจการนั้นมีคุณภาพ และเป็นกาํไรท่ีเกิดจาก             

การดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริง และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน  

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมคีวามสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดําเนินงานในปีปัจจุบันในทศิทาง

เดยีวกนั 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 

0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชไมพร รัตนเจริญชยั, กรวิกา ไชยวงศ์ (2562) ท่ีไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่ง

วงจรการสร้างกระแสเงินสดกบัอตัรากาํไรขั้นตน้ ซ่ึงไดใ้ห้เหตุผลวา่จาํนวนวนัในการสร้างวงจรกระแสเงินสด

ยาวนานข้ึนซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากการหมุนเวียนสินคา้ได้ช้าลง การให้เครดิตทางการคา้แก่ลูกหน้ีการคา้ท่ี

ยาวนานรวมถึงการจ่ายชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีการคา้ในระยะเวลาท่ีสั้นลง กิจการจึงจาํเป็นตอ้งถือครองเงินสดมากข้ึน

ในแต่ละรอบของวงจรการคา้ 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงานในปีปัจจุบันใน

ทศิทางเดยีวกนั 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของณิศดาภทัธ์ิ  ชะโลธร, ภูมิฐาน  รังคกลูนุวฒัน์ (2564) ท่ีไม่พบความสมัพนัธ์ของกระแสเงินสดจาก

การจดัหาเงินส่งผลต่อกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริง กาํไรจากการดาํเนินงาน และกาํไรสุทธิไปในทิศทาง

ตรงกันข้าม ซ่ึงได้ให้เหตุผลว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินไม่ได้แสดงผลการ

ดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนักบักาํไรของกิจการอยา่งมีนยัสาํคญั  

4. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงานในอนาคตใน

ทศิทางเดยีวกนั 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดําเนินงานในอนาคต ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพญ็นิภา พรหมโคตร,นงคนิ์ตย ์จนัทร์จรัส(2560) ท่ีพบความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแส

เงินสดกับผลการดาํเนินงานในอนาคตในทิศทางเดียวกัน อาจเป็นเพราะช่วงท่ีเกิดปัญหาท่ีกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยหลายปัญหา เช่น การเกิดอุทกภยั สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท่ีทาํให้เศรษฐกิจ

ยบุตวัลง  

5. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการดําเนินงานในอนาคตในทิศทาง

เดยีวกนั 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนไม่มีความสัมพนัธ์กับผลผลการดําเนินงานในอนาคต ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญนิภา พรหมโคตร, นงค์นิตย์ จันทร์จรัส (2560)  ท่ีไม่พบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากการลงทุนกับผลการดาํเนินงานในอนาคต และสอดคลอ้งกับ จตุพร               

กาญจนบุตร (2557) ท่ีไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดจากการลงทุนกบัผลการดาํเนินงานในอนาคต ซ่ึง
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ไดใ้หเ้หตุผลวา่ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก DTAC มีความไม่สมํ่าเสมอเร่ืองการจ่ายเงินปันผล โดยอาจจ่ายเงินปันผลใน

รอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

6. กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิมคีวามสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานในอนาคตในทศิทาง

เดยีวกนั 

กระแสเงินสดไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพญ็นิภา  

พรหมโคตร, นงคนิ์ตย ์ จนัทร์จรัส (2560) ท่ีไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกับ               

ผลการดาํเนินงานในอนาคต ซ่ึงไดใ้ห้เหตุผลวา่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบั

ผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นอนาคตอยา่งมีนยัสาํคญั แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

7.1.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั 

ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีต นกัลงทุนสามารถนาํไปใชใ้นการประเมินศกัยภาพใน

การดาํเนินงานของธุรกิจ แสดงให้เห็นว่ากาํไรขาดทุนสุทธิของกิจการนั้นมีคุณภาพ และเป็นกาํไรท่ีเกิดจาก                

การดาํเนินงานอยา่งแทจ้ริง และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

7.2.1 การศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชแ้บบจาํลองอ่ืนในการศึกษางบการเงินของบริษทัซ่ึงน่าจะทาํให้

ผลการวจิยัแตกต่างออกไปในอีกลกัษณะหน่ึง 

7.2.2 การศึกษาคร้ังต่อไปอาจเปล่ียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรือ

บริษทัท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

7.2.3 การศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายช่วงเวลาท่ีใช้ในการศึกษาให้กวา้งมากข้ึน ซ่ึงน่าจะทาํให้

ผลการวจิยัมีความน่าเช่ือถือและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ  

 งานวิจยัสําเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากได ้รับความร่วมมือ จาก หลายฝ่าย โดยเฉพาะ ผูบ้ริหารคณาจารย์

คณะบัญชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีให้การสนับสนุน มาโดยตลอด ให้คาํปรึกษาคาํแนะนํา ตรวจสอบ แก้ไข 

ตลอดจนช้ีแนะแนวทางเพ่ือใหมี้ความสมบูรณ์ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาอตัราส่วนทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (2) เพ่ือศึกษาราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และ(3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของ

อัตราส่วนทางการเงินต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                   

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยเก็บขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  สาํหรับระยะเวลา 5 ปี คือ ปี พ.ศ. 2559-2563 จาํนวน 48 บริษทั 

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาณคือการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวจิยัพบวา่ อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้นและอตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของเจา้ของมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 

คาํสําคญั: อตัราส่วนทางการเงิน, ราคาหลกัทรัพย,์ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  
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ABSTRACT 

 The objectives of this research are to (1) study the financial ratios of the companies listed in food and 

beverage industry group of the Stock Exchange of Thailand, (2) study the stock prices of the companies listed in 

food and beverage industry group of the Stock Exchange of Thailand, and (3) study the relationship between 

financial ratios and the stock prices of the companies listed in food and beverage industry group of the Stock 

Exchange of Thailand, by collecting data from the financial statements of the companies for five-year period of 

2016 to 2020. Totally the data of 48 companies was collected and analyzed through descriptive statistics and 

inferential statistics by using multiple regression analysis. 

The results showed that net profit per share and operating profit ratio were correlated with the stock 

prices of the listed companies in food and beverage industry group, while debt-to-equity ratio was related to the 

stock prices of the listed companies in food and beverage industry group in the opposite direction. 

 

Keywords: Financial Ratio, Stock Price, Food And Beverage Industry 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ.

2517 ภายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยทาํหน้าท่ีเป็นตลาดรองเพ่ือซ้ือขายแลกเปล่ียนตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ไว ้โดยบริษัทจดทะเบียนนั้ นจะแบ่งโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมได้เป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย                      

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สินคา้อุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินคา้อุตสาหกรรม อสงัหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลย ี(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2564) 

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เป็นกลุ่มสินคา้ส่งออกท่ีสาํคญัของประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดสูง

ติด1ใน10 อนัดบัของโลกซ่ึงจดัเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองมากมายและสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทยอยา่งมากในปัจจุบนัอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและอาหารประสบ

ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่เวน้แมแ้ต่กลุ่มอาหารและ

เคร่ืองด่ืมปัจจยัสาํคญัต่อการดาํรงชีวติ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2564) 

อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและราคาหลกัทรัพย ์

ทาํใหน้กัลงทุนตอ้งพิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยการพิจารณาจากอตัราส่วนทางการเงิน ซ่ึงอตัราส่วน

ทางการเงินเป็นการนาํตวัเลขท่ีอยูใ่นงบการเงินมาหาอตัราส่วนเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบักิจการอ่ืน

หรือ เปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานในอดีต ช่วยใหผู้ว้เิคราะห์สามารถประเมินผลการดาํเนินงาน แนวโนม้ และ

ความเส่ียงของกิจการไดดี้ยิง่ข้ึน  

จากขอ้มูลขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินต่อ

ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

เพ่ือให้ผูบ้ริหาร นักลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดข้อ้มูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจลงทุน เพ่ือให้ได้

ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจและเป็นประโยชน์สูงสุด 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                    

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

(2) เพ่ือศึกษาราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร   

(3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัอตัราส่วนทางการเงนิ 

งบการเงินเป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินและการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

ในงบการเงินของแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างกนั ซ่ึงหากตอ้งการวิเคราะห์งบการเงินและตอ้งการเปรียบเทียบ

งบการเงินของกิจการหน่ึงกับอีกกิจการหน่ึง หรือการวิเคราะห์เพ่ือผลการดาํเนินงานในด้านอ่ืนๆ ดังนั้นใน                 

การวเิคราะห์งบการเงินจึงมีการแบ่งอตัราส่วนในการวดัค่า (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2546)  เป็นดงัน้ี   

1) อตัราส่วนทีใ่ช้วดัสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนท่ีใชว้ดัสภาพคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนสภาพสินทรัพยใ์ห้เป็นเงินสด

เพ่ือนาํไปชาํระหน้ีระยะสั้น โดยอตัราส่วนน้ีวคัความสามารถของกิจการท่ีจะชาํระหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงความสามารถ

ของกิจการในการชาํระหน้ีสินหมุนเวียนจะมีความสําคญักับผูใ้ช้งบการเงิน ถา้กิจการไม่มีความสามารถใน                 

การชาํระหน้ีสินหมุนเวยีนแลว้จะส่งผลใหกิ้จการไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ีสินระยะยาวดว้ย  

2) อตัราส่วนวดัความสามารถในการชําระหนี ้(Solvency Ratio) 

อตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการชาํระหน้ีระยะยาวคือกลุ่มอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชว้ดั

ประสิทธิภาพในการชาํระหน้ีระยะยาวรวมไปถึงการดูโครงสร้างทางการเงินของแต่ละบริษทัวา่มีสัดส่วนเงินทุน

ท่ีมาจากแหล่งเงินทุนภายนอกและภายในจาํนวนเท่าไร  

3) อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management Ratio) 

อตัราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถในการบริหารสินทรัพย ์คือ กลุ่มอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชว้ดั

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสินทรัพย ์ท่ีบริษทันั้นมีการบริหารจดัการสินทรัพยไ์ดผ้ลตอบแทนคุม้ค่ามาก

นอ้ยเพียงใด 

4) อตัราส่วนวคัวามสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) 

อตัราส่วนวคัวามสามารถในการทาํกาํไร คือ กลุ่มอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการทาํกาํไร

ของบริษทัว่ามีประสิทธิภาพในการทาํกาํไรเท่าใด และใชว้ดัความสําเร็จของกิจการในการดาํเนินธุรกิจในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง 

 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัราคาหลกัทรัพย์ 

 ศรุตา โภควรรณากร (2558) ราคาหลกัทรัพย ์หมายถึง ราคาตลาดของหุน้เป็นราคาท่ีตกลงซ้ือขายหุน้กนั 

หากความตอ้งการเสนอซ้ือหุ้นมีมากกวา่การเสนอขายหุ้น เช่น มีความคาดการณ์วา่แนวโนม้การดาํเนินงานของ

บริษทัจะดีและสามารถก่อให้เกิดอตัราผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการราคาตลาดของหุ้นก็จะสูง แต่ถา้ความตอ้งการ
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เสนอขายมีมากกว่าความตอ้งการเสนอซ้ือหุ้น จะส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นนั้นลดลง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์สามารถจาํแนกได ้3 ปัจจยัหลกั คือ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นการเมือง

และปัจจยัดา้นต่างประเทศ ซ่ึงมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่

ผลกระทบมากหรือนอ้ยจะแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  

 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 กงัสดาล วงษส์กลุ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจและอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาหุน้

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน เพ่ือศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน ผลการวิจยั

พบว่า อัตราส่วนทางการเงินท่ีมีผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน

อุตสาหกรรมพลงังาน ไดแ้ก่ กาํไรต่อหลกัทรัพย ์(Earnings per share) และอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี

ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัราคาของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน สําหรับอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหลกัทรัพย ์(Debt to equity) มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงขา้มกบัราคาของ หลกัทรัพย์

ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน  

 ศรีสุดา นามรักษา (2561) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับราคาตลาด

หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหาความสมัพนัธ์

ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 – 2559 ผลการวจิยัพบวา่ อตัราส่วนกาํไรสุทธิ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร อตัราส่วน

มูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบญัชีต่อหุ้น และอตัราการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพนัธ์ต่อราคาตลาดหลกัทรัพย ์

(Stock Exchange) ท่ีความสาํคญั ระดบั 0.05  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทาํใหไ้ดก้รอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
   

              ตวัแปรอสิระ                                                                                                ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 1. อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

- อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุน้ 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ 

- อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ 

- อตัราการจ่ายเงินปันผล 

- อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน 

- อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

 

 

ราคาหลกัทรัพย ์
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2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

3.  อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั            

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

4. อตัราการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพนัธ์กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

5. อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

6. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

งานวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยจะเนน้             

การวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใชก้ารวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inference Statistic) ประกอบการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินประจาํปีในช่วงระยะเวลารวม 5 ปี เพ่ือทาํการวิเคราะห์ว่า

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  ผูว้ิจยัไดท้าํการกาํหนดประชากรคือบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จาํนวน 51 บริษทั และกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง แบบ

เจาะจง สําหรับบริษทัท่ีสามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบ จาํนวน 48 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2564) 

ในช่วงระยะเวลารวม 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจยัท่ีนิยมใชใ้นการศึกษาและขอ้มูลท่ีใชใ้น

การศึกษาในคร้ังน้ีใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล ในการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงินแบบรายปี 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัทาํการเก็บขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

โดย SET Smart ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลกาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ อตัราส่วนมูลค่า

ตลาดต่อมูลค่าทางการบัญชีต่อหุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผล  อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน อัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และราคาหลกัทรัพย ์รวมทั้งหมดจาํนวน 48 บริษทั ในช่วงระยะเวลารวม 5 ปี ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563   

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จะทาํการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
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       4.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแจกแจงหรือ

อธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทัว่ไป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ค่าสูงสุดของ

ขอ้มูล (Maximum) ค่าตํ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) 

    4.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยนาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้ งหมดมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

เทคนิคทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) เพ่ือวเิคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5. ผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ” ไดน้าํเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์

ไดด้งัน้ี  

(1) เพ่ือศึกษาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                    

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

(2) เพ่ือศึกษาราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร   

ผลการศึกษาใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Research)ในการรายงานผลการวจิยัดงัตารางท่ี 1   

 

ตารางที ่ 1  ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร (ค่าเฉล่ียปี 2559 - 2563) 

ตวัแปร จาํนวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ 48 -24.35 10.71 1.94 5.87 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ  48 -11.53 12.67 3.20 4.64 

อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบญัชี

ต่อหุน้ 48 -32.09 23.76 4.51 9.63 

อตัราการจ่ายเงินปันผล  48 -12.43 36.71 6.25 8.75 

อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน  48 -8.17 36.65 6.96 8.22 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 48 -3.21 44.90 8.63 9.35 

ราคาหลกัทรัพย ์ 48 -36.89 39.95 7.60 11.82 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า กาํไรสุทธิต่อหุ้น มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั -24.35 ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.71 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

1.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.87 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั  -11.53 ค่าสูงสุด

เท่ากบั 12.67 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.64 อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบญัชี

ต่อหุ้น มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั -32.09 ค่าสูงสุดเท่ากบั 23.76 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.63 

อตัราการจ่ายเงินปันผล มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั -12.43 ค่าสูงสุดเท่ากบั 36.71 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 8.75 อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั -8.17 ค่าสูงสุดเท่ากบั 36.65 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.96 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.22 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั -3.21 ค่าสูงสุดเท่ากบั 
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44.90 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.35 และราคาหลกัทรัพย ์มีค่าตํ่าสุดเท่ากับ -36.89 

ค่าสูงสุดเท่ากบั 39.95 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 11.82 

(3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

  การทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ Multiple Regression Analysis (MRA) ผลการ

ทดสอบสมมติฐานเป็นดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานอตัราส่วนทางการเงินมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์อง 

 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

ตวัแปรตน้ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.771 1.105  1.603 0.118 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ 1.085 0.225 0.540 4.828 0.000** 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ -1.276 0.234 -0.501 -5.445 0.000** 

อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการ

บญัชีต่อหุน้ 0.288 0.189 0.235 1.523 0.137 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.210 0.313 0.156 0.671 0.507 

อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน 1.270 0.332 0.884 3.829 0.001** 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ -0.422 0.351 -0.334 -1.201 0.238 

a= 1.771 R= 0.958 R2 = 0.917 F = 60.824 SE est = 3.69902 Sig = 0.00 ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01** 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร คือ อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุน้ (β=0.540) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (β=-0.501) อตัรส่วนกาํไรจกการดาํเนินงาน (β=0.844) ท่ีระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี .01 และอตัราส่วนทางการเงินท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ได้แก่ อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทาง                 

การบัญชีต่อหุ้น (β=0.235) อัตราการจ่ายเงินปันผล (β=0.156) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์                        

(β=-0.334) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.958 และค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) มีค่าเท่ากบั 

0.917 แสดงว่าตวัแปรอตัราส่วนทางการเงินสามารถอธิบายผลของตวัแปรราคาหลกัทรัพยไ์ด้ถึงร้อยละ 91.70  

การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย ์ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กับราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  ท่ีระดบันัยสําคญั 0.000 ซ่ึงค่า Sig  

นอ้ยกวา่ 0.01 
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สมมติฐานท่ี 2 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของมีความสัมพนัธ์กับราคาหลักทรัพยข์องบริษัท                  

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในทิศทางตรงกนัขา้ม ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.000 ซ่ึงค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.01 

สมมติฐานท่ี 3 อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ร ท่ีระดบันยัสาํคญั 

0.137  

สมมติฐานท่ี 4 อตัราการจ่ายเงินปันผลมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อตัราการจ่ายเงินปันผลไม่มีความสัมพนัธ์กับราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.507  

สมมติฐานท่ี 5 อัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานมีความสัมพนัธ์กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัท                     

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.001 ซ่ึงค่า 

Sig นอ้ยกวา่ 0.01 

สมมติฐานท่ี 6 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยไ์มมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.238  

 

6. อภิปรายผล  

 การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 ผลการวจิยัพบวา่ อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้และอตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานมีความสมัพนัธ์กบัราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของเจา้ของมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร ในทิศทางตรงกนัขา้ม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกงัสดาล วงษส์กลุ (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจและอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลต่อราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มอุตสาหกรรม

พลงังาน ผลการวิจยัพบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีผลอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั               

จดทะเบียนในอุตสาหกรรมพลงังาน ไดแ้ก่ กาํไรต่อหลกัทรัพย ์(Earnings per share) และอตัราส่วนราคาตลาดต่อ

มูลค่าทางบญัชีซ่ึงมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัราคาของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน สาํหรับ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหลกัทรัพย ์(Debt to equity) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงขา้มกบัราคาของ
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หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีสุดา นามรักษา (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยผลการวิจยัพบวา่ อตัราส่วนกาํไรสุทธิ อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อ

มูลค่าทางการบญัชีต่อหุน้ และอตัราการจ่ายเงินปันผลมีความสัมพนัธ์ต่อราคาตลาดหลกัทรัพย ์(Stock Exchange) 

ท่ีความสําคญั ระดบั 0.05 ซ่ึงจากผลการวิจัยทาํให้พบว่าอตัราส่วนกําไรสุทธิต่อหุ้นและอตัราส่วนกําไรจาก                  

การดาํเนินงานเป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงผลการดาํเนินงานนัน่คือกาํไรสุทธิและกาํไรจากการดาํเนินงานจะส่งต่อ

ราคาหลกัทรัพยน์ัน่หมายความวา่ถา้กาํไรสูงราคาหลกัทรัพยจ์ะสูง และถา้กาํไรสุทธิหรือกาํไรจากการดาํเนินน้อย

ราคาหลกัทรัพยจ์ะนอ้ยตามดว้ยนัน่แสดงใหเ้ห็นวา่กาํไรของกิจการสามารถสะทอ้นราคาหลกัทรัพยไ์ด ้ในขณะท่ี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางตรงกนัขา้มแสดงวา่หากกิจการ

มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของมากจะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยต์ ํ่าลงดงันั้นกิจการจึงควรมีการควบคุมหรือ

บริหารหน้ีสินไม่ใหมี้จาํนวนท่ีมากเกินไปเพราะจาํทาํให้มีอตัราส่วนท่ีสูงราคาหลกัทรัพยจ์ะตํ่าอาจทาํใหผู้ล้งทุน

ไม่ตดัสินใจลงทุนในกิจการได ้

 สําหรับอตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบัญชีต่อหุ้น อตัราการจ่ายเงินปันผลและอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ไม่มีความสัมพนัธ์กับราคาหลักทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์                   

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารซ่ึงเกิดจากการท่ีอตัราส่วนเหล่าน้ี ก่อนเผยแพร่งบการเงินจะอ่อนแอกว่า

ภายหลงั ซ่ึงทาํใหส่้งผลกระทบต่อราคาหุน้ (Tarmidi, D., Pramukty, R., & Akbar, T., 2020)  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผลของการวิจยัน้ีจะช่วยให้กิจการไดท้ราบว่ากาํไรสุทธิและกาํไรจากการดาํเนินงานมีผลต่อ

ราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั ถา้ตอ้งการใหห้ลกัทรัพยมี์ราคาท่ีดีกิจการจะตอ้งรักษากาํไรสุทธิและกาํไรจาก

การดาํเนินงานไม่ใหต้ํ่าจนเกินไป ในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มดงันั้นกิจการควรทาํการควบคุมหน้ีสินไม่ให้มีอตัราสูงมากเพราะจะทาํให้ราคาหลกัทรัพยต์ ํ่าลง ในขณะท่ี

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุ้น อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางการบญัชีต่อหุน้ อตัราการจ่ายเงินปันผลและอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยไ์ม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยแ์ต่กิจการก็ไม่ควรละเลย ควรใหค้วามสาํคญัเพราะ

อาจส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยไ์ด ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การวจิยัในคร้ังต่อไปอาจใชต้วัแปรของอตัราส่วนทางการเงินอ่ืน เช่นอตัราผลตอบแทนต่อส่วน

ของเจา้ของ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี หรืออตัราส่วนวดัควมสามารถใน             

การทาํกาํไร ส่วนตวัแปรตามอาจใชมู้ลค่าหรือราคาตลาดของหลกัทรัพยแ์ละมูลค่ากิจการมาเป็นตวัแปรและหาก

เก็บขอ้มูลจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้ งหมดจะทาํให้ได้ขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยท์ั้งหมด  

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1351 

8. กติติกรรมประกาศ 

 บทความวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบคุณมหาวิทยาลยัศรีปทุมท่ีให้การสนบัสนุนสาํหรับค่าใชจ่้ายใน

การนาํผลงานมาเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ และขอบคุณหัวหนา้หน่วยงานท่ีสนบัสนุน

ใหมี้การจดัทาํผลงานวจิยัฉบบัน้ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่ออตัราส่วนมูลค่าตลาดของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยี ประชากรเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลย ีผูว้จิยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงิน ระหวา่งรอบระยะเวลา

บญัชีปี พ.ศ. 2560-2564  จาํนวน 42 บริษทั โดยบริษทัท่ีมีขอ้มูลครบ 5 ปีมีจาํนวน 27 บริษทั การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวิจยัพบว่า 1) อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมส่งผลในทิศทาง

ตรงกนัขา้มต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น 2) อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ีส่งผลในทิศทางเดียวกนัต่อ

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ 3) อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียและอตัราการหมุนเวียนของ

ลูกหน้ีส่งผลในทิศทางเดียวกนัต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี ณ ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

คาํสําคญั: อตัราส่วนทางการเงิน, อตัราส่วนมูลค่าตลาด 

 

ABSTRACT 

This study aimed to study the effect of financial ratios on market value ratios of Thai listed company in 

the stock exchange of Thailand: Technology Industry. Population was a Thai listed company on the Stock 

Exchange of Thailand: Technology Industry. The researcher used data collection from the financial statements of 
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42 companies, of which 27 companies had five-year data, during the fiscal year 2560 - 2564 (B.E.). The data 

were analyzed using descriptive and inferential statistics such as Frequency, Percentage, Standard Deviation and 

Multiple Regression Analysis. The results of the research showed that 1) account receivable turnover and total 

asset turnover ratio affected price-earnings ratio in the opposite direction. 2) account payable turnover affects 

price-earnings ratio in the same direction and 3) account receivable turnover has the same effect on price to book 

value ratio at the significance level of 0.05. 

 

Keywords: Financial Ratios, Market Value Ratios 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยใ์นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นทางเลือกหน่ึงท่ีมีโอกาส

ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราสูงกว่าแต่มีความเส่ียงมากกว่าการฝากเงินปกติ ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น

ตลาดท่ีธุรกิจสามารถระดมเงินทุนเป็นจาํนวนมากจากผูล้งทุน การซ้ือขายหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามญัเป็นท่ีนิยม

มากท่ีสุด ซ่ึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนมุ่งหวงักาํไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละเงินปันผล โดยผลตอบแทนจากการ

ลงทุนท่ีได้รับจะมากน้อยนั้นข้ึนอยู่กับตลาดทุนท่ีสังเกตไดจ้ากขอ้มูลในตลาดหลกัทรัพยก์ับราคาหลกัทรัพย ์

อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพยข้ึ์นอยูก่บัหลายปัจจยั อาทิ ขอ้มูลทางการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของกิจการ นโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นและสภาพเศรษฐกิจ เป็นตน้ (ศรีสุดา นามรักษา, 2561) ทั้งน้ีงานวจิยัใน

อดีตมีการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินในดา้น 1)การวิเคราะห์สภาพคล่อง เช่น อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัรา

การหมุนเวยีนของสินคา้ อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หน้ี 2) การวดัประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงาน เช่น อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร อตัราหมุนเวียนของ

ส่วนของทุน 3) การวดัสภาพหน้ีสิน เช่น อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนความสามารถใน                 

การจ่ายดอกเบ้ีย 4) การวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร เช่น อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้และ 5)อตัราส่วนมูลค่าตลาดเช่น อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน เป็นตน้ 

             ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาผลของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่ออตัราส่วนมูลค่าตลาดของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยี ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทสาํคญัเพ่ิมข้ึนจน

สามารถสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ดงันั้นกลุ่ม

เทคโนโลยจึีงเป็นอีกปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของการดาํรงชีวติในปัจจุบนั  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาผลของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่ออตัราส่วนมูลค่าตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลย ี
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 อตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio)  

อัตราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงท่ีช่วยให้สามารถประเมินฐานะทางการเงินและ

ความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจไดดี้กวา่ตวัเลขขอ้มูลดิบท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน โดยอตัราส่วนทางการเงิน

ก็คือ การนาํรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน ท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัมาทาํเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกนั 

แล้วทําให้สามารถตีความหมายของงบการเงินนั้ นได้มากข้ึน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556)                    

โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการพยากรณ์ระดบัความเส่ียงการจดัอนัดบัเครดิตทาง การเงิน 5 กลุ่ม คือ 1) อตัราส่วน

ทางการเงินท่ีใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องและความยืดหยุ่นทางการเงิน (Liquidity Ratios) 2) การวัด

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Activity Ratios) 3) การวดัสภาพหน้ีสิน (Leverage Ratios) 4) อตัราส่วนทาง

การเงินท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) 5) การวดัมูลค่าราคาตลาดของหุ้น 

(Market value Ratios) (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2554) 

อตัราส่วนมูลค่าตลาด 

อตัราส่วนมูลค่าตลาด เป็นอตัราส่วนทางการเงินอีกตวัหน่ึงท่ีสามารถใชว้ดัผลการดาํเนินงานของกิจการ

โดยใช ้กาํไรสุทธิต่อหุน้ อตัราการจ่ายปันผลและวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของราคาหุน้กบักาํไรสุทธิ ซ่ึงจะช่วยบอก

วา่ราคาหุ้นนั้น ๆ มีมูลค่าสูงหรือมูลค่าตํ่า โดยการวดัมูลค่าราคาตลาดของหุ้นหรืออตัราส่วนมูลค่าทางการตลาด 

ประกอบดว้ยอตัราส่วนกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นตาม

บัญชี และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (เพชรี ขุมทรัพย์, 2554) โดยสําหรับงานวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยศึกษา

อตัราส่วนมูลค่าตลาดจากตวัแปรอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้นและอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นตาม

บญัชี  

ทฤษฎตีลาดทุนทีม่ปีระสิทธิภาพ (Efficient Capital Market Theory) 

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง ตลาดท่ีราคาของหลกัทรัพยท์ั้ งหลายสามารถปรับเปล่ียนได้ทันที 

สะทอ้นข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้นอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง นัน่คือความมีประสิทธิภาพของตลาดทุนคือ

ความมีประสิทธิภาพต่อขอ้มูลข่าวสารนัน่เอง แนวคิดน้ีความเช่ือวา่ผูล้งทุนจะตดัสินใจซ้ือหรือขายข้ึนกบัข่าวสาร

ขอ้มูลท่ีได้รับ ตวัอย่างเช่นถา้ผูล้งทุนโดยทั่วไปเช่ือว่าอตัราดอกเบ้ียจะสูงข้ึนในเร็วๆ น้ี  ราคาหลกัทรัพยจ์ะ

สะทอ้นถึงความเช่ือน้ีก่อนท่ีอตัราดอกเบ้ียจะสูงข้ึนจริง  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) 

 งานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วข้อง 

สุภาวรรณ สุจารี (2564) ศึกษาอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไรท่ี

มีอิทธิพลต่ออตัราส่วนมูลค่าตลาดของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมของกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีอิทธิพลเชิงลบต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้

ตามบญัชี อตัรากาํไรสุทธิมีอิทธิพลเชิงลบต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี และอตัราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทน อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีอิทธิพลเชิงบวกต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตาม

บญัชี อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมมีอิทธิพลเชิงบวกต่ออตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน   

ภาณะพนัธ์ เพช็ร์ไพศาล และฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ (2564) ศึกษาผลกระทบของอตัราส่วนทางการเงินท่ี

มีต่อการวดัมูลค่าราคาตลาดของหุ้นของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่ม

อุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ผลการวิจัยพบว่า อตัราส่วนทุนหมุนเวียนและอัตราส่วน
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http://doithai.com/article/41/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99-dividend-yield-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
http://doithai.com/article/41/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99-dividend-yield-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
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หมุนเวียนเร็วมีผลกระทบต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือมี

ผลกระทบต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการชาํระ

หน้ีมีผลกระทบต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้และอตัราส่วนราคาต่อยอดขายต่อหุน้ 

ชาลินี แสงสร้อย (2558) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ผลการวิจยัพบวา่ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์คือ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วน

การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม มีนัยสําคัญทิศทางตรงกันขา้มกันกับราคาหลักทรัพยต์ามลาํดับ ในขณะท่ี

อตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

                       ตวัแปรอสิระ                                                 ตวัแปรตาม 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

(1) อตัราส่วนทางการเงินส่งผลในทิศทางเดียวกันต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้นของ

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลย ี

(2) อตัราส่วนทางการเงินส่งผลในทิศทางเดียวกนัต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นตามบญัชี

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลย ี

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

งานวิจยัเร่ือง “ผลของอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีต่ออตัราส่วนมูลค่าตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยจะเน้นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) และใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inference Statistic) ประกอบการทดสอบสมมติฐาน                

อตัราส่วนทางการเงนิ 

1.อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (CR) 

2.อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (QR) 

3.อตัราส่วนความสามารถในการชาํระ

ดอกเบ้ีย (INT) 

4.อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี (AR) 

5.อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ (IT) 

6.อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์

รวม (TA) 

7.อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หน้ี (AP) 

 

 

 

 

อตัราส่วนมูลค่าตลาด 

1.อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไร

ต่อหุน้ (P/E) 

2.อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า

หุน้ตามบญัชี (P/BV) 
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โดยรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินประจาํปีในช่วงระยะเวลารวม 5 ปี เพ่ือทาํการวิเคราะห์อิทธิพลของอตัราส่วน

สภาพคล่องท่ีมีต่ออตัราส่วนมูลค่าตลาด 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรเป็นการศึกษาบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยี 

จํานวน 42 บริษัท ตั้ งแต่ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564 โดยศึกษาบริษัทท่ีมีขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาครบ 5 ปี ดังนั้น                

มีบริษทัเขา้เง่ือนไขการศึกษาจาํนวน 27บริษทั  

4.3 เคร่ืองมือวจิยัและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงบการเงินของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยี ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล SET-SMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และศึกษาขอ้มูลเอกสาร (Document 

Research) โดยศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทฤษฎี แนวคิด และผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบัการแจกแจงหรืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทัว่ไป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของ

ขอ้มูล ค่าสูงสุดของขอ้มูล ค่าตํ่าสุดของขอ้มูล  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) โดยนําข้อมูลท่ีได้ทั้ งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เทคนิคทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ โดยการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 

 

5. ผลการวจัิย 

ตารางที ่1 ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร (ค่าเฉล่ียปี 2560-2564) 

ตัวแปร จํานวน ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (CR) 27 0.45 6.07 1.77 1.30 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (QR) 27 0.24 5.55 1.15 1.11 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (INT) 27 0.22 2084.61 109.50 398.87 

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (AR) 27 2.37 27.52 5.71 4.73 

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ (IT) 27 1.79 17082.22 649.61 3284.16 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TA) 27 0.12 3.50 1.07 0.87 

อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี (AP) 27 1.44 19.89 5.56 3.97 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ (P/E) 27 10.05 246.06 32.98 44.72 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี (P/BV) 27 0.39 10.14 2.93 2.45 

  

จากตารางท่ี 1 พบว่า อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.45 ค่าสูงสุดเท่ากบั 6.07 ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั1.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั1.30 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.24 ค่าสูงสุด

เท่ากบั 5.55 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.11 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย 

มีค่าตํ่าสุดเท่ากับ 0.22 ค่าสูงสุดเท่ากับ 2084.61 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 109.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 398.87  

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 2.37 ค่าสูงสุดเท่ากบั 27.52 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.71ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานเท่ากบั 4.73 อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.79 ค่าสูงสุดเท่ากบั 17082.22 ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 649.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3284.16  อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 

0.12 ค่าสูงสุดเท่ากบั 3.50 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.87  อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หน้ี 

มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.44 ค่าสูงสุดเท่ากบั 19.89 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.97  อตัราส่วน

ราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 10.05 ค่าสูงสุดเท่ากบั 246.06 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 32.98 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 44.72  อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.39 ค่าสูงสุดเท่ากบั 10.14 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.45      

ผลการทดสอบสมมตฐิาน        

  สถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ Multiple Regression 

Analysis (MRA) ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดงัน้ี 

 

ตารางที ่ 2  อตัราส่วนทางการเงินส่งผลในทิศทางเดียวกนัต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ของ 

 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลย ี

ตัวแปรต้น 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 37.000 13.389   2.764 .012 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (CR) -25.109 15.973 -.733 -1.572 .132 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (QR) 20.607 18.024 .514 1.143 .267 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย 

(INT) 

.023 .013 .207 1.798 .088 

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (AR) -2.583 1.067 -.273 -2.421 .026* 

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ (IT) -.003 .002 -.232 -2.011 .059 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TA) -30.971 6.246 -.602 -4.958 .000** 

อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี (AP) 11.559 1.505 1.025 7.682 .000** 

R= 0.881 R2 = 0.777  F = 9.448 Sig = 0.00 ระดบันยัสาํคญัท่ี  0.05* ระดบันยัสาํคญัท่ี  0.01** 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราส่วน

ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ ไม่ส่งผลต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยี  สําหรับอตัราการหมุนเวียนของ

ลูกหน้ี (Beta = -.273) และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Beta = -.602) ส่งผลในทิศทางตรงกนัขา้มต่อ

อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กลุ่ม

เทคโนโลย ี และอตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี (Beta = 1.025) ส่งผลในทิศทางเดียวกนัต่ออตัราส่วนราคาตลาด

ต่อกาํไรต่อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยี  จากการทดสอบ

สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิ

ความสัมพนัธ์ (R) มีค่าเท่ากบั 0.881 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) มีค่าเท่ากบั 0.777 แสดงวา่ตวัแปรสามารถ

อธิบายผลของตวัแปรอตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ไดถึ้งร้อยละ 77.7  
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ตารางที ่ 3  อตัราส่วนทางการเงินส่งผลในทิศทางเดียวกนัต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชีของ 

 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลย ี

ตัวแปรต้น 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

  B Std. Error Beta   
(Constant) 3.290 1.177   2.796 .012 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (CR) -2.514 1.404 -1.338 -1.791 .089 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (QR) 2.886 1.584 1.313 1.822 .084 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย 

(INT) 

.003 .001 .410 2.220 .039* 

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (AR) .196 .094 .378 2.091 .050* 

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ (IT) .000 .000 -.186 -1.002 .329 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (TA) -.317 .549 -.112 -.577 .571 

อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี (AP) -.035 .132 -.056 -.262 .796 

R= 0.653 R2 = 0.426  F = 2.017 Sig = 0.00 ระดบันยัสาํคญัท่ี  0.05*  

 

จากตารางท่ี 3 พบว่าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อตัราการหมุนเวียน

ของสินคา้ อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม และอตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี  ไม่ส่งผลต่ออตัราส่วนราคา

ตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลย ีสาํหรับ

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (Beta = .410) และ อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (Beta = .378) 

ส่งผลในทิศทางเดียวกนัต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นตามบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยี จากการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิความสมัพนัธ์ (R) มีค่าเท่ากบั 0.653  ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) 

มีค่าเท่ากบั 0.426 แสดงวา่ตวัแปรสามารถอธิบายผลของตวัแปรอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชีไดถึ้ง

ร้อยละ 42.6  

 

6. อภิปรายผล  

สมมติฐานท่ี 1 อตัราส่วนทางการเงินส่งผลในทิศทางเดียวกนัต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลย ี

จากการศึกษาพบวา่ อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีส่งผลในทิศทางตรงกนัขา้มต่ออตัราส่วนราคาตลาด

ต่อกาํไรต่อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยี  สอดคลอ้งกบั

ดสักร สีดา (2561) พบว่าอตัราหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มท่ีส่งผลต่อมูลค่า

ตามราคาตลาดหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์  

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมส่งผลในทิศทางตรงกนัขา้มต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อ

หุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยสีอดคลอ้งกบั ปวีณา แซ่จูและ

เบญจพร โมกขะเวส (2564) พบวา่อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบักบั

มูลค่ากิจการวดัค่าโดยใชอ้ตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น และสอดคลอ้งกบัภาณุพงศ์ ตรีสกุลพงษ์ (2562) 
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Dwi Martani, Mulyono and Rahfiani Khairurizka (2009) และ ชาลินี แสงสร้อย (2558) พบวา่อตัราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยมี์นยัสาํคญัในทิศทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพยเ์ป็นการสะทอ้นสภาพคล่องของบริษทัในการ

ทาํกาํไร ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจของนักลงทุน ถา้เป็นไปในทางท่ีมากเกินไป ก็จะส่งผลต่อการแข่งขนักนัทาง

ธุรกิจท่ีนอ้ยเกินไป ซ่ึงจะส่งผลต่อการทาํกาํไรในระยะยาว  

อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ีส่งผลในทิศทางเดียวกันต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้นของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลย ี สอดคลอ้งกบั ภาณะพนัธ์ เพช็ร์ไพศาล 

และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ (2564) พบว่า อตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ี ระยะเวลาถวัเฉล่ียในการ ชาํระหน้ี                      

มีผลกระทบต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ และลินดา นอ้ยชนะ (2562) พบวา่อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี

การคา้มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อตัราส่วนความสามารถในการชําระ

ดอกเบ้ีย อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ ไม่ส่งผลต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ภาณะพนัธ์ เพ็ชร์ไพศาล และฐิตาภรณ์                  

สินจรูญศกัด์ิ (2564) พบว่า ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน ประกอบดว้ย อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราส่วนทุน

หมุนเวียนเร็ว ไม่มีผลกระทบต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อกาํไรต่อหุ้น และชาลินี แสงสร้อย (2558) ท่ีไม่พบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อตัราส่วนความสามารถใน              

การชาํระดอกเบ้ียกบัราคาหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนกัลงทุนส่วนใหญ่อาจไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัอตัราส่วน

เงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย และอตัราการ

หมุนเวียนของสินคา้ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดการลงทุนท่ีผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึง

เป็นปัจจัยพ้ืนฐานเป็นลําดับแรก แล้วจึงพิจารณาสภาพอุตสาหกรรม โดยรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมมาวเิคราะห์แต่ละส่วนเพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม (สุภาวรรณ สุจารี, 2564) 

สมมติฐานท่ี 2 อตัราส่วนทางการเงินส่งผลในทิศทางเดียวกนัต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตาม

บญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลย ี

จากการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียส่งผลในทิศทางเดียวกนัต่ออตัราส่วน

ราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นตามบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยี 

สอดคลอ้งกบัศุลีพร คาํเคร่ือง และเบญจพร โมกขะเวส (2564) พบวา่ อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย

มีอิทธิพลเชิงบวกต่อราคาหุ้น โดยความสามารถในการชําระดอกเบ้ียอาจแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน                     

การบริหารจดัการทางการเงินของกิจการจึงส่งผลเชิงบวกต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี 

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีส่งผลในทิศทางเดียวกนัต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบั โสภณ บุญถนอมวงศ์ 

(2558) พบว่า อตัราหมุนการเวียนลูกหน้ีการค้ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับอตัรากําไรขั้นตน้ อตัรากาํไรจาก                  

การดาํเนินงาน และ อตัรากาํไรสุทธิกล่าวคือ บริษทัมีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี หรือเป็น                   

การแปรสภาพลูกหน้ีการคา้เป็นเงินสด กิจการท่ีขายสินคา้และจดัเก็บเงินเป็นจาํนวนมากไดเ้ร็ว จึงทาํใหมี้เงินสด

เขา้มาใชใ้นกิจการไดเ้ร็ว บริษทัไม่ขาดสภาพคล่อง ทาํใหผ้ลกาํไรของบริษทัมีเพ่ิมข้ึน 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราการหมุนเวียนของสินคา้ อัตรา                     

การหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม และอตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ีไม่ส่งผลต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า               

หุ้นตามบัญชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กลุ่มเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั                 
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สุภาวรรณ สุจารี (2564) พบวา่อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ และอตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ีไม่มีอิทธิพลต่อ

อตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี และภาณะพนัธ์ เพช็ร์ไพศาล และฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ (2563) พบวา่ 

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม และอตัราการหมุนเวียนของเจา้หน้ีไม่มี

ผลกระทบต่ออตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ตามบญัชี  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

การวิจยัคร้ังน้ีพบว่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่ออตัราส่วนมูลค่าตลาด ประกอบดว้ย อตัราส่วน

ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยแ์ละอตัรา 

การหมุนเวียนของเจ้าหน้ี ดังนั้ นนักลงทุนควรให้ความสําคัญกับอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว เพ่ือใช้ใน                     

การวเิคราะห์และตดัสินใจลงทุนท่ีเหมาะสม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การวิจยัคร้ังต่อไปอาจศึกษาตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเพ่ิมเติม เช่น อตัราส่วนความสามารถ

ในการทาํกาํไร หรือ มูลค่ากิจการ เป็นตน้ 

(2) การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาโดยใชป้ระชากรจากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในการศึกษาคร้ังต่อไป

อาจศึกษาจากลุ่มกิจการอ่ืน เพ่ือสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลต่างกลุ่มธุรกิจ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณคณะบญัชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม ท่ีผลกัดนัทาํใหง้านวจิยัสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับอตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรัพยข์อง              

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงิน

กบัราคาหลกัทรัพยข์อง บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีทั้งน้ี

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี จดัเป็นกลุ่มท่ีมีความสําคญัในเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นตวักลางในการขบัเคล่ือน

หลายดา้นในเศรฐกิจ ทั้งยงัเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บความสนใจจากผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอยา่งมาก ซ่ึงการศึกษา

ในคร้ังน้ีใชต้วัแปรตน้คือ อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร อตัราส่วนวดัความสามารถใน

การบริหารหน้ีสิน หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย อตัราส่วนวดั

ความสามารถการทาํกาํไร อตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ โดยใชข้อ้มูลปี พ.ศ. 2559 จนถึง ปี พ.ศ. 2563 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  จาํนวน 37 บริษทั เก็บขอ้มูลไดท้ั้ งหมด และใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

Microsoft Office Excel และโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการประมวลผล ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้

โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดว้ยรายงานประจาํปีงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษทั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 

 จากผลการวิจยัเม่ือนาํมาวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบวา่หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัรากาํไร

สุทธิ อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กับอตัราส่วนทางการเงินกับราคา

หลกัทรัพย ์

 

คาํสําคญั: อตัราส่วนทางการเงิน ราคาหลกัทรัพย ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study was to study the financial ratios and securities prices of the Stock Exchange 

of Thailand, the technology industry group. and the relationship between financial ratios and securities prices of 

Listed company on the Stock Exchange of Thailand, Technology Industry Group. The technology industry It is 

an important group in Thailand's economy. and being an intermediary in driving many aspects of the economy It 

is also a group that has received a lot of attention from investors in the stock market. In this study, the primary 

variable was Operating efficiency ratio. Inventory turnover rate Total Asset Turnover Ratio Fixed Asset Turnover 

Ratio Debt Management Capability Ratio Total Liabilities to Equity Interest Coverage Ratio Profitability Ratio 

gross margin net profit margin Return on Total Assets Return on Equity. By using the data from 2016 to the year 

2020 of 37 companies listed on the Stock Exchange of Thailand, technology industry group, all data can be 

collected. and use Microsoft Office Excel package and SPSS statistical package to process The data collection 

used by the data used in this study is secondary data (Secondary Data) consisting of annual reports, financial 

statements, notes to financial statements, the Stock Exchange of Thailand during the year 2016-2020. 

