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Editor’ Note 

บทบรรณาธิการ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงที่มีความส าคัญยิ่งต อการวางรากฐาน  
ในการพัฒนาประเทศเป็นการต่อยอดจากการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน๎นความรู้ความเข๎าใจในวิชาชีพและ
วิชาแห่ง ชีวิตความส าคัญในการส งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพ่ือสร๎างองค์ความรู้ ในด๎านบริหารธุรกิจ 
สังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และการประดิษฐ์คิดคั้น และได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการ
สร๎างเวทีในการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งจะ
น าไปสู่การศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และพัฒนา นวัตกรรมใหม่สู่ความยั่งยืนและด๎วยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด๎านการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็น องค์กรที่มีหน๎าที่หลักในการดูแลและผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จบ
ไปให๎มีคุณภาพเป็นไปตามความต๎องการ ของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด๎านการ
จัดการ ได๎มีการจัดตั้งขึ้นครบ 2 ปีในการผลิตบุคลากร ทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในส วนของ
บริหารธุรกิจ การบริหารภาครัฐและการบริหารการศึกษา ในโอกาสนี้ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด๎านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได๎จัดท าวารสารเพ่ือเป็นการ น าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการ
นักวิจัยและบุคคลทั่วไปเพ่ือการจัดการองค์ความรู้ทางวิชาการที่ เกี่ยวข๎องกับองค์ความรู้ในศาสตร์ต างๆและ
เพ่ือสร๎างกระบวนการและเป็นเวทีให๎เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทาง วิชาการผลงานการศึกษาของงานวิจัยที่จะ
เป็นประโยชนทั้งต อตนเองสังคมและประเทศชาติต อไป คณะกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิผู้
พิจารณนาบทความ ที่มีส วนชี้แนะให๎ผลงานมีคุณภาพ มีคุณค าทางวิชาการ ท๎ายนี้ขอเชิญนักวิชาการได๎ส ง
ผลงานเพ่ือสร๎างผลงานที่ดีเพ่ือน ามาใช๎ในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป  
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
ผู้เขียน 

เรื่อง หน้า 

   

วันวิสา กลัญชัย* รองศาสตราจารย์ 
ดร. วิชิต อู่อ้น**เสาวลี แนบนวล*** 
 

ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มผีลต่อความผูกพันต่อ 

องค์กรของพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย 

1-11 

กันต์สินี  แสนสวัสดิ์ *  
รองศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา รอด
สมบุญ ** ดร.กมล ชัยวัฒน์ *** 
 

การศึกษาความคาดหวังของผู้ ใช้บริการต่อการ
ให้บริการรถตู้โดยสารสารธารณะกรณีศึกษา :สายปัก
ธงชัย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

12-24 

กิตติพัฒน์ ประพัสสร *          
รองศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา รอด
สมบุญ **                            
ดร.กมล ชัยวัฒน์ *** 

การศึกษาประสิทธิภาพระบบงานให้บริการทางพิเศษ
ในประเทศไทย 

25-40 

เมธัส ตรีรัตนวารีสิน*  
รองศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา รอด
สมบุญ **  
ดร.สุรัตน์  วงศ์รัตนภัสสร *** 
 

การศึกษาปัจจัยของกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ
ธุรกิจขนส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น 

41-54 

อัจฉราภรณ์  ลิ้มภิกุล*               
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิต อู่อ้น**  
สวลี แนบนวล*** 
 

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหารของกลุ่ มวัย
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

55-67 

พรทิพา  จุ้ยนิ่ม* รองศาสตาจารย์ 
ดร.วิชิต อู่อ้น **  ดร.กมล 
ชัยวัฒน์*** 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
ก า ร เลื อ ก ซื้ อ ป ร ะ กั น ชี วิ ต ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร 

68-78 

เฉลิมเกียรติ  เชื้อศิริพัฒน์ *         
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น** 
ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร*** 
 

การศึกษาวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การเอกชน  
(บริษัท ยูนิค จ ากัด (มหาชน) 

79-90 
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ณัชชา  วงศ์สุขดี **รอง
ศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา รอดสม
บุญ ** สวลี แนบนวล *** 
 

ปัจจัยการพัฒนาตลาดเหยื่อตกปลา 91-101 

คุณปริยนุช พงษ์โพธิ์ 

 

การศึกษาส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของ
วัยผู้สูงอายุ 

102-114 

คุณกรรตมล สุขเกื้อ 

 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ 

115-126 

คุณยอดสร้อย มงคงเจริญ 

 

การศึกษา  ปัจจัยจูงใจในการท างานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรที่ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษา 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

127-151 

คุณนันปภัสร์  บุตราช 

 
การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ 
รถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า 

152-166 

คุณรวิวรรณ ชูชั่ง 
 

อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขต
ในกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชน : ศึกษากรณี เขตบางเขน เขตมีนบุรี เขต
จตุจักร เขตลาดพร้าว 

167-177 

คุณภัทรานิษฐ์  มีพันธ์ 
 

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการค้า ของท่าเรือแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี 

178-190 

คุณธัชฐพงษ์  อุดมเกษมวิโรจน์ 

 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

191-201 

คุณพิมพ์ภัช  สัตยมงคลพงษ์ 
 

ความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน 

202-217 

คุณฑรัญภัค เศรษฐีธร 
 

การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะของนักศึกษาในเขตบางเขน จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร  

218-233 

คุณทองอยู่ กล่ าพลบ 

 

ปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

234-247 
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คุณอมรรัตน์  ใจแสน 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR)กับภาพลักษณ์องค์กร กรณีศึกษา: 
กลุ่มปิโตเลียม 

248-259 

คุณชามากร ประเสริฐ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกต่อการ 

พัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่ง 

สินค้าสายสมุทรปราการ 

260-275 

คุณนรวิชญ์ อ้วนสิงห์ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่จด
ทะเบี ยน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประ เทศไทย 
กรณีศึกษาบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มบริการ 

276-286 

คุณวัลลภา พุกกิริยา 
 

การศึกษาความต้องการในการใช้บริการขนส่งใน
รูปแบบอากาศยานไร้คนขับ ในเขตพญาไทและเขต
บางเขน 

287-300 

คุณกัลยา วุฒิไมตรีจิตต์ 
 

ปัจจัยที่ มี ผลต่อการส่ งออกอาหารสัตว์ เลี้ ยงไป
ประเทศอินเดีย 

301-315 

คุณชัญญ์รัตน์  อรรถพร 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทาง
อากาศเพ่ือการท่องเที่ยว 

316-331 

คุณกรรณิการ์ กู้เกียรติศักดิ์ 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารออมสิน 

332-343 

คุณวิริยาภรณ์ นงนุช 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ เลือกใช้
บริการระบบขนส่งระหว่างบริษัทขนส่งเอกชนกับ
ไปรษณีย ์

344-356 

คุณมณฑกานต์ เศษโถ 

 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบี
ทีเอส สายหมอชิต-แบริ่ง 

357-370 

คุณนิตยา  แก้วศรี 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่าย
ลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

371-385 

คุณนันทวรรณ กมลยะบุตร ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อของผู้สูงอายุในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

386-399 

คุณสุวนัย ชาญณรงค์กุล 
 

ศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุ้นที่มีค่า 
P/E สูงสุด 20 อันดับ ใน SET 100 

400-412 



8 
 

คุณรา สนใจ 
 

การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้ามหา
นคร (MRT) 

413-426 

คุณชิดชล พรหมทอง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อ
ความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากร
ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

427-439 

คุณเจนชิญา สังฆสุบรรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ไทย 440-450 

คุณอรุณ ซือพ้ัว 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการท า
ก า ไรของกลุ่ ม ธน าคารที่ จดทะเบี ยน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 

451-462 

คุณคณาชาญ แสงไตรรัตน์นุกูล 
 

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยแบบจ าลองราคา
หลักทรัพย์ : CAPM 

463-473 

คุณธัญวรัตน์  ธารารมย์ 
 

ปัจจัยที่ มี ผลต่อความผูกพันต่อหน่ วยงานของ
พนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศ 

474-486 

คุณรัชนิศ เย็นใจ 

 

การศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

487-497 

คุณดาเรศ นพฤทธิ์ 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายใน
ประเทศไทย 

498-509 

คุณทวี ขันโบราณ 
 

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
การล งทุ น ใน ห ลั กท รัพ ย์ ก ลุ่ มพลั งงาน โดย ใช้
แบบจ าลองราคาหลักทรัพย์ CAPM 

511-523 

คุณผุสดี วังฆนานนท์ 
 

ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความสุขในการท างานของ
พนักงานขาย:กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอาง
ไทย 

524-540 

นายธนาชัย  แจ่มเปี่ยม 
 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทย 

541-551 
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พระมหาบนฟ้า นามวงศ์ 
 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้า
วัดผู้สูงอายุของวัดดอนเมือง 

552-563 

คุณสุทิศา  ช่วยศรี 
 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของผู้สูงอายุ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

564-575 

คุณรวิวรรณ ชูชั่ง 
 

อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขต
ในกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชน : ศึกษากรณี เขตบางเขนเขตมีนบุรี เขต
จตุจักร เขตลาดพร้าว 

576-586 

คุณอภิญญา  บุนนาค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภค
ของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

587-600 

คุณทิฐิณัฏฎา มณฑาทอง ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ น ใจ  ใช้ บ ริก ารท าง
โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ  ก รณี ศึ ก ษ าธน าค าร ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร 

601-616 
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ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
หลักทรัพย์กสิกรไทย 

 THE STUDY FACTOR OF FEATHER WORK  
AFFECT TO ORGANIZATION COMMITMENT  

OF EMPLOYEE FINANCIAL INSTITUTIONS OF THAILAND  
 

วันวิสา กลัญชัย* รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิต อู่อ้น**สวลี แนบนวล*** 
 

 
 
บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานและระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย จ านวน 529 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และความผูกพัน
ต่อองค์การ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบหา
ความแตกต่างค่าที (t-test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ 
(Correlation Pearson)   

ผลการศึกษา พบว่า 
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-5 ปี 

*นกัศกึษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศกึษาด้านการจดัการ มหาวิทยาศรีปทมุ 

**อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลยับณัฑิตศกึษาด้านการจดัการ มหาวิทยาศรีปทมุ 

***อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลยับณัฑิตศกึษาด้านการจดัการ มหาวิทยาศรีปทมุ 
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2. เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจต่องานที่ท าเป็นอย่างดีอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์กรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาในด้านความรู้สึก พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเกิดความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย มีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับองค์กรโดยไม่มีข้อแม้
ใดๆ และ มีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะเสียสละให้กับองค์กร โดยมีความผูกพันในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านบรรทัด
ฐานทางสังคม กลุ่มตัวอย่างเกิดความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความผูกพัน
ต่อองค์กรต่อการรับรู้เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานด้านบรรทัดฐานทางสังคม  และมีความรู้สึกผิดถ้า
ตัดสินใจลาออกจากองค์กรนี้ในขณะที่องค์กรก าลังมีปัญหา โดยมีความผูกพันในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านความ
ต่อเนื่อง  กลุ่มตัวอย่างเกิดความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอยากที่จะท างานกับ 
หลักทรัพย์กสิกรไทย ต่อไป เนื่องจากได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสม โดยมีความผูกพันในระดับมาก 

  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาและรายได้ มีผลต่อความผูกพันโดยรวม  และ 
ลักษณะงานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านบรรทัด
ฐานทางสังคม  และด้านความต่อเนื่อง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาและรายได้มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย ดังนั้นจึงควรน าข้อมูลนี้ไปท าแผนพัฒนาพนักงานในด้านระดับการศึกษา และ
รายได้ของพนักงาน เพ่ือสร้างความผูกพันของพนักงานให้มีต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น 
 2. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยลักษณะงาน ด้านความมีอิสระในการท างานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน ดังนั้น หน้าที่ของผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และหัวหน้างาน จะต้องให้อิสระในการท างานกับ
พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตน เพ่ือไม่ให้เกิดความเครียดหรือความกดดัน อีกทั้งช่วยท าให้เกิดความผูกพัน
ต่ององค์กรเพิ่มเติมด้วย 
 