 From the research results when used for multiple regression analysis. It was found that Total liabilities 

to shareholders. Equity net profit margin. Total Asset. Return  on Equity Of companies listed on the Stock 

Exchange of Thailand, the technology industry is related to financial ratios and securities prices. 

 

Keywords: Financial Ratio Stock Prices and Technology Industry 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ราคาของหลกัทรัพยถื์อเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งมากในตลาดทุน และเป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยตดัสินใจการลงทุน

เน่ืองจากราคาหลกัทรัพยน์ั้นเปรียบเสมือนตวัช้ีวดัความสําเร็จของบริษทัอย่างหน่ึง กล่าวคือ หากบริษทันั้นมี              

การดาํเนินงานท่ีดียอ่มทาํใหร้าคาหลกัทรัพยมี์ราคาสูงข้ึนตามไปดว้ย และ เม่ือราคาหลกัทรัพยสู์งข้ึนก็ยอ่มทาํให้

มูลค่าของบริษทัสูงข้ึนไปดว้ยเช่นเดียวกัน ดังนั้นในการลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ 

ประกอบการตดัสินใจลงทุนดงัเช่นการวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของบริษทัท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจพ้ืนฐานของบริษทั และ 

ช่วยในการคาดการณ์ราคาหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยหน่ึงในวิธีของการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานนั้นคือ การอ่านรายงาน

การเงินของบริษทั ซ่ึงในการอ่านรายงานการเงินนั้นอาจจะพบปัญหาเร่ืองการไม่เขา้ใจความหมายของตวัเลขใน

งบและยากต่อการตีความ ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีนิยมนาํมาใชน้ั้นคือ อตัราส่วนทางการเงินท่ีสะทอ้นความหมายในแง่

ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการต่างๆ ท่ีปรากฏในงบจึงจะช่วยใหก้ารอ่านรายงานการเงินและทาํใหก้ารตดัสินใจใน

การลงทุนทาํไดง่้ายข้ึน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557)  
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 งานวิจยัน้ีจดัทาํเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทสาํคญั

และมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติประจาํวนัของมนุษยใ์นเกือบทุกดา้น ช่วยทาํใหเ้กิดความสะดวกสบาย ทนัสมยั

ประหยดัเวลา ช่วยแก้ปัญหาและตดัสินใจ มีประโยชน์ในด้านการเรียนรู้ การทาํงาน และการติดต่อส่ือสาร

เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นํามาซ่ึงการสร้างนวตักรรม (Innovation) อย่างมากมาย เพ่ือตอบสนอง                 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยงัช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต และยงักลายเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีใช้

ในการผลกัดนัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซ่ึงจดัวา่สาํคญัเป็นอยา่งมาก

ในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และความมัง่คงของประเทศ (ดนุวศิน เจริญ, 2554) 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาอัตราส่วนทางการเงินและราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                    

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี 

(2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิเกีย่วกบัอตัราส่วนทางการเงนิ   

            อตัราส่วนทางการเงิน  (Financial ratio) เป็นการนาํตวัเลขท่ีอยูใ่นงบการเงิน มาหาอตัราส่วนเพ่ือใชใ้น

การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกิจการอ่ืนหรือ เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีต ช่วยให้ผูว้ิเคราะห์

ประเมินผลการดาํเนินงาน แนวโนม้ และความเส่ียง ของกิจการไดดี้ยิง่ข้ึน 

 อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี (Account Receivable Turnover) คือ จาํนวนคร้ังท่ีกิจการสามารถเก็บเงินจาก

การขายเช่ือได ้คาํนวณโดยยอดขายเช่ือสุทธิหารดว้ย ลูกหน้ีการคา้เฉล่ีย โดยท่ีลูกหน้ีการคา้เฉล่ียคือลูกหน้ีการคา้

ตน้งวดบวกลูกหน้ีการคา้ปลายงวดหารดว้ย 2 หากอตัราหมุนเวียนของลูกหน้ีสูงหมายความว่ากิจการสามารถ              

เก็บเงินจากการขายเช่ือไดเ้ร็ว แต่หากอตัราน้ีสูงเกินไปอาจหมายถึงกิจการเขม้งวดในการให้เครดิตกบัลูกคา้              

มากเกินไปทาํใหเ้สียเปรียบในการแข่งขนั ดงันั้นการนาํอตัราส่วนน้ีไปเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนจึงควรดูนโยบาย

การใหเ้ครดิตแก่ลูกหน้ีของกิจการดว้ย 

 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) คือ อัตราส่วนท่ีนํา หน้ีสินรวม                  

หารดว้ย ส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนน้ีจะแสดง โครงสร้างเงินทุน ของกิจการว่า สินทรัพย ์ ของกิจการมาจาก              

การกูย้มื หรือมาจากทุนของกิจการ ถา้อตัราส่วนน้ีสูงมีโอกาสท่ีกิจการจะไม่สามารถชาํระ ดอกเบ้ีย ไดสู้งตามไปดว้ย 

เน่ืองจากหน้ีสินท่ีมากทาํให้กิจการมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งชาํระดอกเบ้ียทุกงวดไม่วา่กิจการนั้นจะกาํไรหรือขาดทุน 

ซ่ึงต่างจากส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีหากกิจการขาดทุนอาจจะพิจารณาไม่จ่าย เงินปันผลก็ได ้

 แนวคดิเกีย่วกบัตลาดหลกัทรัพย์ 

เป็นสถานท่ีท่ีนายหนา้ซ้ือขายหุน้(โบรกเกอร์) และนกัลงทุนสามารถซ้ือและขายหลกัทรัพย ์เช่น หุน้ของ

ทุน พนัธบตัร และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ ตลาดหลกัทรัพยย์งัให้บริการอาํนวยความสะดวกสาํหรับการออก

และไถ่ถอนหลกัทรัพย ์เช่น ตราสาร และกิจกรรมเงินทุน รวมถึงการจ่ายรายไดแ้ละเงินปันผล หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน
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ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยป์ระกอบไปดว้ย หุ้นท่ีถูกออกโดยบริษทัท่ีจดทะเบียน หน่วยลงทุน ตราสารอนุพนัธ์ 

ผลิตภณัฑก์ารลงทุนรวม และพนัธบตัร ตลาดหลกัทรัพยม์กัจะทาํหนา้ท่ีเป็นตลาด"การประมูลขายทอดตลาดอยา่ง

ต่อเน่ือง" กบัผูซ้ื้อและผูข้ายท่ีทาํธุรกรรมผ่าน Open outcry ท่ีตาํแหน่งศูนยก์ลาง เช่น ชั้นของการแลกเปล่ียน หรือ

การใชบ้ริการระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2554) 

แนวคดิเกีย่วกบักลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

              การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลายแห่งนาํระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) เข้ามาช่วยจัดการด้านผลิต การสั่งซ้ือ                  

การพสัดุ การเงิน บุคลากร และงานดา้นอ่ืน ๆ ในโรงงาน MIS จึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการวางแผน การออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์การวจิยัเพ่ือพฒันา และมีบทบาทสาํคญัในการควบคุมการปฏิบติัการของเคร่ืองจกัรในโรงงาน ตวัอยา่ง

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต ์ไดใ้ชค้อมพิวเตอร์แบบรถยนต ์

ปฏิบัติการการผลิต การขบัเคล่ือน การบริการ และการขาย รวมทั้ งออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถ

ปฏิบติังานในโรงงานไดใ้นรูปแบบหุ่นยนต์ ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมสมรรถนะในการผลิต และลดค่าใชจ่้ายดา้น

แรงงาน อุตสาหกรรมการพิมพ ์อุตสาหกรรมประเภทน้ี ใชร้ะบบการพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing) 

ในการจดัเตรียมตน้ฉบบับรรณาธิกรณ์ตีพิมพ ์จดัเก็บ และจาํหน่าย และสามารถพิมพข์อ้มูลจากระบบไปรษณีย์

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) วดิีโอเทก็ซ์ วสัดุยอ่ส่วนและเทเลเท็กซ์ได ้รวมทั้งการพิมพภ์าพโดยใชเ้ทอร์มินลันาํเสนอ

ภาพ (Visual Display Terminal) (ถนอมศกัด์ิ สอนสกลุ, 2558)  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

    ตวัแปรต้น                                                                               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

ราคาหลกัทรัพย ์

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

 

1. อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

     1.1 อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 

     1.2 อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 

     1.3 อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 

2. อตัราส่วนวดัความสามารถในการบริหารหน้ีสิน 

     2.1 หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

     2.2 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 

3. อตัราส่วนวดัความสามารถการทาํกาํไร 

     3.1 อตัรากาํไรขั้นตน้ 

     3.3 อตัรากาํไรสุทธิ 

     3.4 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

     3.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1. อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

2. อตัราส่วนวดัความสามารถมนการบริหารหน้ีสินมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

3. อตัราส่วนวดัความสามารถการทาํกาํไรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาขอ้มูลเอกสาร (Document Research) โดยศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ทั้ งท่ีเป็น

ทฤษฎีแนวคิดและผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลค่าเศรษฐศาสตร์มูลค่าเพ่ิมทางการตลาดอตัราส่วนทางการเงินผลตอบแทน

หุน้สามญัของ บริษทั ท่ีเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกต่อสาธารณชนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

การศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัน้ี คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลย ีโดยเก็บขอ้มูลจากงบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลย ีจาํนวน 40 บริษทั ระยะเวลา 5 ปี  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และประมวลผลทางสถิติใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี โปรแกรม

สาํเร็จรูป Microsoft Office Excel และ โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ประกอบดว้ยรายงานประจาํปีงบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษทั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 ซ่ึงเก็บขอ้มูลตวัแปรไดค้รบถว้น จาํนวนทั้งส้ิน 37 บริษทั ระยะเวลา 5 ปีรวมเป็นจาํนวน 

185 ขอ้มูล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จะทาํการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการแจกแจงหรือ

อธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาทัว่ไป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ค่าสูงสุดของ

ขอ้มูล (Maximum) ค่าตํ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยนําข้อมูลท่ีได้ทั้ งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

เทคนิคทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis : MRA) เพ่ือวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่
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และมีความสัมพนัธ์กันในลกัษณะใด ซ่ึงจะเป็นไปตามสมมติฐานเม่ือระดับนัยสําคญัท่ีไดมี้ค่าน้อยกว่าระดบั

นยัสาํคญัท่ีกาํหนดคือ 0.05 

 

5. ผลการวจัิย 

 งานวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย”ี นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบความ โดยมี

การศึกษาผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1  ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ อตัราส่วนทางการเงิน  

 และราคาหลกัทรัพยร์วม (เฉล่ียปี 2559-2563) 

ตวัแปร จาํนวน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. อตัราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      

อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 37 1.87 16,589.69 510.88 2,724.52 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 37 0.12 3.54 0.95 0.80 

อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร 37 0.42 190.16 18.25 35.93 

2. อตัราส่วนวัดความสามารถในการบริหารหนี้สิน      

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 37 0.15 54.87 3.04 8.88 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 37 (29.94) 1,772.08 87.32 300.65 

3. อตัราส่วนวัดความสามารถการทํากาํไร      

อตัรากาํไรขั้นตน้ 37 4.31 43.25 19.15 10.94 

อตัรากาํไรสุทธิ 37 (89.18) 162.28 5.30 31.69 

อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม 37 (11.69) 23.49 4.82 6.72 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 37 (95.87) 40.65 4.85 20.38 

ราคาหลกัทรัพย ์ 37 0.14 209.20 21.67 44.53 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.87 มีค่าสูงสุดเท่ากบั 

16,589.69 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 510.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2,724.52 อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์

รวม มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.12 มีค่าสูงสุดเท่ากบั 3.54 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80 อตัรา

หมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.42 มีค่าสูงสุดเท่ากบั 190.16 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.25 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 35.93 หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.42 มีค่าสูงสุดเท่ากบั 54.87 ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.88 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 

(29.94) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 1,772.08 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 87.32 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 300.65 อตัรากาํไรขั้นตน้ 

มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 4.31 มีค่าสูงสุดเท่ากบั 43.25 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 19.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.94 อตัรา

กาํไรสุทธิ มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั (89.18) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 162.28 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

31.69 อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั (11.69) มีค่าสูงสุดเท่ากบั 23.49 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.82 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.72 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั (95.87) มีค่าสูงสุด
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เท่ากบั 40.65 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 20.38 ราคาหลกัทรัพย ์มีค่าตํ่าสุดเท่ากบั 0.14               

มีค่าสูงสุดเท่ากบั 209.20 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 21.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 44.53 

 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐานอตัราส่วนทางการเงินมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์

ตวัแปรตน้ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 
t Sig. 

Coefficients 

B Std. Error Beta 
  

(Constant) 18.339 30.357 
 

0.604 0.551 

1. อตัราส่วนวัดประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน 

     

อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 0.000 0.003 0.004 0.026 0.980 

อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 14.053 17.713 0.251 0.793 0.435 

อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร (0.333) 0.263 (0.269) (1.266) 0.218 

2. อตัราส่วนวัดความสามารถในการ

บริหารหนี้สิน 

     

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 2.911 0.920 0.580 3.163 0.004** 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 0.026 0.024 0.178 1.104 0.281 

3. อตัราส่วนวัดความสามารถการทํากาํไร      

อตัรากาํไรขั้นตน้ (0.446) 1.081 (0.110) (0.413) 0.683 

อตัรากาํไรสุทธิ 0.419 0.168 0.51 2.498 0.015** 

อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม 0.383 0.166 0.219 2.305 0.023** 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (4.248) 1.217 (0.317) (3.490) 0.001** 

R Square = 0.473  R = 0.21   F =1.797   Sig = 0.107  ** ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 *ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้MRA พบวา่มีค่า R Square เท่ากบั 0.473 แสดงให้เห็น

ว่าโอกาสท่ีจะเป็นไปของกรอบแนวคิดงานวิจยัเร่ืองน้ีท่ีจะนาํไปใช้ในการพยากรณ์เป็นไปไดถึ้งร้อยละ 47.3                  

ซ่ึงสามารถอธิบายตามสมมติฐานเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี  

1. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ราคาหลกัทรัพย ์พบวา่อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งไม่มี

นัยสําคญัระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.980 แสดงว่า อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือไม่มีความสัมพนัธ์                 

เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์ผลการทดสอบสมมติฐาน : ปฏิเสธสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัราคาหลกัทรัพย ์พบวา่อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย์

อย่างไม่มีนัยสําคญัระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.435 แสดงว่า อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมไม่มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์ผลการทดสอบสมมติฐาน : ปฏิเสธสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคา

หลักทรัพย์ พบว่าอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับราคาหลกัทรัพย์อย่างไม่มี
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นยัสาํคญัระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.218 แสดงวา่ อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวรไม่มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัราคาหลกัทรัพย ์ผลการทดสอบสมมติฐาน : ปฏิเสธสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคา

หลกัทรัพย ์พบว่าหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับราคาหลกัทรัพยอ์ย่างมีนัยสําคญั

ระดับ 0.01 มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 แสดงว่า หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับราคา

หลกัทรัพย ์ผลการทดสอบสมมุติฐาน : ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 4 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 5 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัราคาหลกัทรัพย ์พบวา่อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย์

อย่างไม่มีนัยสําคญัระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.281 แสดงว่า อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไม่มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์ผลการทดสอบสมมติฐาน : ปฏิเสธสมมติฐานขอ้ท่ี 5 

6. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 6 อตัรากาํไรขั้นตน้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์พบวา่

อตัรากาํไรขั้นตน้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งไม่มีนยัสาํคญัระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.683 

แสดงว่า อตัรากาํไรขั้นตน้ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับราคาหลกัทรัพย ์ผลการทดสอบสมมติฐาน : ปฏิเสธ

สมมติฐานขอ้ท่ี 6 

7. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 7 อตัรากาํไรสุทธิมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์พบว่า

อตัรากาํไรสุทธิมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยอ์ย่างไม่มีนยัสาํคญัระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.015 

แสดงว่า อตัรากาํไรสุทธิไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย ์ผลการทดสอบสมมติฐาน : ยอมรับ

สมมติฐานขอ้ท่ี 7 

8. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 8 อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคา

หลกัทรัพย ์พบว่าอตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์อย่างไม่มี

นัยสําคญัระดับ 0.05 มีค่า Sig เท่ากับ 0.023 แสดงว่า อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วมไม่มีความสัมพนัธ์                

เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์ผลการทดสอบสมมติฐาน : ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 8 

9. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 9 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั

ราคาหลกัทรัพย ์พบวา่อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งไม่มี

นัยสําคญัระดบั 0.05 มีค่า Sig เท่ากบั 0.001 แสดงว่า อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์             

เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์ผลการทดสอบสมมติฐาน : ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 9 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการทดสอบพบวา่อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทน

สินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ (ชุดาพร สอนภกัดี และทาริกา แยม้ขะมงั, 2564) ไดศึ้กษาเร่ือง อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ ระยะเวลาชาํระ

หน้ี อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม อตัรากาํไรขั้นตน้ และอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีความสัมพนัธ์ 

กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เท่ากบัวา่ อตัราส่วนหมุนเวียน 

ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ศรีสุดา นามรักษา, 

2561) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียน
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ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผลการวิจยัพบวา่ อตัราส่วนเงินหมุนเวียนมีค่ามากกวา่ 0.05 อตัราส่วนเงิน

หมุนเวยีนจึงไม่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ฐิภทัรา ดิตยานนัทกลู, 

2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสาระสนเทศและการส่ือสาร 

ผลการวจิยัพบวา่ ทุกอตัราส่วนทางการเงินไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

จากผลการทดสอบหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์พบว่า

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั แสดงวา่ หน้ีสินรวม

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ฐิภทัรา ดิตยานนัทกูล, 

2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสาระสนเทศและการส่ือสาร 

ผลการวิจัยพบว่า หน้ีสินรวมต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ นอกนั้ น                      

ทุกอตัราส่วนทางการเงินไม่มีความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยทาํการศึกษาช่วง              

ปี พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นระยะเวลา 5 ปี ดงันั้นผูส้นใจลงทุนควรใหค้วามสนใจและความสาํคญัเป็นพิเศษ เก่ียวกบั

อตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนของสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น ให้มากข้ึน เพราะจะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพยท่ี์เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอตัราส่วนอ่ืนๆ นักลงทุนควร

พิจารณาเป็นอนัดบัรองลงมา หรือพิจารณาควบคู่กนัไป  

(2) เน่ืองจากนกัธุรกิจมีความเส่ียงดา้นความปลอดภยัท่ีมาก เราจึงหาแนวทางในการสร้างทศันคติท่ี

ดีเก่ียวกบัการลงทุนและใหค้วามรู้เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในการลงทุน  

(3) เน่ืองจากนักธุรกิจส่วนใหญ่รับรู้ความเส่ียงด้านสังคม โดยกังวลว่าลงทุนไปจะได้ผลกาํไร

เพ่ิมข้ึนหรือลดลง จึงควรท่ีจะศึกษาและส่ือสารขอ้มูลใหถ่ี้ถว้นมากยิง่ข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) จากการศึกษางานวิจยัน้ี เป็นเพียงแค่การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง

การเงินและราคาหลกัทรัพยเ์ท่านั้น ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาเก่ียวความสมัพนัธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ  

(2) ในการทาํวิจยัคร้ังถดัไปควรท่ีจะขยายการศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีน่าสนใจ หรือเพ่ิม

กลุ่มตวัอยา่งบริษทัในการศึกษาคร้ังต่อไป เพ่ือเป็นประโยชน์ใหก้บันกัลงทุนและผูบ้ริหารมากยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์(SET100) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ โดยการศึกษาในคร้ังน้ี                  

ใชข้อ้มูลรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 ถึง ไตรมาสสุดทา้ยของปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 20  

ไตรมาส จาํนวน 11 บริษทั ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) ดว้ยการเลือกนาํเขา้ตวัแปรวิธี Stepwise และตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยดว้ย

สถิติทดสอบ F-Test t-Test และค่า R Square (R2) และตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวัแปรอิสระ 

(Multicollinearity) โดยการใช ้Correlation Matrix ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียว

และสันทนาการ (PRI) ผลการวจิยั  พบวา่ กระแสเงินสดอิสระกาํไรต่อหุ้น และมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น มีอิทธิพล

ต่อตวัแปรตามคือราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียวและสนัทนาการในทิศทางบวก 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย,์ อุตสาหกรรมบริการ, กระแสเงินสดอิสระ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the factors affecting the securities prices of companies listed 

on the Stock Exchange of Thailand (SET100) in the service industry,tourism and Leisure. In this study, quarterly 

data from the first quarter of 2015 to the last quarter of 2019 were used for a total of 20 quarters for 11 companies. 
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Data were analyzed using multiple regression analysis. Regression Analysis) by selecting the input variables 

Stepwise method and checking the statistical reliability of the regression equation with F-Test t-Test and R Square 

(R2) and checking the linear relationship between the independent variables. (Multicollinearity) by using the 

correlation matrix of securities prices in the tourism and leisure sector (PRI) sector. The research found that free 

cash flow, earnings per share,and book value per share were positive influence on the securities prices of service 

industry group, the tourism and leisure.  

 

Keywords: Factors Affecting Stock Prices, Service Industry, Free Cash Flow 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว คืออุตสาหกรรมท่ีจัดให้มีบริการด้านการท่องเท่ียวทั้ งภายในและภายนอก

ราชอาณาจกัรโดยมีค่าตอบแทน  รวมถึงธุรกิจนาํเท่ียว ธุรกิจโรงแรมนกัท่องเท่ียว ธุรกิจภตัตาคาร สถานบริการ

และสถานท่ีตากอากาศสาํหรับนกัท่องเท่ียว ธุรกิจการขายของท่ีระลึกหรือสินคา้สาํหรับนกัท่องเท่ียว ธุรกิจการกีฬา

สาํหรับนกัท่องเท่ียว การดาํเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการดาํเนินงาน

อ่ืนใดโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือชกันาํหรือส่งเสริมใหมี้การเดินทางท่องเท่ียว (พระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย, 2522) ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ เป็นหมวดธุรกิจหน่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ                   

โดยภาคการท่องเท่ียวนับว่ามีความสําคญัในฐานะเป็นกลไกหลกัในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงท่ีผา่นมาการท่องเท่ียวมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและสามารถสร้างรายได้

ใหก้บัประเทศเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 6 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

ของเศรษฐกิจไทย (ชยัธวชั โขวฑูิรกิจ, 2560) 

 กระแสเงินสดมีความสําคญัต่อการตดัสินใจการลงทุนของกิจการเพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีใน

อนาคต บริษทัท่ีมีกระแสเงินสดมากกว่าย่อมมีโอกาสลงทุนสูงกว่าบริษทัท่ีมีกระแสเงินสดนอ้ย (Habib, 2011) 

เม่ือบริษทัมีกระแสเงินสดมาก บริษทัสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนไดห้ลากหลายมากกว่า เช่น การซ้ือกิจการ 

การลงทุนในโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการขยายการผลิตท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั นอกจากนั้นนกัลงทุนยงัสามารถวเิคราะห์

แนวโนม้ผลตอบแทนของบริษทัในอนาคตไดด้ว้ยการพิจารณาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนวา่บริษทั

มีการลงทุนมากนอ้ยเพียงใดในแต่ละงวดบญัชี ถา้บริษทัมีการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ยอ่มแสดงถึงผลตอบแทนท่ีใน

อนาคตท่ีสูงข้ึนได ้ ยงัมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนกระแสเงินสดและกระแสเงินสดอิสระกบัผล

การดําเนินงานและราคาหุ้น โดยอัตราส่วนกระแสเงินสดท่ีพบในงานวิจัยสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนกาํไร อตัราส่วนประสิทธิภาพการลงทุน และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี 

(Arinovic-Barac, 2011) ซ่ึงสามารถนาํใชท้าํนายกิจการท่ีไม่สามารถจ่ายหน้ีเม่ือถึงกาํหนดระยะเวลาชาํระเงินและ

ผลการดาํเนินงานได ้(Joost, 2007) 

 จากงานวิจยัท่ีผ่านมาในอดีต เม่ือวิเคราะห์สภาพคล่อง เงินสดและกระแสเงินสดท่ีใช้ในการดาํเนิน

กิจการ งานวิจยัส่วนใหญ่ศึกษารายการกระแสเงินสดอิสระ ซ่ึงกระแสเงินสดอิสระหมายถึง เป็นเงินสดท่ีฝ่าย

บริหารสามารถนําไปใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่ส่งผลให้กิจการต้องออกจากธุรกิจท่ีดําเนินการอยู่ โดยมี

ความสัมพนัธ์กับผลการดาํเนินงานและราคาหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม  ขณะท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2015) นิยามวา่ กระแสเงินสดอิสระของกิจการ (free cash flow to firm หรือ FCFF) เป็นกระแสเงินสดหลงัจากได้
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หักค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการดาํเนินงาน ตลอดจนภาษีจ่ายของกิจการไปแลว้ รวมทั้งหักเงินทุนหมุนเวียน (working 

capital) และรายจ่ายเพ่ือการลงทุน (investment in fixed capital) ออกไปแลว้ดงันั้นกิจการจึงสามารถนากระแสเงิน

สดส่วนน้ีมาจ่ายใหแ้ก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการไดแ้ก่ เจา้หน้ี หรือผูถื้อหุน้  

 ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวา่นิยามกระแสเงินสดอิสระรูปแบบใดท่ีใหข้อ้มูลท่ีมีคุณค่า

และเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลบัญชีมากท่ีสุด  ซ่ึงวดัไดจ้ากความสัมพนัธ์ระหว่างนิยามกระแสเงินสดอิสระในแต่ละ

รูปแบบกบัมูลค่าราคาตามตลาด  ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อผู ้ลงทุนท่ีสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET100)                      

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียวและสนัทนาการต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET100)                 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียวและสนัทนาการ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  

     กระแสเงนิสด 

 งบกระแสเงนิสด (Cash Flow Statement) เป็นส่วนประกอบหน่ึงของงบการเงินท่ีจะ แสดงถึงกระแสเงิน

สดเขา้ กระแสเงินสดออกและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการในรอบระยะเวลาหน่ึง (พรชนก รัตนไพจิตร, 2557) 

และเป็นแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีผูใ้ชง้บการเงินใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเงินรวมไปถึงสภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหน้ี ตลอดจนความสามารถ

ของกิจการท่ีจะจดัการเก่ียวกบัจาํนวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดเพ่ือปรับใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของ

โอกาสและสถานการณ์ท่ี เกิดข้ึน (วรศกัด์ิ ทุมมานนท์, 2555) ขอ้มูลกระแสเงินสดนั้นยงัช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงิน

สามารถนาํไป สร้างแบบจาํลองเพ่ือประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีแตกต่าง

กัน รวมทั้ งช่วยเพ่ิมความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ของผลการดาํเนินงานท่ีรายงานโดยกิจการท่ีมี                  

ความแตกต่างกนั เน่ืองจากไดต้ดัผลกระทบท่ีเกิดจากการใชว้ิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีแตกต่างกนัสาํหรับ รายการและ

เหตุการณ์ท่ีเหมือนกนัออกไปแลว้ (สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2558)   

 กระแสเงินสดอิสระ หมายถึง กระแสเงินสดท่ีฝ่ายบริหารสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งอิสระตามความตอ้งการ 

โดยไม่ทาํให้บริษทัตอ้งออกจากธุรกิจ เช่น ไม่รักษาระดบักาลงัการผลิตท่ีมีอยู ่ไม่เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิท่ี

ครบกาํหนด กระแสเงินสดอิสระเป็นบวกแสดงวา่บริษทัสามารถสร้างเงินสดไดม้ากกวา่ท่ีใชไ้ปในการดาํเนินงาน

ของบริษทัและจ่ายซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ขณะท่ีกระแสเงินสดอิสระเป็นลบแสดงวา่บริษทัสร้างเงินสดจาก

การดาํเนินงานไดน้อ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและคา่ใชจ่้ายซ้ือสินทรัพยเ์พ่ือการลงทุน แต่ไม่หมายความวา่

กระแสเงินสดอิสระเป็นลบจะส่งผลไม่ดีแก่กิจการ เพราะอาจหมายถึงบริษทัมีการลงทุนจาํนวนมากเพ่ือหวงั

ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจในอนาคต  
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กระแสเงนิสดอสิระของกจิการ 

นิยามกระแสเงินสดอิสระของกิจการและกระแสเงินสดอิสระของผูถื้อหุน้ต่างกนัท่ี กระแสเงินสดอิสระ

ของกิจการยงัไม่มีการหักภาระผกูพนัและการจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือจ่ายคือ

เจ้าหน้ีท่ีกิจการมีภาระผูกพนัและผูถื้อหุ้น ขณะท่ีกระแสเงินสดอิสระของผูถื้อหุ้นเป็นกระแสเงินสดท่ีเหลือ

ภายหลงัการหกัภาระผกูพนัและการจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิของกิจการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะนาํกระแส

เงินสดท่ีเหลือนั้นไปจ่ายให้กับผูถื้อหุ้นเป็นหลกัเท่านั้น แต่เน่ืองจากบริษทัในประเทศไทยไม่มีการออกหุ้น

บุริมสิทธิมากนกั ทาํให้นิยามกระแสเงินสดอิสระทั้งสองรูปแบบต่างกนัท่ีก่อนการจ่ายภาระผูกพนัและภายหลงั

การจ่ายภาระผกูพนัของบริษทั  

แนวคดิการลงทุนในตราสารทุน 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ยงัคงมีหลกัการท่ีขดัแยง้กบัแนวคิดตลาดทุนท่ีมีประสิทธิภาพอยูบ่า้ง แต่สาํหรับ

การวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์มีการสนับสนุนแนวคิดประสิทธิภาพของตลาดทุนคือการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน 

(Fundamental Analysis) โดยเป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่ามูลค่าท่ีแท้จริงของหลกัทรัพย ์(Intrinsic Value) จะข้ึนอยู่กับ

ปัจจยัพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะฉะนั้น นักลงทุนควรจะนาํปัจจยัพ้ืนฐานมาใชใ้นการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์

โดยทาํการประเมินราคาท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยท่ี์ไดม้าจากการวิเคราะห์ แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

(Market Value) โดยนกัลงทุนจะตดัสินใจซ้ือหลกัทรัพยเ์ม่ือราคาตลาดตํ่ากว่าราคาท่ีแทจ้ริงและในทางกลบักนั 

นกัลงทุนจะตดัสินใจขายหลกัทรัพยเ์ม่ือราคาตลาดมีมูลค่าสูงกวา่ราคาท่ีแทจ้ริง 

3. แนวคดิในการวดัผลการดาํเนินงานของกจิการ  

แนวคิดในการวดัผลการดําเนินงานของ Wolk, Dodd, and Rozycki (2008) ได้จําแนกประเภทของ                

การวดัผลการดาํเนินงานไวเ้ป็น 2 ประเภทยอ่ยดงัน้ี  

1. แนวคิดการวดัผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั (Current Operation Concept) สาํหรับแนวความคิดน้ี

มีความเช่ือวา่รายงานทางการเงินควรจะให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและให้เฉพาะขอ้มูลท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

เพ่ือท่ีจะทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินเกิดประโยชน์ในการนาํรายงานทางการเงินไปใชใ้นการตดัสินใจมากท่ีสุด ดงันั้น 

รายการท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดเ้กิดตามปกติวิสัยของ กิจการก็อาจจะไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจ อีกทั้ง

อาจจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในรายงานทางการเงินท่ีคลาดเคล่ือนอีกดว้ย  

2. แนวคิดรวมหมดทุกอยา่ง (All-Inclusive Concept) สาํหรับแนวความคิดน้ี จะเห็นดว้ยกบัการแสดง

รายการในรูปแบบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงจะรวมทั้งในส่วนของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน

ตามปกติของกิจการและรายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยส่งผลต่อส่วนของเจา้ของ เหตุท่ีผูส้นบัสนุนเห็นดว้ยกบั

แนวคิดน้ีเพราะว่าผูใ้ช้งบการเงินอาจจะเขา้ใจผิดในผลการดาํเนินงานของกิจการถา้กิจการไม่แสดงรายอย่าง

ครบถว้น 

 4. แนวคดิผลตอบแทนหลกัทรัพย์ 

ผลตอบแทนหลกัทรัพย ์หมายถึง ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนได้รับจากการลงทุนใน หลกัทรัพย ์โดยท่ี

ผลตอบแทนจากหลกัทรัพยน์ั้น สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี (จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2558) 

 1. ผลตอบแทนจากการลงทุนระหว่างงวด (Yield) หมายถึง เงินสดปันผลหรือดอกเบ้ียท่ีผูอ้อก

หลกัทรัพยห์รือตราสารจ่ายให้กบัผูล้งทุนหรือผูท่ี้ถือหลกัทรัพยใ์นระหวา่งการลงทุนนั้น ซ่ึงอาจมีค่าเป็นศูนยห์รือ

เป็นบวกได ้ 
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 2. ผลกาํไรส่วนต่างจากราคาหลกัทรัพย ์(Capital Gain) หมายถึง กระแสเงินสดท่ีไดรั้บจากการ

เพ่ิมข้ึนของมูลค่าหลกัทรัพยเ์กิดเป็นกาํไรส่วนเกินทุน ซ่ึงอาจมีค่าเป็นศูนยห์รือเป็นบวกหรือเป็นลบได ้

5. กาํไรทางบัญชีกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

 ขอ้มูลทางการเงินของกิจการเป็นขอ้มูลท่ีมีความสําคญัท่ีผูล้งทุนจะนําไปใช้ประเมินประสิทธิภาพ                

การดําเนินงานของกิจการสถาบันพฒันาความรู้ตลาดทุน (2558) กล่าวว่า อัตรา ผลตอบแทนหลักทรัพย์มี

ความสมัพนัธ์กบักาํไรทางบญัชี โดยนกัลงทุนจะนาํรายงานทางการเงินทั้ง ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือใช้คาดการณ์กําไรและการจ่ายเงินปันผลของกิจการ อีกทั้ งเพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตดัสินใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าก ความสมัพนัธ์ท่ีกล่าวไปขา้งตน้นั้น จะเห็นวา่การเปล่ียนแปลง

ในหลกัทรัพยใ์นระยะเวลาหน่ึงนั้น จะเกิดไดจ้ากขอ้มูลสาํคญั 2 ชนิด ไดแ้ก่ กาํไรขาดทุนของกิจการและปัจจยัอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะ เป็นเศรษฐกิจทั้งภายในภายนอก ความเส่ียงประเภทต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงถา้เกิดการเปล่ียนแปลง

ในขอ้มูลสาํคญัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ก็จะทาํใหร้าคาหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงเสมอ กล่าวคือ ถา้กิจการมี กาํไรทาง

บญัชีท่ีดีมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึนไปตามกนั ในทาง

ตรงกนัขา้มถา้กิจการประสบภาวะขาดทุน มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ี ลดลง ก็จะส่งผลทาํให้ราคาหลกัทรัพย์

ปรับตวัลดตํ่าลงไปดว้ย   

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

         ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มโรงแรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของชยัธวชั โขวิฑูรกิจ 

(2560) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างแบบจาํลองความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจการท่องเท่ียวและ

สนัทนาการของบริษทัตวัแทน 6 บริษทั ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม กบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจ

การท่องเท่ียวและสันทนาการ รวม 7 ตวัแปร ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ โดยใชส้ถิติในการประมวลผลขอ้มูล คือ สถิติ

ในเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยัพบวา่ ตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นท่ีสาํคญัในดา้นบวก 

ได้แก่ จาํนวนนักท่องเท่ียวและอตัราแลกเปล่ียน สําหรับตวัแปรท่ีมีผลต่อราคาหุ้นท่ีสําคญัในด้านลบ ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายในการขาย และอตัราดอกเบ้ีย ทั้ งน้ี ทั้ ง 2 ตวัแปรท่ีมีผลบวกและผลลบ

ดงักล่าวขา้งตน้ จะรวมทั้งทิศทางดชันีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวมท่ีจะมีทิศทางเป็นบวกกบั

ราคาหุน้ หากภาพรวมเพ่ิมข้ึนและจะลดลงเม่ือภาพรวมดชันีตลาดหลกัทรัพยล์ดลงเช่นกนั 

 ณฐัวรรธน์  มาเพ่ิมผล (2561) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสเงินสดกบักาํไรเชิงเศรษฐศาสตร์บริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 : ผลการวิจัยพบว่ากระแสเงินสดอิสระ                           

มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกับกาํไรเชิงเศรษฐศาสตร์ ท่ีระดับนัยสําคญั .05 จึงกล่าวได้ว่า ขอ้มูลกระแสเงินสด

โดยเฉพาะ กระแสเงินสดอิสระ เป็นขอ้มูลทางบญัชีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์

 นิศาชล คาํสิงห์ (2560) ศึกษาความพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานกับ

ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

สินคา้อุปโภคบริโภค : จากการศึกษาพบวา่ 1) อตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อสินทรัพยร์วม

เฉล่ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับอตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไรคืออตัรากาํไรขั้นตน้                   

2) อตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกับอตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกําไร คือ อตัรากาํไรขั้นตน้ 3) อตัราส่วนกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดาํเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน และอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อรายไดร้วม                     

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับอตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร คือ อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 
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4) อตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อหน้ีสินรวม และอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนแสดงความสามารถใน

การทํากําไร คือ อัตรากําไรสุทธิ 5) อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย                        

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไรไรคืออตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์

 กรอบแนวคดิ 

              ตวัแปรอสิระ            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 1. มูลค่าบญัชีต่อหุน้มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการ

ท่องเท่ียวและสนัทนาการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       

 2. กาํไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการ

ท่องเท่ียวและสนัทนาการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       

 3. กระแสเงินสดอิสระมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

การท่องเท่ียวและสนัทนาการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียวและสันทนา

การจาํนวน 11 บริษทัท่ีมีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET100) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียว

และสนัทนาการ เป็นเวลามากกวา่ 3 ปี  

4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time 

Series Data) รายเดือน โดยผูว้ิจยัทาํการรวบรวมขอ้มูลจากรายงานทางการเงินและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ี              

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET100) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 รวม 60 เดือน จากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

1. กระแสเงินสดอิสระ 

 (Free Cash Flow:FCF) 

2. กาํไรต่อหุน้  

 (Earning per Share: EPS) 

3. มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  

 (Book Value per Share :BVPS) 

 

ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย ์(SET100)  

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  

หมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

(Stock Price : Pri) 
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4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ดว้ย

วธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares:OLS) ดงัน้ี 

4.3.1 ตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยการใช ้Correlation 

Matrix ในการตรวจสอบ แลว้พิจารณาค่าของ Correlation ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

4.3.2 ตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression ดว้ยการเลือกนาํเขา้ตวัแปรวธีิ Stepwise และตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยดว้ย

สถิติทดสอบ F-Test t-Test และค่า R Square (R2) 

       4.3.3 สร้างสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดงัสมการต่อไปน้ี 

Priit= β + β 1BVPS+β 2EPS + β 3FCF 

 โดยท่ี  

 Priit =  ราคาหลกัทรัพย ์i ณ เวลา t 

 BVPS =  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ วดัโดยมูลค่าตามบญัชีของส่วนของผูถื้อหุน้  

   หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมดท่ีบริษทัออกและเรียกชาํระแลว้ 

 EPS =  กาํไรต่อหุน้ วดัโดยกาํไรสุทธิหารจาํนวนหุน้ของบริษทัท่ีชาํระแลว้  

 FCF =  กระแสเงินสดอิสระ วดัโดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานลบกระแสเงินสด 

   จากกิจกรรมลงทุน 

 β  =  ค่าสมัประสิทธ์ิความลาดชนั 

 i =  บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดท่องเท่ียวและสนัทนาการ ท่ีจดทะเบียนใน 

   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET100 

 t  =  ระยะเวลาปี 2558 - ปี 2562 

 

5. ผลการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2558 ถึง ไตรมาสสุดทา้ยของปี 

พ.ศ. 2562  จาํนวน 11 บริษทั ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) ดว้ยการเลือกนาํเขา้ตวัแปรวิธี Stepwise และตรวจสอบความน่าเช่ือถือทางสถิติของสมการถดถอยดว้ย

สถิติทดสอบ F-Test t-Test และค่า R Square (R2)  ผลการศึกพบวา่ 

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ (PRI) พบวา่ ราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ 102.40มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากบั 240.42 มีตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั 0.70 และสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 

1,072.00 

กระแสเงินสดอิสระ (FCF) พบว่า กระแสเงินสดอิสระมีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากับ -445,877.36  มีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 704,768.87 มีตํ่าสุด (Minimum) เท่ากับ -3,538,869.00  และ

สูงสุด (Maximum) เท่ากบั 532,766.35 

กาํไรต่อหุน้ (EPS) พบวา่  กาํไรต่อหุน้ มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 0.51 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เท่ากบั 2.02 มีตํ่าสุด (Minimum) เท่ากบั -10.86 และสูงสุด (Maximum) เท่ากบั 10.95 
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มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (BVPS) พบวา่  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้มีค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 1,581,374.66 มีค่า

เ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เท่ากับ 3,360,841.85 มีตํ่ าสุด (Minimum) เท่ากับ 6.50 และสูงสุด 

(Maximum) เท่ากบั 26,697,877.35 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

 ตารางที ่1 สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรท่ีศึกษา 

Variable Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pri              0.77              1,072.00            102.40               240.42  

FCF -3,538,869.00           532,766.35  -445,877.36        704,768.87  

EPS -10.86                   10.95                0.51                  2.02  

BVPS               6.50        26,697,877.35     1,581,374.66     3,360,841.85  

 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ยืนยนัว่าตัวแปรอิสระซ่ึง

ประกอบด้วย กระแสเงินสดอิสระกาํไรต่อหุ้น และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคือราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ เน่ืองจากพบว่าค่า sig ของสมการมีค่า

เท่ากบั 0.000 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ี 

 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET100) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียวและสนัทนาการ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

3 Regression 973807.269 3 324602.423 6.230 0.000* 

Residual 11255068.627 216 52106.799   

Total 12228875.896 219    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET100) กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ หมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ เม่ือพิจารณาจาก R2แสดงให้ทราบว่าตวัแปรในสมการน้ีสามารถ

อธิบายตวัแปรตามได ้หรือกล่าวไดว้า่ กระแสเงินสดอิสระกาํไรต่อหุน้ และมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ มีอิทธิพลและ

สามารถอธิบายราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการได้ร้อยละ 8.0                  

(R-squared=0.080)  เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปร พบวา่กระแสเงินสดอิสระ (FCF) (Sig = 0.036) กาํไร

ต่อหุ้น (EPS) (Sig = 0.016) และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) (Sig = 0.029) โดยมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั0.05แสดงวา่ปัจจยัดงักล่าวสามารถพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียว

และสนัทนาการอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ตวัแปรตน้ท่ีมีอาํนาจพยากรณ์ดีท่ีสุดคือกระแสเงินสดอิสระ (FCF) โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของ                

การพยากรณ์เท่ากับ 46.038 รองมาคือกาํไรต่อหุ้น (EPS)โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 

18.581 และมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (BVPS) โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั -0.146 รองลงมา
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ตามลาํดบัทาํให้ตวัแปรทั้ง 3 ตวัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

หมวดการท่องเท่ียวและสนัทนาการไดร้้อยละ 8.0 หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 8.0 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียน 

 ในตลาดหลกัทรัพย ์(SET100) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียวและสนัทนาการ 

Variable B Std. Error Beta (β ) t Sig. 