ABSTRACT  
 This research aims to study the nature and level of engagement of Thailand Securities 
Limited sample. Thailand Kasikorn Securities employee number 529 was used in the research. 
The questionnaire consists of three areas: personal characteristics, traits and organizational 
commitment. Data were analyzed by using frequency, percentage, average and standard 
deviation. Find the difference t test (t-test) test, ANOVA (Anova) and tests for the relationship 
(Correlation Pearson). 
 The study indicated that 
 1.  The majority are female. Under the age of 30 years old, single, with a bachelor's 
degree. Earn between 10,001 - 20,000 baht and a period of 1-5 years of operation. 
 2. When considering the characteristics showed that the understanding of the job he's 
doing at a high level. When the engagement of the sample. Found in many Consider the 
feelings Found that the overall engagement level. The samples are proud to have him as part 
of a portfolio company of Thailand. There is a sense that it is ready to cooperate with the 
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organization without any condition and feel ready to sacrifice for the organization. The 
engagement level. Considering the social norm The sample was overall engagement levels. The 
group has ties to the organization of awareness about the engagement of the social norm. The 
guilt I decided to resign from this organization as the organization is in trouble. The engagement 
level. Considering the continuation The sample was overall engagement levels. The group, 
which wants to work with. Kasikorn Securities Thailand due to receive welfare benefits and 
appropriate. The engagement level. 
 3. The hypothesis testing found levels of education and income. Affect overall ties and 
the overall look is positively correlated with organizational commitment in three aspects 
feelings. The social norms And the continuation Statistically significant at 0.01. 
 Suggestions  
 1. The study found that personal factors. The level of education and income affect the 
engagement of Thailand Kasikorn Securities. Therefore, you should bring this information to plan 
staff development in education. And income of employees To build employee engagement to 
the organization even more. 
 2.  The study found that job. The freedom to work, affecting the engagement of the 
functions of the executive. Personnel manager And supervisors Must give freedom to work with 
their employees or subordinates. To avoid stress or pressure. It also makes a commitment to 
the organization for more. 
 
บทน า 

แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานขององค์การจะมีขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่ ย่อมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพ้ืนฐาน เพื่อสามารถควบคุมการ
ด าเนินงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดย
จะต้องค านึงว่ามนุษย์มิใช่เครื่องจักร แต่เป็นผู้สร้างความส าเร็จให้แก่องค์การย่อมต้องการขวัญก าลังใจรวมทั้ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยกันทุกคน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะให้บุคลากรในองค์การได้แสดงความสามารถของ
ตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้
ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงค่านิยม วัฒนธรรม จริยธรรม และวินัยใยการ
ปฏิบัติงานขององค์การเป็นส าคัญ 
            ในองค์กรจ าเป็นเน้นในเรื่องความรู้ ความสามารถเพียงอย่างเดียวหากแต่มีการขยายแนวคิดใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์แผนใหม่ให้มีขอบเขตกว้างยิ่งขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมกระบวนการบริหารให้มี
คุณธรรม โดยผู้รับผิดชอบงานด้านนี้จะต้องมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการใช้กลยุทธ์ที่จะช่วยให้การบริหารงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์มีส่วนผลักดันให้องค์การหาจุดยืน และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถยกระดับการ
บริหารงานให้มีคุณภาพ โดยเน้นหลักปฏิบัติในด้านมุ่งสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร  ด้านมุ่งเสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่า  ด้านเน้นการจัดองค์การให้อยู่ในฐานะเป็นศูนย์กลางบริหารทรัพยากรมนุษย์               
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ในยุคปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้จ ากัดขอบเขตการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาในองค์กรเท่านั้น แต่สิ่งส าคัญที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปด้วย คือ การปลูกฝังหรือสร้างจิตส านึกให้กับ
พนักงานภายในองค์กร โดยองค์กรจะต้องใส่ใจพนักงานให้เกิดความพึงพอใจ ความผูกผัน ความซื่อสัตย์ และความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ต้องใส่ใจดูแลความรักษาความก้าวหน้าในอาชีพการงานให้กับพนักงาน และสร้างความส าเร็จ
ให้กับองค์กร เพ่ือกระตุ้นและคอยผลักดันให้กับพนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร เมื่อพนักงานมีความรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์กร ก็จะส่งผลให้พนักงานมีแรงผลักดัน แรงจูงใจ และกระตุ้นให้พนักงานพร้อมที่จะท าหน้าที่ของตัวเองให้ดี
ที่สุดตามความสามารถให้กับองค์กร  

ธนาคารกสิกรไทย  ก่อตั้งเมื่อวันที่  8 มิถุนายน พ.ศ. 2488  ด้วยทุนจดทะเบียน  5 ล้านบาท  และ
พนักงานชุดแรกเริ่มเพียง 21 คน  มีอาคารซึ่งเป็นสาขาส านักถนนเสือป่าในปัจจุบันเป็นที่ท าการแห่งแรก การ
ด าเนินงานของธนาคารประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี เพียง 6 เดือน หรือเพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 15 ล้านบาท  

จากจุดที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมั่นคง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  มีทุน
จดทะเบียน 30,486 ล้านบาท  ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา  ธนาคารมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า  ภายใต้ค าขวัญของธนาคารที่ว่า 
“บริการทุกระดับประทับใจ” อาทิ   

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน
ชั้นน าของไทย มีโครงสร้างอันแข็งแกร่งจากประสบการณ์ ผลงาน และความเชี่ยวชาญอันยาวนานในธุรกิจการเงิน
การธนาคาร 

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเป็นบริษัทรับอนุญาตที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการลงทุนแบบ
ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าปรึกษาด้านวาณิชธนกิจ การรับประกันและจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนการ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทเป็นสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียน
เป็นโบรกเกอร์หมายเลข 11 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายใต้รากฐานและชื่อเสียงของเครือธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจึงสามารถให้บริการ
ด้านการเงินและการลงทุนที่เหนือกว่า ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากบริษัทต่าง ๆ ในเครือ รวมถึงความ
ร่วมมือจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยซึ่งพร้อมด้วยข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยเสริมคุณภาพของบทวิจัยของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
พร้อมกับช่วยให้ลูกค้าสามารถเล็งเห็นปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มห
ภาค ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนแนวโน้มทางการตลาดที่ส าคัญต่างๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกร
ไทย จะได้รับจากธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของคุณภาพการแนะน าทางด้านการเงินแก่ลูกค้า 

ด้วยเหตุนี้การสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะถ้าผู้บริหารสามารถท าให้
บุคลากรมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรได้ก็จะท าให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรหลายประการ ทั้งด้านการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหาการด าเนินงานขององค์การ อันมีผลท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่องค์กรตั้งไว้จ านวนพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย มีจ านวนรวมทั้งหมด 520 คน  จากต้นปี2015จนถึง
ปลายปี มีพนักงานเข้าใหม่ 117 คน และ พนักงานที่ลาออก 76 คน คิดเป็น 15 % ของพนักงานทั้งหมด  
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษา ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน หลักทรัพย์กสิกรไทย เพ่ือที่จะน าผลงานวิจัยมาพัฒนาเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของหลักทรัพย์
กสิกรไทย และองค์กรอื่นๆ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย   
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย   
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย ที่มีปัจจัยแตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน หลักทรัพย์กสิกรไทย  ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้

ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้การวิจัย ได้แก่ พนักงานที่ปฎิบัติงานในหลักทรัพย์กสิกรไทย 

จ านวน 529 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย  โดยใช้สูตรค านวณของTaro 
Yamane ความคาดเคลื่อนที่ 0.05  

2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล 1.เพศ 2.อายุ 3.ระดับการศึกษา      4.
สถานภาพสมรส 5.รายได้ต่อเดือน 6.ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่          1.ความเข้าใจ
ในการท างาน 2.ความอิสระในการท างาน 3.ความหลากหลายในการท างาน 4.ความท้าทายในการท างาน 5.งานที่
ท ามีโอกาสพบปะกับผู้อ่ืน 6.ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1.ด้านความรู้สึก 2.ด้านความต่อเนื่อง 3.ด้านบรรทัดฐานทางสังคม 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดบัการศึกษา 

4.สถานภาพสมรส 

5.รายไดต่้อเดือน 

6.ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ปัจจัยด้านลกัษณะงาน 
1.ความเขา้ใจในการท างาน 
2.ความอิสระในการท างาน 
3.ความหลากหลายในการท างาน 
4.ความทา้ทายในการท างาน 
5.งานท่ีท ามีโอกาสพบปะกบั
ผูอ่ื้น 
6.ความคาดหวงัท่ีจะกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

1.ดา้นความรู้สึก 
2. ดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 
3. ดา้นความต่อเน่ือง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. น าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย   

  2. ท าให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย   
3. สามารถน าผลที่ได้ไปแก้ไขปัญหาความผูกพันของหลักทรัพย์กสิกรไทย   
 4. สามารถน าผลไปพัฒนาประยุกต์ใช้กับองค์กรอื่นๆ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ าที่ปฏิบัติงานภายในหลักทรัพย์กสิกรไทย   
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  รายได้ต่อเดือน ระยะเวลา

การปฏิบัติงาน 
ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ทัศคติหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กร เช่น มีความ

จงรักภักดีต่อองค์กร ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกันกับ
องค์กร ความรู้สึกของพนักงาน แต่ละบุคคลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ อย่างแน่นแฟ้นกับองค์การ  

องค์กร หมายถึง หลักทรัพย์กสิกรไทย  
ความมีอิสระในการท างาน หมายถึง การได้รับสิทธิเสรีภาพในการท างานภายใต้ขอบเขตหน้าที่มีความ

รับผิดชอบ เช่น การมีอิสระในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน  
ความเข้าในการท างาน หมายถึง ผลในการปฏิบัติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาจากงานที่

ก าหนด กระบวนการท างานที่ชัดเจน เห็นการเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะงานที่ท้าทาย หมายถึง งานที่น่าสนใจงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ  
ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ประสบการณ์ต่างๆ ที่แต่ละคนได้รับจากการท างานในองค์กรนั้น

หรือภายในหน่วยงาน  
ความน่าเชื่อถือขององค์กร หมายถึง การรับรู้ของพนักงาน หลักทรัพย์กสิกรไทย  ที่มีความน่าเชื่อถือ

เชื่อมั่นและไว้วางใจต่อองค์กร 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานที่ปฎิบัติงานในหลักทรัพย์กสิกรไทย 

จ านวน 529 คน 
ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรงานวิจัยมีจ านวนน้อยผู้วิจัยจึงท าการพนักงาน

หลักทรัพย์กสิกรไทย จ านวน 529 คน 
 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
          1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
          2. สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 3 ประเด็นคือ  

2.1ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
2.2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงาน              
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2.3 สอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร 
          3. น าแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
          4. ท าการปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจก
แบบสอบถาม 
          5. แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยการส ารวจ (survey) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล
วิธีการแจกแบบสอบถามคือ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 529 คน โดยพนักงานจะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตัวเองและผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีข้อมูลอยู่ 2 ส่วน ดังนี้ 
                ส่วนที่ 1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรและจากต ารา ทฤษฎี งานวิจัย บทความจากวารสาร และเว็บไซต์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงน ามา
สร้างกรอบ แนวความคิดทางการวิจัย 
                ส่วนที่ 2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามไปยังผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นเป้าหมาย และเก็บรวมรวบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างนั้น ๆ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่
ได้กรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลับคืนมาทุกฉบับ มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลมาประมวลผล 
ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรมแกรมส าเร็จรูป SPSS และน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาทดสอบกรอบแนวความคิดที่ได้มา
จากข้อมูลทุติยภูมิ   
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดง             ค่ าความถี่ 

(Frequency)  ร้อยละ (Percentage) 
1.2 แบบสอบถามส่วนที่  2  ปัจจัยด้านลักษณะงาน แสดงค่า ความถี่  (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
1.3 แบบสอบถามส่วนที่ 3  ระดับการรับรู้เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน หลักทรัพย์กสิกร

ไทย แสดงค่า X  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   (Standard Deviation) 
2. สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 

2.1 เป็นสถิติที่น ามาใช้สรุปถึงลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์กร    
ปัจจัยด้านลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กร และ ความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานกับความผูกพัน
ต่อองค์กร จะก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ 1. การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ Independent T-test โดยตัวแปรต้น
หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) มาตรวัดแบบนามบัญญัติ   (Nominal Scale) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) มาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น  (Interval Scale) 2.การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
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Variance) โดยตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) มากกว่า          2 กลุ่มและตัวแปรตาม (Dependent Variable) มาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale)                     3. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย เพียร์สัน 
(Pearson Correlation) โดยทั้ งตั วแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ  (Independent Variable) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) มาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า  
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-5 ปี 
 2. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1. ความเข้าใจต่องานที่ท าเป็นอย่างดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 
2.2 งานที่ท ามีความท้าทาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 
2.3 ลักษณะงานที่ท ามีโอกาสได้ติดต่อกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 
2.4 ความคาดหวังที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 
2.5 งานที่ท ามีความหลากหลาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 
2.6มีอิสระในการท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.63 

3. กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
3.1 ด้านความรู้สึก กลุ่มตัวอย่างเกิดความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้สึก แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
3.1.1 มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย มีความผูกพัน