(Constant) 127.186 19.567   6.500 0.000* 

กระแสเงินสดอิสระ(FCF) 46.038 21.836 0.139 2.108 0.036* 

กาํไรต่อหุน้ (EPS) 18.581 7.671 0.159 2.422 0.016* 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้(BVPS) -10.239 4.652 -0.146 -2.201 0.029* 

R = 0.282, R2= 0.080, Adjusted R2 = 0.067, F = 6.230, Sig. = 0.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

PRI  =  127.186 + 46.038FCF + 18.581EPS – 10.239BVPS 

   (6.500)*     (2.108)*           (2.422)*  (-2.201)* 

จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ 

หากกระแสเงินสดอิสระ(FCF) เพ่ิมข้ึน 1 ลา้นบาท ในขณะท่ีปัจจัยอ่ืนๆ คงท่ีทาํให้ราคาหลกัทรัพย ์             

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียวและสนัทนาการ จะเพ่ิมข้ึน 46.038 ลา้นบาท  

หากกําไรต่อหุ้น (EPS) เ พ่ิมข้ึน 1 ล้านบาท ในขณะท่ีปัจจัย อ่ืนๆ คงท่ีทําให้ราคาหลักทรัพย์                               

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียวและสนัทนาการจะเพ่ิมข้ึน 18.581 ลา้นบาท  

หากมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (BVPS) เพ่ิมข้ึน 1 ลา้นบาท ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ีทาํให้ราคาหลกัทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียวและสนัทนาการจะลดลง 10.239 ลา้นบาท  

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET100) 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET100) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียว

และสันทนาการ  พบวา่ กระแสเงินสดอิสระกาํไรต่อหุ้น และมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือ

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ 

นิศาชล คาํสิงห์ (2560) ศึกษาความพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานกบัความสามารถ

ในการทาํกาํไรของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภค

บริโภค : จากการศึกษาพบว่า 1) อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานต่อสินทรัพย์รวมเฉล่ียมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรคืออัตรากําไรขั้นต้น  

2) อตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั

ขา้มกับอตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกําไร คือ อตัรากาํไรขั้นตน้ 3) อตัราส่วนกระแสเงินสดจาก
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กิจกรรมดาํเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน และอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อรายไดร้วม                     

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับอตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร คือ อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 

4) อตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อหน้ีสินรวม และอตัราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเฉล่ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนแสดงความสามารถใน

การทํากําไร คือ อัตรากําไรสุทธิ 5)อัตราส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานต่อสินทรัพย์รวมเฉล่ีย                         

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไรไรคืออตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ กระแสเงินสดอิสระกาํไรต่อหุน้ และมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ มีอิทธิพลต่อตวัแปร

ตามคือราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเท่ียวและสนัทนาการ เน่ืองจากพบวา่ค่า sig ของ

สมการมีค่าเท่ากบั 0.000 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงใหเ้ห็นวา่การวิเคราะห์ถึงกระเสเงินสดและ

ปัจจยัอ่ืนๆ โดยการวดัจากอตัราส่วนทางการเงินเพ่ือวเิคราะห์หาผลกระทบท่ีมีต่อผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจอ่ินๆ  

สามารถช่วยให้นกัลงทุนสามารถวิเคราะห์ถึงความสามารถและศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจไดเ้พียงส่วนหน่ึงเท่านั้น 

ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ปัจจยัดา้นนโยบายการเงินของบริษทั ปัจจยัในการจ่ายผลตอบแทนเป็นตน้                

จะช่วยใหน้กัลงทุนสามารถตดัสินใจลงทุนในกลุ่มธุรกิจดา้นพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์(SET100) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(SET100) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

หมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการเท่านั้น ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรเลือกศึกษากลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือใหเ้ห็น

ผลกระทบของกระเสเงินสดของกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ในภาพรวม 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจเพ่ิมตัวแปรตามท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผลตอบแทนในส่วนของ                        

ผูถื้อหุ้น (ROE) เสนอขอ้มูลการทาํกาํไรของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดอ่ืนๆ เช่น หมวดสุขภาพ เป็นตน้                

เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจประกอบการตดัสินใจของนกัลงทุน 
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ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS AFFECING THE AUDITING EFFICIENCY OF THE CERTIFIED 

PUBLIC ACCOUNTANTS IN BANGKOK AND METROPOLITAN RGION 

 

สุวรรณ ีรุ่งจตุรงค์ 

คณะบัญชี มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail: suwannee.ru@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานสอบบัญชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาผลกระทบของจรรยาบรรณท่ีมีต่อประสิทธิภาพของ

งานสอบบัญชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของ

ประสบการณ์ท่ีมีต่อประสิทธิภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นผูส้อบบัญชีอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน                

312 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  

 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต มีผลต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี ดา้นการเรียนรู้ ดา้นเทคนิคการปฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

 

คาํสําคญั: ประสิทธิภาพ, ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต, เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ABSTRACT 

A study of factors affecting the efficiency of auditing of certified public accountants in Bangkok and 

metropolitan region aims 1) to study the impact of the code of ethics on efficiency of the auditor's audit work in 

the Bangkok and metropolitan region; 2) to study the impact of experience on performance of the audit. accounts 

of Certified Public Accountants in Bangkok and metropolitan region. There was a sample group of 312 CPA in 

the Bangkok and metropolitan region. The instruments used in the study were questionnaire, The data analysis 

used multiple regression analysis.  

The results of the study revealed that the Certified Public Accountant's experience and code of ethics 

affects the audit learning and technical performance of duties were statistically significant at 0.01 and 0.05 levels. 

 

Keywords: Efficiency, Certified Public Accountant, Bangkok Metropolitan Region 
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ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การสอบบัญชีเป็นวิชาชีพและมีบทบาทสําคัญกับธุรกิจต่างๆ ทุกธุรกิจ ผูส้อบบัญชีมีหน้าท่ีใน                          

การตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานสอบบญัชี เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินวา่งบการเงินท่ีบริษทัไดจ้ดัทาํ

ข้ึนนั้น มีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ ซ่ึงการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีนั้นจะตอ้งไดรั้บ

การแต่งตั้งจากผูถื้อหุ้นและผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่บุคคลภายในบริษทั               

จึงจะสามารถดาํเนินการตรวจสอบบญัชีได ้การตรวจสอบบญัชีจะตอ้งใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบบญัชี

เพ่ือให้ไดห้ลกัฐานท่ีสมบูรณ์ เพียงพอ สาํหรับการตรวจสอบเพ่ือจะนาํไปใชใ้นการแสดงความคิดเห็นในรายงาน

ผูส้อบบญัชี การปฏิบติังานดา้นการสอบบัญชีจะตอ้งทาํด้วยความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลใดๆ และ

เพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีมีคุณภาพดงันั้น สภาวชิาชีพบญัชีจึงไดก้าํหนดมาตรฐานการสอบบญัชีและมรรยาทของผูส้อบ

บญัชีไวเ้ป็นบรรทดัฐานให้ผูส้อบบญัชีจะตอ้งถือปฏิบติั ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้ง                    

3 ประการ คือ ความประหยดั (Economy) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) หรือท่ี 

เรียกวา่ “3Es” อนัไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งมีความรู้ดา้นมาตรฐานการสอบบญัชี มีประสบการณ์ในดา้น

การวางระบบบัญชี การปฏิบัติงานสอบบญัชี และการให้คาํปรึกษาด้านการบัญชี เพ่ือท่ีผูใ้ช้งบการเงินเกิด                  

ความมัน่ใจในการท่ีจะนํารายงานทางการเงินท่ีมีคุณภาพไปใช้ในการบริหารงาน การควบคุม การวางแผน                    

การตัดสินใจและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผูบ้ริหารสามารถนําผลการดําเนินงานท่ีได้รับ                      

การตรวจสอบท่ีมีความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความสมบูรณ์และไดม้าตรฐานไปใช้เพ่ือพฒันาองค์กรต่อไป                 

จะเห็นไดว้่าคุณภาพการสอบบญัชีท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะช่วยสะทอ้นผลการดาํเนินงานของ

องคก์รท่ีมีการกาํกบัดูแลเป็นอย่างดี รายงานทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพจะทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินทั้งภายในและ

ภายนอก ทั้ งทางตรงและทางออ้ม และผูมี้ส่วนได้เสียในรายงานทางการเงิน ได้แก่ นักลงทุน ลูกคา้ รัฐบาล 

สาธารณชน ฯลฯ สามารถนาํมูลทางการเงินไปใชใ้นการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ (ชูศกัด์ิ เพชรกระจ่าง, 2559) 

ประสิทธิภาพการสอบบญัชีของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีบทบาทสําคญั หากผูส้อบ

บญัชีทาํงานบกพร่องไม่ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญอยา่งเต็มท่ีหรือละเลยต่อขอ้ผิดพลาดท่ีตรวจ

พบส่งผลใหง้บการเงินท่ีตรวจสอบมีขอ้ผิดพลาดได ้ดงันั้นผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัจรรยาบรรณผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสอบบญัชีดา้นการเรียนรู้ 

และดา้นเทคนิคการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของจรรยาบรรณท่ีมีต่อประสิทธิภาพของงานสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของประสบการณ์ท่ีมีต่อประสิทธิภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจทางวชิาชีพสําหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจทางวิชาชีพสาํหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี คณะกรรมการ

วิชาชีพบญัชีดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี ในฐานะท่ีสภาวิชาชีพบญัชี เป็นหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีมี

วตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพบัญชี และยงัเป็นสมาชิกของสหพนัธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ 

(International Federation of Accountants - IFAC) จึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์อง

องค์กร ซ่ึงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการการศึกษาของสหพนัธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC 

Education Committee) ได ้อนุมติั “มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศสาํหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี” (International 

Education Standards for Professional Accountants - IESs) โดยจุดมุ่งหมายของมาตรฐานฉบับน้ีคือ การทําให้

มัน่ใจไดว้า่บุคคลพร้อมท่ีจะมีความรู้และความสามารถดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสมในการทาํหนา้ท่ีฐานะผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชี และ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางตรวจสอบความรู้และความสามารถทางวิชาชีพของนกับญัชีว่ามีเพียงพอ

ตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ความรู้และความสามารถเป็นส่วนหน่ึงของขีดความสามารถท่ีตอ้งมีในผูป้ระกอบวชิาชีพ

บญัชีเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะของตน ขีดความสามารถเหล่าน้ีประกอบดว้ย ความรู้และความสามารถ ค่านิยมทาง

วิชาชีพจรรยาบรรณและทัศนคติ ขีดความสามารถเหล่าน้ี เป็นเร่ืองบ่งช้ีถึงศักยภาพท่ีสามารถนําไปใช้ใน

สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันได้ส่ิงสําคญั คือ ทําให้แน่ใจได้ว่าโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีได้รวม                  

การพฒันาของความรู้และความสามารถ ค่านิยมทางวชิาชีพ จรรยาบรรณ และทศันคติ ไวแ้ลว้ 

จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีปี 2561 ไดอ้ธิบายถึงหลกัการพ้ืนฐานท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ

บญัชีตอ้งปฏิบติัตามทั้งหมด 6 หลกัการ ประกอบดว้ย 

1. ความซ่ือสัตยสุ์จริต ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัตนอย่างตรงไปตรงมาทางวิชาชีพและทาง

ธุรกิจ นาํเสนอรายงานตรงกบัขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน 

2. ความเท่ียงธรรมและความเป็นอิสระ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจะตอ้งไม่ยอม

ใหอ้คติหรืออิทธิพลใดๆ มาอยูเ่หนือการใชดุ้ลยพินิจในการท่ีจะปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ 

3. ความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบติังานในการปฏิบติัหน้าท่ี 

ไม่ว่าจะเป็นผูท้าํบญัชีหรือผูส้อบบญัชีจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามความรู้ความสามารถ ความชาํนาญทางวิชาชีพ

ความรอบคอบเอาใจใส่ และปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ 

4. การรักษาความลบั ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจะตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้ทั้งก่อนรับงาน ระหว่าง

ปฏิบติังานและหลงัการรับงานเรียบร้อย โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลลูกคา้โดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจหรือไม่นาํ

ขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลท่ีสาม 

5. พฤติกรรมทางวิชาชีพ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและ

หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีจะทาํให้เกิดความเส่ือมเสียต่อความน่าเช่ือถือของวิชาชีพบญัชีรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ

และผูท่ี้ตนปฏิบติังานให ้ 

6. ความโปร่งใส ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้งปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอ้บังคบั ระเบียบต่างๆ ตาม

มาตรฐานวชิาชีพท่ีกาํหนดและไม่ปกปิดขอ้เท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
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การตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงินได ้การละเวน้ไม่แสดงหรือแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริงท่ีเป็นสาระสาํคญั 

จะถือวา่เป็นการผิดจรรยาบรรณในเร่ืองความโปร่งใส 

กรณีท่ีจะถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอนัจะนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพบญัชี 

มีดงัต่อไปน้ี 

(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชีตามขอ้บงัคบัน้ี และเป็นการกระทาํโดยจงใจ

หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

(2) เคยถูกลงโทษโดยคาํสัง่ถึงท่ีสุดเน่ืองจากประพฤติผิดจรรยาบรรณตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.วชิาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 แต่ยงัประพฤติซํ้ า หรือไม่หลาบจาํ หรือไม่มีความเกรงกลวัต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่ง

วชิาชีพบญัชี 

(3) กระทาํความผิดในการประกอบวิชาชีพบญัชีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 269 โดยคาํพิพากษา

ถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก 

(4) กรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึง                

ความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพบญัชี 

ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติัตามหลกัการพ้ืนฐานท่ีสาํคญั ส่ิงหน่ึงก็คือจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ี

กาํหนดโดยสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพหรือโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลตามกฎหมายในประเทศไทย พบวา่ ทกัษะใน

การปฏิบติังานตรวจสอบและจรรยาบรรณจะทาํให้ผูส้อบบญัชีเป็นท่ีเช่ือถือแก่ผูใ้ชง้บการเงินในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบมีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรใน

ประเทศไทย (นวพร ขู ้เป้ียเต้ง และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด์ิ 2559) ดังนั้ น ผูส้อบบัญชีควรให้ความสําคัญต่อ

จรรยาบรรณทางวชิาชีพ เพ่ือใหผ้ลการปฏิบติังานตรวจสอบมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างใหง้บการเงินท่ี

ตรวจสอบมีคุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ อนัจะนาํไปสู่การสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูใ้ชง้บ

การเงิน (รัตติยา วงศรีลา และจิรพงษ ์จนัทร์งาม, 2560) 

ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ผูส้อบบญัชีตอ้งเป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือ สามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมจากการเป็น

ผูช่้วยผูส้อบบญัชีในสาํนกังานสอบบญัชี หรือผูส้อบบญัชีอิสระและค่อยๆ เก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์เขา้

ทดสอบความรู้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) โดยผูท่ี้จะเป็น CPA ไดน้ั้นจะตอ้งสะสมประสบการณ์การทาํงาน

มาแลว้ตามระยะเวลาท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ กาํหนด ซ่ึงการเป็นผูส้อบบัญชีนั้นตอ้งอาศัยความน่าเช่ือถือและ                             

ความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นอยา่งมาก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์ในดา้นของการวางระบบบญัชี การให้

คาํปรึกษาดา้นบัญชีจะมีผลการปฏิบติังานและขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจน รวมถึงมีการรวบรวมหลกัฐานใน              

การสอบบญัชีอย่างเป็นระบบ สามารถประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยงานและให้คาํปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการ

หรือเจา้ของบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี (Cahan และ Sun, 2015) รวมไปถึงประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีจะช่วยเพ่ิม

ทกัษะในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี และสามารถแกไ้ขปัญหาหรือประเด็นสําคญัในดา้นการวางระบบบญัชี 

ของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่รายงานทางการเงินได ้(Berberich, 2005) 

ประสิทธิภาพการสอบบัญชี  

DeFond & Zhang (2014) และ Habib และคณะ (2014) กล่าววา่ ประสิทธิภาพการสอบบญัชีนั้นเป็นเร่ือง

ของการตรวจสอบคุณภาพรายงานทางการเงิน โดยอา้งอิงจากกฎระเบียบท่ีสาํคญัเพ่ือท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่

นกัลงทุนและผูถื้อหุน้ โดยท่ีผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียเหล่านั้นจะสามารถจดัสรรทรัพยากรในการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เน่ืองจากรายงานทางการเงินตอ้งได ้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและประสิทธิภาพการสอบบญัชี

นั้นจะวดัจากความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินและความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อสาธารณชนจนนาํไปสู่การตดัสินใจ

ลงทุนโดยพิจารณาจากงบการเงินท่ีมีประสิทธิภาพนัน่เอง 

Berberich (2005) ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการสอบทานบัญชีของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีมี

ประสบการณ์ในการพฒันาธุรกิจให้มีความยัง่ยืน ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีในดา้นของ 

การปฏิบติังานสอบบญัชี ช่วยเพ่ิมทกัษะในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสามารถแกไ้ขปัญหาหรือประเด็นสาํคญั

ในดา้นการวางระบบบญัชี ของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดีและจะส่งผลเป็นไปตามมาตรฐานในการสอบบญัชีรวมถึง

ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่รายงานทางการเงินได ้และยงัพบเพ่ิมเติมอีกว่าผูส้อบบญัชีท่ีเขา้รับการฝึกอบรม

ต่อเน่ืองและมีประสบการณ์ในการใหค้าํปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ จะสามารถแสดงความเห็นท่ีช่วยลดความเส่ียง

ทางดา้นการเงินใหแ้ก่บริษทัอีกดว้ย 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

งานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จึงทาํใหไ้ดก้รอบแนวคิดการทาํ

วจิยัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

สมมุตฐิานข้อที ่1 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี 

ดา้นการเรียนรู้ 

สมมุติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อประสิทธิภาพการสอบ

บญัชี ดา้นการเรียนรู้ 

สมมุตฐิานข้อที ่3 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี 

ดา้นเทคนิคการปฏิบติัหนา้ท่ี  

สมมุติฐานข้อที่ 4 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อประสิทธิภาพการสอบ

บญัชี ดา้นเทคนิคการปฏิบติัหนา้ท่ี 

จรรยาบรรณของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ประสิทธิภาพการสอบบญัชี 

   - การเรียนรู้  

   - เทคนิคการปฏิบัตหิน้าที ่ 

 ประสบการณ์ของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
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วธีิดําเนินการวจัิย  

 แบบแผนการวจิยั  

 รูปแบบการวิจยัในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และการวจิยั

เชิงปริมาณ (Quantitative Study) 

ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร (Population) และกลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) คือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จาํนวน 312 คน (สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2563) 

เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) สร้างตามวตัถุประสงค์และกรอบ

แนวคิดท่ีกาํหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

      ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบตวัเลือก                  

โดยครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกับเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์การสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี 

ประสบการณ์การทาํงานในดา้นอ่ืนๆ และการเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการสอบบญัชี  

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสบการณ์ของผสู้อบบญ ัชีรับอนุญาต ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดา้น การเรียนรู้ 

และเทคนิคการปฏิบติัหนา้ท่ี ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) 

แบ่งออกเป็น 5 ระดบั มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เป็นคาํถามปลายเปิด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ทั้ งปลายปิด และ

ปลายเปิด โดยมีวธีิการและขั้นตอนในการรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 1. จัด เตรียมแบบสอบถามและทําการจัดส่งแบบสอบถามทางออนไลน์  หรือ Email (Mailed 

Questionnaire) ใหแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 340 ราย 

2. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพ่ือดาํเนินการวเิคราะห์และ สงัเคราะห์

ขอ้มูล สรุปเป็นแนวทางเบ้ืองตน้  

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 นําแบบสอบถามท่ีได้มาทําการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลและนํามาดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. การลงรหัส (Coding) โดยนําแบบสอบถามมาลงรหัสตามท่ีได้กําหนดรหัสไวล่้วงหน้า สําหรับ 

แบบสอบถามท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended) ส่วนแบบสอบถามท่ีเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

(Opened-ended) จะนาํมาทาํการจดักลุ่มคาํตอบท่ีไดเ้พ่ือเขียนรายงานวจิยั  

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือ

ทาํการวิเคราะห์วา่ตวัแปรอิสระกลุ่มใดสามารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรตามไดม้ากกวา่ และตวัแปรอิสระ
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ตวัใดมีผลต่อตวัแปรตามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติสําหรับ การทดสอบ

สมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 

  2.1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 

(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)  

  2.2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในด้านปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานสอบบญัชีของผูบ้ญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครโดยการหาค่าเฉล่ีย 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  2.3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามจะวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ

อนุมานในการวิจยัคร้ังน้ี จะใช ้Multiple Regression เพ่ือหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามและ

หาความสมัพนัธ์ (Pearson correlation) โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

 

ผลการวจัิย 

 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัย เ ร่ือง ปัจจัยท่ีส่งต่อ

ประสิทธิภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี 

ด้านการเรียนรู้ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยคะแนนปกติ (B ของ Unstandardized Coefficients) เท่ากับ 0.046               

ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของ Standardized Coefficients) เท่ากบั 0.066 และ ค่าสถิติทดสอบ 

t เท่ากบั 1.349 โดยมีระดบันัยสําคญัของสถิติทดสอบ Sig เท่ากบั 0.038 ซ่ึงน้อยกว่า ระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (Sig. = 0.038<0.05) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านจรรยาบรรณของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการสอบบญัชี ดา้นการเรียนรู้ ดงันั้นจึงสนบัสนุนสมมุติฐานงานวจิยัท่ี 1 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี 

ด้านการเรียนรู้ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยคะแนนปกติ (B ของ Unstandardized Coefficients) เท่ากับ 0.090               

ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของ Standardized Coefficients) เท่ากบั 0.105 และค่าสถิติทดสอบ 

t เท่ากบั 2.151 โดยมีระดบันยัสําคญัของสถิติทดสอบ Sig เท่ากบั 0.032 ซ่ึงน้อยกว่า ระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (Sig. = 0.032 <0.05) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการสอบบญัชี ดา้นการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั้นจึงสนบัสนุนสมมุติฐานงานวจิยัท่ี 2  

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี 

ดา้นเทคนิคการปฏิบติัหน้าท่ี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยคะแนน ปกติ (B ของ Unstandardized Coefficients) 

เท่ากบั 0.002 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของ Standardized Coefficients) เท่ากบั 0.003 และ

ค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 1.193 โดยมีระดับ นัยสําคัญของสถิติทดสอบ Sig เท่ากับ 0.040 ซ่ึงน้อยกว่าระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig, = 0.040 < 0.05) แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

มีผลต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี ดา้นเทคนิคการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงันั้นจึงสนบัสนุน สมมุติฐานงานวจิยัท่ี 3 

สมมุติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี 

ดา้นเทคนิคการปฏิบติัหน้าท่ี พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยคะแนนปกติ (B ของ Unstandardized Coefficients) 

เท่ากบั 0.060 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยคะแนนมาตรฐาน (Beta ของStandardized Coefficients) เท่ากบั 0.068 และ
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ค่าสถิติทดสอบ เท่ากบั 4.105 โดยมีระดบันยัสาํคญั ของสถิติทดสอบ Sig เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (Sig, = 0.000 <0.01) แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดา้นประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี

ผลต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี ดา้นเทคนิคการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีนยัสําคญั ดงันั้นจึงสนบัสนุนสมมุติฐาน

งานวจิยัท่ี 4  

 

อภิปรายผล  

การอภิปรายผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดน้าํผลงาน วิจยั เอกสาร และบทความ มาประกอบการ

อภิปรายผลการวจิยั เพ่ือใหผ้ลการวจิยัมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ผูว้จิยันาํเสนอการอภิปรายผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี ดา้นการเรียนรู้ 

ดา้นเทคนิคการปฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฉัตรอมร แยม้เจริญ (2558) 

พบวา่ จริยธรรมดา้น การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ในดา้นการเสียสละและแบ่งปัน ดา้นการประพฤติตนตามกฎระเบียบ

และหน้าท่ีอันพึงกระทํา และด้านความคิดเห็นและการใช้ดุลยพินิจมีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ                     

การทาํงาน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มณัฑนา แกว้ดวงเล็ก และคณะ (2560) ท่ีกล่าววา่ จรรยาบรรณของ              

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี เป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะนกับญัชี ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัขององคก์ร

ในการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินอยา่งเป็นอิสระ และเท่ียงธรรม ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบต่อลูกคา้ และผลประโยชน์

โดยรวมของสาธารณชน เป็นผลให้นักบัญชีตอ้งยึด มัน่ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ซ่ึงบุคคลและ

หน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้งควรให้ความสําคญัและตระหนักถึงการสร้างความรู้และความเขา้ใจในจรรยาบรรณของ                 

ผูป้ระกอบวิชาชีพให้กบันกับญัชี เพ่ือนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงในการประกอบวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

ทศันีย ์วรีปรีชาชยั (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกับญัชีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม จรรยาบรรณ

วิชาชีพบญัชี พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและสถานการณ์ใน 

การปฏิบติังาน มีผลต่อพฤติกรรมของนกับญัชีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม จรรยาบรรณวชิาชีพ ไดแ้ก่ ความมัน่คงใน

งานท่ีปฏิบติั ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระบนพ้ืนฐานหลกัการทางวิชาชีพบญัชี การส่งเสริม

การปฏิบติังานจากองคก์รท่ีตนสังกดัให้มีการปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส และให้ความสาํคญักบังานดา้นบญัชี

โดยถือเป็นหัวใจสําคญัขององค์กร และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักบญัชีในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม

จรรยาบรรณ วิชาชีพบญัชี คือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในความมัน่คงในหน้าท่ี              

การงาน ความพึงพอใจในค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ มีความเป็นธรรม งานท่ีปฏิบติัสามารถตดัสินใจไดด้้วยตนเอง 

ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจร่วมกบันกับญัชี งานท่ีปฏิบติังานไดรั้บการสนบัสนุนใหป้ฏิบติังาน

ดว้ยความโปร่งใส เป็นอิสระ และเท่ียงธรรมทั้งทางดา้นความคิด การตดัสินใจ และแนวทางการปฏิบติั อีกทั้ง               

ยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิตยา วงศ์ภินนัท์วฒันา และคณะ (2548) พบวา่ ปัจจยัจริยธรรมส่วนบุคคล ปัจจยั

สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัความเป็นอิสระ ส่งผลต่อจริยธรรมของวิชาชีพสอบบญัชี ซ่ึงอธิบายไดว้า่ ผูส้อบบญัชีมี

ประสบการณ์และ สภาพแวดลอ้มของการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัออกไปส่งผลใหเ้กณฑก์ารตดัสินทางจริยธรรม

ของ ผูส้อบบญัชีมีหลายเกณฑ ์เน่ืองจากผูส้อบบญัชีจะใชค้วามรู้สึกและสภาพแวดลอ้มของเหตุการณ์ท่ี เกิดข้ึน

เป็นเกณฑใ์นการตดัสินทางจริยธรรม นอกจากน้ีเม่ือทดสอบความแตกต่างทางจริยธรรมของ ผูส้อบบญัชีอิสระ

และผูส้อบบญัชีท่ีสังกดัสาํนกังาน พบวา่ประเภทของผูส้อบบญัชีท่ีแตกต่างกนัมีจริยธรรมส่วนบุคคลแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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ปัจจยัดา้นประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชี ดา้นการเรียนรู้ 

ดา้นเทคนิคการปฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Cahan และ Sun (2015) พบวา่

ผูส้อบบัญชีท่ีมีประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี จะมีผลการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจน 

รวมถึงมีการรวบรวมหลกัฐานในการสอบบญัชีอยา่งเป็นระบบ และยงัสามารถช่วยในเร่ืองของการลดความเส่ียง

ทางการเงิน นอกจากน้ี ยงัพบอีกวา่ผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ดา้นการใหค้าํปรึกษาดา้นบญัชียงัสามารถประเมินผล

การดาํเนินงานของหน่วยงานและให้คาํปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของบริษทัและบอกรายละเอียดเก่ียวกบั

เง่ือนไขด้านเวลาและขอบเขตซ่ึงเป็นตัวช้ีวดัประสิทธิภาพในการสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีมี

ประสบการณ์ไดเ้ป็นอย่างดี และสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Berberich, (2005) พบว่า ประสบการณ์ของผูส้อบ

บัญชีจะช่วยเพ่ิมทกัษะในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี และสามารถแก้ไขปัญหาหรือประเด็นสําคญัในดา้น              

การวางระบบบญัชี ของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่รายงานทางการเงินได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. ปัจจยัท่ีส่งต่อประสิทธิภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลช่วยสนบัสนุนทฤษฎีสองปัจจยั โดยทฤษฎีสองปัจจยัมีมุมมองวา่การจะปฏิบติัตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ

บัญชีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ต้องมีแรงจูงใจหรือส่ิงกระตุ ้นใน การปฏิบัติงาน เช่น การได้

ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม ความกา้วหนา้ในอาชีพ ความ มัน่คงในอาชีพ เป็นตน้ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะ

ส่งผลใหก้ารปฏิบติัจรรยาบรรณวชิาชีพเป็นไปดว้ยความ สมคัรใจ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั แต่ในทางกลบักนั

เม่ือได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ หรือไม่มีความมัน่คงในอาชีพ จะส่งผลให้              

การทุจริตในองคก์รเกิดข้ึน 

2. ผลการศึกษาวิจยัสนบัสนุนใหภ้าคธุรกิจ ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจใหมี้ มาตรฐานในการทาํ

บญัชีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืนๆ เพราะงานวิจัยน้ีการสํารวจเฉพาะนักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นในการวจิยัสาํรวจคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเจาะจงตามประเภทธุรกิจ และ

นาํมาเปรียบเทียบกนั เพ่ือใหเ้ห็นมุมมองท่ีชดัข้ึนและตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน  

2. แนะนําให้ศึกษาตัวแปรต้นอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับตัวแปรตาม ศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของนกับญัชี เช่น ประสิทธิภาพการ ทาํงาน แรงจูงใจในการทาํงาน

หรือแรงจูงใจในเพ่ือใหข้อ้มูลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพของ นกับญัชีท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์สภาพทั่วไปของเกษตรกร และศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุน

ผลตอบแทนการผลิตขา้ว ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรเชิงลึกจาํนวน 60 คน แบ่งเป็น

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีใชปุ๋้ยสั่งตดัจาํนวน 30 คน และเกษตรกรผูป้ลูกขา้วแบบทัว่ไปจาํนวน 30 คน ปีการผลิต 

2564/65 

 สภาพทัว่ไปของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอาย ุ50-59 ปี  มีการศึกษาระดบัชั้น

ประถมศึกษา และประกอบอาชีพทาํนา โดยร้อยละ 44.83 เป็นสมาชิกของกลุ่มศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน  และมี  

การถือครองท่ีดิน จาํนวน 1-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.67 และผลการศึกษาพบวา่ ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิต

ขา้วของเกษตรกรผูใ้ชปุ๋้ยสั่งตดัในการปลูกขา้ว มีตน้ทุนรวมทั้งหมด 2,670.63 บาทต่อไร่ และให้ผลผลิตเฉล่ีย 

392.12 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้ทั้ งหมดเท่ากับ 2,998.96 บาทต่อไร่ และได้รับกาํไรเท่ากับ 328.32 บาทต่อไร่               

ส่วนเกษตรกรท่ีทาํการปลูกขา้วแบบทัว่ไป พบวา่ มีตน้ทุนรวมทั้งหมด 3,191.63 บาทต่อไร่และให้ ผลผลิตเฉล่ีย

ต่อไร่ 386.42 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านผลตอบแทนเกษตรกรมีรายได้ทั้ งหมดเท่ากับ 2,778.27 บาทต่อไร่ แต่มี                   

การขาดทุน 413.36 บาทต่อไร่  

 ผลการวเิคราะห์ t-test เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตขา้ว พบวา่ ค่าแรงในการเตรียม

ดิน ค่าแรงในการใส่ปุ๋ยและค่าซ่อมแซมวสัดุทางการเกษตรของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.1 สําหรับค่าแรงในการเพาะปลูก ค่าแรงในการดูแลรักษาและค่าแรงในการเก็บเก่ียวของ

เกษตรกรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทั้งค่ายาสารเคมี ค่านํ้ ามนั ค่าเสียโอกาส

ของท่ีดินและค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตรของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 

 

คาํสําคญั: การผลิตขา้ว, ปุ๋ยสัง่ตดั, การวเิคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทน 
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ABSTRACT 

 The objective of this research was analyze the general condition of farmers and to comparative the cost 

and return on rice production. Collecting 60 farmers data by in-depth interviews method, 30 farmers using tailor-

made fertilizers and 30 farmers who did not use tailor-made fertilizers in the production year 2021/22. 

 Research results of the general condition of farmers found that most of the farmers were male, aged 

around 50- 59 years, graduated in primary school and work as a farmer.  By 44. 83%  were members of the 

community fertilizer soil management center group. Moreover, there are 56.67% holding owned area around 1-

10 rai. The results showed that cost and return on rice production of farmers who using the tailor-made fertilizer 

had 2,670.63 baht per rai of the total cost 392.12 kg per rai of rice yield. The total income was 2,998.96 baht per 

rai and the profit was 328.32 baht per rai. The farmers who cultivated rice in general found that the total cost was 

3,191.63 baht per rai, the average yield was 386.42 kg per rai. The total income was 2,778.27 baht per rai but lost 

413.36 baht per rai in rice cultivation.              

 The results of the statistical comparative analysis t-test comparing the cost and return of rice production, 

it was found that labor cost for soil preparation, labor cost for fertilizing and the cost of repairing agricultural 

materials of the two groups of farmers differed  with a statistical significance of 0. 1.  For cultivation wages, 

maintenance wages and harvesting wages of the two groups of farmers differed with a statistical significance of 

0.05. In addition, the chemical cost, oil cost, opportunity cost of land and agricultural equipment depreciation of 

the two groups of farmers differed statistically at 0.01 level. 