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 
3.1.2 มีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับองค์กรโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ มีความผูกพันในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 3.64 
3.1.3 มีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะเสียสละให้กับองค์กร มีความผูกพันในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62 
3.1.4 มีความรู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้าน มีความผูกพันในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 

3.2 ด้านบรรทัดฐานทางสังคม กลุ่มตัวอย่างเกิดความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
กลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กร ด้านบรรทัดฐานทางสังคม แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

3.2.1 การรับรู้เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานด้านบรรทัดฐานทางสังคม  ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่าง มีความผูกพันในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างมีรู้สึกผิดถ้าตัดสินใจลาออกจากองค์กรนี้ในขณะที่องค์กรก าลังมีปัญหา โดยมี
ความผูกพันในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 

3.3 ด้านความต่อเนื่อง  กลุ่มตัวอย่างเกิดความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์กร ด้านความต่อเนื่อง  แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
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3.3.1 กลุ่มตัวอย่างอยากอยู่ที่จะท างานกับ หลักทรัพย์กสิกรไทย ต่อไป เนื่องจากได้รับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ที่เหมาะสม โดยมีความผูกพันในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.71   

3.3.2 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่ามีความคิดว่าองค์กรนี้ให้ในสิ่งที่ต้องการมากกว่าองค์กรอ่ืน โดยมีความ
ผูกพันในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69   

3.3.3 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดที่จะท างานกับหลักทรัพย์กสิกรไทยไปจนเกษียณอายุโดยมีความผูกพันใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.57  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ระดับการศึกษาและรายได้ มีผลต่อความผูกพันโดยรวม  
สรุปผลการทดสอบสมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ลักษณะงานโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อ

องค์การทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านบรรทัดฐานทางสังคม  และด้านความต่อเนื่อง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 

 
 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน หลักทรัพย์กสิกร
ไทย ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านของระดับการศึกษา และรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
ผูกพันที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นพวรรณ เลิศมงคล (2549) ที่กล่าวว่าเมื่อเปรียบเทียบระดับ
ความผูกพัน จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าพนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุมา ศรีสว่าง (2544) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา 
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลา
ในการท างาน ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wilson and 
Laschinger (1994) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรจากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์การท างาน สถานภาพการสมรส ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กร เนื่องจากพนักงานที่มีระดับการศึกษาและรายได้ที่ต่ าจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าเนื่องจากโอกาสใน
การหางานท าน้อย ดังนั้นเมื่อได้รับโอกาสในการท างานในองค์กรแล้ว จะมีความผูกพันไม่อยากจากไปไหน เพราะ
กลัวว่าจะมีความเสี่ยงในการหางานท าไม่ได้ ตรงข้ามกับผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงและรายได้สูง ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถ ย่อมที่จะมีโอกาสในการหางานท าได้ง่ายกว่า ดังนั้นจึงมีทัศนคติที่ว่าถ้าไม่พอใจการท างานกับ
องค์การ ก็สามารถที่จะย้ายไปท างานที่บริษัทอ่ืนได้ง่ายและมีโอกาสที่จะมีรายได้ที่สูงกว่าที่เดิม ท าให้ความผูกพันที่
มีต่อองค์กรน้อยลงไป  

2. ปัจจัยลักษณะการท างาน ด้านความมีอิสระในการท างาน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
และมีผลต่อความผูกพันในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sagie and Elzur (1984) ที่กล่าวว่า ค่านิยมใน
การท างานด้านสัมฤทธิผล ด้านกระตุ้นให้ใช้ปัญญา และด้านความมีอิสระมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับ
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ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากความมีอิสระในการท างานจะท าให้พนักงานไม่เกิดความเครียดใน
การท างานและเกิดความสุขในการท างานและจะท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรข้ึนมา 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กร ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านบรรทัดฐานของสังคม 
และด้านความต่อเนื่อง มีความคิดเห็นและมีความผูกพันอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุตชา 
ภิญโญภาพ (2547) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก อยู่ในระดับปานกลางความผูกพันต่อองค์กร
ด้านนี้เป็นความรู้สึกผูกพันและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  ความผูกพันต่อ
องค์กรด้านความต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์กรด้านนี้เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการคิด
ค านวณของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนต้นทุนที่บุคคลให้กับองค์กรและผลตอบแทนที่บุคคลได้รับจากองค์กร โดย
จะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องในการท างานของบุคคลว่าจะท างานอยู่กับองค์กรนั้นต่อไปหรือโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงที่ท างานความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานสังคม อยู่ในระดับปานกลาง ความผูกพันต่อองค์กร
ด้านนี้เป็นความผูกพันที่เกิดจากค่านิยม วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคมเป็นความผูกพันเกิดขึ้นเพ่ือตอบแทน
สิ่งตอบแทนที่บุคคลได้รับจากองค์กรโดยแสดงออกในรูปความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์กร เนื่องจากเมื่อ
พนักงานมีความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อสังคม มีค่านิยม วัฒนธรรม รวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติในระดับ
เดียวกัน จะส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน หลักทรัพย์กสิกร
ไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาและรายได้มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย ดังนั้นจึงควรน าข้อมูลนี้ไปท าแผนพัฒนาพนักงานในด้านระดับการศึกษา และ
รายได้ของพนักงาน เพ่ือสร้างความผูกพันของพนักงานให้มีต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น 
 2. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยลักษณะงาน ด้านความมีอิสระในการท างานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน ดังนั้น หน้าที่ของผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และหัวหน้างาน จะต้องให้อิสระในการท างานกับ
พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตน เพ่ือไม่ให้เกิดความเครียดหรือความกดดัน อีกทั้งช่วยท าให้เกิดความผูกพัน
ต่อองค์กรเพิ่มเติมด้วย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรท าการศึกษาความผูกพันของพนักงานหลักทรัพย์กสิกรไทย กับบริษัทหลักทรัพย์อ่ืนๆ เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบความแตกต่างความผูกพันของพนักงาน 
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การศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการรถตู้โดยสารสารธารณะ  
กรณีศึกษา:สายปักธงชัย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