 

Keywords: Rice Production Costs, Tailor-Made Fertilizers, Cost of Return Analysis 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เน่ืองจากตั้งอยูใ่นเขตภูมิประเทศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการทาํการเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตร ปัจจุบนัการทาํนาขา้วเปล่ียนวตัถุประสงคไ์ปจาก

เดิม จากการแลกเปล่ียน เป็นการคา้ขายมากข้ึน ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่มากข้ึน เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตท่ีเร็วท่ีสุดและ

มากท่ีสุด โดยไม่คาํนึงถึงระบบนิเวศ เม่ือการผลิตขา้วในปัจจุบนัของเกษตรกรไดมี้การเปล่ียนแปลงจากการปลูก

แบบพอมีพอกินไปเป็นการปลูกเพ่ือการแข่งขนัทางการตลาด ดงันั้นเกษตรกรจึงใหค้วามสําคญัต่อแนวทางใน 

การลดตน้ทุนผลิตท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนาํไปสู่การผลิตท่ีเกษตรกรจะไดรั้บกาํไรสูงสุด (พิกลุ พงษก์ลาง, 2559) 

 ในปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชปุ๋้ยตามหลกัวิชาการให้เหมาะสมกบั

สภาพดินของพ้ืนท่ีและชนิดพืชท่ีผลิต มีการใชปุ๋้ยมากเกินความจาํเป็น หรือเลือกใชปุ๋้ยท่ีมีธาตุอาหารไม่เหมาะสม

กบัสภาพดินและพืช ทาํให้ไดผ้ลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพและผลผลิตต่อไร่ตํ่ากว่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อตน้ทุน 

การผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้นภาครัฐจึงให้การสนบัสนุนสมาชิกสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร

ทัว่ไป ปรับเปล่ียนแนวคิดและพฤติกรรมการใชปุ๋้ยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยการเลือกใชปุ๋้ย

แบบสัง่ตดั เพ่ือใหเ้กษตรกรเลือกใชปุ๋้ยไดถู้กชนิด ถูกปริมาณ และตรงตามค่าวเิคราะห์ดินและชุดดินในแปลงของ

เกษตรกรเอง เป็นช่องทางท่ีจะช่วยให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

สามารถลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัเกษตรกร  
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 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ป็นสมาชิกศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน ตาํบลคอโค อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์เป็นหน่ึงใน

พ้ืนท่ีนาํร่องของโครงการพฒันาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One Stop Service)  ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ

และสังคม ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชน 

(ศดปช.) ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้ งข้ึน ให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในการวิเคราะห์ดินและการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซ่ึงเป็นการใชปุ๋้ยอยา่ง

ถูกตอ้งในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูใ่นดินและความตอ้งการของพืช เป็นการใชปุ๋้ยแม่นยาํ

เฉพาะพ้ืนท่ี ไม่มากไม่นอ้ยเกินไป เกษตรกรจึงสามารถลดการใชปุ๋้ยเคมีลง เพ่ือลดตน้ทุนในการผลิตและเพ่ือให ้                 

กลุ่มเกษตรกรสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายช่องทางการตลาดและการจาํหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพ และ                

กลุ่มเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนต่อไป (สาํนกังานเกษตรจงัหวดันครนายก, 

2563)  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีใชแ้ละไม่ใชปุ๋้ยสั่งตดัใน

ตาํบลคอโค อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 

(2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนผลตอบแทนการผลิตขา้วท่ีใชแ้ละไม่ใชปุ๋้ยสั่งตดัในตาํบลคอโค อาํเภอ

เมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิการวเิคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน 

การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจะทาํการวิเคราะห์ต่อหน่วยพ้ืนท่ีการผลิต ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึง

กาํไรท่ีเกษตรกรไดรั้บในแต่ละปี แบ่งการวเิคราะห์เป็นดงัน้ี 

ตน้ทุนทั้ งหมดได้จากค่าใช้จ่ายในการลงทุน และดาํเนินการโดยองค์ประกอบของตน้ทุนการผลิต                

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท (สมศกัด์ิ เพรียบพร้อม, 2531)  

1. ตน้ทุนคงท่ีหมายถึง ตน้ทุนการผลิตท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิต ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนจากการใชปั้จจยัคงท่ีในการผลิต หรือไม่สามารถเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้ได้ภายในระยะเวลาของ             

การผลิต นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งตน้ทุนคงท่ีออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนคงท่ีท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 

2. ต้นทุนผนัแปร หมายถึง ต้นทุนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต ซ่ึงเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใชปั้จจยัผนัแปรในการผลิต และปัจจยัผนัแปรจะใชห้มดไปในช่วงการผลิตนั้นๆ สามารถ

แบ่งตน้ทุนผนัแปรไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด 

ตน้ทุนทั้งหมด    = ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด + ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด 

ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด   =  ค่าแรงงาน + ค่าวสัดุอุปกรณ์การเกษตร + ค่าซ่อม 

     อุปกรณ์การเกษตร + ค่าเช้ือเพลิง + ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 

ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด   =  ค่าภาษีท่ีดิน + ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์การเกษตร  

     + ค่าดอกเบ้ีย+ ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนในการซ้ือ 

     อุปกรณ์การเกษตร 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1396 

ตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด    = ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดท่ีเป็นเงินสด + ตน้ทุนคงท่ี 

     ทั้งหมดท่ีเป็นเงินสด 

รายไดท้ั้งหมด    =  ปริมาณผลผลิต x ราคาผลผลิต 

กาํไร     =  รายไดท้ั้งหมด – ตน้ทุนทั้งหมด 

รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนผนัแปร  = รายไดท้ั้งหมด – ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 

รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด  =  รายไดท้ั้งหมด – ตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด  

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน   =  (ค่าแรงงานในการเตรียมดินและปลูก + ค่าแรงงานในการดูแล

     รักษา +ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียว + ค่าวสัดุปัจจยั + ค่าซ่อมแซม

     เคร่ืองมืออุปกรณ์) x อตัราดอกเบ้ีย 

ค่าเส่ือมต่อปี    =  (มูลค่าท่ีซ้ือมา - มูลค่าซาก)/(อายกุารใชง้าน(ปี)) 

ค่าเสียโอกาสเงินของลงทุนในการซ้ืออุปกรณ์การเกษตร 

    =  ((ราคาซ้ืออุปกรณ์+มูลค่าซาก))/2xอตัราดอกเบ้ีย 
 

สถิตทิีใ่ช้ในการทดสอบ 

 การเปรียบเทียบแบบรวมกลุ่ม (Independent t-test) 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นอิสระกนั ทาํโดยเปรียบเท่ียบค่าเฉล่ีย 

เช่น X�1-X�2 ประมาณความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร คือ ระหว่าง 𝜇𝜇1-𝜇𝜇2 การตรวจสอบกระทาํโดย

คาํนวณค่า (จรัญ จนัทลกัขณา, 2549) 

   t = (X�1 − X�2) − ( µ1 − µ2) 

    S2
X ̅1-X ̅2 

  

 โดย  (X�1 − X�2)  กระจายตามแบบปกติ (normal distribution) และอิสระ 

 ค่า  S2
X ̅1-X ̅2   เป็นคาํความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 

 จากการศึกษา จึงตอ้งทาํการเปรียบเทียบเกษตรทั้งสองกลุ่ม (เกษตรกรใชปุ๋้ยสั่งตดัและเกษตรกรทัว่ไป) 

ประกอบดว้ยรายการท่ีตอ้งการทดสอบ เช่น ค่าแรงในการเตรียมดิน ค่าแรงในการดูแลรักษา ค่าแรงในการใส่ปุ๋ย 

ค่าแรงในการเก็บเก่ียว ค่าปุ๋ย ค่ายาสารเคมี ค่านํ้ ามนั ค่าซ่อมแซม เป็นตน้ 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 อาวกีร ปกป้อง (2556) ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลิตขา้วเมลด็พนัธ์ุกบั

ขา้วเปลือก ในเขตอาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของการปลูกขา้วเปลือก

นั้นไดผ้ลผลิตนอ้ยกว่าการปลูกขา้วเมลด็พนัธ์ุ 210.97 กิโลกรัม/ไร่ ตน้ทุนทั้งหมดในการผลิตขา้วเปลือกสูงกว่า

ตน้ทุนทั้งหมดในการผลิตขา้วเมลด็พนัธ์ุ 279.58 บาท และตน้ทุนผนัแปรของการผลิตขา้วเปลือกสูงกวา่ตน้ทุนผนั

แปรในการผลิตขา้วเมล็ดพนัธ์ุ 334.78 บาท ส่วนตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดทั้งหมดของการผลิตขา้วเปลือกนั้นสูงกวา่

ตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดทั้งหมดของการผลิตขา้วเมล็ดพนัธ์ุ 385.36 บาท แสดงให้เห็นวา่การปลูกขา้วเปลือกจะไดรั้บ

ผลตอบแทนนอ้ยกวา่การปลูกขา้วเมลด็พนัธ์ุ เน่ืองจากผลผลิตท่ีตํ่ากวา่ตน้ทุนทั้งหมด ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนท่ี

เป็นเงินสดทั้งหมดยงัสูงกวา่การผลิตขา้วเมลด็พนัธ์ุ 

 บุษราคมั สินาคม (2554) ศึกษาเร่ืองเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วเพ่ือผลิต

ขา้วเม่าและขา้วเปลือกใน อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม แบ่งเป็น เกษตรกรผูป้ลูกขา้วเพ่ือผลิตขา้วเม่า 20 ราย 
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และเกษตรกรผูป้ลูกข้าวเพ่ือผลิตขา้วเปลือก 20 ราย รวมไปถึงการใช้ T-test ในการเปรียบเทียบตน้ทุนและ

ผลตอบแทน พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วเพ่ือผลิตขา้วเม่าและขา้วเปลือก มีตน้ทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากบั 4,402.23 

บาทต่อไร่และ 3,638.34 บาทต่อไร่ ไดมี้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เท่ากบั 357.50 กิโลกรัม และ 435.50 กิโลกรัม ไดรั้บ

กาํไรจากการปลูกขา้วเพ่ือผลิตขา้วเม่าและขา้วเปลือกเท่ากบั 3,693.77 บาท และ 498.91 บาท สรุปไดว้า่ เกษตรกร

ผูป้ลูกขา้วเพ่ือผลิตขา้วเม่า ไดก้าํไรสูงกวา่ ผลิตขา้วขายเป็นขา้วเปลือก ดงันั้นจึงควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกขา้ว

เพ่ือผลิตขา้วเม่า ในจงัหวดันครพนมได ้แต่ตอ้งมีตลาดรองรับผลผลิตขา้วเม่าอยา่งเพียงพอ 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

           

 

 

 

 
       

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผูท้าํนา

ข้าวในปีการผลิต 2564/65 เลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณา

เกษตรกรตวัอยา่งจาํนวน 60 คน โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือเกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีใชปุ๋้ยสั่งตดัจาํนวน 

วเิคราะห์สภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจ

สงัคมของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วท่ีใชแ้ละ

ไม่ใชปุ๋้ยสัง่ตดั 

เปรียบเทียบตน้ทุน

ผลตอบแทนการผลิตขา้วท่ีใช้

และไม่ใชปุ๋้ยสัง่ตดั 

 

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท่ีไม่ไดใ้ชปุ๋้ยสัง่ตดัในการทาํนาหนัมาสนใจ เห็นถึงคุณประโยชน์ตอ่

ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมเกษตรกรใหมี้การจดัการท่ีดียิง่ข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อในระดบั

ธุรกิจเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ามากท่ีสุด 

การทาํนาโดยใชเ้ทคโนโลยปุ๋ียสัง่ตดัจะช่วยใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนหรือไดรั้บ

กาํไรเพ่ิมข้ึน จากการทาํนาแบบทัว่ไปหรือไม่ และจะส่งเสริมใหมี้การใชปุ๋้ยสัง่

ตดัมากข้ึนไดอ้ยา่งไร 

เกษตรกรส่วนมากยงัมีการใชเ้ทคโนโลยปุ๋ียสัง่ตดันอ้ย ซ่ึงยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชปุ๋้ย มี

การใชปุ๋้ยมากเกินความจาํเป็น หรือเลือกใชปุ๋้ยท่ีมีธาตุอาหารไม่เหมาะสมกบัสภาพดินและพืช ทาํ

ใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพและผลผลิตต่อไร่ตํ่ากวา่มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตท่ี

เพ่ิมสูงข้ึน 
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30 คน และเกษตรกรผูป้ลูกขา้วทั่วไปจาํนวน 30 คน กล่าวคือได้ทาํการเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะศึกษาคือ ตาํบลคอโค    

อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกขา้วท่ีสําคญัแหล่งหน่ึงของประเทศและมีเกษตรกรสมาชิกศูนย์

จดัการดินปุ๋ยชุมชนท่ีมีการใชปุ๋้ยสัง่ตดัจาํนวนหน่ึง  

 2. ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ วทิยานิพนธ์

และการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ตลอดจนขอ้มูลจากหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ เก่ียวกบัการปลูกขา้วโดยการใช้

ปุ๋ยสั่งตดั ไดแ้ก่ สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร สาํนกังานเกษตร

จงัหวดัสุรินทร์ 

4.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโดยการใชปุ๋้ยสั่งตดัและแบบ

ทัว่ไปในตาํบลคอโค อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการเพาะปลูก 2564/65  

4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือใหท้ราบถึงสภาพทัว่ไปทางดา้น เศรษฐกิจ 

สงัคมและปัญหาและอุปสรรคการทาํนาของเกษตรกร  

 2. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เป็นการนาํขอ้มูลจากการสาํรวจมาวเิคราะห์ดา้น

ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุน จะทาํการวเิคราะห์ตน้ทุน รายไดแ้ละกาํไรต่อปีในการลงทุนทาํ

นาปลูกขา้ว  

 

5. ผลการวจัิย 

 สภาพทัว่ไปทางเศรษฐกจิสังคมของเกษตรกร 

 กลุ่มเกษตรกรในตาํบลคอโค อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ เกษตรกรร้อยละ 51.67 เป็นเพศชาย 

และเกษตรกรร้อยละ 48.33 เป็นเพศหญิง ช่วงอายพุบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 46.67 อยูใ่นอายชุ่วงอาย ุ50-59 

ปี และรองลงมาคือช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 33.33 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา 

รองลงมาเป็นมธัยมศึกษา และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38.33 31.67 และ 13.33 เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพทาํนา คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาจะเป็นอาชีพอ่ืนๆ เช่น คา้ขาย รับจา้ง เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และ

อาชีพขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 5.00  

 ผลการวเิคราะห์คาํนวณต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร 

 ผลการวเิคราะห์พบวา่ เกษตรกรผูใ้ชปุ๋้ยสั่งตดัมีตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ียเท่ากบั 2,670.63 บาทต่อไร่ ผลผลิต

รวมเฉล่ียเท่ากบั 392.12 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาผลผลิตเฉล่ียเท่ากบั 10.20 บาทต่อกิโลกรัม โดยตน้ทุนรวมทั้งหมด

แบ่งเป็นตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดเท่ากบั 1,918.47 บาทต่อไร่ และตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด 752.17 บาทต่อไร่ สําหรับ

ตน้ทุนผนัแปรมีค่าเท่ากบั 2,240.44 บาทต่อไร่ ซ่ึงตน้ทุนผนัแปรนั้นประกอบดว้ย ค่าแรงงาน ทั้งแรงงานจา้งและ

แรงงานครัวเรือน และค่าวสัดุ รวมถึงปัจจยัในการผลิตอ่ืนๆ 

 ค่าแรงงานท่ีใชใ้นการปลูกขา้วเท่ากบั 1,458.23 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.60 ประกอบดว้ยค่าแรงใน

การเตรียมดิน 178.75 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการเพาะปลูก 164.84 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการใส่ปุ๋ย 17.03 บาทต่อไร่ 

ค่าแรงในการดูแลรักษา 237.18 บาทต่อไร่ และค่าแรงในการเก็บเก่ียว 580.46 บาทต่อไร่  
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 ค่าวสัดุท่ีใชใ้นการปลูกขา้วเฉล่ียเท่ากบั 782.20 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.29 ประกอบดว้ย ค่าเมล็ด

พนัธ์ุ 215.91 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ย 330.18  บาทต่อไร่ ค่านํ้ ามนั 76.37 บาทต่อไร่ และค่าซ่อมแซมวสัดุทางการเกษตร 

159.74 บาทต่อไร่ 

 ตน้ทุนคงท่ีท่ีใช้ในการปลูกขา้วเท่ากบั 430.19 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.11 ประกอบดว้ย ค่าเสีย

โอกาสของท่ีดิน 282.60 บาทต่อไร่ และค่าเส่ือมอุปกรณ์ทางการเกษตร 147.59 บาทต่อไร่  

 ผลการวเิคราะห์พบวา่ เกษตรกรท่ีทาํการปลูกขา้วแบบทัว่ไปมีตน้ทุนทั้งหมดเฉล่ียเท่ากบั 3,191.63 บาท

ต่อไร่ ผลผลิตรวมเฉล่ียเท่ากบั 386.42 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาผลผลิตเฉล่ียเท่ากบั 10.84 บาทต่อกิโลกรัม โดยตน้ทุน

รวมทั้งหมดแบ่งเป็นตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดเท่ากบั 2,386.34 บาทต่อไร่ และตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด 805.29 บาทต่อไร่ 

สาํหรับตน้ทุนผนัแปรมีค่าเท่ากบั 2,750.54 บาทต่อไร่ ซ่ึงตน้ทุนผนัแปรนั้นประกอบดว้ย ค่าแรงงาน ทั้งแรงงาน

จา้งและแรงงานครัวเรือน และค่าวสัดุ รวมถึงปัจจยัในการผลิตอ่ืนๆ 

 ค่าแรงงานท่ีใชใ้นการปลูกขา้วเท่ากบั 1,603.13 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.23 ประกอบดว้ยค่าแรงใน

การเตรียมดิน 418.31 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการเพาะปลูก 324.28 บาทต่อไร่ ค่าแรงในการใส่ปุ๋ย 119.18 บาทต่อไร่ 

ค่าแรงในการดูแลรักษา 95.88 บาทต่อไร่ และค่าแรงในการเก็บเก่ียว 645.47 บาทต่อไร่  

 ค่าวสัดุท่ีใชใ้นการปลูกขา้วเฉล่ียเท่ากบั 1,147.41 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.95 ประกอบดว้ย ค่าเมลด็

พนัธ์ุ 288.42 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ย 582.04 บาทต่อไร่ ค่านํ้ ามนั 21.81 บาทต่อไร่ และค่าซ่อมแซมวสัดุทางการเกษตร 

140.33 บาทต่อไร่ 

 ตน้ทุนคงท่ีท่ีใช้ในการปลูกขา้วเท่ากบั 441.10 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.82 ประกอบดว้ย ค่าเสีย

โอกาสของท่ีดิน 273.05 บาทต่อไร่ และค่าเส่ือมอุปกรณ์ทางการเกษตร 168.05 บาทต่อไร่ 

 ผลการวเิคราะห์ t-test พบวา่ สภาพทัว่ไปของเกษตรกรทั้งสองกลุ่ม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุและระดบั

การศึกษา ไม่แตกต่างกนัทางสถิติหรือมีความใกลเ้คียงกนั และเม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิต

ขา้ว พบวา่ ค่าแรงในการเตรียมดิน ค่าแรงในการใส่ปุ๋ยและค่าซ่อมแซมวสัดุทางการเกษตรของเกษตรกรทั้งสองก

ลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.1 สําหรับค่าแรงในการเพาะปลูก ค่าแรงในการดูแลรักษา                

และค่าแรงในการเก็บเก่ียวของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทั้ง               

ค่ายาสารเคมี ค่านํ้ ามนั ค่าเสียโอกาสของท่ีดินและค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตรของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 ผลการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวของเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ ยส่ังตัดและเกษตรกรทัว่ไป 

 พบว่า เกษตรกรผู ้ใช้ปุ๋ยสั่งตัดในการปลูกข้าว พบว่า มีต้นทุนรวมทั้ งหมด 2,670.63 บาทต่อไร่ 

ประกอบดว้ยตน้ทุนผนัแปร 2,240.44 บาทต่อไร่ และตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 430.19 บาทต่อไร่ ตน้ทุนท่ีเป็นเงินสด

ทั้งหมด 1,918.47 บาทต่อไร่ ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสดทั้งหมด 752.17 บาทต่อไร่ ตน้ทุนรวม 2,670.63 บาทต่อไร่ 

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 392.12 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ียผลผลิตท่ีเกษตรกรขายไดกิ้โลกรัมละ 10.20 บาท รายได้

ทั้งหมดต่อไร่เท่ากบั 2,998.96 บาทต่อไร่ รายไดสุ้ทธิต่อไร่เท่ากบั 758.51 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ี

เป็นเงินสดทั้งหมดเท่ากบั 1,080.49 บาทต่อไร่ และกาํไรท่ีเกษตรไดรั้บเท่ากบั 328.32 บาทต่อไร่ 

 เกษตรกรท่ีทาํการปลูกขา้วแบบทัว่ไป พบว่า มีตน้ทุนรวมทั้งหมด 3,191.63 บาทต่อไร่ ประกอบดว้ย

ตน้ทุนผนัแปร 2,750.54 บาทต่อไร่ และตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 441.10 บาทต่อไร่ ตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดทั้งหมด 2,386.34 

บาทต่อไร่ ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสดทั้งหมด 805.29 บาทต่อไร่ ตน้ทุนรวม 3,191.63 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 

386.42 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉล่ียผลผลิตท่ีเกษตรกรขายไดกิ้โลกรัมละ 10.84 บาท รายไดท้ั้ งหมดต่อไร่เท่ากบั 
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2,778.27 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิต่อไร่เท่ากับ 27.73 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดทั้งหมด

เท่ากบั 391.93 บาทต่อไร่ และพบวา่เกษตรกรทัว่ไปยงัขาดทุนในการทาํนาปลูกขา้ว 413.36 บาทต่อไร่ 

 

ตารางที ่1  ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกขา้วของเกษตรกรผูใ้ชปุ๋้ยสัง่ตดัและเกษตรกรทัว่ไป  

รายการ เกษตรกรใช้ปุ๋ยส่ังตัด เกษตรกรท่ัวไป 

1. ตน้ทุนรวมทั้งหมด (บาท/ไร่) 

 ตน้ทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 

 ตน้ทุนคงท่ี (บาท/ไร่) 

2. ตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดทั้งหมด (บาท/ไร่) 

3. ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสดทั้งหมด (บาท/ไร่) 

4. ตน้ทุนรวม (บาท/ไร่) 

5. ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ (กิโลกรัม/ไร่) 

6. ราคาเฉล่ียผลผลิตท่ีเกษตรกรขายได ้(บาท/กิโลกรัม) 

7. รายไดท้ั้งหมดต่อไร่ (บาท/ไร่) 

8. รายไดสุ้ทธิต่อไร่ (บาท/ไร่) 

9. ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดทั้งหมด (บาท/ไร่) 

10. กาํไร (บาท/ไร่) 

11. ผลผลิตคุม้ทุน (กิโลกรัม/ไร่) 

12. ราคาคุม้ทุน (บาท/กิโลกรัม) 

2,670.64 

2,240.45 

430.19 

1,918.47 

752.17 

2,670.64 

392.12 

10.20 

2,998.96 

758.51 

1,080.49 

328.32  

261.83 

6.81 

3,191.63 

2,750.54 

441.10 

2,386.34 

805.29 

3,191.63 

386.42 

10.84 

2,778.27 

27.73 

391.93 

-413.36 

294.43 

8.26 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษา พบวา่ ค่าวสัดุเป็นตน้ทุนในการผลิตขา้ว ซ่ึงประกอบไปดว้ย ค่าปุ๋ยและค่ายาสารเคมีของ

กลุ่มเกษตรกรทั่วไปมีค่ามากกว่ากลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้ปุ๋ยสั่งตดั ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดั ซ่ึงจะทาํให้เกษตรกรใชปุ๋้ยเท่าท่ีจาํเป็น ถูกสูตรถูกอตัรา ตรงต่อการเจริญเติบโตของขา้ว               

ขา้วแขง็แรงตา้นทานโรคและแมลง ส่งผลต่อตน้ทุนก็จะลดลง เกิดประโยชน์ต่อในการเก็บเก่ียวผลผลิต ก็จะไดรั้บ

ผลผลิตท่ีเพ่ืมสูงข้ึน และเม่ือไม่ใชย้าสารเคมีในการผลิตขา้ว จะเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ปนเป้ือนลงสู่

แหล่งนํ้ าธรรมชาติ 

 และจากการศึกษายงัพบวา่ ค่าแรงในการใส่ปุ๋ยของกลุ่มเกษตรกรทัว่ไปมีค่ามากกวา่กลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้

ปุ๋ยสั่งตดั เน่ืองจากเกษตรทัว่ไปอาจใส่ปุ๋ยตามความรู้สึก หรือตามประสบการณ์ท่ีเคยทาํการเกษตรมานานนับ

หลายปี ดงันั้นเกษตรกรตอ้งมีการคาํนวณค่าปุ๋ยท่ีตอ้งใชใ้นปริมาณต่อไร่ท่ีจาํกดั ใส่ตามจาํนวนท่ีคาํนวณได ้จะไม่

เกิดการส้ินเปลืองอีกทั้งยงัตรงต่อความตอ้งการของพืช  

 สําหรับผลการเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าว พบว่า เกษตรกรผูใ้ช้ปุ๋ยสั่งตดัใน                  

การปลูกขา้ว พบว่า มีตน้ทุนรวมทั้งหมด 2,670.63 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 392.12 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้

ทั้งหมดต่อไร่เท่ากบั 2,998.96 บาทต่อไร่ และกาํไรท่ีเกษตรไดรั้บเท่ากบั 328.32 บาทต่อไร่ และเกษตรกรท่ีทาํการ

ปลูกขา้วแบบทัว่ไป พบว่า มีตน้ทุนรวมทั้งหมด 3,191.63 บาทต่อไร่ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 386.42 กิโลกรัมต่อไร่ 
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รายไดท้ั้งหมดต่อไร่เท่ากบั 2,778.27 บาทต่อไร่ และพบวา่เกษตรกรทัว่ไปยงัขาดทุนในการทาํนาปลูกขา้ว 413.36 

บาทต่อไร่ 

 แสดงใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนของเกษตรกรแบบทัว่ไปจะมีมากกวา่เกษตรกรท่ีใชปุ๋้ยสัง่ตดั เป็นเพราะเกษตรกร

บางรายมีการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืช และแมลง สารเคมีต่างๆ แต่เกษตรกรท่ีใชปุ๋้ยสั่งตดั จะใชปุ๋้ยอินทรียค์วบคู่ไป

ดว้ยในบางราย และจากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ เกษตรกรท่ีใชปุ๋้ยสั่งตดัมีผลผลิตท่ีมากกวา่เกษตรกรท่ีใชปุ๋้ย

แบบทัว่ไป เน่ืองจากการใชปุ๋้ยแบบสั่งตดัจะส่งผลให้พืชไดรั้บสารอาหารท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ และให้       

ผลผลิตท่ีดี ขา้วไม่ลม้ งอกงามมากข้ึน ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายไดแ้ละกาํไรท่ีเพ่ิมมากข้ึนดว้ย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. ควรมีการเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรมแก่เกษตรกร เน่ืองจากการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเป็นผลดีต่อ

เกษตรกร ทาํใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนการผลิตขา้ว อีกทั้งผลผลิตสูงข้ึน สร้างรายได ้และกาํไรท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรมีแปลงสาธิตทดลอง เน่ืองจากเกษตรกรบางรายท่ีเคยใชปุ๋้ยสั่งตดัมีความเห็นว่า ผลผลิต                 

ไม่เห็นความแตกต่างกบัการใชปุ๋้ยแบบปกติ 

3. ภาครัฐควรมีการจดัสรรงบประมาณ เน่ืองจากการใชปุ๋้ยสั่งตดัยงัเป็นท่ียอมรับในสังคมนอ้ยมาก 

เน่ืองจากมีความยุ่งยากในการวิเคราะห์ อีกทั้งเร่ืองของจุดจาํหน่ายของศูนยจ์ดัการดินปุ๋ยชุมชนท่ีมีไม่เพียงพอ             

ในพ้ืนท่ี 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

จากการศึกษา ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุนผลตอบแทนการใชปุ๋้ยสั่งตดักบัการผลิตพืชในพืชไร่ชนิด

อ่ืนๆ ท่ียงัไม่มีการศึกษา เช่น ขา้วโพด ออ้ย มนัสาปะหลงั เป็นตน้ เพ่ือเป็นตวัช่วยในการส่งเสริมเทคโนโลยีปุ๋ย            

สั่งตัด หากผลการศึกษาให้ผลตอบแทนท่ีคุ ้มค่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เพ่ือให้ได้รับกําไร และเป็น

ประโยชน์ต่อในระดบัธุรกิจ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  งานวจิยัฉบบัน้ีลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาจากผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ทุกท่าน ตั้งแต่เกษตรกร

ในตาํบลคอโค อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ผูใ้หญ่บา้น สํานักงานเกษตรอาํเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร 

และขอกราบขอบพระคุณความอนุเคราะห์จากอาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมท่ีไดก้รุณาและอุทิศเวลา

ใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ และแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาดาํเนินงาน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีไดท้าํการพยากรณ์ค่าอตัรามรณะของประชากรไทย โดยใช้การพยากรณ์อตัรามรณะดว้ย                

ตวัแบบกอมเพิทซ์และตวัแบบคานนิสโต โดยใชข้อ้มูลจาํนวนประชากรปลายปีจากกระทรวงมหาดไทย และ

จาํนวนประชากรท่ีเสียชีวติจากกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม พ.ศ. 2558 – 2562 และ

กลุ่ม พ.ศ. 2559 – 2563 จาํแนกตามเพศและอายรุายปี และทาํการเปรียบเทียบค่าอตัรามรณะท่ีได ้เพ่ือหาตวัแบบท่ี

มีความเหมาะสม ด้วยค่าร้อยละสมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย (Mean Absolut Percent Error) และทํา                     

การเปรียบเทียบอตัรามรณะท่ีไดจ้ากการพยากรณ์กบัอตัรามรณะของผูเ้อาประกนัภยัจากตารางมรณะไทย รวมถึง

พิจารณาผลกระทบของการระบาดของ Covid-19  

 

คาํสําคญั: อตัรามรณะของผูสู้งอาย ุตารางมรณะ ตวัแบบกอมเพิทซ์ ตวัแบบคานนิสโต 

 

ABSTRACT 

 This research aims to forecast the mortality rate of Thai population by forecasting methods: Gompertz 

Model and Kannisto Model. Data used in the study are the number of population and the number of death by age 

and sex of year 2015- 2019 and year 2016- 2020 from the Ministry of Interior and the Ministry of Public Health 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1404 

respectively. We compare the estimated mortality rates from all methods to find the model that is most appropriate 

using Mean Absolute Percent Error (MAPE)  and compare the mortality rate obtained from the forecast with the 

mortality rate of the insured from the Thai mortality table, including considering the impact of the Covid-19 

outbreak. 

 

Keywords: Elderly Mortality Rate, Life Table, Gompertz Model, Kannisto Model 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัสงัคมไทยเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุโดยในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พบวา่ประเทศไทยมีประชากร

ทั้งส้ิน 66.5 ลา้นคน เฉพาะผูสู้งอายมีุมากถึง 11.1 ลา้นคนหรือคิดเป็น 16.73% โดยในปี พ.ศ. 2564 คาดวา่จะเขา้สู่

สังคมสูงอายโุดยสมบูรณ์ (Aged Society) คือมีประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป มากกวา่ 20% ของประชากรทั้งประเทศ 

(กรมสุขภาพจิต, 2563) สํานักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างเตม็ตวัใน               

ปี พ.ศ. 2565 และในปี พ.ศ. 2573 จะมีสัดส่วนประชากรสูงวยัเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ี 26.9% ของประชากรทั้ งประเทศ                  

(กรมสุขภาพจิต, 2563) องคก์ารสหประชาชาติ คาดการณ์วา่ ช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2643 โลกจะกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ

แต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู ้สูงอายุแตกต่างกันไป ตามสภาพแวดล้อม เช่น การพัฒนาด้านการแพทย์                        

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และโภชนาการทางดา้นอาหาร ฯลฯ 

 สาํหรับการประมาณอตัราการเสียชีวิตของประชากรผูสู้งอายนุั้น มกัพบปัญหาต่างๆ เช่น การมีขอ้มูลท่ี

ไม่ตรงกบัความเป็นจริง โดยอาจเกิดจากไม่มีเอกสารการจดทะเบียนการเกิดหรือการเสียชีวิตของผูสู้งอาย ุหรือ

การแจง้อายขุองผูเ้สียชีวิตคลาดเคล่ือน ส่งผลให้การประมาณอตัราการเสียชีวิตของประชากรผูสู้งอายทุาํไดย้าก  

จึงมีการหาตวัแบบและการประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาเพ่ือท่ีจะสามารถประมาณอตัรา

การเสียชีวิตของผูสู้งอายุท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตได้ เช่น ศูนยส์ถิติของ Abu Dhabi Emirate (The Statistics 

Centre of the Abu Dhabi Emirate,SCAD) ใชต้วัแบบ Coale-Guo (Coale และ Guo 1989; Coale และ Kisker 1990) 

ซ่ึงสามารถใชก้บัอตัราการตายของผูสู้งอายท่ีุอาย ุ85 ปีข้ึนไปไดดี้ (SCAD, 2016) 

เน่ืองจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีจะก้าวเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุจะส่งผลต่อตาราง

มรณะไทยท่ีใช้ในการคาํนวณอัตราเบ้ียประกันภัยซ่ึงใช้สถิติการรับประกันภัยตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2551                           

ไม่สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงตารางมรณะไทยให้

เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม                    

การประกอบธุรกิจประกนัภยั ไดร้วบรวมสถิติการรับประกนัชีวติมาศึกษา วเิคราะห์เพ่ือปรับปรุงตารางมรณะไทย 

โดยไดเ้ร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนสาํเร็จในปี พ.ศ. 2560 โดยตารางมรณะล่าสุดน้ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

อตัราเบ้ียประกนัภยัของแบบประกนัชีวติท่ียืน่ขอรับความเห็นชอบตั้งแต่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

การปรับการประมาณค่าอตัรามรณะจะส่งผลให้ประชาชนสามารถซ้ือประกนัชีวิตถูกลง เน่ืองจากไดมี้

การคาํนวณอตัราเบ้ียประกนัชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือประมาณค่าอตัรามรณะของผูสู้งอายไุทย โดยใชต้วัแบบ Gompertz และตวัแบบ Kannisto 

(2) เพ่ือไดต้ารางมรณะสาํหรับผูสู้งอายท่ีุเหมาะสมกบัสภาพสงัคมปัจจุบนัมากข้ึน 

(3) เพ่ือสามารถนาํอตัรามรณะมาพิจารณาว่าเหตุการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563                 

ทาํใหค้่าอตัรามรณะมีค่าผิดปกติมากข้ึนหรือไม่ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

3.1 การประมาณค่าอตัรามรณะของผู้สูงอายุ 

 ในปี ค.ศ. 1825 Benjamin Gompertz ไดเ้สนอกฎอตัรามรณะ (Law of mortality) หรือ กฎของ Gompertz 

(Gompertz law) เพ่ืออธิบายลกัษณะอตัรามรณะของวยัผูใ้หญ่ซ่ึงศึกษาจากประชากรองักฤษ สวเีดน และฝร่ังเศสท่ี

มีช่วงอายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี โดยพบว่าอตัรามรณะมีลกัษณะเพ่ิมข้ึนแบบเรขาคณิต (geometric progression)               

แต่วา่ตวัแบบน้ีใชไ้ดไ้ม่ดีกบัช่วงอายท่ีุมากกวา่ 85 ปีข้ึนไป ซ่ึงค่าสงัเกตท่ีไดจ้ะมีค่าตํ่ากวา่ค่าจากกฎของ Gompertz 

(Gompertz law) โดยในปี ค.ศ. 1992 Väínö Kannisto นกัประชากรศาสตร์ไดส้ังเกตพบวา่อตัรามรณะผูสู้งอายนุั้น

มีรูปแบบใกลเ้คียงกบัตวัแบบโลจิสติก (Logistic model) และไดท้าํการเสนอตวัแบบท่ีประกอบดว้ย 2 พารามิเตอร์ 

คือ ตวัแบบ Kannisto ซ่ึงตวัแบบทาํการปรับมาจากตวัแบบของ Bread โดยท่ีตวัแบบของ Bread จะมีค่าอตัรามรณะ

ในช่วงอายุมาก ๆ มีอตัราเพ่ิมข้ึนท่ีน้อยลง ซ่ึงสาเหตุอาจมาจากกลุ่มประชากรท่ีประกอบไปด้วยกลุ่มย่อยๆ                   

โดยแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกนัไปเน่ืองจากกระบวนการคดัเลือก (Bread, 1963) 

3.2 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวจิยัในต่างประเทศ 

 Zeng Yi และ James W” Vaupel (2003) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัอตัรามรณะของผูสู้งอายกุลุ่มประชากร

ชาวฮัน่ในประเทศจีน ซ่ึงทาํการศึกษาตวัแบบคานนิสโต ตวัแบบโลจิสติก ตวัแบบไวร์บูลพหุนามกาํลงัสอง               

ตัวแบบกอมเพิทซ์ และตัวแบบเฮลิคมานกับพอลลาด พบว่าตัวแบบคานนิสโต และ ตัวแบบโลจิสติก ให้

ค่าประมาณท่ีใกลเ้คียงกบัขอ้มูลจริง 

 Giulia Roli (2008) ไดน้าํขอ้มูลประชากรชาวอิตาลีท่ีแควน้ทางตอนเหนือ Emilia-Romagna ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1871 – 2001 มาปรับเพ่ือให้เหมาะสมสําหรับการคาํนวณอตัรามรณะของผูสู้งอายุโดยไดท้าํการสร้างตารางชีพ 

และทาํการเปรียบเทียบในเร่ืองเพศและแต่ช่วงเวลาในแต่ละปี ซ่ึงพบวา่ในตอนแรกอตัรามรณะของเพศหญิงและ

ชายจะเท่ากนั แต่เม่ือเวลาผ่านไปอตัรามรณะของทั้งสองเพศจะลดลง และอตัรามรณะของเพศหญิงจะตํ่ากวา่เพศ

ชายเร่ือยๆ โดยงานวิจยัน้ีไดใ้ส่ตวัแบบต่างๆ โดยหน่ึงในตวัแบบท่ีใชคื้อ คานนิสโต มาประมาณค่าอตัรามรณะ 

รวมถึงไดแ้สดงค่าพารามิเตอร์และอตัรามรณะท่ีหาได ้ระหวา่งเพศชายและเพศหญิง 

ในปี 2019 Leonid A. Gavrilov และ Natalia S. Gavrilova ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัอตัราการตายเม่ืออายุ

เพ่ิมข้ึน โดยใชต้วัแบบ Gompertz และ Kannisto กบัประชากรท่ีมีอาย ุ80-105 ปี โดยใชข้อ้มูลการเกิดในปี 1880-

1899 ของกลุ่มประชากรชายและหญิงในสหรัฐอเมริกา โดยจะใชค้่า Akaike Information Criterion (AIC) โดยยิ่ง

ให้ค่า AIC ตํ่าก็แปลวา่ตวัแบบนั้นเหมาะสม ในการพิจารณาความเหมาะสมของตวัแบบซ่ึงผลคือ สาํหรับกลุ่มท่ี

เกิดก่อนเม่ือใชต้วัแบบ Kannisto จะมีค่า AIC ตํ่ากวา่ใชต้วัแบบ Gompertz แต่สาํหรับกลุ่มท่ีเกิดช่วงหลงัการใชต้วั

แบบ Gompertz จะใหค้่า AIC ตํ่ากวา่ใชต้วัแบบ Kannisto และงานวจิยัน้ียงัแสดงใหเ้ห็นวา่ประชากรท่ีเกิดปี 1881 
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จะมีอตัราการตายท่ีลดลงเม่ืออายุมากข้ึน ขณะท่ีประชากรท่ีเกิดปี 1898 จะมีอตัราการเสียชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองเม่ืออายมุากข้ึน  

 งานวจิยัในประเทศไทย 

 ในปี พ.ศ. 2546 รัชนีกร เขาเรียง ไดศึ้กษาการใชต้วัแบบ Kannisto มาใชใ้นการประมาณอตัรามรณะของ

ผูสู้งอายไุทยในปี พ.ศ. 2542-2544 พบวา่อตัรามรณะของผูสู้งอายมีุลกัษณะเพ่ิมข้ึนตามอาย ุและเม่ือเปรียบเทียบ

ค่าประมาณอตัรามรณะระหวา่งผูสู้งอายชุายกบัหญิง พบวา่ค่าประมาณอตัรามรณะของผูสู้งอายชุายมากกวา่ผูห้ญิง

ทุกช่วงอาย ุและมีค่าเขา้ใกลก้นัท่ีอายมุากๆ คือ ตั้งแต่อายปุระมาณ 90 ปีข้ึนไป (รัชนีกร เขาเรียง, 2546) 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 สยมุภู สายชลพิทกัษ ์ไดค้าํนวณค่าอตัรามรณะของผูสู้งอายไุทยจากขอ้มูลจาํนวน

ประชากรและจาํนวนประชากรท่ีเสียชีวิตในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2551 จากทะเบียนราษฎร์ จากนั้นนาํค่าอตัรามรณะท่ี

ไดไ้ปคาํนวณหาค่าประมาณพารามิเตอร์ของตวัแบบ Makeham ตวัแบบ Inverse-Makeham และตวัแบบ Kannisto 

โดยใชฟั้งกช์นัภาวะน่าจะเป็นรวมทั้งใชค้่าไควส์แควร์มาตรวจสอบวา่ขอ้มูลเหมาะสมกบัตวัแบบหรือไม่ จากนั้น

ทาํการเปรียบเทียบค่าประมาณอตัรามรณะในแต่ละช่วงอายุด้วยช่วงรายอายท่ีุมากท่ีสุดของแต่ละตวัแบบด้วย                

ค่า MAPE (Mean absolute percentage error) รวมถึงการจาํลองขอ้มูลจากค่าอตัรามรณะท่ีหาไดจ้ากขอ้มูลทะเบียน

ราษฎร์ เพ่ือนาํไปประมาณหาค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงทัว่ไปของพาเรโตในทฤษฎีคา่สุดขีด จากนั้นจึงนาํไป

ประมาณค่าอตัรามรณะของผูสู้งอายไุทยท่ีใชท้ฤษฎีค่าสุดขีดต่อไป โดยการศึกษาน้ีพบว่าเม่ือประมาณค่าอตัรา

มรณะในช่วงปีพ.ศ. 2547 – 2551 ดว้ยตวัแบบ Makeham ตวัแบบ Inverse-Makeham และตวัแบบ Kannisto พบวา่

ตวัแบบอินเวอร์สเมคแฮมเป็นตวัแบบท่ีดีท่ีสุดในการประมาณหาค่าอตัรามรณะ ทั้งในเพศชายในช่วงอาย ุ60 – 85 ปี 

และเพศหญิงในช่วงอาย ุ60 – 83 ปี และผลการประมาณค่าอตัรามรณะไทยดว้ยทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value 

Theory) พบว่ามีแนวโนม้ท่ีจะประมาณค่าได้ดีสําหรับช่วงอายุท่ีมาก ๆ โดยเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกับค่าอตัรา

มรณะจากตาราง TMO97 พบว่าค่าประมาณอตัรามรณะจากงานวิจยัมีค่าน้อยกว่าในช่วงอายุ 60 – 93 ปี แต่เม่ือ

เทียบกบัตารางบาํนาญไทยของปีพ.ศ. 2552 พบวา่ค่าประมาณอตัรามรณะจากงานวิจยัน้ีมีค่ามากกว่าในช่วงอายุ  

60 – 92 ปี 

 3.3 การประกนัชีวติสําหรับผู้สูงอายุ 

 ผูบ้ริโภควยัสูงอายตุอ้งการประกนัภยัท่ีมีการจ่ายผลประโยชน์คุม้ครองดูแล และมีคุณค่าท่ีมีประโยชน์

ในวนัขา้งหนา้ เน่ืองจากในวยัน้ีส่วนใหญ่จะไม่มีรายไดป้ระจาํ แต่ก็จาํเป็นตอ้งมีเงินสาํหรับใชจ่้ายต่างๆ โดยแบบ

ประกนัชีวิตท่ีเหมาะกบัผูสู้งอาย ุ เช่น การประกนัชีวิตแบบบาํนาญ (สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั, 2559) 

 3.4 ขอบเขตของการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากจาํนวนประชากรจากการทะเบียนราษฎร์รายอายรุายปีแยกเพศ โดยจาํแนกตาม

รายอายุ มีถึงอาย ุ100 ปีเท่านั้น แต่ในการสร้างตารางบาํนาญตอ้งมีอายุถึง 110 ปี ดงันั้นจะทาํการปรับค่าอตัรา

มรณะกลางปีด้วยวิธีโคล-กิสเกอร์ (Coale & Kisler, 1990) จากนั้ นนําค่าใหม่มาหาจํานวนการเสียชีวิตของ

ประชากรรายอายถึุง 110 ปี จึงสามารถทาํการประมาณค่าอตัรามรณะของผูสู้งอายไุทยดว้ยตวัแบบ Gompertz และ

ตวัแบบ Kannistoโดยขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
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1) ตารางบาํนาญไทย ปี 2552 (จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั) 

2) จาํนวนประชากรจากการทะเบียนราษฎร์รายอายรุายปีแยกเพศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของปี พ.ศ. 