TO STUDY THE PASSENGER’S EXPECTATION  
OF PUBBLIC VAN TRANSPORTATION : A CASE STUDY  

OF PAKTHONGCHAI TO VICTORY MOMUMENT 
กันต์สินี  แสนสวัสดิ์ * รองศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ ** ดร.กมล ชัยวัฒน์ *** 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริการที่ได้รับจริงและความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ กรณีศึกษา :สายปักธงชัย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่มีอิทธิพลกับบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อ
คุณภาพของการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร 
โดยก าหนดตัวอย่างประชากรเป็นผู้ที่เคยใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ก าหนดขอบเขตของเส้นทางเฉพาะสาย
ปักธงชัย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
ต่างๆ ที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Chi- Square,  One - way ANOVA F-test   
ทีร่ะดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 20 -30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพในปัจจุบันนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10 ,000 บาท และ
ภูมิล าเนานครราชสีมา วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการรถตู้ส่วนใหญ่ ไปติดต่อธุรกิจ/ท าธุระส่วนตัว ความถี่ในการใช้
บริการรถตู้ นานๆ ครั้ง ช่วงเวลาที่ใช้บริการช่วงเช้า (เวลา  05 :00 – 10:00 น.) สภาพการจราจรขณะที่ใช้บริการ
คล่องตัว จ านวนสัมภาระในการเดินทาง จ านวน 2-3 ชิ้น และจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 2-3 คน 
 ข้อมูลด้านบริการที่ได้รับจริง พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในด้านบุคลากร อยู่ใน ระดับมาก , ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง, ด้านการอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก, ด้านความปลอดภัย 
อยู่ในระดับมาก, ด้านราคา อยู่ในระดับมาก, ด้านสภาพรถตู้ อยู่ในระดับมาก  
 ข้อมูลด้านความคาดหวัง พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด , ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก, ด้านการอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก, ด้านความปลอดภัย อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด,  ด้านราคา อยู่ในระดับมาก, ด้านสภาพรถตู้ อยู่ในระดับมาก 
  

*นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ วิทยาลัยบณัฑติศึกษาดา้นการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 

**อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยบัณฑติศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 

***อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังต่อการใช้บริการรถตู้โดยสาร
สาธารณะ ในเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพในปัจจุบัน รายได้ และภูมิล าเนา ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05   
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแตกต่างกัน มีผลต่อการบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังต่อการใช้
บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ในเรื่อง วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ 
สภาพการจราจรขณะที่ใช้บริการ สัมภาระในการเดินทาง และจ านวนผู้ร่วมเดินทาง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05   
 ข้อเสนอแนะในการยกระดับมาตรฐานในการให้บริการของรถตู้โดยสาร 

1. คนขับควรมีการปรับปรุงกริยาวาจา 
2. ควบคุมความเร็ว ขับรถไม่ประมาท 
3. ควรออกรถให้ตรงเวลาในกรณีที่เราไปนั่งรอ อยู่ในรถ 
4. ขับข่ีให้พอสมควรไม่ใช่เร็วเกินไปหรือช้าเกินไป 
5. ความสะอาด ปลอดภัย 
6. อยากให้ขับรถสุภาพ ไม่ขับหวาดเสียว 
7. อยากให้เพิ่มคิวรถให้มากขึ้น 

ค าส าคัญ: ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการรถตู้ 
 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to; 1) study the relationship between individual 
factors and the service expectations and the perceived services of public van transportation: a 
case study of Pakthongchai to Victory Monument; 2) study the factors affecting the service 
quality expectations and the perceived services quality of public van transportation; and 3) 
study the root problems and recommendations from the passengers. The research samplings 
were 400 passengers who have been using the public van transportation regarding to the root of 
Pakthongchai to Victory Monument. Questionnaires were used as research tool to collect data 
and then they were analyzed by conducting frequecny, percentage, mean, standard deviation 
and the hypothesis testing by used the statistis to refer, there wer the analysis of Chi-Square, 
One-way ANOVA (F-Test) at the significant level of 0.05. 

The research found that most of sample were male at the age of 20-30, studying in a 
bachelor’s degree, their average income were less than 10,000 bath, and their native district 
were Nakornrachasrima. The main purpose of using the public van transportation was for 
personal business. The frequency of using the public van transportation was once in a while, 
during 5 A.M. to 10 A.M. The traffic during the time was flow. Their belonging  were 2-3 peices, 
and they had travel with 2 or 3 people. 
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By measuring the perceived service, the passengers strongly concerned about the staffs 
at high level, service process at medium level, accomodations at high level, safety at high level, 
pricing at high level, and quality of the verchicle at high level. 

By measuring the customers’ expectations, the passengers strongly expected about the 
staffs at high level, service process at high level, accomodations at high level, safety at high 
level, pricing at high level, and quality of the verchicle at high level. 

The research finding found that there were the relationships between individual factors, 
including gender, age, status, educational level, career, revenue and native district, and the 
service expectations and the perceived services of public van transportation at the significant 
level of 0.05. 
 The factors affecting the serivce quality expectations and the perceived services quality 
of public van transportation were purpose of the using public van transportation, frequency of 
the using public van transportation, timing of the using public van transportation, traffic flow, 
numbers of baggage, and numbers of passengers at the significant level of 0.05 
Recommendations from the passengers were; 

1. Drivers should be gentle 
2. Speed limit and driving with care 
3. Be on time 
4. Proper driving speed 
5. Clean and safe 
6. Driving with care 
7. More public van transportation 

Keyword: THE PASSENGERS’ EXPECTATION OF PUBLIC VAN TRANSPORTATION 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันที่ประชากรในประเทศเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ต้องเดินทาง  ไป
ตามสถานที่และจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน การเดินทางของผู้คนในปัจจุบันนี้จึงมีความแตกต่างกันในการเลือกใช้
บริการ ซึ่งนับว่ามีความจ าเป็นมากหรือเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันก็ว่าได้ การเดินทางทางบกมีบริการ
หลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างรถตู้โดยสารธารณะที่ผู้คนให้ความสนใจเลือกใช้บริ การ เพราะรถตู้มี
ความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่ง ขนาดของรถไม่ใหญ่มากนักและการเดินทางที่ใช้เวลาอันรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับ
รถโดยสารประจ าทาง และเมื่อจ านวนผู้โดยสารเต็มคันรถเรียบร้อยแล้ว คนขับจะท าการออกรถทันที และรถมักจะ
ใช้บริการทางด่วนในเส้นทางต่างๆ ท าให้มีความรวดเร็วและเป็นทางเลือกท่ียังได้รับความต้องการอยู่ ณ ปัจจุบัน  
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 ด้วยเหตุผลที่ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการเดินทาง ที่คนขับ
ต้องใส่ใจและรถที่ได้รับการตรวจสอบสภาพ  และการบ ารุงรักษารถที่ดีอยู่ตลอดเวลา  รวมถึงการบริการของการ
เก็บค่าโดยสารที่มีความสะดวกในการซื้อตั๋ว  รวมถึงการบริการของพนักงานขับในการจัดระเบียบกระเป๋าเดินทาง
ของผู้โดยสาร  และการใช้ถ้อยค าที่สุภาพในการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อ

การให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ กรณีศึกษา:สายปักธงชัย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่มีอิทธิพลกับบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังของ

ผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ  
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร 

สมมติฐานของงานวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังต่อการใช้บริการรถตู้โดยสาร

สารธารณะต่างกัน 
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างกัน มีอิทธิพลต่อการบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังต่อการใช้

บริการรถตู้โดยสารสารธารณะต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดต่้อเดือน 
- ภูมิล าเนา 

 
 

การศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ กรณีศึกษา : 
สายปักธงชัย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นขั้นตอนการให้บริการ 
- ดา้นการอ านวยความสะดวก 
- ดา้นความปลอดภยั 
- ดา้นราคา 
- ดา้นสภาพรถตู ้

 
 

ปัจจัยที่เกีย่วกบัการเดนิทาง 
- วตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการบริการ 
- ความถ่ีในการใชบ้ริการ  
- สภาพการจราจรขณะใชบ้ริการ 
- ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 
- จ านวนสมัภาระ 
- จ านวนผูร่้วมเดินทาง 

 

 
ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดงานวจิยั 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่ง
ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสารธารณะ สายปักธงชัย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ ใช้บริการรถตู้โดยสารสารธารณะ สายปักธงชัย – 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนและกลุ่มประชากรมีขนาดใหญ่ ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สุ่มตัวอย่างแบบ Probability Sampling โดยก าหนดระดับค่าความความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
และระดับค่าความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวนอย่างน้อย 385 คน ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการรถตู้โดยสารสารธารณะ  
กรณีศึกษา:สายปักธงชัย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สรุปผลไดด้ังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษา พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการรถตู้โดยสารสารธารณะ  กรณีศึกษา :สายปักธงชัย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพศ
ชาย อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพในปัจจุบันนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา รายได้
โดยเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และภูมิล าเนานครราชสีมา (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
                 ชาย 214 53.50 
                 20 – 30 ปี 152 38.00 
                 โสด  230 57.50 
                 ปริญญาตรี 157 39.25 
                 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 131 32.75 
                 น้อยกว่า 10,000 บาท 153 38.25 
                 นครราชสีมา 246 61.50 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้ตอบค าถาม 
 จากการศึกษา พบว่า วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการรถตู้ ส่วนใหญ่ ไปติดต่อธุรกิจ/ท าธุระส่วนตัว ความถี่ใน
การใช้บริการรถตู้ นาน ๆ ครั้ง ช่วงเวลาที่ใช้บริการรถตู้ 05 :00-10:00 น. สภาพการจราจรขณะที่ใช้บริการรถตู้ 
คล่องตัว จ านวนสัมภาระในการเดินทาง จ านวน 2 -3 ชิ้น และจ านวน ผู้ร่วมเดินทาง 2-3 คน (ตารางที่ 2)
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ตารางท่ี 2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง 
ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

  ไปติดต่อธุรกิจ/ท าธุระส่วนตัว 110 27.50 
  นาน ๆ ครั้ง  172 43.00 
  ช่วงเช้า (เวลา 05:00-10:00 น.) 196 49.00 
  คล่องตัว  186 46.50 
  จ านวน 2-3 ช้ิน 234 58.50 
  2-3 คน 183 45.75 

ที่มา: จากการส ารวจ 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
 จากการศึกษาพบว่า ด้านบุคลากร ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้าน
ความปลอดภัย ด้านราคา ด้านสภาพรถตู้ มีระดับความส าคัญ ดังนี้ (ตารางที่ 3) 
 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลด้านบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

ด้าน ระดับบริการที่ได้รับจริง ระดับความคาดหวัง 
 

S.D. ความหมาย 
 

S.D. ความหมาย 
ด้านบุคลากร 3.509 0.711 มาก 4.204 0.697 มากที่สุด 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3.397 0.769 ปานกลาง 4.150 0.643 มาก 
ด้านการอ านวยความสะดวก 3.349 0.872 มาก 4.209 0.690 มาก 
ด้านความปลอดภัย 3.489 0.824 มาก 4.336 0.743 มากที่สุด 
ด้านราคา 3.545 0.753 มาก 4.129 0.635 มาก 
ด้านสภาพรถตู้ 3.518 0.827 มาก 4.201 0.769 มาก 
ที่มา: จากการค านวณ 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวัง
ต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพในปัจจุบัน 
รายได้โดยเฉลี่ย ภูมิล าเนา 

เพศ : พบว่า การบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ไม่มี
ความสัมพันธ์กันทั้ง 6 ด้าน  

 อายุ : พบว่า การบริการที่ได้รับจริง ด้านสภาพรถตู้ มีความสัมพันธ์กัน และความคาดหวัง ด้าน
บุคลากร และด้านข้ันตอนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กัน 
  สถานภาพ : พบว่า ความคาดหวังต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ด้านความปลอดภัย และ
ด้านราคา มีความสัมพันธ์กัน 

ระดับการศึกษา : พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสภาพรถตู้ มีความ สัมพันธ์กัน และ
ความคาดหวังต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ด้านบุคลากร ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสภาพ
รถตู้ มีความสัมพันธ์กัน 
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อาชีพในปัจจุบัน : พบว่า ความคาดหวังต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ด้านราคา  มี
ความสัมพันธ์กัน 

รายได้โดยเฉลี่ย : พบว่า ด้านบุคลากร และด้านมีความสัมพันธ์กัน และความคาดหวังต่อการใช้
บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ด้านการอ านวยความสะดวก มีความสัมพันธ์กัน 

ภูมิล าเนา : พบว่า บริการที่ได้รับจริงด้านบุคลากร ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านการอ านวยความ
สะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านราคา และด้านสภาพรถตู้มีความสัมพันธ์กัน และความคาดหวังต่อการใช้
บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ด้านบุคลากร ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านความ
ปลอดภัย ด้านราคา และด้านสภาพรถ มีความสัมพันธ์กัน (ตารางท่ี 4) 

 
 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์กับการบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล การบริการ 

 