2550 –2563 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยจาํแนกตามรายอาย ุคือ ตั้งแต่อายนุอ้ยกวา่ 1 ปี ถึงอาย ุ

100 ปี 

3) จาํนวนการตายของประชากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2563 จากขอ้มูลสถิติสาธารณสุข สาํนกันโยบาย

และยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยขอ้มูลการตายในแต่ละปีแบ่งตามเพศ และอายรุายปี (ขอ้มูลการตาย

ดงักล่าวกระทรวงสาธารณสุขไดร้วบรวมขอ้มูลจากฐานจากการทะเบียนราษฎร์ท่ีวิเคราะห์และประมวลผลตาม

วนั เดือน ปี ท่ีมีการตายจริง) 

  

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 การดาํเนินการวจิยัทาํตามขั้นตอนโดยยอ่ดงัน้ี 

1) ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการประมาณค่าอตัรามรณะโดยใชต้วัแบบ Gompertz และ Kannisto 

2) รวบรวมขอ้มูลจาํนวนประชากรและจาํนวนประชากรท่ีเสียชีวิตแยกเพศและอายุรายปี เพ่ือใชใ้น              

การประมาณค่าอตัรามรณะของผูสู้งอายไุทย โดยแยกเป็นขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2558 - 2562 (ชุด ก) และระหวา่ง

ปี พ.ศ. 2559 - 2563 (ชุด ข)  

3) หาจาํนวนการเสียชีวิตแยกตามรายอายุในช่วงอาย ุ101, 102, …, 110 ปี โดยใชว้ิธีการปรับค่าอตัรา

มรณะโคล – กิสเกอร์ (Coale & Kisler, 1990) ในขอ้มูลชุด ก และชุด ข 

4) ประมาณค่าอัตรามรณะของข้อมูลชุด ก และชุด ข ด้วยตัวแบบ Gompertz และ Kannisto และ

เปรียบเทียบอตัรามรณะท่ีประมาณไดจ้ากตวัแบบ Gompertz และ Kannisto กบัอตัรามรณะท่ีไดจ้ากขอ้มูลจริงเพ่ือ

หา Mean Absolute Percent Error (MAPE) โดยตวัแบบท่ีมีค่า MAPE นอ้ยกวา่จะเป็นตวัแบบท่ีดีกวา่ 

5) เปรียบเทียบอัตรามรณะท่ีประมาณได้จากข้อมูลชุด ก และชุด ข เพ่ือพิจารณาผลกระทบของ                      

การระบาดของ covid-19 

6) วเิคราะห์และสรุปผล 

7) เขียนรายงานผลการวจิยั 

 

5. ผลการวจัิย 

5.1 การปรับค่าอตัรามรณะกลางปีสําหรับผู้สูงอายุด้วยวธีิโคล-กสิเกอร์ (Coale-Kisker method) 

เน่ืองจากค่าอตัรามรณะมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเม่ืออายุมากข้ึน ซ่ึงในทางทฤษฎีอตัรามรณะควรจะมีค่า

เพ่ิมข้ึนเม่ืออายมุากข้ึน จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับค่าอตัรามรณะกลางปีสาํหรับผูสู้งอายใุหเ้ป็นไปตามทฤษฎี โคลและ

กิสเกอร์ (Coale & Kisker, 1990) จึงไดเ้สนอวิธีการคาํนวณอตัรามรณะรายอายสูุงๆตั้งแต่ 85 ปีถึง 110 ปี ซ่ึงโคล

และกิสเกอร์ไดก้าํหนดใหอ้ตัรามรณะกลางปีรายอาย ุ110 ปีสาํหรับเพศชายเท่ากบั 1 และเพศหญิงเท่ากบั 0.8 โดย

มีสมมติฐานให้อตัรามรณะในรายอายท่ีุมากข้ึนจะเพ่ิมข้ึนดว้ยอตัราท่ีนอ้ยลง ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะใชว้ิธีการโคลและ    

กิสเกอร์ในการคาํนวณ และขยายไปถึงอาย ุ110 ปี ดงัน้ี 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1408 

 สาํหรับ 𝑥𝑥 ≥ 85 และขยายอายไุปถึง 𝑥𝑥 = 110 กาํหนดให ้

𝑘𝑘𝑥𝑥 = 𝑘𝑘85 + (𝑥𝑥 − 85) ∙ 𝑠𝑠 

เม่ือ 𝑘𝑘𝑥𝑥 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝑚𝑚𝑥𝑥
𝑚𝑚𝑥𝑥−1

� และ 𝑠𝑠 เป็นค่าคงท่ี 

ดงันั้น สามารถหาค่าอตัรามรณะกลางปีสาํหรับ 𝑥𝑥 = 85, 86, … , 110 ไดจ้าก 

𝑚𝑚𝑥𝑥 = 𝑚𝑚84 ∙ exp[∑ (𝑘𝑘85 + (𝑖𝑖 − 85) ∙ 𝑠𝑠)𝑥𝑥
𝑖𝑖=85 ]        สาํหรับ 𝑥𝑥 = 85, 86, … , 110 

  

ตารางที ่1 อตัรามรณะท่ีปรับค่าดว้ยวธีิโคล-กิสเกอร์ เพศชาย อาย ุ85 - 100 ปี พ.ศ. 2558 – 2562 

อายุ 
อตัราการตาย 

กลางปี 

อตัราการตาย 

กลางปีที่ปรับแล้ว 
อายุ 

อตัราการตาย 

กลางปี 

อตัราการตาย 

กลางปีที่ปรับแล้ว 

85 0.088021602 0.09113946 98 0.076390376 0.27430289 

86 0.093076655 0.09826274 99 0.067242267 0.30189427 

87 0.100358327 0.10611069 100 0.054249795 0.33278767 

88 0.104712476 0.11476706 101  0.36742392 

89 0.110227459 0.12432636 102  0.40630810 

90 0.113405356 0.13489538 103  0.45001956 

91 0.118869303 0.14659486 104  0.49922365 

92 0.119949091 0.15956156 105  0.55468543 

93 0.116274979 0.17395049 106  0.61728571 

94 0.113871547 0.18993758 107  0.68803977 

95 0.108090573 0.20772272 108  0.76811935 

96 0.095505887 0.22753328 109  0.85887849 

97 0.089094545 0.24962825 110  0.96188377 

 

5.2 การประมาณค่าพารามเิตอร์ทีไ่ด้จากตวัแบบ Gompertz และ Kannisto 

ในการประมาณค่าอตัรามรณะจาํเป็นตอ้งคาํนวณหาค่าประมาณพารามิเตอร์ โดยวธีิท่ีจะใชใ้นงานวิจยัน้ี 

คือ การพิจารณาค่าของฟังกช์นัภาวะน่าจะเป็นท่ีไดจ้ากตวัแบบ โดยค่าของพารามิเตอร์ท่ีทาํใหค้่าของฟังกช์นัภาวะ

น่าจะเป็นมีค่าสูงท่ีสุด จะเป็นพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการการประมาณค่าอตัรามรณะของตวัแบบนั้น โดยในส่วนน้ีจะ

ทาํการประมาณค่าอตัรามรณะของตวัแบบ Gompertz และ Kannisto ซ่ึงในการหาค่าพารามิเตอร์ จะตอ้งทาํใหค้่า

อตัรามรณะจากขอ้มูล และจากตวัแบบมีความสมนัยกนั โดยใชก้ารทดสอบสารูปดีท่ีค่าไควส์แควร์ยอมรับไดท่ี้

ระดบันยัสาํคญั 0.05 ซ่ึงวธีิการประมาณค่าพารามิเตอร์จะใชฟั้งกช์นัภาวะน่าจะเป็นในท่ีน้ี คือ 

𝑙𝑙(𝜃𝜃) = � �𝑑𝑑𝑥𝑥(𝜃𝜃) × log�𝑞𝑞𝑥𝑥(𝜃𝜃)� + �(𝑙𝑙𝑥𝑥(𝜃𝜃) − 𝑑𝑑𝑥𝑥(𝜃𝜃)) × log �𝑝𝑝𝑥𝑥(𝜃𝜃)���
𝑢𝑢

𝑥𝑥=60
 

 โดยค่าพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการจะทาํให้ค่า  l(θ) มีค่ามากสุด จากนั้นนาํพารามิเตอร์ท่ีไดแ้ทนค่าใน M_x 

ของตวัแบบทั้งสอง จากนั้นตรวจสอบความสมนยัของตวัแบบกบัขอ้มูลโดยใชค้่าไควส์แควร์จากสมการ 

             𝜒𝜒คาํนวณ
2 = ∑ �

�𝑑𝑑𝑥𝑥(จากขอ้มูล)−𝑑𝑑𝑥𝑥(จากตวัแบบ)�
2

𝑑𝑑𝑥𝑥(จากตวัแบบ)
�𝑢𝑢

𝑥𝑥=60                       (1) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1409 

 โดยจะเลือกพารามิเตอร์ และค่า u ท่ีมากท่ีสุด ท่ีทาํให้ค่าของ 𝜒𝜒คาํนวณ
2 < 𝜒𝜒𝑢𝑢−59,0.95

2  เม่ือกาํหนดระดบั

นยัสาํคญั 0.05 

 5.2.1 ตวัแบบกอมเพทิซ์ (Gompertz model) 

𝑀𝑀𝑥𝑥 = 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑏𝑏(𝑥𝑥−𝑎𝑎+1) 

โดย 𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑎𝑎−1  เม่ือ 𝑀𝑀𝑎𝑎−1  คือ อตัรามรณะท่ีอายนุอ้ยกวา่อายเุร่ิมตน้ของอายใุนช่วงเปิด 1 ปี 

𝑏𝑏   คือพารามิเตอร์ในตวัแบบ 

𝑀𝑀𝑥𝑥 คืออตัรามรณะท่ีอาย ุ𝑥𝑥 ปี 

          𝑎𝑎   คืออายใุนช่วงเปิด 

โดยใช้ค่าของฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นในการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยแทนค่า 𝑙𝑙𝑥𝑥 และ 𝑑𝑑𝑥𝑥 
ลงในฟังกช์นั และแทน 𝑝𝑝𝑥𝑥 และ 𝑞𝑞𝑥𝑥 สาํหรับตวัแบบ Gompertz คือ 

𝑝𝑝𝑥𝑥 = 𝑒𝑒
𝑐𝑐
𝑏𝑏(1−𝑒𝑒𝑏𝑏)𝑒𝑒𝑏𝑏(𝑥𝑥−𝑎𝑎+1)

  ,   𝑞𝑞𝑥𝑥 = 1 − 𝑒𝑒
𝑐𝑐
𝑏𝑏(1−𝑒𝑒𝑏𝑏)𝑒𝑒𝑏𝑏(𝑥𝑥−𝑎𝑎+1)

 
 

ส่วนค่า 𝑢𝑢 จะพิจารณาจากการตรวจสอบความสมนยักนัของตวัแบบกบัขอ้มูลโดยใชค้่าไควส์แควร์

ซ่ึงไดจ้ากสมการท่ี (1) โดยท่ีจะเลือกพารามิเตอร์จากค่าท่ี 𝑢𝑢 มากสุดท่ีทาํใหค้่าของ 𝜒𝜒คาํนวณ
2 < 𝜒𝜒𝑢𝑢−60,0.95

2  โดยใน

ท่ีน้ีสามารถหาค่า 𝑢𝑢 ไดจ้ากโปรแกรม R ดงัท่ีแสดงผลตามตาราง 

 

ตารางที ่2 แสดงค่าอาย ุ𝑢𝑢 ค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณไดส้าํหรับตวัแบบกอมเพิทซ์ และค่าไควส์แควร์ท่ีใชใ้น 

 การทดสอบภาวะสารูปดีสาํหรับขอ้มูลช่วงปีพ.ศ. 2558 - 2562 

เพศ 𝑢𝑢 𝑏𝑏 𝜒𝜒คาํนวณ
2  𝜒𝜒𝑢𝑢−60,0.95

2  

ชาย 65 6.10×10-8 8.5699 14.0671 

หญิง 65 6.10×10-8 9.9608 14.0671 

 

ตารางที ่3  แสดงค่าอาย ุ𝑢𝑢 ค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณไดส้าํหรับตวัแบบกอมเพิทซ์ และค่าไควส์แควร์ท่ีใชใ้น 

 การทดสอบภาวะสารูปดีสาํหรับขอ้มูลช่วงปีพ.ศ. 2559 - 2563 

เพศ 𝑢𝑢 𝑏𝑏 𝜒𝜒คาํนวณ
2  𝜒𝜒𝑢𝑢−60,0.95

2  

ชาย 65 3.05×10-8 8.8493 14.0671 

หญิง 65 6.10×10-8 10.3010 14.0671 

  

5.2.2 ตวัแบบคานนิสโต (Kannisto model) 

𝑀𝑀𝑥𝑥 =
𝐶𝐶𝑒𝑒𝑏𝑏(𝑥𝑥−𝑎𝑎+1)

1 + 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑏𝑏(𝑥𝑥−𝑎𝑎+1) 

โดย 𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑎𝑎−1  เม่ือ 𝑀𝑀𝑎𝑎−1  คือ อตัรามรณะท่ีอายนุอ้ยกวา่อายเุร่ิมตน้ของอายใุนช่วงเปิด 1 ปี 

𝑏𝑏    คือพารามิเตอร์ในตวัแบบ 

𝑀𝑀𝑥𝑥 คืออตัรามรณะท่ีอาย ุ𝑥𝑥 ปี 

          𝑎𝑎   คืออายใุนช่วงเปิด 
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โดยใช้ค่าของฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็นในการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยแทนค่า 𝑙𝑙𝑥𝑥 และ 𝑑𝑑𝑥𝑥 
ลงในฟังกช์นั และแทน 𝑝𝑝𝑥𝑥 และ 𝑞𝑞𝑥𝑥 สาํหรับตวัแบบ Gompertz คือ 

𝑝𝑝𝑥𝑥 = �1+𝐶𝐶𝑒𝑒
𝑏𝑏(𝑥𝑥−𝑎𝑎+1)

1+𝐶𝐶𝑒𝑒𝑏𝑏(𝑥𝑥−𝑎𝑎+2)�
1
𝑏𝑏

        ,       𝑞𝑞𝑥𝑥 = 1 − �1+𝐶𝐶𝑒𝑒
𝑏𝑏(𝑥𝑥−𝑎𝑎+1)

1+𝐶𝐶𝑒𝑒𝑏𝑏(𝑥𝑥−𝑎𝑎+2)�
1
𝑏𝑏

 

 

ส่วนค่า 𝑢𝑢 จะพิจารณาจากการตรวจสอบความสมนยักนัของตวัแบบกบัขอ้มูลโดยใชค้่าไควส์แควร์

ซ่ึงไดจ้ากสมการท่ี (1) โดยท่ีจะเลือกพารามิเตอร์จากค่าท่ี 𝑢𝑢 มากสุดท่ีทาํใหค้่าของ 𝜒𝜒คาํนวณ
2 < 𝜒𝜒𝑢𝑢−60,0.95

2  โดยใน

ท่ีน้ีสามารถหาค่า 𝑢𝑢 ไดจ้ากโปรแกรม Matlab ดงัท่ีแสดงผลตามตาราง 

 

ตารางที ่4  แสดงค่าอาย ุ𝑢𝑢 ค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณไดส้าํหรับตวัแบบคานนิสโต และค่าไควส์แควร์ท่ีใชใ้น 

 การทดสอบภาวะสารูปดีสาํหรับขอ้มูลช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2562 

เพศ 𝑢𝑢 𝑏𝑏 𝜒𝜒คาํนวณ
2  𝜒𝜒𝑢𝑢−60,0.95

2  

ชาย 70 0.0154 20.8467 21.0261 

หญิง 68 0.0156 12.6356 18.3070 

 

ตารางที ่5  แสดงค่าอาย ุ𝑢𝑢 ค่าพารามิเตอร์ท่ีประมาณไดส้าํหรับตวัแบบคานนิสโต และค่าไควส์แควร์ท่ีใชใ้น 

 การทดสอบภาวะสารูปดีสาํหรับขอ้มูลช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 

เพศ 𝑢𝑢 𝑏𝑏 𝜒𝜒คาํนวณ
2  𝜒𝜒𝑢𝑢−60,0.95

2  

ชาย 70 0.0154 12.5362 21.0261 

หญิง 68 0.0156 15.4071 18.3070 

 

โดยต่อไปจะนาํค่าประมาณพารามิเตอร์ท่ีไดม้าทาํการประมาณค่าอตัรามรณะของแต่ละตวัแบบและ

เปรียบเทียบอตัรามรณะในช่วงอายุสูงท่ีสุด จากนั้นหาร้อยละค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย (Mean 

Absolute Percentage Error: MAPE) สําหรับตวัแบบนั้นๆ โดยตวัแบบท่ีมีค่า MAPE น้อยกว่าจะเป็นตวัแบบท่ี

ดีกวา่ 

5.3 การเปรียบเทยีบตวัแบบประมาณค่าอตัรามรณะ 

 การศึกษาคร้ังน้ีนาํค่าอตัรามรณะท่ีไดจ้ากตวัแบบมาหา ร้อยละค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย

(Mean Absolute Percentage Error: MAPE) โดยตวัแบบท่ีให้ค่า MAPE ตํ่าสุดจะเป็นตวัแบบท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถ

คาํนวณไดจ้าก 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
1

𝑢𝑢 − 60 + 1
� �

𝑀𝑀𝑥𝑥 − 𝐹𝐹𝑥𝑥
𝑀𝑀𝑥𝑥

�
𝑢𝑢

𝑥𝑥=60
 

  โดย 𝑀𝑀𝑥𝑥  คือค่าอตัรามรณะท่ีคาํนวณจากขอ้มูลจริงของคนอาย ุ𝑥𝑥 ปี  

               𝐹𝐹𝑥𝑥   คือคือค่าอตัรามรณะท่ีคาํนวณจากตวัแบบของคนอาย ุ𝑥𝑥 ปี 
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ตารางที ่6  ค่า MAPE ของตวัแบบคานนิสโต และตวัแบบกอมเพิทซ์ เพศชาย สาํหรับขอ้มูลช่วงปี  

 พ.ศ. 2558 – 2562 

ช่วงอาย ุ(ปี) 
ค่า MAPE ของตวัแบบ 

กอมเพิทซ ์ คานนิสโต 

60 - 65 0.36409 0.16521 

60 – 70  0.48830 

 

ตารางที ่7  ค่า MAPE ของตวัแบบคานนิสโต และตวัแบบกอมเพิทซ์ เพศหญิง สาํหรับขอ้มูลช่วงปี  

 พ.ศ. 2558 – 2562 

ช่วงอาย ุ(ปี) 
ค่า MAPE ของตวัแบบ 

กอมเพิทซ ์ คานนิสโต 

60 - 65 0.36410 0.16842 

60 - 68  0.50258 

 

ตารางที ่8  ค่า MAPE ของตวัแบบคานนิสโต และตวัแบบกอมเพิทซ์ เพศชาย สาํหรับขอ้มูลช่วงปี 

 พ.ศ. 2559 – 2563 

ช่วงอาย ุ(ปี) 
ค่า MAPE ของตวัแบบ 

กอมเพิทซ ์ คานนิสโต 

60 - 65 0.36409 0.16521 

60 - 70  0.48830 

 

ตารางที ่9  ค่า MAPE ของตวัแบบคานนิสโต และตวัแบบกอมเพิทซ์ เพศหญิง สาํหรับขอ้มูลช่วงปี  

 พ.ศ. 2559 – 2563 

ช่วงอาย ุ(ปี) 
ค่า MAPE ของตวัแบบ 

กอมเพิทซ ์ คานนิสโต 

60 - 65 0.36409 0.16803 

60 - 68  0.50088 

 

จากตารางท่ี 6 - 9 จะเห็นวา่ตวัแบบท่ีท่ีสุดในช่วงอาย ุ60 – 65 ปี ของทั้งเพศชายและเพศหญิง คือตวัแบบ

คานนิสโต และสําหรับเพศชาย ในช่วงอาย ุ60 – 70 ปี ตวัแบบท่ีท่ีสุดคือตวัแบบคานนิสโต เช่นเดียวกนักบัเพศ

หญิงในช่วงอาย ุ60 – 68 ปี ตวัแบบท่ีท่ีสุดก็คือตวัแบบคานนิสโต โดยผลท่ีไดข้องกลุ่มขอ้มูลช่วงปี พ.ศ. 2558 – 

2562 เป็นเช่นเดียวกันกับช่วงปี  พ.ศ. 2559 – 2563 ดังนั้ นตัวแบบคานนิสโตเป็นตัวแบบท่ีเหมาะสมใน                             

การประมาณค่าอตัรามรณะของผูสู้งอาย ุและเม่ือทาํการหาอตัรามรณะของแต่ละตวัแบบพบวา่พบวา่อตัรามรณะ

ของสองกลุ่มน้ีมีความใกลเ้คียงกนั 
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6. อภิปรายผล  

ในการประมาณอตัรามรณะของกลุ่มประชากรไทยอายุ 60 – 110 ปี เพศชาย และเพศหญิง โดยใช้                    

ตวัแบบกอมเพิทซ์ และตวัแบบคานนิสโต พบว่าตวัแบบคานนิสโตไดใ้ห้ค่าประมาณท่ีใกลเ้คียงกบัขอ้มูลจริง                

ซ่ึงผลงานวิจยัน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Zeng Yi และ James W. Vaupel (2003) ซ่ึงไดท้าํการศึกษา

เก่ียวกบัอตัรามรณะของผูสู้งอายกุลุ่มประชากรชาวฮัน่ในประเทศจีน โดยใชต้วัแบบคานนิสโต ตวัแบบโลจิสติก 

ตวัแบบไวร์บูลพหุนามกาํลงัสอง ตวัแบบกอมเพิทซ์ และตวัแบบเฮลิคมานกบัพอลลาด โดยตวัแบบคานนิสโต 

และตวัแบบโลจิสติก ไดใ้ห้ค่าประมาณท่ีใกลเ้คียงกบัขอ้มูลจริงกว่าตวัแบบอ่ืนๆ ดงันั้นตวัแบบคานนิสโตเป็น             

ตวัแบบท่ีดีสาํหรับการประมาณหาค่าอตัรามรณะของผูสู้งอาย ุ

สําหรับการหาค่าอตัรามรณะจากทั้งตวัแบบกอมเพิทซ์ และตวัแบบคานนิสโต พบว่าอตัรามรณะของ

กลุ่มปี พ.ศ. 2558 – 2562 มีค่าใกลเ้คียงกนักบัช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2563 นัน่คือการระบาดของโควิด 19 นั้นไม่ส่ง 

ผลกระทบต่ออตัรามรณะอย่างมีนัยสําคญั โดยผลงานวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาของ Isaac Sasson ในปี  

ค.ศ. 2021 ซ่ึงไดใ้ชต้วัแบบกอมเพิทซ์ ศึกษาอตัรามรณะจากโควิด 19 โดยพบวา่อตัรามรณะจากโควิด 19 มีความ

ใกลเ้คียงกบัอตัรามรณะปกติแต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัมาตรฐานการรักษาพยาบาล หรือคุณภาพของขอ้มูลประชากรใน            

แต่ละประเทศ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ในกรณีขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดไ้ม่มีขอ้มูลจริงของอตัรามรณะในช่วงอาย ุ100 ปีข้ึนไป สามารถ

ใชว้ิธีการปรับค่าอตัรามรณะกลางปีสําหรับผูสู้งอายุดว้ยวิธีโคล-กิสเกอร์ หาอตัรามรณะได ้และยงัสามารถนาํ

อตัรามรณะน้ีไปหาจาํนวนประชากรกลางปีต่อได ้

(2) หากตอ้งการประมาณค่าอตัรามรณะของประชากรสูงอายุ จากการใชค้่า MAPE มาพิจารณา              

ตวัแบบท่ีเหมาะสมพบวา่ตวัแบบคานนิสโตเหมาะในการหาอตัรามรณะในกลุ่มผูสู้งอาย ุจึงสามารถนาํตวัแบบน้ี

ไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นการนาํไปใชท้าํแบบประกนับาํนาญ หรือนาํไปสร้างตารางบาํนาญก็ได้

เช่นกนั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) เน่ืองจากในการประมาณค่าอตัรามรณะของผูสู้งอายไุทย จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลรายปีเป็นจาํนวน

หลายปี ในการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลยอ้นหลงัเพียง 5 ปี เท่านั้น หากตอ้งการศึกษาอตัรามรณะของกลุ่มประชากร

ผูสู้งอายใุนกลุ่มรุ่นเดียวกนั ควรจะตอ้งมีขอ้มูลยอ้นหลงัเพ่ิมเติมใหม้ากข้ึน 

(2) สําหรับตวัแบบต่างๆ และการใชท้ฤษฎีอ่ืนๆ ในการประมาณหาค่าอตัรามรณะ ยงัมีอีกหลาย

แบบ โดยแต่ละตวัมีความเหมาะสมกบัช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน และมีรูปแบบการแสดงค่าท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น             

การเพ่ิมตวัแบบเพ่ือใชพิ้จารณาค่าอตัรามรณะจะช่วยใหไ้ดค้่าประมาณท่ีใกลเ้คียงความจริงยิง่ข้ึน  

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการปฏิบติังานตามระบบบญัชีของธุรกิจผลิตขวดนํ้ าด่ืม

พลาสติก (บริษทักรณีศึกษา) ในปัจจุบนั 2) เพ่ือพฒันาระบบบญัชีท่ีเหมาะสมให้แก่ธุรกิจผลิตขวดนํ้ าด่ืมพลาสติก 

บริษทักรณีศึกษา โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามโครงสร้างขององคก์ร ซ่ึงมีผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั

จาํนวน 26 คน นอกจากน้ียงัมีการเก็บรวมรวบขอ้มูลไวแ้ลว้ เช่น งานวจิยั วารสาร หนงัสือหรือตาํราทางวชิาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวางระบบบญัชี และเอกสารขอ้มูลทางการบญัชี รายงานทางบญัชี แบบฟอร์มทางการบญัชีต่างๆ  

ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบติังานดา้นบญัชีในปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษาผลิตขวดนํ้ าด่ืมพลาสติก 

ยงัคงมีปัญหา เน่ืองจากมีพนักงานบญัชี มีความรู้ทางด้านบญัชีไม่เพียงพอ ไม่มีประสบการณ์ในการทาํบญัชี                    

มีขอ้บกพร่องในจดัทาํบญัชี ท่ีไม่มีเอกสารแนบประกอบ เอกสารไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถตรวจสอบ

ยอ้นหลงัได้ เพ่ือการจัดทาํบัญชีสําหรับบริษทักรณีศึกษา ควรจัดทาํเอกสารประกอบการบันทึกบญัชีให้ครบ

สมบูรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระบบดงัน้ี 1) ระบบบญัชีขายและลูกหน้ี ควรมีการจดัทาํเอกสาร ไดแ้ก่ ใบคาํสั่งซ้ือ 

ใบเบิกสินคา้ รายงานการจดัส่งสินคา้ รายงานลูกหน้ีการคา้ ใบรับคืนสินคา้ รายงานยอดขาย รายงานรับชาํระหน้ี 

2) ระบบบญัชีซ้ือและเจา้หน้ี ควรมีการจดัทาํเอกสาร ไดแ้ก่ ใบขอซ้ือ รายงานใบขอซ้ือ ใบเปรียบเทียบราคา ใบสัง่ซ้ือ 

รายงานใบสั่งซ้ือ ใบรับสินคา้ รายงานสินคา้และวตัถุดิบ ใบรับวางบิล รายงานเจา้หน้ีการคา้ รายงานจ่ายชาํระหน้ี 

3) ระบบบญัชีเงินเดือนและค่าแรง ควรมีการจดัทาํเอกสาร ไดแ้ก่ ตารางเวลาการปฏิบติังาน ทะเบียนเงินเดือน

พนกังาน ใบแจง้เงินได ้และ 4) ระบบบญัชีตน้ทุนการผลิต ควรมีการจดัทาํเอกสาร ไดแ้ก่ ตารางการผลิต ใบเบิก

วตัถุดิบ รายงานใบเบิกวตัถุดิบ ใบโอนงานระหวา่งทาํ ใบรายงานการผลิต ใบโอนสินคา้เขา้คลงั บตัรตน้ทุนสินคา้ 

ผลการศึกษาน้ีนาํไปสู่แนวทางการพฒันาวางระบบบญัชีท่ีเหมาะสมใหก้บับริษทักรณีศึกษา 

 

คาํสําคญั: การพฒันาระบบบญัชี, ธุรกิจผลิตขวดนํ้ าพลาสติก, หลอดพรีฟอร์ม, ขวดนํ้ าพลาสติก 

mailto:y.boriboon@outlook.co.th
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study the organizational structure. and the accounting system of 

the plastic drinking water bottle manufacturing business, a case study company 2)  To develop an appropriate 

accounting system for the plastic drinking water bottle manufacturing business, a case study company.                            

The interview form was used to collect data according to the organizational structure from 26 key informants.                

In addition, secondary data were collected, such as research papers, journals, books, or academic texts. related to 

the accounting system and accounting documents accounting reports various accounting forms 

The results showed that the current accounting practice of a case study company problems because the 

accounting staff has insufficient knowledge in accounting, and no accounting experience.  Moreover, there is a 

defect in accounting Because there are no supporting documents, the documents are incomplete, incomplete, and 

cannot be traced back.  So, to develop the accounting system, a case study company has to design the document 

according to four accounting systems as follows:  1)  Sales and accounts receivable system documents such as 

purchase order, requisition slip, delivery report, accounts receivable report,  product return receipt, sales report, 

and debt payment report 2)  Purchase and accounts payable system documents such as purchase requisitions, 

purchase requisition reports, price comparison, purchase order report, receipted products and raw material report, 

billing report, accounts payable report, and payment report 3) Payroll and wage system documents such as work 

schedules, and employee salary and 4)  Production cost accounting system documents such as production 

schedule, raw material requisition form, raw material requisition report, work in process transfer form, production 

report, transfer of goods to warehouse form, and product cost card. The results of this study lead to guidelines for 

developing an appropriate cost accounting system for case study companies. 

 

Keywords: Accounting System Development, Plastic Water Bottle Business, Preform Tube, Plastic Water Bottle  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ระบบบัญชีเป็นระบบการจาํแนกประเภทของขอ้มูลจากบัญชี สมุดบัญชีเอกสารแบบพิมพ์วิธีการ

ดาํเนินงาน ตลอดจนการควบคุมทางการบัญชี และการนําเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ เขา้มาใช้ในการจดัทาํ 

รวบรวม ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกิจการให้สามารถนาํเสนอขอ้มูลทางบญัชีให้สําเร็จสมบูรณ์                 

ไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และการประเมินผลในการดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้ง

และเป็นระบบแบบแผนท่ีดี (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2561, หนา้ 16) และการวางระบบบญัชีเพ่ือใหก้ารบริหารมี

ประสิทธิภาพข้ึนมาไดน้ั้น จะตอ้งคาํนึงถึงการวางแผนดา้นบญัชี และภาษีอากร ตลอดจนนโยบายบญัชีท่ีจะเป็น

ตวักาํหนดให้การวางระบบมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในการดาํเนินธุรกิจให้ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็น

การบนัทึกรายการ การจดัหมวดหมู่ ประเภทของบญัชี เพ่ือสะดวกต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลของธุรกิจในการสรุปผล

การจดัทาํรายงานการเงิน เช่นงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน หรือรายงานประกอบอ่ืนๆ ให้ผูบ้ริหารหรือ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการสามารถอ่านหรือ ดูรายงานต่างๆ ไดอ้ย่างง่ายและชดัเจน (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 

2561, 23) 
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 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทักรณีศึกษาพบว่า กรรมการบริษทั และพนักงานบญัชี มีความรู้

ทางด้านบัญชีไม่เพียงพอ ไม่มีประสบการณ์ในการทาํบญัชี บริษทัจึงไดมี้การว่าจา้งสํานักงานบญัชีภายนอก               

เพ่ือจดัทาํบญัชีภาษีอากรส่งหน่วยงานราชการ แต่ทางบริษทัไม่ไดมี้การจา้งผูมี้ประสบการณ์มาวางระบบบญัชี 

โดยทางบริษทัปฏิบติังานตามเอกสารท่ีจาํเป็นเท่านั้น แต่ในระยะเวลาต่อมาบริษทัประสบปัญหาขาดทุนอย่าง

ต่อเน่ือง แต่ในงบการเงินของบริษัทยงัมีกําไรจากการดําเนินงาน โดยผู ้บริหารได้มองเห็นถึงปัญหาและ

ขอ้บกพร่องในจดัทาํบญัชี ท่ีไม่มีเอกสารแนบประกอบ เอกสารไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถตรวจสอบ

ยอ้นหลงัได ้(กรรมการบริษทั, 2565, สมัภาษณ์) ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาระบบบญัชี เพ่ือพฒันาระบบบญัชีท่ี

เหมาะสมใหแ้ก่ธุรกิจผลิตขวดนํ้ าด่ืมพลาสติก บริษทักรณีศึกษา มาใชใ้นดา้นควบคุมการบนัทึกขอ้มูล เพ่ือสะดวก

ต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลของธุรกิจในการสรุปผลการจดัทาํรายงานการเงิน นอกจากน้ียงัช่วยผูบ้ริหารวางแผน 

ตดัสินใจ ควบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์โดยทาํการศึกษาระบบบญัชี 4 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบ

บญัชีขายและลูกหน้ี ระบบบญัชีซ้ือและเจา้หน้ี ระบบบญัชีเงินเดือนและค่าแรง และระบบบญัชีตน้ทุนการผลิต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีของธุรกิจผลิตขวดนํ้ าด่ืมพลาสติก (บริษทักรณีศึกษา)                  

ในปัจจุบนั 

(2) เพ่ือพฒันาระบบบญัชีท่ีเหมาะสมใหแ้ก่บริษทักรณีศึกษา 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ และทฤษฎ ี

 ระบบบญัชี คือ ระบบการจดัเก็บขอ้มูลทางการเงินอนัประกอบดว้ยแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ บนัทึก

ทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีได้นํามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ                      

การดาํเนินงาน เพ่ือช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอนัอยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปดว้ยดี 

และเพ่ือเสนอขอ้มูลแก่บุคคลภายนอกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกิจการนั้น เช่น ผูถื้อหุ้น เจา้หน้ี และส่วนราชการ (วิไล                 

วรีะปรีย จงจิตต ์หลีกภยั และประจิต หาวตัร, 2562: 1)  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

ศึกษาแนวปฏิบติัเก่ียวกบัระบบบญัชี ศึกษาระบบบญัชีของบริษทักรณีศึกษาในปัจจุบนั 

วเิคราะห์ระบบบญัชีของบริษทักรณีศึกษาตามแนวปฏิบติัเก่ียวกบัระบบบญัชี 

พฒันาระบบบญัชีท่ีเหมาะสมสาํหรับบริษทักรณีศึกษา 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง  

ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัและท่ีปรึกษาบริษทั จาํนวน 4 คน 

ผูจ้ดัการ จาํนวน 1 คน และพนกังานฝ่ายต่างๆ อนัไดแ้ก่ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายขาย หัวหนา้ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลงัสินคา้ และ

ฝ่ายขนส่ง จาํนวนรวม 21 คน จึงไดผู้ใ้หข้อ้มูลสาํคญัจาํนวนรวมทั้งส้ิน 26 คน 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก กรรมการบริษทั ท่ีปรึกษาบริษทั 

ผูจ้ดัการ และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Index of item–Objective Congruence : IOC) จากผูท้รงคุณวฒิุจานวน 3 ท่าน โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0.67–

1.00 ซ่ึงมากกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์ 2 ชุด ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์สาํหรับผูบ้ริหารและแบบ

สมัภาษณ์สาํหรับพนกังาน 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีผูใ้ช้หรือ

หน่วยงานท่ีใชเ้ป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ซ่ึงวิธีการเก็บขอ้มูลอาจใชว้ิธีการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ ขอ้มูล

ปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีรายละเอียดตรงตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน โครงสร้างของบริษทั ระบบบญัชีของบริษทักรณีศึกษา และแหล่งขอ้มูลทุติย

ภูมิ (Secondary Data) อนัไดแ้ก่ งานวิจยั วารสาร หนงัสือหรือตาํราทางวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางระบบบญัชี 

และเอกสารขอ้มูลทางการบญัชี รายงานทางบญัชี แบบฟอร์มทางการบญัชีต่างๆ ของบริษทักรณีศึกษา      

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลระบบบญัชี เพ่ือให้ทราบปัญหาและสาเหตุท่ีตอ้ง

พฒันาระบบบัญชีของบริษทักรณีศึกษาและการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยไดท้าํการประมวลผลขอ้มูล                  

ทาํการสรุปปัญหาและสาเหตุของบริษทักรณีศึกษา โดยทาํการพฒันาระบบบญัชี 4 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบบญัชีขาย

และลูกหน้ี ระบบบญัชีซ้ือและเจา้หน้ี ระบบบญัชีเงินเดือนและค่าแรง และระบบบญัชีตน้ทุนการผลิต พร้อมทั้ง

ออกแบบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานของบริษทักรณีศึกษา แลว้เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและวิธีการ

ปฏิบติังานของหน่วยต่างๆ พร้อมเอกสารทางการบญัชีท่ีสาํคญัใหก้บับริษทักรณีศึกษา 

 

5. ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาแสดงการวิเคราะห์ปัญหาของระบบบญัชีกรณีศึกษาในปัจจุบนัตลอดจนขอ้เสนอแนะใน

การพฒันาระบบบญัชีตน้ทุนของบริษทักรณีศึกษา อนัไดแ้ก่ ระบบบญัชีขายและลูกหน้ี ระบบบญัชีซ้ือและเจา้หน้ี 

ระบบบญัชีซ้ือและเจา้หน้ี และ ระบบบญัชีตน้ทุนสินคา้ แยกรายกิจกรมตามแนวปฏิบติัของการวางระบบบญัชี

แสดงดงัตารางท่ี 1 -4 
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ตารางที ่1 การวเิคราะห์การปฏิบติังานระบบบญัชีขายและลูกหน้ีในปัจจุบนั 

การวิเคราะห์ปัญหาของระบบัญชีกรณีศึกษาในปัจจุบัน แนวทางการพฒันาระบบบัญชี 

‘1. กจิกรรมการรับคําส่ังซ้ือ 

‘- ไม่มีการบนัทึกคาํส่ังซ้ือจากลูกคา้ลงแบบฟอร์ม เพราะ

เป็นธุรกิจขนาดเล็ก จะมีการโทรส่ังซ้ือผ่านโทรศัพท์

เท่านั้น  

‘- มีการตรวจสอบจาํนวนสินค้า แต่ไม่มีเอกสารยืนยัน              

การตรวจสอบ 

‘- ไม่มีการตรวจสอบวงเงินสินเช่ือวา่ลูกคา้มียอดคา้งชาํระ 

‘- มีการออกใบกาํกับภาษี/ใบส่งของแต่ไม่มีเอกสารใบ     

ค ําส่ังซ้ือหรือใบส่ังซ้ือจากลูกค้าแนบใบกํากับภาษี/              

ใบส่งของ 

‘-  ควรจัดทําใบคํา ส่ังซ้ือแล้วส่งให้ลูกค้าเซ็นยืนยัน                 

การส่ังซ้ือเพ่ือเป็นหลักฐานว่าใครส่ังซ้ือ และส่ังซ้ือ

สินคา้ชนิดใด 

‘- ฝ่ายขายควรส่งใบคาํส่ังซ้ือให้ฝ่ายคลงัสินคา้ตรวจสอบ

จาํนวนสินค้าและเซ็นช่ือเพ่ือเป็นหลกัฐานว่าสินคา้มี

จาํนวนเพียงพอ  

‘- ฝ่ายขายควรส่งใบคาํส่ังซ้ือให้ทางฝ่ายบญัชีตรวจสอบ

ยอดคา้งชาํระแลว้เซ็นอนุมติั  

‘- ควรแนบใบคําส่ังซ้ือหรือใบส่ังซ้ือจากลูกค้า เพ่ือ

หลกัฐานยนืยนัการส่งสินคา้วา่ลูกคา้มีการส่ังซ้ือจริง 

‘2. กจิกรรมการจัดส่งสินค้า 

‘- ฝ่ายคลังสินค้าไม่มีการจัดเตรียมสินค้า เน่ืองจากไม่มี            

ใบเบิกสินคา้ 

‘- มีการจัดส่งสินค้า แต่ไม่มีการจัดทาํรายงานการจัดส่ง

สินคา้ 

 

‘- ควรจดัทาํใบเบิกสินคา้ เพ่ือมีการจดัเตรียมสินค้าและ

สามารถตรวจสอบการเบิกรายการสินค้าและผู ้เบิก

สินคา้ได ้

‘- ควรจดัทาํรายงานการจดัส่งสินคา้ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การตรวจสอบการส่งสินคา้ตามการส่ังซ้ือยอ้นหลงั 

3. กจิกรรมการเรียกเกบ็เงินและลูกหนี้ 

‘- ฝ่ายบัญชีจะจัดทาํใบวางบิลเพ่ือเรียกเก็บเงินจากลูกคา้

ตามใบกาํกบัภาษี แต่ไม่ไดมี้การจดัทาํเป็นรายงานลูกหน้ี 

‘-ไม่มีการจดัทาํใบรับของคืนจากลูกคา้ 

‘- มีการเปิดใบลดหน้ีใหลู้กคา้ 

‘-  มีการสรุปยอดขายลงใน Excel แต่ไม่ได้จัดทํา เป็น

เอกสารหลกัฐาน 

 

‘- ควรมีการจดัทาํรายงานลูกหน้ีท่ีครบกาํหนดชาํระเงิน

เพ่ือตรวจสอบยอดและติดตามลูกหน้ีในการวางบิล

เรียกเก็บเงินจากลูกคา้ 

‘- ควรจัดทําใบรับของคืนจากลูกค้า เพ่ือเก็บไว้เป็น

หลกัฐานในการรับสินคา้เขา้คลงั 

‘- ควรจัดทาํรายงานยอดขายเป็นรายเดือนเพ่ือให้เห็น

ภาพรวมยอดขายของบริษทั แลว้มีผูต้รวจสอบรายงาน

ยอดขายเพ่ือป้องกนัการสรุปรายงานผดิพลาด 

4. กจิกรรมการรับเงิน 

‘- มีการจดัทาํใบเสร็จรับเงินและตรวจสอบยอดเงินท่ีไดรั้บ 

‘- มีการจดัทาํใบสําคญัรับเงินและบนัทึกลูกหน้ีแต่ละราย 

แต่ไม่มีหลกัฐานเอกสารในการรับเงินแนบใบสาํคญัรับ 

‘- มีการสรุปรายงานรับชําระหน้ี ลงใน Excel แต่ไม่ได้

จดัทาํเป็นเอกสารหลกัฐาน 

‘- ควรนาํหลกัฐานใบรับฝากเงินจากธนาคาร สลิปโอน

เงิน หรือสําเนาหน้าเช็ค แนบใบสําคญัรับ เพ่ือเก็บไว้

เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบรับเงิน 

‘-  ควรจัดทํารายงานรับชําระหน้ี เ พ่ือใช้เป็นข้อมูล

ตรวจสอบยืนยนัการรับชาํระหน้ี และกระทบยอดกับ

รายการบญัชีธนาคารและมีผูต้รวจสอบรายงานรับชาํระ

หน้ี เพ่ือป้องกนัสรุปรายงานผดิพลาด 
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ตารางที ่2 การวเิคราะห์ระบบบญัชีซ้ือและเจา้หน้ีในปัจจุบนั 

การวิเคราะห์ปัญหาของระบบัญชีกรณีศึกษาในปัจจุบัน แนวทางการพฒันาระบบบัญชี 

1. กจิกรรมการขอซ้ือ 

‘- ไม่มีการจดัทาํใบขอซ้ือในรูปแบบของเอกสาร 

‘- ไม่มีการบนัทึกคาํขอซ้ือในรูปแบบรายงาน 

‘ 

‘- ควรจดัทาํใบขอซ้ือ โดยใหผู้มี้อาํนาจลงนามอนุมติัก่อน 

เพ่ือป้องกนัไม่ใหมี้การจดัซ้ือสินคา้เกินความตอ้งการ 

‘- ควรมีการบันทึกคาํขอซ้ือในรูปแบบรายงาน เพ่ือใช้

บริหารการควบคุมภายในของบริษทัเก่ียวกบัการจดัซ้ือ 

2. กจิกรรมการจัดซ้ือ 

‘- ไม่มีการเลือกผูข้าย เน่ืองจากบริษทัจะซ้ือสินคา้กบับริษทั

ท่ีร่วมคา้กนัเท่านั้น 

‘- ฝ่ายจดัซ้ือจะเขียนใบเบิกเงินสด แลว้ส่งให้ผูมี้อาํนาจลง

นามเซ็นอนุมติั เน่ืองจากไม่มีแบบฟอร์มเอกสาร 

‘- ฝ่ายจดัซ้ือจะโทรส่ังซ้ือสินคา้ แต่ไม่มีการจดัทาํใบส่ังซ้ือ

ในรูปแบบเอกสาร 

-  มีการส่ังซ้ือผา่นทางโทรศพัทห์รือแอพพลิเคชัน่ไลน ์

- ไม่มีการสรุปรายการส่ังซ้ือเป็นรูปแบบเอกสาร 

 

‘- ควรหาบริษัทผูข้ายรายใหม่มาเปรียบเทียบคุณภาพ 

ราคาของสินค้าแล้วจัดทาํใบเปรียบเทียบราคาเสนอ

ผู ้บริหาร เพ่ือให้บริษัทได้รับสินค้าท่ีมีราคาต้นทุน

ลดลง มีคุณภาพดี เหมาะสม 

‘- ควรให้ผูมี้อาํนาจลงนามเซ็นอนุมติัในใบขอซ้ือ เพ่ือ

แนบใบส่ังซ้ือใชเ้ป็นหลกัฐานการในการจดัซ้ือ 

‘- ควรมีการจดัทาํใบส่ังซ้ือ เพ่ือเป็นหลกัฐานตรวจสอบ

การส่ังซ้ือยอ้นหลงัได ้

‘- ควรมีการส่ังซ้ือผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์หรืออีเมล

เท่านั้น เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการส่ังซ้ือ 

‘- ควรมีการจดัทาํรายงานการส่ังซ้ือสินคา้ทุกเดือน เพ่ือ

ตรวจสอบรายการส่ังซ้ือและเปรียบเทียบรายการส่ังซ้ือ

สินคา้ยอ้นหลงัได ้

3. กจิกรรมการรับสินค้าและจัดเกบ็สินค้า 

‘- มีการตรวจสอบและตรวจนบัสินคา้ตามใบส่งของ 

‘- ไม่มีการจัดทําใบรับสินค้าเข้าคลังสินค้าในรูปแบบ

เอกสาร 

‘- ไม่มีการสรุปรายงานสินคา้ (Stock) 

 

- ควรมีการตรวจสอบรายการสินค้ากับใบส่ังซ้ือจาก              

ฝ่ายจดัซ้ือและใบส่งของจากผูข้าย 

‘- ควรจัดทาํใบรับสินค้าเข้าคลังสินค้า เพ่ือตรวจสอบ

สินคา้และบนัทึกในบตัรวตัถุดิบ 

‘- ควรมีการจดัทาํรายงานการสรุปรายงานสินคา้ให้เป็น

หมวดหมู่ บันทึกบัญชีคุมสินค้า เพ่ือควบคุมการเก็บ

รักษาสินคา้ใหค้รบถว้น ปลอดภยั 

4. กจิกรรมการจ่ายเงิน  

‘- มีการตรวจสอบใบวางบิลกบัใบกาํกบัภาษี/ใบส่งของ 

‘-  มีการจัดทําใบสําคัญจ่าย แต่ไม่มีการบันทึกเจ้าหน้ี 

เน่ืองจากบริษัทฯใช้บริการสํานักงานบัญชีภายนอก

รายงาน 

‘- มีการถ่ายสําเนาหน้าเช็คแนบกับใบสําคัญจ่าย แล้วให้

บริษทัผูข้ายลงช่ือรับเงิน/เช็คในใบสาํคญัจ่าย 

‘- ไม่มีการสรุปรายงานจ่ายชาํระหน้ี 

‘- ควรจดัทาํใบรับวางบิลเพ่ือใชใ้นการเตรียมจ่ายชาํระหน้ี 

‘- ควรมีการจดัทาํรายงานเจา้หน้ี เพ่ือใชต้รวจสอบการจ่าย

ชําระหน้ีและประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน               

เพ่ือใช้บริหารการควบคุมภายในของบริษัทเก่ียวกับ 

การจดัซ้ือ 

‘- ควรจดัทาํสรุปรายงานจ่ายชาํระหน้ี เพ่ือใช้ตรวจสอบ

และกระทบยอดกบัรายการบญัชีธนาคาร 
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ตารางที ่3 การวเิคราะห์ระบบบญัชีเงินเดือนและค่าแรงในปัจจุบนั 

การวิเคราะห์ปัญหาของระบบัญชีกรณีศึกษาในปัจจุบัน แนวทางการพฒันาระบบบัญชี 

1. กจิกรรมการสรุปเวลาปฏิบัติงาน 

‘- มีการสรุปเวลาเขา้-ออกและสรุปชัว่โมงล่วงเวลาทาํงาน

ของพนกังานของพนกังาน 

‘- ควรจัดทาํตารางการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ

บุคคลเพ่ือใชต้รวจสอบและสรุปเวลาการปฏิบติังาน 

2. กจิกรรมการคํานวณเงินเดือนและค่าแรง 

‘- มีการคาํนวณเงินเดือนและค่าล่วงเวลาแต่ไม่มีการจัดทาํ

ทะเบียนเงินเดือนและค่าแรงของพนกังาน 

‘- ไม่มีการคาํนวณภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายเน่ืองจากบริษทั

ใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีภายนอกนาํส่งให ้

‘- มีการคาํนวณจากฐานเงินเดือนหรือค่าแรงในอตัราร้อยละ 5 

ของเงินเดือนหรือค่าแรง แต่ไม่เกิน 750 บาท ต่อเดือน 

‘- ควรมีการจัดทําทะเบียนเงินเดือนพนักงาน เพ่ือให้                 

การตรวจสอบการคํานวณเ งินเ ดือน ค่าแรงและ                        

ค่าล่วงเวลาของพนกังานถูกตอ้งครบถว้น 

‘- ควรมีการคาํนวณภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายเปรียบเทียบกบั

สํานักงานบัญชีภายนอก เพ่ือป้องกันการนําส่งยอด              

ไม่ถูกตอ้ง 

3. กจิกรรมการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง 

‘- มีการจดัทาํใบสาํคญัจ่ายแนบใบเงินเดือนและค่าแรง 

‘- มีการจ่ายโอนเงินเขา้บญัชีพนกังาน 

‘- มีการนําส่งภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย โดยทางสํานักงาน

บญัชีนาํส่งให ้

‘- มีการนาํส่งเงินสมทบประกนัสังคมโดยผ่านระบบออนไลน์ 

‘- ควรมีแบบฟอร์มใบแจง้เงินไดใ้นรูปแบบเอกสาร 

‘- ควรมีการตรวจสอบยอดภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย นาํส่ง

ก่อนทาํจ่ายทุกคร้ัง 

 

 

ตารางที ่4 การวเิคราะห์ระบบบญัชีตน้ทุนสินคา้ในปัจจุบนั 

การวิเคราะห์ปัญหาของระบบัญชีกรณีศึกษาในปัจจุบัน แนวทางการพฒันาระบบบัญชี 

1. กจิกรรมการวางแผนและดาํเนินการผลติ 

‘- มีการวางแผนการผลิตจากยอดขาย โดยใชก้ารประมาณ

การผลิต แต่ไม่ไดจ้ดัทาํเป็นรูปแบบเอกสาร 

‘- ไม่มีการจดัทาํใบเบิกวตัถุดิบเป็นรูปแบบเอกสาร 

‘- ไม่มีการสรุปรายงานเบิกวตัถุดิบ 

‘- ฝ่ายผลิตมี 2 แผนก แต่ไม่มีการจดัทาํใบโอนงานระหวา่ง

ทาํส่งมอบงานระหวา่ง 2 แผนก 

‘- มีการสรุปรายงานผลิตสินคา้ลงใน Excel แต่ไม่ไดจ้ดัทาํ

เป็นเอกสารหลกัฐาน 

‘-  ควรจัดทําตารางการผลิต เพ่ือบริหารและควบคุม                  

การผลิตสินคา้ใหเ้พียงพอต่อการขาย 

‘- ควรจดัทาํใบเบิกวตัถุดิบ เพ่ือควบคุมวตัถุดิบและบนัทึก

ขอ้มูลสาํหรับการคาํนวณตน้ทุนสินคา้ 

‘- ควรจัดทาํรายงานการเบิกวตัถุดิบ เพ่ือใช้ตรวจสอบ

รายละเอียดการเบิกวตัถุดิบในแต่ละคร้ังได ้

‘- ควรจัดทาํใบโอนงานระหว่างทาํ เพ่ือเป็นหลักฐาน

ยนืยนัในการส่งมอบงานระหวา่งทาํใหแ้ผนกต่อไป 

‘- ควรจดัทาํรายงานผลิตสินคา้เป็นในรูปแบบเอกสารเพ่ือ

รายงานการปฏิบติังานในแต่ละวนัให้ทราบถึงการผลิต

สินคา้และมีผูต้รวจสอบรายงานผลิตสินคา้ เพ่ือป้องกนั

สรุปรายงานผดิพลาด 

2. กจิกรรมการโอนสินค้าเข้าคลงัและบันทึกบัญชี 

‘- ไม่มีการจดัทาํใบโอนสินคา้เขา้คลงั 

‘- มีการคาํนวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ โดยใชก้ารประมาณ 

แต่ไม่มีการจดัทาํเป็นรูปแบบเอกสาร 

‘- ควรจดัทาํใบโอนสินคา้เขา้คลงั เพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน

ในการส่งสินคา้สําเร็จรูปเขา้คลงัสินคา้และใช้บันทึก

จาํนวนสินคา้เขา้คลงัสินคา้ 

‘- ควรจดัทาํบตัรตน้ทุนสินคา้แยกแต่ละชนิด เพ่ือให้ทราบ

ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของสินคา้และเพ่ือทราบเปล่ียนแปลง

ของตน้ทุนสินคา้แต่ละเดือน เน่ืองจากราคาวตัถุดิบมี

การเปล่ียนแปลงตามเงินอตัราแลกเปล่ียน 
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6. อภิปรายผล  

 6.1 ระบบบัญชีขายและลูกหน้ี พบว่า ฝ่ายขายได้รับคําสั่ง ซ้ือจากลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์หรือ

แอพพลิเคชัน่ไลน์ แต่ไม่มีการบนัทึกคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ลงแบบฟอร์ม ไม่มีการจดัเตรียมสินคา้ ไม่มีใบเบิกสินคา้ 

ไม่มีการจดัทาํรายงานการจดัส่งสินคา้ อีกทั้งระบบบญัชีลูกหน้ีของบริษทัฯ ไม่มีการจดัทาํรายงานลูกหน้ีท่ีครบ

กาํหนดชาํระเงินเพ่ือตรวจสอบยอดและติดตามลูกหน้ี ไม่มีใบรับของคืนจากลูกคา้ ไม่มีรายงานรับชาํระหน้ีและมี

การทาํสรุปรายงานยอดขายลงใน Excel แต่ไม่ไดจ้ดัทาํเป็นเอกสารหลกัฐาน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการตรวจสอบ

ยอ้นหลงั ทางบริษทัควรมีการจดัทาํเอกสารประกอบการลงบญัชี ดงัน้ี ใบคาํสัง่ซ้ือ ใบเบิกสินคา้ รายงานการจดัส่ง

สินคา้ รายงานลูกหน้ีการคา้ ใบรับคืนสินคา้ รายงานยอดขาย และรายงานรับชาํระหน้ี ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ี

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นภาพร เคล่ือนเพชร (2557) นอกจากน้ีผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

ณพชัรพรรณ ก่ีอยา่งรุ่งเรือง, รัตนา สิทธิอ่วมและจิรัชญา บุญช่วย (2564)  

6.2 ระบบบญัชีซ้ือและเจา้หน้ี พบว่า เม่ือฝ่ายผลิตตรวจสอบวตัถุดิบพบว่าถึงจาํนวนท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ

จะแจง้ฝ่ายจดัซ้ือให้สั่งวตัถุดิบ แต่ไม่มีการจดัทาํใบขอซ้ือและไม่มีการบนัทึกคาํขอซ้ือในรูปแบบรายงานและ                

เม่ือสัง่ซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบทางฝ่ายจดัซ้ือไม่มีการจดัทาํใบสัง่ซ้ือและไม่มีการสรุปรายงานใบสัง่ซ้ือ นอกจากนั้น

ทางบริษทัไม่มีการเลือกผูข้าย เน่ืองจากบริษทัจะซ้ือสินคา้กบับริษทัท่ีร่วมคา้กนัเท่านั้น และไม่มีการจดัทาํใบรับ

สินคา้เขา้คลงัสินคา้ เพ่ือตรวจสอบและบนัทึกในบตัรวตัถุดิบ อีกทั้งระบบบญัชีเจา้หน้ีของบริษทัฯ ไม่มีการทาํ               

ใบรับวางบิลและไม่มีการจดัทาํรายงานเจา้หน้ีในรูปแบบเอกสาร เพ่ือใชต้รวจสอบการจ่ายชาํระหน้ีและไม่มีจดัทาํ

สรุปรายงานจ่ายชาํระหน้ี เพ่ือใชต้รวจสอบและกระทบยอดกบัรายการบญัชีธนาคาร ทางบริษทัควรมีการจดัทาํ

เอกสารประกอบการลงบญัชี ดงัน้ี ใบขอซ้ือ รายงานใบขอซ้ือ ใบเปรียบเทียบราคา ใบสั่งซ้ือ รายงานใบสั่งซ้ือ              

ใบรับสินคา้ รายงานสินคา้และวตัถุดิบใบรับวางบิล รายงานเจา้หน้ีการคา้ และรายงานจ่ายชาํระหน้ี ซ่ึงผลการศึกษา

คร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรุณี โชติวฒิุพฒันา (2557)  

6.3 ระบบบญัชีเงินเดือนและค่าแรง พบวา่ บริษทักรณีศึกษาไม่ไดจ้ดัทาํตารางการปฏิบติังานในรูปแบบ

เอกสารและไม่มีการจดัทาํทะเบียนเงินเดือน นอกจากนั้นการคาํนวณภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ทางบริษทัไม่ไดมี้ 

การปฏิบติั เน่ืองจากบริษทัใชบ้ริการสาํนกังานบญัชีภายนอกนาํส่งให ้ทางบริษทัควรมีการจดัทาํเอกสารประกอบการ

ลงบญัชี ดงัน้ี ตารางการปฏิบติังาน ทะเบียนเงินเดือนและค่าแรงพนกังาน และใบแจง้เงินได ้ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ี

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธนนัณฏัฐ ์ภูนํ้ าเสียง (2561)  

6.4 ระบบบญัชีตน้ทุนการผลิต พบวา่ ทางบริษทัไม่มีตารางการผลิตสินคา้ ไม่มีการจดัทาํใบเบิกวตัถุดิบ

และไม่มีการสรุปรายงานเบิกวตัถุดิบ ไม่มีการจดัทาํใบโอนงานระหวา่งทาํ ส่วนการคาํนวณตน้ทุนการผลิต ทาง

บริษทัไม่มีการจดัทาํบตัรตน้ทุนสินคา้ ทางบริษทัควรมีการจดัทาํเอกสารประกอบการลงบญัชี ดงัน้ี ตารางการ

ผลิต ใบเบิกวตัถุดิบ รายงานใบเบิกวตัถุดิบ ใบโอนงานระหวา่งทาํ รายงานการผลิต ใบโอนสินคา้เขา้คลงั และบตัร

ตน้ทุนสินคา้ ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เพญ็นภา หวงัท่ีชอบ (2561) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 (1)  บริษทัควรทดลองใช้เอกสารระบบบญัชีขายและลูกหน้ีท่ีเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานยืนยนั                

การขายสินคา้ ติดตามการเก็บเงินจากลูกหน้ี และช่วยใหเ้ห็นภาพรวมยอดขายของบริษทั ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล

เชิงลึกเก่ียวกบั ฐานลูกคา้ของธุรกิจ 
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(2)  บริษทัควรทดลองใช้เอกสารระบบบัญชีซ้ือและเจ้าหน้ีท่ีเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานยืนยนั                 

การสั่งซ้ือให้กับบริษัทผูข้าย และตรวจสอบเจ้าหน้ีท่ียงัคา้งชําระหน้ีตามวนัท่ีครบกําหนด นอกจากน้ียงัใช้

ประมาณการค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน 

(3)  บริษทัควรทดลองใชเ้อกสารระบบบญัชีเงินเดือนและค่าแรงท่ีเสนอแนะ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบั

จาํนวนเงินไดท้ั้งหมดของพนกังานแต่ละคน ค่าภาษีและรายการท่ีจะตอ้งหักจากเงินเดือนหรือค่าแรง ตลอดจนถึง

จาํนวนสุทธิท่ีตอ้งจ่าย 

(4)  บริษทัควรทดลองใชเ้อกสารระบบบญัชีตน้ทุนการผลิตท่ีเสนอแนะ เพ่ือแสดงขอ้มูลในการดาํเนินงาน

ของฝ่ายผลิต และใชเ้อกสารแนบประกอบการคาํนวณราคาตน้ทุนต่อหน่วยของผลิตภณัฑสิ์นคา้แต่ละชนิด 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการกาํกบัดูแลกิจการและความสามารถในการทาํกาํไรท่ีมีผล

ต่อมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่ากิจการ เก็บขอ้มูลจาก 116 บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2560-2564 โดยใช้              

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการกาํกับดูแลกิจการ ได้แก่ 

สัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ มีผลเชิงบวกต่อมูลค่าทางการตลาด               

วดัค่าจากมูลค่ากิจการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 (ตามลาํดบั) แต่กลบัไม่มีผลต่อมูลค่าทาง

การตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพย ์ขณะท่ีขนาดคณะกรรมการบริษทัและจาํนวนคร้ังในการประชุมไม่มีผลต่อ

มูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่ากิจการ ส่วนความสามารถในการทาํกาํไร ไดแ้ก่ อตัราส่วน

กาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีผลเชิงบวกต่อมูลค่า

ทางการตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่ากิจการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

 

คาํสําคญั: ระดบัการกาํกบัดูแลกิจการ, ความสามารถในการทาํกาํไร, มูลค่าทางการตลาด 
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ABSTRACT 

  This research aims to examine the corporate governance level and profitability effect on to market 

values as measured by stock price and Tobin’s Q. Data collected form 116 companies in the real estate and 

construction industry group of companies listed on the Stock Exchange of Thailand during the year 2017-2021. 

Multiple regression analysis was adopted test the hypothesis. The results showed that corporate governance level 

there were: proportion of non-executive directors and corporate governance scores had positive effect toward 

market values used Tobin’s Q significantly at 0.01 and 0.05 level (respectively). However, they had not effect 

toward market values as measured by stock price. In addition, board size and the number of meetings had not 

effect toward market values as measured by stock price and Tobin’s Q. Finally, profitability such as: net profit 

margin, return on total asset, and return on equity had positive effect toward market values as measured by stock 

price and Tobin’s Q significantly at 0.01 and 0.05 level. 

 

KEYWORDS: corporate governance level, profitability, market values 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าเกิดความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจโลก เงินลงทุนระหว่างประเทศและระบบ

การเงินโลกซ่ึงกระทบต่อการขยายตวัดา้นการลงทุนและเสถียรภาพทางการเงินของไทย ทาํให้ฐานะทางการเงิน

ภาคธุรกิจ การระดมเงินทุนหรือการจดัหาแหล่งเงินทุนของกิจการตอ้งทาํอยา่งระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

มุมมองนกัลงทุนยิ่งตอ้งพิจารณาตดัสินใจโดยรอบคอบเพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการตดัสินใจลงทุน และหากตลาด

ทุนมีบทบาทสาํคญัในการเป็นแหล่งเงินทุน ผลกัดนัให้เกิดการขยายโครงสร้างและการพฒันาไปอยา่งรวดเร็วดว้ยแลว้ 

ตลาดทุนจึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจและอาจเพ่ิมโอกาสไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวา่ แต่การลงทุนใน

ตลาดทุนยงัเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงควบคู่กับผลตอบแทนท่ีจะได้รับ (กรมพฒันาธุรกิจการค้า, 2564)                       

การตัดสินใจเลือกลงทุนกับกิจการท่ีมีนโยบายการดําเนินงานท่ีสามารถสร้างความเช่ือมั่นและมีกลไกใน                      

การติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือ

ให้แก่นกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และยิ่งไปกวา่นั้นการเช่ือมโยงการกาํกบัดูแลกิจการเขา้กบัการบริหารเพ่ือ

เพ่ิมความเขม้แข็งของกระบวนการควบคุมติดตามและตรวจสอบการดาํเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส จึงเป็น

ประเด็นท่ีผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนให้ความสําคญัไม่ต่างจากประเด็นด้านการเงินและผลตอบแทน                     

หากกิจการจดัใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยยกระดบัประสิทธิภาพของผลการปฏิบติังานและการเติบโตของ

ธุรกิจ ส่งเสริมให้มีเสถียรภาพและลดโอกาสในการเกิดวิกฤตในอนาคตได ้สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ Krafft                

et al. (2013) สรุปว่าการจดัให้มีมาตรการและระดบัการกาํกบัดูแลกิจการซ่ึงประเมินและวดัค่าโดย CGQ Index                 

มีระดับเปล่ียนแปลงในทิศทางสูงข้ึนผลกัดันให้มูลค่าและผลจากการดําเนินงานของกิจการซ่ึงวดัค่าโดยใช้ 

Tobin's Q และผลตอบแทนจากราคาหุน้ดีข้ึน รวมถึงประเด็นดา้นรายงานทางการเงินอนัถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัใน

การใหข้อ้มูลการเงินและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินทุกฝ่ายในการสะทอ้นถึงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน 

การคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเกิดความคุม้ค่าและมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด แต่ในการวิเคราะห์ผล                   

การดาํเนินงานไม่ควรใหค้วามสาํคญัต่อกาํไรในงบกาํไรขาดทุนเพียงอยา่งเดียว แต่ควรคาํนึงถึงความสามารถใน

การทาํกาํไรและประสิทธิภาพการบริหารงานดา้นอ่ืนประกอบ เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสําคญัให้การตดัสินใจ
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ลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด ประเมินประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารในการดาํเนินงานไดแ้ม่นยาํ

ข้ึน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wiwi & Aditio (2015) พบว่า อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญักบัราคาหุ้น และทาํนองเดียวกนักบัผลการศึกษาของ ปทุมวดี โบงูเหลือม 

(2560) ซ่ึงพบวา่อตัราส่วนทางการเงินท่ีแสดงความสามารถในการทาํกาํไรมีความสมัพนัธ์กบัมูลค่ากิจการ 

จากเหตุผลขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การบริหารงานโดยเช่ือมโยงเขา้กับกลไกของการกาํกับดูแลกิจการ 

รวมทั้งประสิทธิภาพของความสามารถในการทาํกาํไรเป็นกลไกผลกัดนัความมัง่คัง่แก่กิจการ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ 

สร้างความเช่ือมัน่และเกิดการขยายตวัดา้นการลงทุน ผลกัดนัราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่ากิจการเพ่ิมสูงข้ึน แต่ทั้งน้ี

หากกิจการมีระดบัการกาํกบัดูแลกิจการและประสิทธิภาพความสามารถในการทาํกาํไรในระดบัสูง จะปรับเปล่ียน

ราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่ากิจการในทิศทางท่ีสูงข้ึนไดห้รือไม่นั้น อาจยงัไม่ปรากฎหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ชดัเจน

มากนัก ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษา “ระดบัการกาํกบัดูแลกิจการและความสามารถในการทาํกาํไรท่ีมีผลต่อมูลค่าทาง

การตลาด” โดยขอ้คน้พบอาจเป็นแนวทางผลกัดนับริษทัจดทะเบียนไทยเห็นถึงประโยชน์ในการบริหารงานตาม

กลไกการกาํกบัดูแลกิจการและพฒันาเป็นรูปธรรมมากข้ีนและดาํเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความสามารถใน

การทาํกาํไรท่ีสูงข้ึน ทาํใหบ้รรลุตามเป้าหมาย สร้างการเติบโต สร้างความมัง่คัง่และยัง่ยนืใหกิ้จการในระยะยาว 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดับการกาํกับดูแลกิจการท่ีมีผลต่อมูลค่าทางการตลาดของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2)  เพ่ือศึกษาความสามารถในการทาํกาํไรท่ีมีผลต่อมูลค่าทางการตลาดของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) 

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นระบบท่ีจดัใหมี้กระบวนการและโครงสร้างของคณะกรรมการท่ีแสดง

ถึงความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส สร้างความสามารถในการแข่งขนั รักษาเงินลงทุนและเพ่ิมคุณค่า

ให้ผูถื้อหุ้นในระยะยาวภายใตก้รอบการมีจริยธรรมท่ีดี โดยมีการพฒันาแนวทางอย่างต่อเน่ือง และล่าสุดในปี 

2560 มีการพฒันาและนาํไปบูรณาการในกระบวนการดาํเนินธุรกิจเขา้กบัหลกัปฏิบติั 8 ขอ้ ภายใตก้รอบหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) และยงัมีโครงการสาํรวจและรายงานผลการสาํรวจ

การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทยท่ีเร่ิมตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

เพ่ือติดตาม วดัผล ส่งเสริมและกระตุน้ใหมี้การพฒันากลไกการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ทียบเคียงกบั

มาตรฐานระดบัสากล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคณะกรรมการบริษทัซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของกิจการและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อผูถื้อหุ้น หากบทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการมีความเหมาะสมจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยยกระดบัคุณภาพการบริหารใหบ้รรลุเป้าหมาย เพ่ิมความ

มัง่คัง่แก่กิจการ นาํไปสู่มูลค่าทางการตลาดท่ีสูงข้ึนได ้(สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย, 2560) 
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 แนวคดิเกีย่วกบัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability) 

ความสามารถในการทาํกาํไรถือเป็นส่ิงสะทอ้นผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจดัการ

สามารถวดัได้หลายรูปแบบทั้ งจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือการผสมผสานข้อมูลเข้าด้วยกัน                       

เพ่ือสะทอ้นถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางการตลาดโดยพิจารณาจากความสัมพนัธ์ของกาํไรกบัยอดขาย  

กบัการลงทุนในสินทรัพย ์กบัผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น ซ่ึงช่วยตดัสินใจดา้นธุรกิจ เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน

ของกิจการและประเมินแนวโนม้ฐานะทางการเงิน เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารและผูใ้ชง้บการเงินในการประมาณ

การผลตอบแทน โอกาสการเติบโตและการตดัสินใจลงทุนในอนาคต ความสามารถในการทาํกาํไรท่ีดีจะสร้าง

ภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ในการลงทุนแก่นกัลงทุนส่งผลใหมู้ลค่าทางการตลาดสูงข้ึน (Ranti & Samuel, 2012) 

 แนวคดิเกีย่วกบัมูลค่าทางการตลาด (Market Values) 

มูลค่าทางการตลาดถือเป็นตวัวดัท่ีช่วยลดขอ้ดอ้ยของการวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานในประเด็น 

การตกแต่งตวัเลขทางบญัชีซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงบการเงินเพียงดา้นเดียว โดยอาจพิจารณาจากมูลค่า

ราคาหลกัทรัพยแ์ละค่า Tobin’s Q จากแนวคิดของ Prof. James T. Tobin เป็นตวัวดัท่ีไดรั้บการยอมรับจากนกัวิจยั

ทั้ งงานวิจยัดา้นบญัชี ด้านการเงิน โดยมีหลากหลายแนวคิด ในงานวิจยัน้ีคาํนวณตามแนวคิด Chung & Pruitt 

(1994) ซ่ึงประยกุตว์ธีิคาํนวณให้ง่ายและเหมาะสมมากข้ึน ไดจ้ากผลรวมของมูลค่าทางการตลาดของหุ้นสามญั 

(ผลคูณราคาตลาดของหุน้สามญักบัจาํนวนหุน้ในมือของผูถื้อหุน้) มูลค่าทางการตลาดของหุน้บุริมสิทธิ (มูลค่าไถ่

ถอนหุ้นบุริมสิทธิ) และมูลค่าทางการตลาดของหน้ีสิน (มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน) หารมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ทนราคาเปล่ียนแทนของสินทรัพย ์หากมีค่า Tobin’s Q มากกวา่ 1 จดัเป็นกิจการท่ีสามารถใชท้รัพยากร

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนาํไปสู่มูลค่ากิจการ ตรงกนัขา้มหากมีค่านอ้ยกวา่ 1 จดัเป็นกิจการท่ีไม่สามารถใชสิ้นทรัพย์

ใหเ้กิดประโยชน์ไดเ้ตม็ท่ี ไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่ากิจการ (มนวกิา ผดุงสิทธ์ิ, 2548 อา้งถึงใน ปทุมวดี โบงูเหลือม, 2560) 

ทฤษฎตีวัแทน (Agency Theory)  

  ตามหลกัทฤษฎีตวัแทนเช่ือวา่เจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ไม่สามารถบริหารงานไดเ้พียงคนเดียว จึงตอ้ง

มีการว่าจา้งให้บุคคลภายนอกเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีแทนและเช่ือว่าบุคลากรทุกคนในกิจการย่อมมีส่วนทาํให้เกิด 

การกระทาํเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั และเม่ือคณะกรรมการไม่ไดต้ดัสินใจเพ่ือผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น

หรือเจา้ของกิจการเป็นหลกั ก็จะทาํให้เกิดปัญหาตวัแทน (Agency Problem) เป็นท่ีมาของมูลค่ากิจการท่ีลดลง 

ทั้งน้ี การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจะสนบัสนุนใหเ้กิดการควบคุมตรวจสอบการดาํเนินงานและพฤติกรรมของตวัแทน

ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีสามารถลดปัญหาตวัแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานได ้(Jensen & Meckling, 1976)  

ทฤษฎตีลาดทุนทีม่ปีระสิทธิภาพ (Efficient Capital Market Theory) 

ทฤษฎีตลาดทุนท่ีมีประสิทธิภาพเกิดจากการนาํทฤษฎีการคาดคะเนอยา่งมีเหตุมีผลประยกุตร์วมกบัตลาด

การเงินโดยเช่ือวา่ราคาหลกัทรัพยจ์ะถูกสะทอ้นมาจากขอ้มูลข่าวสารการลงทุนและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของ

หลกัทรัพยน์ั้น และราคาหุ้นทุกตวัในตลาดมีราคาท่ีเหมาะสมและสามารถปรับเปล่ียนไดอ้ย่างรวดเร็วเม่ือไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับหลกัทรัพยน์ั้น ซ่ึงราคาหลกัทรัพยส์ามารถสะท้อนถึงมูลค่าท่ีแท้จริงและมูลค่า

ทางการตลาดไดโ้ดยมีการเคล่ือนไหวและมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลกัเม่ือขอ้มูลข่าวสารการลงทุนและ

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งถูกแพร่อยา่งทัว่ถึง นกัลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและตอบสนองอยา่งรวดเร็ว (Fama, 1970) 
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งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ตารางที ่1 แสดงตวัแปรในการศึกษาวจิยัจากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูว้จิยั (ปี) CGS BODCOM BSIZE TIME NPM ROA ROE PRICE TOBINQ 

ปทุมวดี โบงูเหลือม (2560)          

Amina et al. (2017)           

Ariana (2016)          

Ammari et al. (2014)           

Krafft et al. (2013)           
 

  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1 ระดบัการกาํกบัดูแลกิจการมีผลเชิงบวกต่อมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทักลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 2 ความสามารถในการทํากําไรมีผลเชิงบวกต่อมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทักลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการกาํกบัดูแลกิจการมีผลเชิงบวกต่อมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากมูลค่ากิจการของ

บริษทักลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานท่ี 4 ความสามารถในการทาํกาํไรมีผลเชิงบวกต่อมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากมูลค่ากิจการ 

ของบริษทักลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

ระดบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

1. คะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ (CGS) 

2. สดัส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (BODCOM) 

3. ขนาดคณะกรรมการบริษทั (BSIZE) 

4. จาํนวนคร้ังในการประชุม (TIME) 
มูลค่าทางการตลาด 

1.//ราคาหลกัทรัพย ์(Price)   

2.//มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) 

 
 

ความสามารถในการทํากาํไร 

1. อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (NPM) 

2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

         4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ บริษทัในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการจดทะเบียนและดาํเนินงานต่อเน่ืองระหวา่งปี 2560-2564 และเป็นบริษทั

ท่ีผ่านหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ไม่รวมถึงบริษทัท่ีอยูร่ะหว่างการฟ้ืนฟูผล

การดาํเนินงาน บริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์MAI บริษทัท่ีแจง้ไม่ประสงคเ์ปิดเผยขอ้มูล บริษทัท่ีไม่มีความสมบูรณ์

ของขอ้มูลและบริษทัท่ีไดมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานในระหวา่งปี) รวมทั้งส้ิน 116 บริษทั  

       4.2 เคร่ืองมือการวจิยั 

          ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจาํปี จากเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2560-2564 รวมระยะเวลา 5 ปี แลว้

นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ทั้งในส่วนของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมุ่งเน้น

วดัผลของระดบัการกาํกบัดูแลกิจการและความสามารถในการทาํกาํไรท่ีมีต่อมูลค่าทางการตลาด โดยท่ี:        

 

ตารางที ่2 แสดงเคร่ืองมือการวจิยั 

ตวัยอ่ ตวัแปร วดัค่าโดย พิจารณาจาก 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) 

CGS คะแนนการกาํกบั

ดูแลกิจการ 

คะแนนระดบัดีเลิศ แทนค่าดว้ย 5 ระดบัดี

มาก แทนค่าดว้ย 4 ระดบัดี แทนค่าดว้ย 3 

และระดบัท่ีต ํ่ากวา่ระดบัดี แทนค่าดว้ย 2 

คะแนนจากการประเมินระดบัการกาํกบัดูแล

กิจการ 

 

BODCO

M 

สดัส่วนของ

กรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร 

จาํนวนกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารในคณะกรรมการ

จาํนวนคณะกรรมการทั้งหมด
 

สัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหารต่อ

จาํนวนกรรมการในคณะกรรมการทั้งหมด 

BSIZE ขนาดคณะ 

กรรมการบริษทั 

จาํนวนคณะกรรมการบริษทัทั้งหมด 

ในแต่ละปี 

จาํนวนคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในแต่ละ

ปีจากโครงสร้างคณะกรรมการ 

TIME จาํนวนคร้ังในการ

ประชุม 

จาํนวนคร้ังการประชุมคณะกรรมการ 

ของบริษทัต่อปี 

จาํนวนคร้ังของการประชุมของคณะกรรมการ 

ต่อปี 

NPM อตัราส่วนกาํไรสุทธิ กาํไรสุทธิ x 100 (ร้อยละ)
ยอดขาย

 
ความสามารถในการดาํเนินงาน การทาํกาํไร 

หลงัจากหกัตน้ทุน ค่าใชจ่้าย และภาษีเงินได ้

ROA อตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย ์

กาํไรสุทธิ x 100 (ร้อยละ)
สินทรัพยร์วมสุทธิ

 
ความสามารถในการทาํกําไรจากสินทรัพย์

ทั้งหมดของกิจการ 

ROE อตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

กาํไรสุทธิ x 100 (ร้อยละ)
ส่วนของผูถื้อหุน้

 
ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจาก

เงินทุนท่ีผูถื้อหุ้นนาํมาลงทุนในกิจการ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

PRICE ราคาหลกัทรัพย ์ ราคาปิดของหลกัทรัพย ์ ใชร้าคาปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

TOBINQ มูลค่ากิจการ มูลค่าทางการตลาดของหุ้นสามญั + หุ้น

บุริมสิทธิ + มูลค่าทางการตลาดของหน้ีสิน 

มูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ทนราคา

เปล่ียนแทนของสินทรัพย ์

มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ตามแนวคิดของ 

Chung and Pruitt (1994) 
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      4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวธีิดาํเนินการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทั้ งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมุ่งเน้นวดัผลของคะแนน                   

การกาํกบัดูแลกิจการไดจ้ากรายงานผลสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย สดัส่วนของกรรมการท่ี

ไม่เป็นผูบ้ริหาร ขนาดคณะกรรมการบริษทั จาํนวนคร้ังในการประชุม อตัราส่วนกาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ โดยสาํรวจหลกัฐานจากฐานขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลจาก

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปีของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2560-2564 รวม 5 ปี ท่ีมีต่อมูลค่าทาง

การตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพย ์(Price) และมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ตามแนวคิดของ Chung & Pruitt (1994) 

   4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

         สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลกัษณะทั่วไปของขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา 2) การวิเคราะห์                 

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจิยั  

 

5. ผลการวจัิย 

ตารางที ่3 แสดงค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร 

ระดบัการกาํกบัดูแลกิจการ และความสามารถในการทาํกาํไร ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย S.D. 

คะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ (CGS)  2.00 5.00 3.62 1.033 

สัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (BODCOM)  23.08 80.00 40.37 8.196 

ขนาดคณะกรรมการบริษทั (BSIZE)  5.00 21.00 10.89 2.544 

จาํนวนคร้ังในการประชุม (TIME)  3.00 33.00 8.14 3.832 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (NPM) -37.85 63.14 8.83 11.068 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) -45.63 62.74 10.42 9.647 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) -104.00 84.46 13.75 16.778 

ราคาหลกัทรัพย ์(PRICE) 0.84 304.21 9.44 23.907 

มูลค่ากิจการ (TOBINQ) 0.59 6.63 1.11 0.427 

   

  จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรอิสระ คือ 

ระดบัการกาํกบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ คะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ มีค่าเท่ากบั 2.00, 5.00, 3.62, 1.033 (ตามลาํดบั) 

สัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีค่าเท่ากบั 23.08, 80.00, 40.37, 8.196 (ตามลาํดบั) ขนาดคณะกรรมการ

บริษทั มีค่าเท่ากบั 5.00, 21.00, 10.89, 2.544 (ตามลาํดบั) จาํนวนคร้ังในการประชุม มีค่าเท่ากบั 3.00, 33.00, 8.14, 

3.832 (ตามลาํดบั) ส่วนความสามารถในการทาํกาํไร ไดแ้ก่ อตัราส่วนกาํไรสุทธิ มีค่าเท่ากบั -37.85, 63.14, 8.83, 

11.068 (ตามลาํดบั) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม มีค่าเท่ากบั -45.63, 62.74, 10.42, 9.647 (ตามลาํดบั) และ

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีค่าเท่ากบั -104.00, 84.46, 13.75, 16.778  (ตามลาํดบั) ส่วนตวัแปรตวัตาม 
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คือ มูลค่าทางการตลาด ได้แก่ ราคาหลกัทรัพย ์มีค่าเท่ากับ 0.84, 304.21, 9.44, 23.907 (ตามลาํดับ) และมูลค่า

กิจการ มีค่าเท่ากบั 0.59, 6.63, 1.11, 0.427 (ตามลาํดบั) 
 

ตารางที ่4  แสดงผลของระดบัการกาํกบัดูแลกิจการและความสามารถในการทาํกาํไรท่ีมีต่อมูลค่าทางการตลาด 

 วดัค่าจากราคาหลกัทรัพย ์(Price)  

ตวัแบบ 

(Model) 

สมัประสิทธ์ิ

ความถดถอย 

(B) 

ค่าความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 

(Std. Error) 

สมัประสิทธ์ิความ

ถดถอยมาตรฐาน 

(Beta) 

ค่าสถิติ 

ทดสอบ 

(t) 

ระดบันยัสาํคญั

ของสถิติทดสอบ 

(P-value) 

 

ค่า VIF 

ค่าคงท่ี 1.375 1.657  .829 .407  

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 1.328 .048 .763 27.391** .000 1.007 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ .198 .042 .131 4.694** .000 1.566 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น .294 .146 .045 2.019* .044 1.552 

a: 1.375       F: 4.076       R: 0.848        R Square: 0.720        Durbin-Watson: 2.101      Dependent variable: ราคาหลกัทรัพย ์(Price) 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R square) มีค่าเท่ากบั 0.720 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระน้ี

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความเปล่ียนแปลงของมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 72.00 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพบวา่ ความสามารถในการทาํกาํไร ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวม (β=0.763) อัตราส่วนกําไรสุทธิ (β=0.131) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (β=0.045) มีผล                 

เชิงบวกต่อมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพย ์ของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  

 

ตารางที ่5  แสดงผลของระดบัการกาํกบัดูแลกิจการและความสามารถในการทาํกาํไรท่ีมีต่อมูลค่าทางการตลาด 

 วดัค่าจากมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q)  

ตวัแบบ 

(Model) 

สมัประสิทธ์ิ

ความถดถอย 

(B) 

ค่าความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน 

(Std. Error) 

สมัประสิทธ์ิความ

ถดถอยมาตรฐาน 

(Beta) 

ค่าสถิติ 

ทดสอบ 

(t) 

ระดบันยัสาํคญั

ของสถิติทดสอบ 

(P-value) 

ค่า 

VIF 

ค่าคงท่ี 3.193 1.361    2.346 .019  

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น .423 .015 .735 27.422** .000 1.552 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ .160 .023 .183 6.800** .000 1.566 

สดัส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร .069 .026 .059 2.715** .007 1.018 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 1.208 .488 .053 2.474* .014 1.007 

คะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ .402 .201 .043 1.998* .046 1.003 

a: 3.193       F: 3.992       R: 0.857       R Square: 0.734       Durbin-Watson: 2.079        Dependent variable: มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) 

 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R square) เท่ากับ 0.734 แสดงว่าตวัแปรอิสระน้ี

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความเปล่ียนแปลงของมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากมูลค่ากิจการ คิดเป็นร้อยละ 73.40 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพบว่า ระดบัการกาํกบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ สัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็น
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ผูบ้ริหาร (β=0.059) และคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ (β=0.043) ส่วนความสามารถในการทาํกาํไร ไดแ้ก่ อตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (β=0.735) อตัราส่วนกาํไรสุทธิ (β=0.183) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

(β=0.053) มีผลเชิงบวกต่อมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากมูลค่ากิจการ ของบริษทักลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์

และก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  

 

6. อภิปรายผล  

ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ี 1 ระดบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีผลต่อมูลค่าทางการตลาดของบริษทักลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ 

ระดบัการกาํกบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ สัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการมีผล

เชิงบวกต่อมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ammari et al. (2014) และ Krafft et al. (2013) ท่ีพบว่าการจัดให้ท่ีมีมาตรการ                 

การกาํกบัดูแลกิจการในส่วนของสดัส่วนกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร การมีระดบั

ของการกํากับดูแลกิจการ (CGQ index) ในระดับท่ีสูงข้ึน ผลักดันให้ผลการดําเนินงานวดัจากมูลค่ากิจการ 

(Tobin’s Q) ดีข้ึนไปดว้ย อาจเป็นเพราะวา่ กิจการท่ีรับการประเมินจนมีคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการระดบัท่ีสูง                

มีสัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในระดบัสูงจะมีประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุม ติดตามและ

ตรวจสอบการบริหารงานอยา่งโปร่งใส การกาํกบัดูแลตวัแทนหรือผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งรัดกุม ลดปัญหาตวัแทน 

ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งตวัการและตวัแทนตามหลกัทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) ทาํให้

ทรัพยากรถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพยเ์พ่ือสร้างกาํไรไดคุ้ม้ค่า สร้างความสนใจความเช่ือมนัแก่นักลงทุน ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่งผลต่อ               

การเพ่ิมข้ึนของมูลค่ากิจการนาํไปสู่ความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจ การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืได ้แต่กลบัไม่มีผลต่อ

มูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพย ์ (Price) สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ Krafft et al. (2013) ว่าระดบั 

การกาํกบัดูแลกิจการไม่มีผลต่อผลตอบแทนแทนจากราคาหุ้น เป็นไปไดว้่าราคาหลกัทรัพยไ์ม่ถูกสะทอ้นจาก             

ผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการและสัดส่วนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในระดบัสูง นักลงทุนอาจให้

ความสนใจตวัช้ีวดัท่ีสามารถสะทอ้นราคาหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตรงนัน่คือผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็น

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของธุรกิจ  

ส่วนระดบัการกาํกบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ ขนาดคณะกรรมการบริษทัและจาํนวนคร้ังในการประชุมไม่มีผล

ต่อมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพย ์(Price) และมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) สอดคลอ้งกบั Amina et al. 

(2017) คน้พบวา่ จาํนวนคณะกรรมการและจาํนวนคร้ังการประชุมคณะกรรมการไม่ส่งผลต่อผลการดาํเนินงาน  

โดยอธิบายวา่จาํนวนคณะกรรมการแต่ละบริษทัท่ีเหมาะสมและจาํนวนคร้ังการประชุมคณะกรรมการไม่สามารถ

กาํหนดเป็นตวัเลขท่ีแน่นอนได ้เพราะบริษทัมีลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่ กิจการท่ีมีขนาด

คณะกรรมการใหญ่เกินไปส่งผลใหก้ารตดัสินใจเกิดความล่าชา้ไม่ทนัต่อการแข่งขนัยคุปัจจุบนั เกิดความสูญเสีย

โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ หากขนาดคณะกรรมการมีขนาดเลก็เกินไปก็อาจทาํใหก้ารตดัสินใจไม่มีประสิทธิภาพ 

ขาดซ่ึงความหลากหลายในคุณสมบติัอนัจะช่วยเพ่ิมมุมมองในการวางแผนธุรกิจท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกมิติ  

จึงไม่สามารถทาํใหมู้ลค่าทางการตลาดซ่ึงสะทอ้นจากราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่ากิจการเพ่ิมสูงข้ึนไดโ้ดยตรง  

   ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ี 2 ความสามารถในการทาํกาํไรท่ีมีผลต่อมูลค่าทางการตลาดของบริษทักลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ 
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ความสามารถในการทํากําไร ได้แก่ อัตราส่วนกําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีผลเชิงบวกต่อมูลค่าทางการตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพย ์(Price) และมูลค่า

กิจการ (Tobin’s Q) สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ Ariana (2016) พบว่า อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีอิทธิพลต่อราคาหุ้น และ Wiwi & Aditio (2015) พบวา่ อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญักบัราคาหุ้น และผลการศึกษาของ ปทุมวดี โบงูเหลือม (2560) 

พบว่า อตัราส่วนทางการเงินท่ีแสดงความสามารถในการทาํกาํไรมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่ากิจการ ซ่ึงนักลงทุน

สามารถประเมินมูลค่ากิจการ คาดการณ์ผลตอบแทนและใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนกบัหลกัทรัพยท่ี์มี

ความสามารถในการทาํกาํไรซ่ึงจะมีความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต เป็นไปไดว้า่ ความสามารถในการทาํ

กาํไรเป็นตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจ ความแม่นยาํในการคาดการณ์การตดัสินใจลงทุนใน

อนาคตได ้จึงเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมและผลกัดนัให้ราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่ากิจการสูงไปดว้ย สนบัสนุนทฤษฎี

ตลาดทุนท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Capital Market Theory) เม่ือนกัลงทุนรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย์

ยอ่มส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยอ์นัสะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงและมูลค่าทางการตลาดของกิจการ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบระดบัการกาํกบัดูแลกิจการมีผลต่อมูลค่าทางการตลาดวดัค่า

จากมูลค่ากิจการ ซ่ึงสนบัสนุนทฤษฎีตวัแทน หากกิจการจดัใหมี้ระดบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและอยูใ่นระดบัสูง

จะส่งเสริมกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความเส่ียงในการดาํเนิน

ธุรกิจ สร้างภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ในการลงทุน และทราบความสามารถในการทาํกาํไรมีผลต่อมูลค่าทาง

การตลาดวดัค่าจากราคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่ากิจการซ่ึงสนบัสนุนทฤษฎีตลาดทุนท่ีมีประสิทธิภาพ หากกิจการ

ดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพทาํใหค้วามสามารถในการทาํกาํไรสูงข้ึน เม่ือขอ้มูลถูกเผยแพร่ นักลงทุนไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารจะทาํการวเิคราะห์ ตดัสินใจ อนัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยอ์นัสะทอ้นมูลค่าทาง

การตลาดได ้

 (2) ผลการศึกษาวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูใ้ชง้บการเงิน ภาคธุรกิจและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนําไปใชใ้นการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ การตดัสินใจลงทุน                    

การวางแผนงานโดยการเช่ือมโยงการบริหารจดัการเขา้กบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและเพ่ิมประสิทธิภาพใน              

การแข่งขนัและความสามารถในการทาํกาํไร อนัสามารถผลกัดนัใหร้าคาหลกัทรัพยแ์ละมูลค่ากิจการเพ่ิมสูงข้ึนได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  ปรับตวัวดัผลในรูปแบบอ่ืน เช่น ตวัวดัผลมูลค่าทางการตลาดโดยใชมู้ลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 

value added), กาํไรต่อหุน้ (Earning per share) หรือตวัวดัผลในมิติอ่ืน และศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ี

สามารถสะทอ้นผลของระดบัการกาํกบัดูแลกิจการและความสามารถในการทาํไรไดช้ดัเจนมากข้ึน รวมทั้งใช้

วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน ทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพโดยทาํการสาํรวจร่วมกบัการสัมภาษณ์

เชิงลึก เพ่ือใหท้ราบถึงขอ้มูลท่ีครอบคลุม ทราบแนวโนม้และบริบททางธุรกิจ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลมาทาํการวเิคราะห์

ในเชิงลึกและใชส้าํหรับการวางแผน การปรับใชน้โยบายและการพยากรณ์แนวโนม้ธุรกิจไดแ้ม่นยาํมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอราคาหลักทรัพยของกลุมธุรกิจการเงินท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังภายในและภายนอก โดยกลุมตัวอยางท่ีใชเปนหลักทรัพยในกลุม

ธุรกิจการเงินเพ่ือใชในการวิเคราะห รวมท้ังสิ้น 11 หลกัทรัพย ์โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิราคาปิดของราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงิน ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2560 - ธนัวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี  ผลการศึกษาพบวา่ 

ปัจจัยภายนอก อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD/THB) ,อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

(MLR) และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัภายในผลการศึกษา พบวา่ อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น 

(Return on equity) และ อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เพียง 2 ตัวแปรท่ีส่งผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

คาํสําคญั: ราคาหลกัทรัพย,์ กลุ่มธุรกิจการเงิน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the factors affecting securities price in the financial sector 

of the Stock Exchange of Thailand. inside and outside By the sample group used as securities in the financial 

business group for analysis, a total of 11 securities were collected by collecting secondary data on the closing 

price of the financial business group securities from January 2016 - December 2020, a total period of 5 years. 

The results of the study revealed that external factors, the exchange rate of the baht against the US dollar 

(USD/THB), the prime large customer interest rate (MLR) and the Dow Jones Industrial Average (DJIA), affect 

the price of financial business securities. statistical significance of internal factors, the results of the study revealed 
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that the Return on equity and Dividend Yield are only two variables that affect the price of securities in the 

financial business group listed on the Stock Exchange of Thailand. 
 

Keywords: Stock Price, Financial, The stock Exchange of Thailand 

 

1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหาวจิยั 

ปัจจุบนัตลาดสาํหรับการลงทุนลว้นเป็นเร่ืองท่ีเขา้ถึงไดไ้ม่ยากเหมือนในท่ีผ่านมา ทาํให้การลงทุนเร่ิมมี

มากข้ึน  ผูล้งทุนลว้นท่ีจะเลือกสรรหลกัทรัพยท่ี์จะให้ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด ทาํให้ส่งผลต่อราคาซ้ือขายของ

หลกัทรัพยมี์การเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงโดยหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคารค่อนขา้งท่ีจะมีความโดดเด่น

และน่าสนใจทาํให้มีนกัลงทุนท่ีสนใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจธนาคารเพ่ิมมากข้ึน จากการรายงาน

ผลประกอบการในปีท่ีผ่านมานั้นอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจธนาคารสามารถทาํกาํไรสุทธิรวมกนัอยูท่ี่ 140,535 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนราวๆ 31% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ซ่ึงสาเหตุมาจากการตั้ งสํารองความเส่ียงท่ีปรับตัวลดลง เพราะ

สถานการณ์ความแน่นอนต่างๆ ค่อนขา้งท่ีจะคล่ีคลายลงแลว้ อยา่งไรก็ดีปัจจุบนัราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงิน

นั้นมี Valuation ท่ีไม่แพง โดยกาํไรมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย ขอ้มูลสถิติช่วงส้ินปี 2564 จะเห็นไดว้า่

จาํนวนนกัลงทุนและจาํนวนบญัชีท่ีเปิดการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือท่ีเรียกกนัวา่ “หุ้น” มีสถิติสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

โดยมีจาํนวนนกัลงทุนเพ่ิมข้ึนในตลาด ~946,557 ราย คิดเป็นสดัส่วน ~31% จากปี 2563 จากขอ้มูลขา้งตน้ไดแ้สดง

ให้เห็นว่ามีผูท่ี้สนใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน จากการรายงาน ณ ส้ินเดือน

ธนัวาคม 2564 SET Index ปิดท่ี 1,657.62 จุด ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงท่ีสุดของปีโดยปรับเพ่ิมข้ึน 14.4% จากส้ินปีก่อน

หน้า ทั้ งน้ี SET Index ปรับเพ่ิมข้ึนสูงกว่าดชันีตลาดหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ในภูมิภาค โดยกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีปรับตวั

ดีกวา่ SET Index เม่ือเทียบกบัปี 2563 ไดแ้ก่ กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจการเงิน   

จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจัยสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจ

การเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงคาดว่าจะเป็นการช่วยให้ผูล้งทุนทั้งมือใหม่และ                 

นักลงทุนทัว่ไปไดรั้บประโยชน์เพ่ือนาํผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปใชเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวางแผน และผูว้ิจยัได้

วเิคราะห์แนวโนม้ของราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถนาํไปประกอบการตดัสินใจ และเพ่ิม

ความเช่ือมัน่ในการเลือกลงทุนมากข้ึน และเพ่ือให้ผูล้งทุนสามารถพิจารณาโดยการดูปัจจยัต่างๆ ในการตดัสินใจ

ลงทุนเพ่ือสร้างความมัน่ใจในการลงทุนมากข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
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3. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

3.1 แนวคดิทฤษฎกีารลงทุน 

วรัญญา ณ ราชสีมา และคณะ (2561)ไดอ้ธิบายวา่ การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ คืออีกทางเลือกหน่ึง

ของการลงทุนท่ีไดรั้บความสนใจจากผูท่ี้มีเงินออม เพราะมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การลงทุนใน

ทุกๆ ประเภท เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยมี์บริษทัจดทะเบียนท่ีหลากหลายจึงเหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการความหลาย

หลายในการลงทุนเป็นอยา่งยิ่ง และนอกจากน้ีก่อนการตดัสินใจท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยผ์ูล้งทุนตอ้งศึกษาปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน  โดยงานวจิยัของ กณัฐม์ณี สุริยสุภาพวงศ ์(2563) ไดอ้ธิบายวา่ ปัจจยัพ้ืนฐานมี

ขั้นตอนการพิจารณาดงัน้ี อนัดบัแรกพิจารณาสภาพอุตสาหกรรม โดยรวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

มาวิเคราะห์แต่ละส่วนเพ่ือนําไปสู่การตดัสินใจลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม นอกจากน้ีผูล้งทุนในหลกัทรัพย์

จาํเป็นตอ้งพิจารณา นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ของรัฐบาลและประเทศอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการไหลเวยีนของ

เงินทุนในการวเิคราะห์อุตสาหกรรมผูว้เิคราะห์จะตอ้งพิจารณาถึงวฏัจกัรธุรกิจวา่อยูใ่นระยะใด วงจรการขยายตวั

ของอุตสาหกรรมและโครงสร้างการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนั้นควบคู่ หลงัจากนั้นนาํขอ้มูลขา้งตน้ไปวิเคราะห์

ผลการดาํเนินงานของบริษทั วสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร กลยทุธ์ของบริษทัเป็นวิธีการหน่ึงท่ีผูล้งทุนสามารถนาํไปใช้

ตดัสินใจเลือกทุน  

3.2 แนวคดิทฤษฎคีวามเส่ียงจากการลงทุน 

ธิดาทิพย ์พนัธ์โรจน์ (2560) ได้อธิบายว่า ความไม่แน่นอน (Uncertainty) หรือความเส่ียง (Risk) จะ

เกิดข้ึนไดเ้ม่ือเราไม่สามารถท่ีจะทราบอะไรท่ีแน่นอนวา่จะเกิดอะไรข้ึน ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บท่ีแทจ้ริง (Actual 

Return) จะตํ่ากวา่ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงั (Expected Return) ผูล้งทุนตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงความเส่ียงหรือ

ลดความเส่ียงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ในการยอมรับความเส่ียงของแต่ละบุคคลอยูใ่นระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจะ

ข้ึนอยู่กับความชอบ ทัศนคติ แรงจูงใจของผูล้งทุนนั้ นว่ามากหรือน้อยเพียงใด ซ่ึงในการเลือกลงทุนท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีดีหากผูล้งทุนพิจารณาความเส่ียงของการลงทุน โดยการจาํแนกความเส่ียงนั้นสามารถทาํไดห้ลาย

ลกัษณะ แต่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีกลุ่มหลกัทรัพยซ่ึ์งพฒันาข้ึนโดย Markowitz (1952) จึงสามารถ

จาํแนกประเภทของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1. ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ เป็น

ความเส่ียงเฉพาะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงซ่ึงเม่ือเกิดเหตุการณ์น้ีแลว้จะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

โดยทัว่ ๆ ไปจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยอ่ื์นในตลาดความเส่ียงท่ีถูกจดัอยูใ่นความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

ไดแ้ก่ ความเส่ียงธุรกิจ  ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ คือการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์

เปล่ียนแปลงไปท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้และมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นทิศทางเดียวกนั  

 3.3 ทฤษฎอีตัราส่วนทางการเงนิ 

เจตรัฐ สหนันทพร (2563) อธิบายว่า การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานในระดบับริษทั จะเป็นการนาํตวัเลข

ทางการเงินมาเพ่ือคาํนวณหาค่าอตัราส่วนทางการเงิน เพ่ือบอกว่าตงามสามารถในดา้นต่างๆ ของกิจการ เช่น               

ดา้นสภาพคล่อง ดา้นความสามารถในการทาํกาํไร ดา้นความสามารถในการดาํเนินงาน และในดา้นความสามารถ

ในการชาํระหน้ี ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินจะช่วยใหส้ามารถตีความหมายของงบการเงินไดง่้ายมากข้ึน ทั้งในดา้น

การแปลความหมาย และการเปรียบเทียบระหวา่งบริษทั เป็นตน้ 

ศรีสุดา นามรักษา (2561) ไดอ้ธิบายวา่ อตัราส่วนทางการเงินมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเปรียบเทียบขอ้มูล

ต่างๆ ในอดีตเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงิน ให้ผูป้ระกอบการทรายถึงสถานะการเงิน จุดเด่น
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จุดดอ้ยบริษทันั้น ๆ และสามารถคาดการแนวโนม้ในอนาคตของบริษทัการเงินให้เกิดประสิทธิภาพมาข้ึน แบ่ง

ออกได้ดังน้ี อัตร่าสวนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios), อัตราส่วนแสดงความสามารถในการดําเนินธุรกิจ, 

อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการจดัการสินทรัพย ์(Efficiency Ratios), อตัราส่วนแสดงความสามารถในการชาํระ

หน้ี (Leverage Ratios), อตัราส่วนมูลค่าทางการตลาด (Market Value Ratios) เป็นตน้ 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

             

  

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาของหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย” เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ การรวบรวมขอ้มูลใชข้อ้มูลทุติยภูมิจากขอ้มูลหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจ

การเงินในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลดงัน้ี 

4.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มธุรกิจการเงินเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ รวมทั้งส้ิน 11 หลกัทรัพย ์โดยใช้

ราคาปิด ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ.2560 ถึง ธนัวาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน จาํนวนท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 

220 ขอ้มูล 

4.2 ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ตัวแปรท่ีผูว้ิจัยนํามาศึกษาว่ากลุ่มตัวแปรท่ีผูศึ้กษาเลือกสรรมานั้นจะมีความสัมพนัธ์กับราคาของ

หลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ เพ่ือใหผู้ล้งทุนสามารถนาํไปใชต้ดัสินใจใน

การลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้โดยผูศึ้กษาไดเ้ลือกตวัแปรโดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี ตวัแปรกลุ่มท่ี 1 ปัจจยั

ปัจจยัภายนอก 

1.อตัราแลกเปล่ียนต่างประเทศ (USD/THB) 

2.อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) 

3.ดชันีของอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (DJIA) 

 

 

 

 

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงิน 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(SET) 

 

ปัจจยัภายใน 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

1.อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) 

2.อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) 

3.อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

4.อตัราราคาตลาดต่อกาํไรสุทธิตอ่หุน้ (P/E) 

5.อตัราส่วนกาํไรขาดทุน (Net Profit Margin) 

6. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

7. อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) 
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ภายนอก ได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนต่างประเทศ (USD/THB) อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) ดชันีของอุตสาหกรรม

ดาวน์โจนส์ (DJIA) และตวัแปรกลุ่มท่ี 2 อตัราส่วนทางการเงิน ไดแ้ก่ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) อตัราราคา

ตลาดต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) อตัราส่วนกาํไรขาดทุน (Net Profit Margin) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

(ROA) อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) การหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร 2) วิเคราะห์

สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 3) วิธีวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยการประมวลผล

ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้นําการวิเคราะห์เพ่ือเป็นการทดสอบความสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยใชต้วัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 11 หลกัทรัพย ์และขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาเป็น

ขอ้มูลทุติยภูมิ ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง ธนัวาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งส้ิน 60 เดือน  

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการทดสอบสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 การทดสอบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการดูขอ้มูลภาพรวม ของตวัแปรอิสระท่ีผูว้จิยั

เลือกมาทาํการวจิยัไดแ้ก่ตวัแปรทั้ง 10 ตวั ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ซ่ึงการทดสอบสถิติเชิงพรรณนาจะสามารถแสดง

ขอ้มูลทางสถิติเบ้ือตน้ได ้คือ ค่าตํ่าท่ีสุด (Minimum) ค่าสูงท่ีสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) ของแต่ละตวัแปรดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 MEAN S.D MIN MAX 

USD/THB 6.21 0.41 5.64 6.64 

MLR 0.88 3.48 -11.12 6.12 

DJIA -0.23 1.22 -2.36 2.96 

CR 1.17 .022 0.00 2.20 

DE 6.92 1.66 0.92 10.20 

ROE 31.01 259.95 0.00 3834.71 

PE 26.29 25.12 -11.78 295.07 

NPM 2.46 1.21 -1.51 6.38 

ROA 0.35 0.28 -0.15 2.97 

DIV 4.49 3.61 0.00 25.80 
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 ผลการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 

 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กนัเอง ระหวา่ตวัแปร

อิสระท่ีไดเ้ลือกนาํมาวจิยัทั้งหมด 10 ปัจจยั ซ่ึงไดแ้ก่ตวัแปรท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยใชก้ารวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ของ

ตวัแปรใชค้าํสัง่ Pearson Correlation 
 

ตารางที ่2 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
Price 

USD/ 

THB 
MLR DJIA CR DE ROE PE NPM ROA DIV 

Price 1           

USD/THB -0.524** 1          

MLR -0.217** -0.075 1         

DJIA 0.646** -0.632** -0.229** 1        

CR -0.024 0.015 -0.092 -0.005 1       

DE -0.025 -0.021 0.152* -0.021 -0.680** 1      

ROE -0.004 0.091 0.227** -0.098 0.096 -0.183** 1     

PE -0.006 -0.004 0.055 0.051 -0.026 0.101 -0.109 1    

NPM 
-0.073 0.174 0.064 

-

0.155* 
0.057** -0.649** 0.447** -0.066 1   

ROA -0.053 0.153* -0.009 -0.133 -0.615** -0.615** 0.679** 0.894** 0.894** 1  

DIV -0.119 0.012 -0.229** -0.063 0.517** -0.632** 0.264** -0.108 0.582** 0.560** 1 

หมายเหตุ : ** แสดงระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 

                  * แสดงระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
  

 จากตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) ของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจัย               

ผลการศึกษาพบวา่  

 ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์ทาง

ลบขนาดปานกลางกบัอตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาทไทย (USD/THB) มีความสัมพนัธ์น้อยกบัอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) และมีความสมัพนัธ์ทางบวกขนาดปานกลางกบัดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดว้ยค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.524 ,0.217 และ 0.646 ตามลาํดบั มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   

 อตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาทไทย (USD/THB) มีความสัมพนัธ์ทางลบขนาดปานกลางกบั

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ 0.632 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 และมีความสัมพนัธ์

ทางบวกซ่ึงมีความสัมพนัธ์น้อยมากกบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ 0.153                 

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(MLR) มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ่าและทิศทางเป็นลบกบัดชันีดชันีอุตสาหกรรม              

ดาวโจนส์ (DJIA) และ อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.229 และ 

0.229 ตามลาํดับ มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์ค่อนข้างตํ่าในทางบวกกับ

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ 0.227 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 และ

มีความสัมพนัธ์นอ้ยมากในทางบวกอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ 0.152 

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีความสัมพนัธ์กันน้อยในทางลบกับอัตราส่วนกําไรขาดทุน 

(NPM) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ 0.155 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) มีความสัมพนัธ์ทางลบขนาดปานกลางกบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ              

ผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ 0.680 และ 0.615 

ตามลาํดบั ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 และมีความสัมพนัธ์น้อยมากในทางบวกกบัอตัราส่วนกาํไรขาดทุน 

(NPM) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ 0.057 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบั

ปานกลางกบัอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ 0.517 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) มีความสัมพนัธ์ในระดับน้อยมากทิศทางลบกับ

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ 0.813 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 และ

มีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลางทิศทางลบกับ อตัราส่วนกาํไรขาดทุน (NPM) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย ์(ROA) และอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ 0.649, 0.615 และ 0.632 

ตามลาํดบั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) มีความสัมพนัธ์นอ้ยในทางบวกกบัอตัราส่วนกาํไร

ขาดทุน (NPM) และอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ 0.447 และ 0.264 ตามลาํดบั 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 นอกจากน้ียงัมีความสัมพันธ์ท่ีระดับปานกลางในทางบวกกับอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ 0.679 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 อัตราราคาตลาดต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) มีความสัมพันธ์กันสูงมากในทางบวกกับอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ 0.894 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 อตัราส่วนกาํไรขาดทุน (NPM) มีความสัมพนัธ์กับกันมากในทางบวกกับผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

(ROA) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ 0.894 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 และมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางในทางบวก

กบัอตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ 0.582 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทางบวกกบัอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ 0.560 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ตารางที ่3 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.155 5.526  3.466 0.001 

MLR -2.885 0.748 -0.227 -3.856 0.001 

USD -1.318 0.292 -0.307 -4.510 0.001 

DJIA 0.608 0.105 0.405 5.769 0.001 

CR -0.102 1.725 -0.004 -0.059 0.953 

DE -0.338 0.255 -0.107 -1.328 0.186 

PE 0.000 0.001 -0.014 -0.284 0.776 

NPM 0.030 0.027 0.144 1.123 0.263 

ROE 0.791 0.389 0.183 2.034 0.043 

ROA -2.196 3.114 -0.118 -0.705 0.481 

DIV -0.398 0.102 -0.275 -3.902 0.001 
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 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก กับราคาหลกัทรัพย ์            

กลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่  

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่า P-Value เท่ากบั 0.001 โดยมีผลในทิศทางตรงกนัขา้ม (-) ต่อราคาหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย กล่าวคือ หากอตัราดอกเบ้ียเงินกูมี้การปรับตวัลดลงก็จะมีใหร้าคาหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึนดว้ย เน่ืองจากมี

ปริมาณการลงทุนในหลกัทรัพยม์ากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิด ศิวรักษ ์แสงระวศิีริ (2557)  

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD/THB)  มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจ

การเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่า P-Value เท่ากบั 0.001 โดยมีผลในทิศทางตรงกนัขา้ม 

(-) ต่อราคาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วนัเฉลิม สงวนสิน และ บุฏกา ปัณฑุรอมัพร 

(2564) กล่าวว่า นโยบายการคลงัของแต่ละประเทศอาจทาํให้เกิดค่าเงินอ่อนค่าของสกุลเงินประเทศนั้นๆ ซ่ึง                 

ผูล้งทุนไม่สามารถท่ีจะนาํเงินมาลงทุนในสกุลไดโ้ดยตรง ตอ้งทาํการแลกเปล่ียนเงินเป็นสกลุเงินบาทเพ่ือท่ีจะซ้ือ

หุ้นในตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งการแลกเปล่ียนเงินนั้นจะทาํใหค้่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนทาํให้อตัราแลกเปล่ียนจะลดลง              

ซ่ึงจะเป็นไปในทิศทางตรงขา้มกบัราคาหลกัทรัพย ์และสอดคลอ้งกบั รัตนาภรณ์ แซ่หลี และสุมามาลย ์ปานคาํ 

(2562) ไดก้ล่าววา่ อตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐต่อบาทไทย (USD/THB) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์

TISCO, KTB และ BBL ในทิศทางตรงกนัขา้มอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลต่อการถือครองหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนชาวต่างชาติท่ีลงทุนในประเทศไทย หากค่าเงินบาท

แข็งค่าข้ึน นักลงทุนต่างชาติท่ีลงทุนในไทยก็จะเทชายหลักทรัพย ์เน่ืองจากคาํนึงถึงผลตอบแทนจากอตัรา

แลกเปล่ียน ทาํใหร้าคาหลกัทรัพยล์ดลง 

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่า P-value เท่ากบั 0.001 โดยดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เป็นปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินในทิศทางเดียวกัน (+) ซ่ึงสอดคลอ้งกับ รัตนาภรณ์ แซ่หลี และ                

สุมามาลย ์ปานคาํ (2564)  ไดก้ล่าววา่ ดชันีราคาอุตสาหกรรมดาวโจนส์เปรียบไดเ้หมือนกบัดชันีท่ีใชช้ี้วดัสภาพ

ตลาดและเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศของผูน้าํตลาดโลก ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยไดน้าํเอาดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์มาเป็นตวัช้ีนาํ เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบและอา้งอิงถึงสภาพตลาด

โดยทัว่ไป ดงันั้นนกัลงทุนจึงนาํดชันีดาวโจนส์มาใชใ้นการวเิคราะห์การข้ึนลงของราคาหลกัทรัพยก่์อนทาํการซ้ือ

ขาย จึงส่งผลใหมู้ลค่าการซ้ือขายของนกัลงทุนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัผลการวจิยั

ของ ธญัญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์ ปรมินทร์ โฆษิตกลุพร และสมบติั คชายทุธ (2563) 

 การศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on equity) และ อตัราเงิน

ปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เพียง 2 ตัวแปรท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีค่า P-Value เท่ากบั 0.043 และ 0.001 ตามลาํดบั มีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยอตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on equity) ส่งผลในทิศทางเดียวกนักบั

ราคาหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา 

สุรสิทธ์ิ บุญเอ้ือ (2562) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Marvin & Yustina (2017) ซ่ึงไดศึ้กษาผลกระทบ

ของอตัราส่วนทางการเงินกับราคาหลกัทรัพย ์พบว่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์อย่างมี



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1442 

นัยสําคัญกับหลักทรัพย์  สําหรับอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ส่งผลในทิศทางตรงกันข้าม 

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 

 นอกจากน้ีผลการทดสอบพบวา่ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) อัตราราคาตลาดต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) อัตราส่วนกําไรขาดทุน (Net Profit Margin) 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอนุวตัร รองเงิน (2559) และ วรัญญา ณ ราชสีมา               

และคณะ (2561) ไดอ้ธิบายวา่อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษาประกอบกบัฐานขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้ทาํให้ขอ้มูลของปัจจยัต่างๆ ทาํให้

การใช้ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินในช่วงไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2560 ถึงไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2564 เท่านั้ น ทั้ งน้ี 

ระยะเวลาดงักล่าวไดมี้เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลให้ตลาดมีความผนัผวน เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

เป็นตน้ อีกทั้งการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใหค้วามสาํคญักบัการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากงบการเงิน และปัจจยัอ่ืนๆ 

เพียงเล็กน้อย โดยไม่ได้มีการนําข้อมูลด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องมาศึกษาด้วยเน่ืองจากการสืบค้นทําให้ข้อมูล                        

ไม่เพียงพอ เช่น อตัราเงินเฟ้อ สภาพเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การใช้อตัราส่วนทางการเงินเป็นเพียงวิธีการหน่ึงในการวิเคราะห์คาดคะเนราคาหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยอี์กมากมาย สาํหรับงานวิจยั

ในอนาคตอาจจะใช้ขอ้มูลในด้านอ่ืนๆ เช่น เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ อตัราดอกเบ้ียต่างๆ เป็นตน้ มาใช้ใน

การศึกษาเพ่ือขยายผลต่อไป อีกทั้งยงัสามารถขยายขอบเขตประเทศท่ีทาํการศึกษาต่อไปอีกในอนาคตดว้ย 

 

7. กติติกรรมประกาศ 

 รายงานการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ดร.ธนภณ วมูิลอาจ ท่ีกรุณาใหค้าํท่ีปรึกษา ขอ้เสนอแนะ

ท่ีมีประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวจิยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ ผูว้จิยัขอกราบขอบคุณท่านอยา่งสูง

ไว ้ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุท่ีทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่านท่ีมาช้ีแนะ และปรับปรุง

ให้วิจัยช้ินน้ีสําเร็จไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยศึกษาบัณฑิตการจัดการ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น อยา่งสูงท่ีเป็นกาํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง ขอขอบคุณทุกท่านท่ี

ยงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมใหง้านวจิยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิด

จากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้การศึกษาอบรมสั่งสอนให้

สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีนาํความสาํเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 การประเมินผลสําเร็จโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนจงัหวดัตราด  

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนในจงัหวดัตราดท่ีเขา้ร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติพรรณนา และประเมินผลกระทบทาง

เศรษฐกิจของการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียนในพ้ืนท่ีจงัหวดัตราด โดยการวเิคราะห์

ผ่านดชันีช้ีวดั 3 ตวั คือ NPV BCR และ IRR ดาํเนินการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนในจงัหวดั

ตราดจาํนวน 213 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 92 ราย และเกษตรกรท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการ

จาํนวน 121 ราย จากการศึกษา พบวา่ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ เกษตรกร

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ51-60 ปี มีประสบการณ์ทาํสวนทุเรียน 6-10 ปี ซ่ึงความแตกต่างของเกษตรกรสองกลุ่ม 

คือ ประสบการณ์การทาํสวน ส่วนการวดัระดบัความรู้ของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีองคค์วามรู้ใน

การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การจดัการดิน และการจดัการผลผลิตระยะติดดอก แต่ยงัขาดองคค์วามรู้ดา้นการจดัการโรค

และแมลงและการจดัการปุ๋ยอยา่งเหมาะสม และปัญหาอุปสรรคท่ีพบ คือ การประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้โครงการท่ี

ไม่ทัว่ถึงและไม่ชดัเจน วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ การดาํเนินโครงการมีความคุม้ค่า ซ่ึงการลงทุนในการดาํเนิน

โครงการ สามารถสร้างผลตอบแทนไดถึ้ง 3,064,773 บาท และมีค่าผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1.36 

อธิบายไดว้า่ การลงทุนโครงการ 1 บาท สามารถสร้างผลตอบแทนกลบัมา 1.36 บาท และค่า IRRเท่ากบั 47% ซ่ึง

หมายถึงการลงทุนในโครงการเกิดผลลพัธ์และผลกระทบต่อสังคม จึงเสนอแนะใหห้น่วยงานภาครัฐส่งเสริมการ

ดําเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ี โดยควรมีการประชาสัมพนัธ์และช้ีแจงขอ้มูล

โครงการใหเ้กษตรกรมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนและทัว่ถึงมากข้ึน  

 

คาํสําคญั: การประเมินผลสาํเร็จโครงการ, โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่, ทุเรียนจงัหวดัตราด 
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ABSTRACT 

 Evaluation of the success of the large-scale agricultural extension system project in the durian growing 

area, Trat Province. The objectives of this research study were to study the social and economic conditions of 

durian farmers in Trat Province who participated in the large-scale agricultural extension project by analyzing the 

data using descriptive statistics. and the evaluation of the economic compounding of the large-scale agricultural 

extension project by analyzing through 3 indicators, NPV, BCR and IRR. The study was conducted in a sample 

of 213 durian farmers in Trat province, comprising 92 participating farmers and 121 non-participating farmers. 

From the study can be described according to the objectives of the research found that the socio-economic 

conditions of the farmers participating in the project were male, aged 51-60 years and has 6-10 years of experience 

in durian gardening. The differences between the two groups of farmers were experience in durian gardening. As 

for the level of knowledge of farmers, it was found that most farmers had good knowledge in planting area 

preparation, soil management and product management during the flowering period. But there is still a lack of 

knowledge on disease and insect management and proper fertilizer application. As for the economic impact 

assessment of the large-scale agricultural extension project, it was found that the implementation of the project 

was worthwhile. which investment in the implementation of the project Can generate returns up to 3,064,773 baht 

and has a benefit-cost ratio (BCR) of 1.36, explaining that a project investment of 1 bath can generate a return of 

1.36 bath and has an internal rate of return of 47% meaning investment in projects has consequences and social 

impact. Therefore, it is recommended that government agencies promote the implementation of large-scale 

agricultural extension projects in the area. There should be public relations and explain the project information to 

farmers to understand clearly and more thoroughly. 

 

Keywords: Evaluation of The Success, Lage Scale Agricultural Extension System Project,  

Durain Plantation in Trat Province. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัผลไมเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในสินคา้เกษตรส่งออก ในปี 2564 ผลไมเ้ป็นสินคา้เกษตรท่ีมีมูลค่า

การส่งออกสูงท่ีสุดถึง 191,457 ลา้นบาท ครองส่วนแบ่งตลาดส่งสินคา้เกษตรส่งออกสูงถึงร้อยละ 25 ผลไม้

ส่งออกท่ีสาํคญัคือ ทุเรียน โดยตั้งแต่ปี 2561-2564 ทุเรียนเป็นผลไมท่ี้มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี โดยในปี 

2564 มีมูลค่าการส่งออกเฉพาะทุเรียนผลสดมากท่ีสุดสูงถึง 109,205 ลา้นบาท รองลงมาไดแ้ก่ ลาํไย และมงัคุด 

ตลาดส่งออกทุเรียนผลสดท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ จีน ฮ่องกง เวียดนาม ไตห้วนั และสหรัฐอเมริกา จากขอ้มูล Trade Map 

ของ International Trade Center (ITC) พบวา่ในตลาดนาํเขา้ทุเรียนทั้งโลก ทุเรียนไทยไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุด คือ

มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 76 ของการนาํเขา้ทุเรียนทัว่โลก (จิตติมา ดาํมี, 2565) 

เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการบริโภคทุเรียนของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาทุเรียนเพ่ิม

สูงข้ึน โดยในปี 2564 ราคาท่ีเกษตรกรขายไดเ้พ่ิมเป็น 113.98 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงราคาทุเรียนข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุ

ทุเรียน โดยพนัธ์ุท่ีนิยมบริโภค ไดแ้ก่ หมอนทอง และชะนี ดว้ยสาเหตุน้ีจึงทาํให้เกษตรกรตดัสินใจหันมาปลูก

ทุเรียนจนเกิดการขยายพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยแหล่งผลิตทุเรียนท่ีสาํคญัของประเทศไทยอยูใ่น
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พ้ืนท่ีภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก ในปี 2564 พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกให้ปริมาณผลผลิตมากท่ีสุด เท่ากบั 579,368 ตนั 

คิดเป็นร้อยละ 47.76  ของปริมาณผลผลิตทุเรียนในประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ซ่ึงในส่วน

พ้ืนท่ีภาคตะวนัออก จงัหวดัท่ีผลิตทุเรียนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จนัทบุรี ระยอง และตราด ตามลาํดบั 

ในส่วนพ้ืนท่ีจงัหวดัตราดเป็นแหล่งผลิตทุเรียนท่ีสําคญัแห่งหน่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกและให้ผลผลิตมากเป็น

อันดับ 3 ของภาคตะวนัออก โดยมีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน 59,199 ไร่ ผลผลิต 56,844 ตัน และตั้ งแต่ปี 2559–2564                         

มีจาํนวนพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ซ่ึงในการผลิตทุเรียนของจงัหวดัตราดยงัพบปัญหาในหลายดา้น จากการศึกษา

การวิเคราะห์ดา้นเศรษฐกิจสินคา้เกษตรเพ่ือเป็นทางเลือกปรับเปล่ียนกิจกรรมการผลิต ในจงัหวดัตราด พบว่า               

การผลิตทุเรียนในพ้ืนท่ีจังหวดัตราดยงัประสบปัญหา เช่น ด้านการผลิต ปัญหาด้านการบริหารจดัการและ

การตลาด ปัญหาราคาทุเรียนผนัผวนเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ และปัญหาการกาํหนดราคา

ปลายทางเน่ืองจากเป็นอาํนาจของลง้ส่งออกทาํใหผู้ป้ระกอบการไทยไม่สามารถเขา้ถึงตลาดปลายทางและกาํหนด

ราคาเองได ้(สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตทุเรียนท่ี

สูงข้ึน ไดผ้ลผลิตนอ้ยดอ้ยคุณภาพและไม่สามารถจาํหน่ายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม 

จากปัญหาท่ีพบในพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนจังหวดัตราด นําไปสู่การส่งเสริมการดําเนินโครงการส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ี โดยโครงการดงักล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือ

ช่วยเหลือเกษตรกรดา้นการผลิต และการตลาด ทาํใหเ้กษตรกรสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพไดใ้นตน้ทุนท่ีตํ่าลง 

และมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจดัการร่วมกนั ภายใตก้ารบูรณาการของ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีหน่วยงานรับผิดชอบหลกัคือกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานรับผิดชอบรอง

คือหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ่ืนๆ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) สําหรับพ้ืนท่ีจงัหวดั

ตราด มีการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในชนิดพืชทุเรียนมากท่ีสุด ซ่ึงมีจาํนวน 13 แปลง 

พ้ืนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 9,940 ไร่  

จากการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียนในพ้ืนท่ีจงัหวดัตราด มีการดาํเนินการ

มาอย่างต่อเน่ืองโดยมีการใชท้รัพยากรเงินทุนภาครัฐและทรัพยากรบุคคลเพ่ือขบัเคล่ือนโครงการให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคเ์ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงท่ีผา่นมายงัไม่ไดมี้การศึกษาผลสาํเร็จในการดาํเนินโครงการ ดงันั้นในการศึกษา

น้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการดาํเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรค สภาพเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรท่ีเขา้

ร่วมโครงการและประเมินผลสําเร็จของการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ีปลูก

ทุเรียนจังหวดัตราด ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะทาํให้ทราบถึงผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ 

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวิเคราะห์และการวางแผนการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ใน

ระดบัพ้ืนท่ีและเป็นขอ้มูลสนับสนุนการดาํเนินนโยบายต่อไป โดยเฉพาะพืชทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั              

หากมีวางแผนการผลิตท่ีดี ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) ศึกษาผลการดาํเนินงานและประมวลสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกรในโครงการส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียนในพ้ืนท่ีศึกษาจงัหวดัตราด 

(2) ประเมินผลสาํเร็จของการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียนในพ้ืนท่ีศึกษา  
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1.1 หลกัการเบ้ืองต้นในการประเมนิผลกระทบ 

 1) ทฤษฎีแห่งการเปล่ียนแปลง (Theory of Change) มีการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีแห่งการเปล่ียนแปลง

ในกระบวนการประเมินผลกระทบจากงานวจิยัและพฒันา เป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยันาํเขา้ 

(Inputs) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ตามแนวเส้นทางสู่ผลกระทบ 

(Research-to-Impact Partway) เรียงลาํดบัการเกิดข้ึนตามลาํดบัเวลา (Timeline) ซ่ึงกระบวนการขยายผลการใช้

ประโยชน์จากผลผลิตไปสู่ผลลพัธ์และผลกระทบ จาํเป็นตอ้งอาศยัขั้นตอนการยอมรับ (Adoption) ของกลุ่มผูใ้ช้

เป้าหมายเป็นสาํคญั (กมัปนาท วจิิตรศรีกมล, 2564) 

 2) หลกัการของการเปล่ียนแปลงสุทธิ ( Net Change) เป็นการวิเคระห์มูลค่าท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากการนาํงานวิจยัและพฒันาไปใชป้ระโยชน์ พิจารณาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการมีและไม่มี

ของงานวจิยัและพฒันา กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การประเมินผลกระทบเนน้เป็นการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงท่ีไดจ้าก

การเปรียบเทียบ ไม่วา่จะเป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลงั (Before vs. After Research) หรือมีและไม่มีงานวิจยั

และพฒันา (With vs. Without Research) ซ่ึงคาํสําคญัท่ีนกัประเมินควรตระหนักใชใ้นกระบวนการประเมินผล

กระทบคือ “คู่เทียบ (Counterfactual)” (กมัปนาท วจิิตรศรีกมล, 2564) 

 3) กรอบแนวคิดพ้ืนฐานอุปทานและอุปสงค์สําหรับการประเมินโดยวิธีส่วนเกินทาง

เศรษฐศาสตร์ อธิบายจาก ภาพท่ี a การเปล่ียนแปลงอุปทานท่ีเกิดจากผลผลิตเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ี

เพ่ิมข้ึนเท่ากบัพ้ืนท่ี abQ0Q1 ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงอุปทานท่ีเกิดข้ึนจากการประหยดัตน้ทุนท่ีลดลง ภาพท่ี b 

ก่อใหเ้กิดประโยชน์เท่ากบัพ้ืนท่ี abP0P1  

 

ภาพ a    ภาพ b  

   
 

ภาพท่ี 1 การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์อยา่งง่าย 

ท่ีมา : กมัปนาท วจิิตรศรีกมล (2564) 

 

 3.1.2 การประเมนิความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของงานวจิยั 

 การลงทุนในงานวิจยัสามารถนาํมาประเมินความคุม้ค่าของการลงทุน เพ่ือพิจารณาวา่งานวิจยัช้ิน

นั้นสมควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมต่อไปหรือไม่ หากงานวิจัยนั้นมีการดาํเนินงานมาจนก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสังคมแลว้ รวมทั้งการพิจารณาขอ้เสนอของโครงการวิจยัวา่ใหผ้ลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บความ

คุม้กบัการลงทุนหรือไม่ การประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์นั้นประกอบดว้ยมูลค่าของผลประโยชน์ท่ีเกิด



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1448 

จากงานวิจยัและตน้ทุนวิจยัท่ีสามารถวดัไดเ้ป็นตวัเงินทั้งท่ีปรากฏและไม่ปรากฏในระบบตลาด ซ่ึงเกณฑท่ี์ใชใ้น

การพิจารณาความคุม้ค่าของงานวจิยั ประกอบดว้ย 3 เกณฑ ์ดงัน้ี (กมัปนาท วจิิตรศรีกมล, 2564) 

1) มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิ (net present value หรือ NPV) 

  มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิ เป็นมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิท่ีได้จาก

โครงการวิจยั โดยวิเคราะห์ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีโครงการวิจยันั้นคาดวา่จะใหผ้ลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายใน

สงัคม โดยเกณฑก์ารตดัสินใจยอมรับ คือ NPV มีค่ามากกวา่ศูนย ์ซ่ึงหาไดจ้าก 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = �
(𝐵𝐵𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝑡𝑡)
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=0

 > 0 

 

โดยท่ี Bt = มูลค่าของผลประโยชนจ์ากงานวจิยัท่ีเกิดข้ึนในปีท่ี t (t = 0, 1, 2, ….., n) 

 Ct = มูลค่าของตน้ทุนงานวจิยัท่ีเกิดข้ึนในปีท่ี t (t = 0, 1, 2, …., n) 

 r= อตัราดอกเบ้ียหรืออตัราคิดลด 

 n= ระยะเวลาทั้ งหมดในการดําเนินงานวิจัยรวมถึงระยะเวลาท่ีโครงการคาดว่าจะให้

ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

2) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (benefit-cost ratio หรือ BCR) 

 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน หมายถึง อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์

จากการมีงานวิจัยต่อมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนงานวิจัยทั้งหมด โดยเกณฑ์การตดัสินใจยอมรับ คือ BCR มีค่า

มากกวา่ 1 ซ่ึงหาไดจ้าก 

𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵 =
� 𝐵𝐵𝑡𝑡(1 + 𝑟𝑟)−𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡=0
∑ 𝐶𝐶𝑡𝑡(1 + 𝑟𝑟)−𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡=0

 > 1 

 

3) อตัราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return หรือ IRR) 

  อตัราผลตอบแทนภายใน เป็นอตัราผลตอบแทนจากงานวิจยัท่ีสามารถคาํนวณมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์หรือการเท่าทุน โดยเกณฑ์ท่ีใช้ยอมรับ คือ IRR มีค่ามากกว่าอตัราคิดลด                    

ดงัสมการ 
 

� (𝐵𝐵𝑡𝑡−𝐶𝐶𝑡𝑡)
(1+𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=0
 = 0 

 

 3.1.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการประเมินผลการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาผลการดาํเนินโครงการ ศึกษาปัญหาอุปสรรค และสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ เช่น การประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ มีการประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ต้นแบบ) ปี 2559 พบว่า                          

ขอ้คน้พบท่ีสาํคญัเกษตรกรส่วนใหญ่มีตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง และผลผลิตต่อหน่วยท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ยงัไม่ถึงเป้าหมาย

ท่ีตั้งไวร้้อยละ 20 เน่ืองจากเกษตรกรยงันาํองคค์วามรู้ไปปฏิบติัในแปลงไม่ครบตามหลกัสูตรท่ีหน่วยงานเขา้ไป

สนับสนุน เพียงเลือกกิจกรรมท่ีตนเองสนใจไปปฏิบติัเท่านั้น รวมทั้งการลดตน้ทุนและเพ่ิมผลผลิตยงัมีปัจจัย

ภายนอกอ่ืนมากระทบ เช่น ภยัแลง้ในช่วงการเพาะปลูก (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) การประเมินผล

นโยบายเกษตรแปลงใหญ่มนัสาํปะหลงั กรณีศึกษาจงัหวดันครราชสีมา พบว่า เจา้หน้าท่ีของรัฐไม่เพียงพอต่อ              
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การขบัเคล่ือนโครงการ การประเมินดา้นกระบวนการดาํเนินงาน พบวา่มีปัญหาในการบริหารจดัการกลุ่ม รวมถึง

ปัญหาการบริหารทรัพยากรท่ีไดรั้บจากภาครัฐ การประเมินดา้นผลผลิต พบว่ายงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ

ภาครัฐ โดยแนวทางพฒันานโยบายแปลงใหญ่มนัสาํปะหลงั รัฐตอ้งมีการดาํเนินการดา้นการอบรมให้ความรู้ใน

การบริหารจดัการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยพฒันาผลผลิตให้มีคุณภาพ และส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และกลุ่มมนัสาํปะหลงัแปลงใหญ่ (คธาวธุ พลโคตร และคณะ, 2563)  

การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดาํเนินโครงการ เช่น 

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจยัและพฒันากลุ่มผูผ้ลิตชาเม่ียงในตาํบลป่าแป๋ อาํเภอแม่แตง 

จังหวดัเชียงใหม่ มีการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม และใช้ตวัช้ีวดัตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มากาํหนดขอ้คาํถาม

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงปริมาณทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหท้ราบภาพรวม

ดัชนีการประเมินผลกระทบจากการนาํผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนท่ีทั้งดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ                 

ด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีมีต่อกลุ่มเกษตรกรผูป้ลุกชาเม่ียงในพ้ืนท่ีป่า (ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ และคณะ, 2563)                      

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการลงทุนวิจยัและพฒันาพนัธ์ุปาลม์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี โดยวิเคราะห์

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยอมรับปาล์มนํ้ ามนัพนัธ์ุลูกผสมสุราษฎร์ธานีของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโดยใช้

แบบจาํลองโลจิท และประเมินผลกระทบของงานวจิยัปาลม์นํ้ ามนัโดยใชด้ชันีตวัช้ีวดั NPV BCR และ IRR พบวา่ 

ผลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจยัมีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ จาํนวน 510.57 ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน เท่ากบั 4.36 และอตัราผลตอบแทนภายใน เท่ากบั ร้อยละ 25 ดงันั้น การลงทุนใน

งานวิจยัน้ีจึงมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน สาํหรับปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการยอมรับพนัธ์ุปาล์มนํ้ ามนัของเกษตรกร 

คือ ปัจจยัดา้นราคา และระยะทางห่างจากศูนยว์จิยัฯ (ฐานสั คุณาไพศาล, 2559)  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการประเมินผลกระทบความสาํเร็จการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัญหาภาคการเกษตร 

ขอ้เสนอแนะการดาํเนินโครงการ 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ดาํเนินการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนท่ี 

เกษตรกรนาํองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดไปปฏิบติั 

การประเมินผลสาํเร็จการดาํเนินโครงการ 

วิเคราะห์สภาพสงัคม

และเศรษฐกิจของ

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วม

โครงการ และ ปัญหา

และอุปสรรคการ

ดาํเนินโครงการ 

เคร่ืองมือท่ีใชวิ้เคราะห์ 

: แบบสอบถามและใช้

การวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา  

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิเคราะห์ : การ

วิเคราะห์ 3 

ตวัช้ีวดัไดแ้ก่  

NPV, BCR, IRR 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ในพ้ืนท่ีศึกษากลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการมีจาํนวน 2,131 ราย แบ่ง

เกษตรกรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียน 

จาํนวน 518 ราย และกลุ่มท่ี 2 เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

จาํนวน 1,613 ราย ใชว้ิธีกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรเครซ่ีและมอร์แกน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (non-probability sampling) และเลือกหน่วยตวัอย่าง

แบบเจาะจง (purposive sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเกษตรกร กลุ่มท่ี 1จาํนวน 92 ราย และกลุ่มท่ี 2 จาํนวน 121 ราย 

รวมจาํนวนตวัอยา่ง 213 ราย     

4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม

โครงการและไม่เขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของ

เกษตรกร ต้นทุนการผลิต ข้อเสนอแนะการเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น และข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้รวบรวมจาก

แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย รายงานการดาํเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

จงัหวดัตราดปี 2559 – 2565 ประกอบดว้ย จาํนวนเกษตรกร จาํนวนพ้ืนท่ี งบประมาณ ขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร              

ผูป้ลูกทุเรียนในจงัหวดัตราด รายงานพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนในจงัหวดัตราด เป็นตน้ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 อธิบายถึงสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียนในพ้ืนท่ีจังหวดัตราด และวิเคราะห์ผลการดําเนิน

โครงการ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม

จาํนวน 213 ราย มาวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยใชส้ถิติพรรณนา 

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 ประเมินผลสําเร็จของการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ในพ้ืนท่ีศึกษา เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2559 - พ.ศ.

2565) อาศยัหลกัการประเมินมูลค่าสวสัดิการทางเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ส่วนการวดัความคุม้ค่าของ         

การลงทุนในโครงการแปลงใหญ่ อาศัยการวิเคราะห์ 3 ตวัช้ีวดั ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) และผลตอบแทนภายในของการดาํเนินโครงการ (IRR) 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 สภาพทางเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 

 จากการศึกษาสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีมีการดาํเนินโครงการ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอาย ุ51–60 ปี และมีประสบการณ์ใน

การทาํสวนทุเรียนท่ี 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.22 มีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน 1 -10 ไร่ เม่ือพิจารณาเกษตรกรท่ีไม่เขา้ร่วม

โครงการ พบวา่ มีประสบการณ์ทาํสวนทุเรียน 0-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.50 เม่ือพิจารณาเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ 

มีความแตกต่างกนัดา้นประสบการณ์ ส่วนอาย ุเพศและพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนพบวา่เกษตรกรทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกนั  

 ส่วนการรับรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และความสนใจในการเขา้ร่วมโครงการของ

เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนท่ีไม่ได้เขา้ร่วมโครงการในพ้ืนท่ีศึกษา พบว่า เกษตรกรท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการไม่รู้จกั
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โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.07 และมีเกษตรกรท่ีรู้จกัโครงการคิดเป็นร้อยละ 47.93 ซ่ึงส่วนใหญ่เกษตรกรรับรู้

ขอ้มูลโครงการจากการแนะนาํของเกษตรกรดว้ยกนัเองคิดเป็นร้อยละ 33.88 ซ่ึงความสนใจเขา้ร่วมโครงการของ

เกษตรกรกลุ่มน้ี พบวา่ เกษตรกรสนใจเขา้ร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 60.33 โดยเหตุผลท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ

เน่ืองจากตอ้งการการสนบัสนุนปัจจยัการผลิต สนบัสนุนองคค์วามรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั สร้างอาํนาจต่อรอง

ราคา และตอ้งการรวมกลุ่มเพ่ือซ้ือปัจจยัการผลิต และเหตุผลท่ีเกษตรกรยงัไม่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ เน่ืองจาก 

เกษตรกรไม่มีเวลาเขา้ร่วมโครงการ ไม่มีขอ้มูลโครงการ ไม่มีผูแ้นะนาํเขา้ร่วมโครงการ ท่ีทาํการเกษตรกรน้อย 

เกษตรกรอายมุากไม่สะดวกเดินทางเขา้ร่วมโครงการ และไม่ไดข้ึ้นทะเบียนเกษตรกร 

 การวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจในการจดัการสวนทุเรียนของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง โดยการตอบคาํถาม

เชิงวิชาการท่ีอา้งอิงขอ้มูลจากกรมวชิาการเกษตรจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน  พบวา่ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจการทาํสวนทุเรียนมากกวา่เกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการ โดยแบ่งช่วงคะแนนจากแบบสอบถามวดัความรู้ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงคะแนน 6 -10 คะแนน และ ช่วง

คะแนน 11 -15 คะแนน พบวา่ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ตอบคาํถามวดัความรู้ไดร้ะดบัคะแนน 11 – 15 คะแนน

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.04 และช่วงคะแนน 6 – 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 11.96 ส่วนเกษตรกรท่ีไม่เขา้ร่วม

โครงการ ตอบคาํถามวดัความรู้อยูใ่นช่วงคะแนน 6 – 10 คะแนน มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60.33 และช่วงคะแนน 

11 -15 คะแนน ร้อยละ 39.67 ซ่ึงประเด็นคาํถามท่ีเกษตรกรตอบถูกมากท่ีสุดเป็นคาํถามเก่ียวกบัการเตรียมพ้ืนท่ี

ปลูก การจดัการในระยะติดดอก  และการจดัการดิน ส่วนประเด็นคาํถามท่ีตอบถูกนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการโรค

และแมลง การใชส้ารเคมีเพ่ือป้องกนักนัจดัโรคแมลง และการใชปุ๋้ยอยา่งเหมาะสม 

 5.2 การประเมนิผลสําเร็จการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 จากการวิเคราะห์ตน้ทุน และผลตอบแทนของการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

พบว่า เม่ือวิเคราะห์ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 -พ.ศ.2565   หรือ Ex-post Cost Benefit Analysis  

โดยมีอตัราคิดลดเท่ากบัร้อยละ 5.00 พบวา่ ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่เม่ือพิจารณามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั  3,064,773 บาท คาํนวณ ณ ปีฐาน 2559 และดชันี             

ช้ีวดัอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 1.36 และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 47 

 

6. อภิปรายผล  

จากการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ พบว่า เป็นเกษตรกรท่ีมี

ประสบการณ์สูงกว่าเกษตรกรท่ีไม่ได้เขา้ร่วมโครงการ และมีระดับความรู้ในการจัดการสวนทุเรียนสูงกว่า

เกษตรกรกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยปัญหาอุปสรรคท่ีพบจากการดาํเนินโครงการ คือ มีเกษตรกรบางส่วน

ท่ีไม่รู้จกัโครงการและไม่สนเขา้ร่วมโครงการ เน่ืองมาจากการไดรั้บขอ้มูลของโครงการท่ีผดิพลาด ไม่ชดัเจน และ

ไม่ทัว่ถึง ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการของเกษตรกร ส่วนผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนจาก               

การดาํเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียน ท่ีเร่ิมดาํเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ.

2565 พบวา่เม่ือนาํผลประโยชน์และตน้ทุนมาวิเคราะห์มูลค่าผลประโยชน์ปัจจุบนัสุทธิ ณ ปี พ.ศ. 2559 พบวา่ ให้

ผลประโยชน์เท่ากบั 3,064,773 บาท อตัราผลประโยชนฺต่อตน้ทุนอยูท่ี่ 1.36 เท่า หมายความวา่ เงินท่ีกรมส่งเสริม

การเกษตรลงทุนในการดาํเนินโครงการ 1 บาท จะสร้างผลตอบแทนกลบัมา 1.36 บาท และอตัราผลตอบแทน

ภายในอยูท่ี่ร้อยละ 47 ซ่ึงหมายถึงการลงทุนในโครงการเกิดผลลพัธ์และผลกระทบต่อสงัคม  

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

1452 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะสําคญัต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะสํานกังานเกษตรจงัหวดั 

สาํนกังานเกษตรอาํเภอ ภายใตก้รมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินโครงการส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

(1) การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า การดาํเนินโครงการมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 

ดงันั้นจึงเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อเกษตรกรใน

พ้ืนท่ี  โดยมุ่งเนน้เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรท่ียงัขาดประสบกรณ์ในการทาํสวนทุเรียน 

(2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรปรับปรุงการดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลโครงการในพ้ืนท่ีให้มี

ความชดัเจนและครอบคลุมมากข้ึน   

(3) ควรปรับปรุงหลกัสูตรการฝึกอบรมหรือหาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ขอ้มูลเชิงวิชาการดา้น

การจดัการโรคและแมลง การใชปุ๋้ยอยา่งเหมาะสม ให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้อยา่งง่ายและสามารถนาํไปปฏิบติั

ใชไ้ดด้ว้ยตนเอง  

(4) เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ควรหมัน่ลงพ้ืนท่ีติดตาม เยี่ยมเยียน และให้ขอ้มูลความรู้กับ

เกษตรกรในแปลงเพาะปลูกอยา่งสมํ่าเสมอ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรพิจารณาถึงผลประโยชน์ดา้นสังคมและดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติม เพ่ือจะไดท้ราบถึงผลกระทบของ

การดาํเนินโครงการไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกมิติ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์หลกั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมัปนาท วจิิตรศรีกมล และรองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา ประณีตวตกลุ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีคอยให้คาํแนะนํา คาํปรึกษา และช่วยเหลือเสมอมา นอกจากน้ีอาจารย์ยงัคอยช่วย

ตรวจสอบและแกไ้ขวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีให้สมบูรณ์ ผูเ้ขียนจึงขอขอบพระคุณอาจารยม์า ณ ท่ีน้ีดว้ย นอกจากน้ี

ผูว้ิจยัขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีสํานักงานเกษตรจงัหวดัตราด สํานกังานเกษตรอาํเภอเมืองตราด สํานักงานเกษตร

อาํเภอเขาสมิง สาํนกังานเกษตรอาํเภอบ่อไร่ สาํนกังานเกษตรอาํเภอแหลมงอบ และสาํนกังานเกษตรอาํเภอคลอง

ใหญ่ท่ีให้ความช่วยเหลือและคอยอาํนวยความสะดวกดา้นขอ้มูลในการศึกษาวิจยัน้ี ขอขอบคุณเกษตรกรผูป้ลูก

ทุเรียนในพ้ืนท่ีจงัหวดัตราดท่ีใหข้อ้มูลในการศึกษาวิจยัทุกท่าน ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัประจาํคณะ

เศรษฐศาสตร์ท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นเอกสารต่างๆ และขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ นอ้งๆ ปริญญาโททุกคน ท่ีคอยให้

ความช่วยเหลือ แนะนาํ และเป็นกาํลงัใจจนวิทยานิพนธ์สําเร็จลุล่วง สุดทา้ยน้ีผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา 

มารดา ท่ีคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจท่ีสําคญัอย่างยิ่ง ทั้ งด้านเงินทุนและดา้นอ่ืนๆ ทาํให้ผูว้ิจยั              

เรียบเรียงวทิยานิพนธ์สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีผลตอบแทนรวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีผลตอบแทนรวม ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงปัจจยัท่ีเลือกศึกษา คือ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

และดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํการศึกษาบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยศึกษาเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน คือ หุ้นสามญัเท่านั้น โดยใช้

ขอ้มูลตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560-เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 รวม 60 เดือน โดยขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาเป็นขอ้มูล

ทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา เก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ แลว้นาํมาทาํการทดสอบสมมติฐานดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ ดว้ย

การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ท่ี มีผลต่อดัชนีผลตอบแทนรวม กลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัดชันีผลตอบแทนรวม 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่อตัราดอกเบ้ียนโยบาย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนี

ผลตอบแทนรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ส่วนอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป และดชันีผลิตภณัฑม์วลรวมใน

ประเทศ ไม่มีผลต่อดชันีผลตอบแทนรวม ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 

คาํสําคญั:  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ, ดชันีผลตอบแทนรวม, กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง,  

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 

 A study of economic factors affecting the The Total Return Index ; Property and Construction Group. 

The objective of this study was to study economic factors affecting The Total Return Index; Property and 

Construction Group in the Stock Exchange of Thailand. The factor selected to study was the headline inflation 

rate, policy interest rate, the exchange rate between the baht and the US dollar, Gross Domestic Product Index 

and Stock Exchange of Thailand Index. Study of companies listed on the Stock Exchange of Thailand in Property 

and Construction Group by studying only the securities that are invested, that is, ordinary shares only. Using data 

from January 2017-December 2021, a total of 60 months, the data used in the study were secondary data. Time 

series collect various data and test the hypothesis using statistical tools by using Multiple Regression Analysis at 

the statistical significance level of 0.05. 

 The results of the study indicated that economic factors affecting The Total Return Index; Property and 

Construction Group on the Stock Exchange of Thailand are  the Stock Exchange of Thailand index and the 

exchange rate of baht per US dollar. It has a correlation in the opposite direction to The Total Return Index, 

statistically significant at 0.05. But the policy interest rate is correlated in the same direction as The Total Return 

Index, statistically significant at the level 0.05.However, headline inflation and Gross Domestic Product Index 

does not affect The Total Return Index; Property and Construction Group in the Stock Exchange of Thailand. 

 

Keywords: Economic Factors, The Total Return Index, Property and Construction Group,  

The Stock Exchange of Thailand 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัการเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นองคก์รหน่ึงในระบบตลาดทุนใน

การเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์นบัเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีน่าสนใจ ท่ีสามารถ

สร้างผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวา่การลงทุนในสินทรัพยอ่ื์นๆได ้อยา่งนอ้ยผลตอบแทนท่ีไดก็้อาจจะเอาชนะ

เงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนจนมากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และทาํให้อาํนาจซ้ือของประชาชนลดลง 

นอกจากน้ี การเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นกัลงทุนสามารถเปล่ียนหลกัทรัพยเ์ป็นเงินสดได้

ภายในเวลาท่ีต้องการและราคาท่ีเหมาะสมตามการทาํงานของกลไกราคา ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุน 

นอกจากเงินปันผล (Dividend) แลว้ ยงัจะมีกาํไรส่วนต่างจากราคา (Capital gain) ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อีกทั้ง

การลงทุนมีรูปแบบท่ีหลากหลายกว่าและยงัมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ นอกจากน้ีสภาพคล่องของ               

การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการหมุนเวียนของเงินลงทุนน้ีจะส่งผลดีต่อตลาดการเงินและไปสู่การหมุนเวียนของ

เงินในตลาดสินคา้ซ่ึงจะมีส่วนในการส่งเสริมกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ต่อไป(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.2564) อยา่งไรก็ตามการลงทุนในหลกัทรัพยย์อ่มมีความเส่ียงเกิดข้ึนได้

เสมอ จากราคาของหลกัทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาในแต่ละวนัท่ีมีการซ้ือขาย การลงทุนท่ีคาดหวงัอตัรา

ผลตอบแทนท่ีสูงย่อมมีความเส่ียงท่ีสูงตามไปดว้ย การลงทุนหลกัทรัพยใ์นระยะกลางและระยะยาว มีปัจจยัท่ี

กาํหนดระดบัของอตัราผลตอบแทนหรือราคาของหลกัทรัพยต์ลอดจนความเส่ียงในการลงทุนก็คือแนวโนม้ของ

ผลกาํไรในอนาคตของบริษทัซ่ึงเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทัเอง แนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะ
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เศรษฐกิจ ปัจจยัต่างๆท่ีกาํหนดราคาหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีลว้นเป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีนาํมาจดักลุ่มเป็น 3 ปัจจยัใหญ่ๆ  

ไดก็้คือ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและผลการดาํเนินงานของบริษทัเอง ดงันั้น หากนักลงทุนตอ้งการ

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อหลกัทรัพยก็์จะตอ้งทาํการวิเคราะห์ทั้ง 3 ปัจจยัน้ี ซ่ึงเราเรียกการวิเคราะห์หลกัทรัพยต์าม

แนวคิดน้ีวา่ “การวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐาน” (Fundamental Analysis) 

สาํหรับการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน(Fundamental Analysis) เป็นการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

โดยมีลําดับขั้นตอนจากการวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry 

Analysis) และการวิเคราะห์บริษทั (Company Analysis) การศึกษาว่า ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความผนัผวนของ

หลกัทรัพย ์จะทาํให้นกัลงทุนลดความเส่ียงในการลงทุนได ้(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2564) ซ่ึงปัจจยั

ทางเศรษฐกิจถือวา่ เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์เน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจ

ต่างๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆ ต่อไปได้อีกมากมายและยงัก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อ                      

นกัลงทุนไดม้ากท่ีสุด (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI), 2564) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดจ้ดักลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) ออกเป็น 8 กลุ่ม ตามลกัษณะ

โครงสร้างธุรกิจหรือแนวโน้มการเคล่ือนไหวของธุรกิจ โดยเป็นการจดัเฉพาะหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญั 

(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) โดยกลุ่มหลกัทรัพยห์น่ึงท่ีมีความสาํคญัในการขบัเคล่ือนตลาดทุนและ

เศรษฐกิจของประเทศไทยคือกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ซ่ึงถือไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีนกัลงทุนให้

ความสนใจในการลงทุนและเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีสาํคญัเป็นอยา่งมากในการกระตุน้เศรษฐกิจโดยรวมใน

ระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค ในช่วงภาวะเศรษฐกิจท่ีมีปัญหาชะลอตวั ซ่ึงท่ีผา่นมาถือวา่ไดผ้ลในระดบัหน่ึงจึง

เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีทางภาครัฐนาํมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากมาตรการสนบัสนุนของทางภาครัฐแลว้ท่ีทาํใหก้ลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างมีศกัยภาพ มีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ยงัมีโครงการก่อสร้าง

ในปัจจุบนัท่ียงัมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองจากโครงการก่อสร้างของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการจา้งงาน

ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีหลากหลาย และสร้างรายได้ทั้ งยงัเช่ือมโยงกับภาคธุรกิจอ่ืน อาทิ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์/การตกแต่ง และสถาบนัการเงินจึงทาํให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีนํ้ าหนักในการ

กาํหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้มากพอสมควร  

จากความสาํคญัของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างรวมถึงการวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ย

ปัจจยัพ้ืนฐานและผลตอบแทนจากการลงทุน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันี

ผลตอบแทนรวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยขอ้มูลผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถนาํไปใช้

เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นขอ้มูลสําคญัให้นักลงทุนสามารถนาํไปประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทุน

ในหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งแม่นยาํ มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและป้องกนัความเส่ียงในการลงทุน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป อตัราดอกเบ้ียนโยบาย อตัราแลกเปล่ียนระหวา่ง

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ และดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมี              

ผลต่อดชันีผลตอบแทนรวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีผลตอบแทนรวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและคน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิดและ

ทฤษฎีรวมถึงบทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประกอบการนาํเสนอผลงานวิจยัของผูศึ้กษาอยา่งมีคุณค่าโดย

นาํไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาและประกอบเป็นแนวทางการลงทุนเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั

ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยมีแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

1. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือประกอบกิจการตลาดหลกัทรัพยโ์ดย

จดัให้มีการให้บริการเป็นศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลอดถึงการจดัระบบและวิธีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

และเพ่ือประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ธุรกิจใหบ้ริการเก่ียวกบัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดย

เป็นสาํนกัหักบญัชี ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ศูนยใ์ห้บริการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพย์

หรือธุรกิจทาํนองเดียวกนั 

2. แนวคดิทฤษฎกีารลงทุน 

ทฤษฎีการลงทุน (Frank K. Reilly; et al. 2012) ไดอ้ธิบายว่า การลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้าํนวน

หน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสด

รับน้ี ควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต 

3.  แนวคิดการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน                    

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561) 

เป็นแนวคิดท่ีใชปั้จจยัเป็นตวักาํหนดมูลค่าของหลกัทรัพย ์โดยมีลาํดบัขั้นตอนจากการวเิคราะห์เศรษฐกิจ 

(Economic Analysis) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) และการวิเคราะห์บริษทั (Company Analysis)               

ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top-Down Approach) ใชปั้จจยัพ้ืนฐานเป็นปัจจยักาํหนดขอบเขตการลงทุน

ในหลักทรัพย์ท่ีมีพ้ืนฐานดี เพ่ือหามูลค่าท่ีแท้จริง (Instinct Value) ของหลักทรัพย์ โดยมีการนําข้อมูลผล                      

การดาํเนินงานในอดีตและปัจจุบนัมาร่วมคาดการณ์แนวโนม้ผลการดาํเนินงานในอนาคต 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ไดแ้ก่ 

  ณัทชนก แซ่เบ ้(2562) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคใน

ตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย ปัจจยัเลือกศึกษาแบบเจาะจงในคร้ังน้ีไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ ราคานํ้ ามนัดิบเวสต์

เท็กซัส ราคาทองคาํ ดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดชันีการลงทุน

ภาคเอกชน และราคาถ่านหิน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพลังงานและ

สาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย คือ ดชันีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ ซ่ึงมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัส่วนใหญ่และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อคัรเดช บุญญยุวะ (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลือกศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ได้แก่ 1) อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ลูกคา้ชั้นดี (MLR) 2) มูลค่าการซ้ือขายถัวเฉล่ียรายเดือนของนักลงทุนรายย่อย (IND) 3) อัตรา
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แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCH) 4)อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาด

(DIVIDEND YIELD) และ5)ดชันีราคาผูบ้ริโภคในประเทศไทย(CPI) ผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

(EXCH) และอตัราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาด DIVIDEND YIELD มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงขา้ม และ              

มีค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 5% ส่วนปัจจยัอ่ืนไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์

SET HD ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

วิสารัตน์ พนัต่วน (2561) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 โดยวิเคราะห์ด้วย

สมการถดถอยเชิงซอ้น ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด พบวา่ในระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์SET 100 คือ มูลค่าการซ้ือขายถวัเฉล่ียของนกัลงทุนรายย่อยพบความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัและอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐพบความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

นิธิภูมิ เดชะศาศวตั (2559) ทาํการศึกษาปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์

และก่อสร้างในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลกบัดชันีกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  

ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 ไดแ้ก่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ โดยมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ส่วนปัจจยั

ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัดชันีกลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

กาตูฮี (Gatuhi, 2015) ในประเทศเคนย่า ไดท้าํการศึกษาโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนของเงินเคนย่าชิลล่ิง 

(KES) ต่อเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) พบวา่อตัราแลกเปล่ียนนั้นมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัดชันีตลาด

หลกัทรัพยเ์คนยา่ เน่ืองจากเคนยา่เป็นประเทศท่ีพ่ึงพาการนาํเขา้เป็นหลกัซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนส่งผลต่อค่าใชจ่้ายใน

การนาํเขา้และการเติบโตของเศรษฐกิจ 

เอเกว่ เจมส์ อยุบา และคณะ (Akwe, James Ayuba, et al. 2018) ศึกษาผลกระทบของปัจจยัเศรษฐกิจ              

มหภาคท่ีมีต่อผลตอบแทนของหุน้สาํหรับบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงสุด 25 อนัดบัแรกในไนจีเรีย ทาํการศึกษา

ผลกระทบของอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย และปริมาณเงินต่อผลตอบแทนหุ้นของบริษทัฯ ในไนจีเรียตั้งแต่                    

ปี 2550-2559 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัของอตัราเงินเฟ้อและปริมาณเงิน มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของหุน้ใน

ทิศทางตรงขา้มกนั ในขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อผลตอบแทนหุน้เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 

อาหมดั เอม็ อลั-คนัดารี (Ahmad M. Al-Kandari, 2019) ทาํการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยคู์เวต ซ่ึงเป็นหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในกลุ่มประเทศ GCC โดยศึกษาเก่ียวกบั

ผลกระทบของปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคต่อตลาดหลกัทรัพยคู์เวต ได้แก่ ดัชนีตลาดหลกัทรัพยคู์เวตกับตวัแปร

เศรษฐกิจมหภาคหลกั ตวัแปรเหล่าน้ีรวมถึง M2 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3 เดือน ราคานํ้ ามนั อตัราแลกเปล่ียนเงิน

ดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัดีนาร์คูเวต และอตัราเงินเฟ้อ ผลการศึกษาพบวา่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยคู์เวตมีผลกระทบ

ต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละมีความสัมพนัธ์แบบทิศทางเดียวในระยะยาว การศึกษาน้ียงัยืนยนัถึงความสัมพนัธ์ระยะ

สั้นระหวา่งราคานํ้ ามนัและราคาหุน้ในคูเวตดว้ย 

กีนา ซาราบีลา (Ghina Salsabila, 2020) ศึกษาบริษทัก่อสร้างอาคารท่ีอยู่ใน 3 อนัดบัแรก ซ่ึงเป็นสาขา

ธุรกิจท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีก่อให้เกิด GDP (ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ) ในอินโดนีเซีย เพ่ือกาํหนดผลกระทบ

ของปัจจยัภายในและเศรษฐศาสตร์มหภาคพร้อมกนัและบางส่วนต่อผลตอบแทนหลกัทรัพยใ์นบริษทัก่อสร้าง

อาคาร ตวัแปรของปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ EPS (Earning Per Share), DER (Debt to Equity Ratio) และ ROE (Return 

on Equity) ในขณะท่ีตวัแปรของเศรษฐศาสตร์มหภาค ไดแ้ก่ ดชันีการลงทุน  อตัราเงินเฟ้อ และการเติบโตทาง
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เศรษฐกิจ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยนักลงทุนในการตดัสินใจต่อผลตอบแทนในการลงทุน โดยตวัอย่าง              

ท่ีใช ้คือ บริษทัก่อสร้าง 7 บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย ในช่วงปี 2557-2562 งานวิจยัน้ี

พบวา่ อตัราเงินเฟ้อเป็นตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน  

อามินัลลาห์ อาสซากาฟ (Aminullah Assagaf, 2019) ทาํการศึกษาผลกระทบของตวัแปรเศรษฐกิจมหภาค             

ท่ีมีต่อผลตอบแทนโดยรวมของหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย การศึกษาน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิในช่วง 

20 เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงมิถุนายน 2561 ในขณะท่ีเทคนิคการวิเคราะห์ใช้การถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณ การศึกษาน้ีพบวา่ตวัแปรเศรษฐกิจมหภาค ประกอบดว้ยอตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบ้ีย ปริมาณเงิน และอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ มีผลกระทบต่อผลตอบแทนหุ้นอย่างมีนัยสําคญัต่อบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์

อินโดนีเซีย   

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดชันีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ และดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งนอ้ย  

1 ตวัแปร ท่ีส่งผลต่อดชันีผลตอบแทนรวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1  แบบแผนการวจิยั 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ่ดชันีผลตอบแทนรวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง ไดท้าํการศึกษาโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2564 รวม 60 เดือน มาเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยศึกษาเฉพาะหุน้สามญัเท่านั้น  

ตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่  บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ยกเวน้ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย’์ (Real Estate Investment Trust) หรือ 

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ  

1. อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 

2. อตัราดอกเบ้ีย 

3. อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ 

4. ดชันีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  

5. ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 

 

 

 

ดชันีผลตอบแทนรวม  

กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 
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REIT และมีขอ้มูลสาํหรับการวิเคราะห์ไดค้รบถว้น ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 จาํนวน 85 หลกัทรัพย ์  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

ฐานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SETSMART) บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2564      

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ในลกัษณะอนุกรมเวลา จากฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ใน

ระบบเผยแพร่ขอ้มูล SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ดชันีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดชันีผลตอบแทน

รวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยรวบรวมขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 

2560-เดือนธนัวาคม พ.ศ.2564 รวม 60 เดือน 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล    

โดยใช้การวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เ พ่ือทํา                       

การทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (INFL), อตัราดอกเบ้ีย (INT), 

อตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXC), ดชันีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และดชันี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ท่ีส่งผลต่อดชันีผลตอบแทนรวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง ซ่ึงจะใชร้้อยละของอตัราส่วนโดยภาพรวมเป็นเกณฑใ์นการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือสร้างสมการ

ถดถอยเชิงซอ้นรูปแบบเสน้ตรง ดงัน้ี 

PROP.SET.TRI  = a+ b1INFL + b2INT + b3EXC+ b4GDP +b5SET 

5. ผลการวจัิย 

  Standardized 

Coefficients 

  

Model  t p-value 

  Beta   

(Constant)   7.596 .000 

 INFL  -.006 -.076 .940 

INT  .310 3.239 .002* 

EXC  -.339 -4.255 .000* 

GDP  .068 .785 .436 

SET  -.953 -9.073 .000* 

 R R2 Adjusted R2 SE(est.) F Sig 

 .866 .750 .727 .30726 32.471 .000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีผลตอบแทน

รวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ ผลการวิเคราะห์

ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดชันีผลตอบแทนรวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง                   

ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัสามารถร่วมกนัอธิบายต่อดชันีผลตอบแทนรวม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง ได้ร้อยละ 72.7 โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีผลตอบแทนรวม ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                      

เรียงตามลาํดบัมากนอ้ย คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 

และอตัราดอกเบ้ียนโยบาย และพบว่า ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีอิทธิพลในทิศทางตรงขา้มของ

ดชันีผลตอบแทนรวม (β = -.953)  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนัของ

ดชันีผลตอบแทนรวม (β = -.339) และ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนัของดชันีผลตอบแทน

รวม (β = .310 )ในส่วนของอตัราการเปล่ียนแปลงอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป และดชันีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ   

ไม่มีอิทธิพลต่อดัชนีผลตอบแทนรวม ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง จากขอ้สรุปขา้งตน้

สามารถท่ีเขียนรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลต่ออตัราผลตอบแทนกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง อธิบายความหมายไดด้งัน้ี :  
 

PROP.SET.TRI  = 14.176 - 0.004 SET – 0.163 EXE + 0.376 INT 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีผลตอบแทนรวม ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่  

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวไดเ้กิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก จาก

โรคโคโรน่าไวรัส -19 จากผลกระทบดงักล่าว ทาํใหเ้กิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศไทย 

เม่ือสถานการณ์คล่ีคลาย ทาํให้รัฐบาลตอ้งกาํหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ นิธิภูมิ เดชะศาศวตั (2559) พบวา่ ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีผลกบั

ดชันีกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัดชันีกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ก่อสร้าง ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอาหมดั เอ็ม อลั-คนัดารี (Ahmad M. Al-Kandari, 2019) ท่ีผลการศึกษา

พบวา่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยคู์เวตมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละมีความสมัพนัธ์แบบทิศทางเดียวกนั 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ นักลงทุนต่างชาติตอ้งการลงทุนในประเทศท่ีเม่ือแลก

กลบัมาเป็นเงินของประเทศตนเองจะมีมูลค่ามากข้ึนแมว้่าราคาสินทรัพยใ์นรูปสกุลเงินทอ้งถ่ินจะเท่าเดิมก็ตาม

เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยม์าจากทั้ง 3 ส่วนรวมกนัไดแ้ก่การปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคาเงิน

ปันผลและมูลค่าของสกุลเงินหากเป็นนกัลงทุนต่างชาติดงันั้นนกัลงทุนต่างชาติท่ีมาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

จึงส่งผลใหห้ลกัทรัพยมี์ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนตามไป อีกทั้งเน่ืองจากช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษาประเทศไทยอยูใ่นช่วง

ท่ีเศรษฐกิจกาํลงัฟ้ืนตวั จึงทาํให้เกิดการลงทุนเพ่ิมมากข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อคัรเดช บุญญยวุะ 

(2561) ท่ีพบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย ์SET HD ไดแ้ก่ อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียราย

เดือนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพนัธ์ทิศทางตรงขา้ม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิสารัตน์ พนัต่วน 

(2561) ท่ีพบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ในระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาตูฮี (Gatuhi, 2015) ในประเทศเคนยา่ พบวา่อตัราแลกเปล่ียน

นั้ นมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกันขา้มกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคนย่า เน่ืองจากเคนย่าเป็นประเทศท่ีพ่ึงพา                    
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การนาํเขา้เป็นหลกัซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนส่งผลค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้และการเติบโตของเศรษฐกิจ และสอดคลอ้ง

กบังานของอามินลัลาห์ อาสซากาฟ (Aminullah Assagaf, 2019) ท่ีพบวา่ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ มี

ผลกระทบต่อผลตอบแทนหุน้ในทิศทางตรงขา้มกนั อยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทัในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย แต่

ไม่สอดคล้องกับงานของอาหมัด เอ็ม อัล-คันดารี (Ahmad M. Al-Kandari, 2019) ศึกษาพบว่า ดัชนีตลาด

หลกัทรัพยคู์เวตมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละมีความสมัพนัธ์แบบทิศทางเดียวกนั 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย หากธนาคารกลางทาํการปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายจะมีผลทาํให้อตัราดอกเบ้ีย

อ่ืนๆ มีการปรับตวัในทิศทางเดียวกนั ผลกระทบของอตัราดอกเบ้ียท่ีมีต่อนกัลงทุนทาํให้ตน้ทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนหาก

ตอ้งกู้ยืมเพ่ือมาลงทุน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหากอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทยสูงข้ึนจะมีผลทาํให้เงินจาก

ต่างประเทศเขา้มาลงทุนเพ่ิมข้ึนโดยผ่านนกัลงทุนต่างประเทศ บญัชีบริษทัหลกัทรัพย ์หรือนกัลงทุนสถาบนั ซ่ึงมี

ปริมาณการลงทุนท่ีสูงเม่ือเทียบกบันกัลงทุนทัว่ไป จึงมีผลทาํใหร้าคาของหลกัทรัพยเ์พ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของเอเกว ่เจมส์ อยบุา และคณะ (Akwe, James Ayuba; et al, 2018) ท่ีพบวา่ ปัจจยัของอตัราดอกเบ้ียมี

ผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ อามินัลลาห์ อาสซากาฟ 

(Aminullah Assagaf, 2019) ท่ีพบวา่ อตัราดอกเบ้ีย มีผลกระทบต่อผลตอบแทนหุ้นในทิศทางตรงขา้มกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัต่อบริษทัในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย 

ส่วนอตัราเงินเฟ้อทัว่ไป และดชันีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ อาจมีผลกระทบมาจากปัญหาทางดา้น

เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ และขอ้มูลยงัไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้เกิดนัยสําคญัต่อดชันีผลตอบแทนรวม                

กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากผลการศึกษาวิจยัปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีผลตอบแทนรวม กลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ และอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ซ่ึงนักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยทาง

เศรษฐกิจดงักล่าวขา้งตน้ โดยนาํไปเป็นปัจจยัในการวเิคราะห์สาํหรับวางแผนการลงทุนก่อนท่ีจะทาํการตดัสินใจ

เลือกลงทุนกับหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมน้ี ในกรณีท่ีมีทิศทางเดียวกบัอตัราดอกเบ้ีย นักลงทุนควรให้ความ

ระมดัระวงัตน้ทุนการลงทุนท่ีสูงข้ึน หากกูย้ืมเพ่ือการลงทุน แมแ้ต่กรณีท่ีผลตอบแทนมีทิศทางท่ีตรงกนัขา้มกบั

ค่าเงินบาท ควรใชค้วามระมดัระวงัในการลงทุนเช่นกนั เน่ืองจากอุตสาหกรรมในกลุ่มน้ี ยงัตอ้งพ่ึงพาวตัถุดิบ

หลายอยา่งจากต่างประเทศในการนาํเขา้  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาตวัแปรส่วนหน่ึง ซ่ึงเป็นเพียงปัจจยัภายนอกบางส่วน

เท่านั้น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะคาดการณ์หรือพยากรณ์ไดช้ดัเจนทั้งหมด ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจทาํการศึกษา

การวเิคราะห์บริษทั ขอ้มูลข่าวสาร ความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีเป็นปัจจุบนัมาศึกษาเพ่ิมเติมร่วมดว้ย  

(2) เพ่ิมตัวแปรท่ีคาดว่าเก่ียวข้องในการวิเคราะห์ขอ้มูลมากข้ึน จะทําให้เห็นผลท่ีชัดเจนและ

หลากหลายยิง่ข้ึน เช่น ราคานํ้ ามนัดิบ ดชันีดาวน์โจนส์ เป็นตน้  

(3) เพ่ิมกลุ่มตวัอย่างรวมทั้ งขยายเวลาในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงหากสามารถเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัได้

มากกวา่น้ี จะทาํใหเ้ห็นผลการศึกษาท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
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