Sig ความหมาย 
อายุ การบริการที่ได้รับจริง          
      ด้านสภาพรถตู้ 108.479 0.019* สัมพันธ์ 
 ความคาดหวัง    
      ด้านบุคลากร 89.866 0.055* สัมพันธ์ 
      ด้านขั้นตอนการให้บริการ 89.309 0.002* สัมพันธ์ 
สถานภาพ ความคาดหวัง    
      ด้านความปลอดภัย 70.209 0.000* สัมพันธ์ 
      ด้านราคา 37.894 0.009* สัมพันธ์ 
ระดับการศึกษา บริการที่ได้รับจริง    
      ด้านขั้นตอนการให้บริการ 82.158 0.105 สัมพันธ์ 
      ด้านสภาพรถตู้ 97.150 0.005* สัมพันธ์ 
 ความคาดหวัง    
      ด้านบุคลากร 76.502 0.036* สัมพันธ์ 
      ด้านขั้นตอนการให้บริการ 65.746 0.018* สัมพันธ์ 
      ด้านสภาพรถตู้ 83.022 0.026* สัมพันธ์ 
อาชีพในปัจจุบัน ความคาดหวัง    
      ด้านราคา 78.705 0.006* สัมพันธ์ 
รายได้ บริการที่ได้รับจริง    
      ด้านบุคลากร 96.467 0.005* สัมพันธ์ 
      ด้านราคา 82.937 0.027* สัมพันธ์ 
 ความคาดหวัง    
      ด้านการอ านวยความสะดวก 64.319 0.024* สัมพันธ์ 
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ภูมิล าเนา บริการที่ได้รับจริง    
      ด้านบุคลากร 140.043  0.000* สัมพันธ์ 
      ด้านขั้นตอนการให้บริการ 150.657  0.000* สัมพันธ์ 
      ด้านการอ านวยความสะดวก 149.190  0.000* สัมพันธ์ 
      ด้านความปลอดภัย 179.766  0.000* สัมพันธ์ 
      ด้านราคา 138.434  0.000* สัมพันธ์ 
      ด้านสภาพรถตู้ 155.364  0.000* สัมพันธ์ 
 ความคาดหวัง    
 ด้านบุคลากร 107.694  0.000* สัมพันธ์ 
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 91.224  0.000* สัมพันธ์ 
 ด้านการอ านวยความสะดวก 85.034  0.000* สัมพันธ์ 
 ด้านความปลอดภัย 98.893  0.001* สัมพันธ์ 
 ด้านราคา 78.945  0.000* สัมพันธ์ 
 

ด้านสภาพรถตู้ 85.587  0.017* สัมพันธ์ 
  
  
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเดินทางแตกต่างกัน มีผลต่อการบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังต่อ
การใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ 
ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ สภาพการจราจรขณะที่ใช้บริการ สัมภาระในการเดินทาง และจ านวนผู้ร่วมเดินทาง  

วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ : จากการทดสอบพบว่า บริการที่ได้รับจริง ด้านบุคลากร, ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ, ด้านการอ านวยความสะดวก, ด้านความปลอดภัย, ด้านราคา และด้านสภาพรถตู้ ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารแตกต่างกัน และความคาดหวัง ด้านบุคลากร, ด้านความปลอดภัยและด้าน
ราคา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารแตกต่างกัน (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5 ความแตกต่างของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง กับการบริการที่ได้รับจริง และความคาดหวังต่อ 
                การใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะในเรื่อง วัตถุประสงค์ท่ีใช้บริการ 

วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ บริการที่ได้รับจริง ความคาดหวัง 
F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 

ด้านบุคลากร 5.397  
0.000* 

แตกต่าง 2.380  
0.038* 

แตกต่าง 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 7.576  
0.000* 

แตกต่าง 1.759 0.120 ไม่แตกต่าง 

ด้านการอ านวยความสะดวก 6.746  
0.000* 

แตกต่าง 2.068 0.069 ไม่แตกต่าง 

ด้านความปลอดภัย 5.956  
0.000* 

แตกต่าง 3.539  
0.004* 

แตกต่าง 

ทีม่า : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ด้านราคา 4.020  
0.001* 

แตกต่าง 2.233  
0.050* 

แตกต่าง 

ด้านสภาพรถตู้ 5.852  
0.000* 

แตกต่าง 1.107 0.356 ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 

ความถี่ในการใช้บริการ : จากการทดสอบพบว่า บริการที่ได้รับจริง ด้านบุคลากร, ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ, ด้านการอ านวยความสะดวก, ด้านความปลอดภัย, ด้านราคา และด้านสภาพรถตู้ ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการบริการรถตู้โดยสารแตกต่างกัน (ตารางท่ี 6) 
ตารางท่ี 6  ความแตกต่างของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง กับการบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังต่อ 
 การใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ในเรื่อง ความถี่ในการใช้บริการ 

ความถี่ในการใช้บริการ บริการที่ได้รับจริง ความคาดหวัง 
F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 

ด้านบุคลากร 5.044 0.001* แตกต่าง 1.575 0.180 ไม่แตกต่าง 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.535 0.001* แตกต่าง 0.941 0.440 ไม่แตกต่าง 
ด้านการอ านวยความสะดวก 5.400 0.001* แตกต่าง 1.954 0.101 ไม่แตกต่าง 
ด้านความปลอดภัย 5.791 0.001* แตกต่าง 2.217 0.067 ไม่แตกต่าง 
ด้านราคา 4.925 0.001* แตกต่าง 1.359 0.247 ไม่แตกต่าง 
ด้านสภาพรถตู้ 7.249 0.001* แตกต่าง 1.677 0.154 ไม่แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ : จากการทดสอบพบว่า บริการที่ได้รับจริง ด้านบุคลากร, ด้านขั้นตอนการ

ให้บริการ, ด้านการอ านวยความสะดวก, ด้านความปลอดภัย, ด้านราคา และด้านสภาพรถตู้ ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการบริการรถตู้โดยสารแตกต่างกัน และความคาดหวัง ด้านบุคลากร , ด้านขั้นตอนการให้บริการ, ด้านการ
อ านวยความสะดวก, ด้านความปลอดภัย, ด้านราคา และด้านสภาพรถ แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริการรถตู้
โดยสารแตกต่างกัน(ตารางที่ 7) 
ตารางท่ี 7 ความแตกต่างของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง กับการบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังต่อ
การ 
 ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ในเรื่อง ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ  

ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ บริการที่ได้รับจริง ความคาดหวัง 
F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 

ด้านบุคลากร 3.315  
0.020* 

แตกต่าง 9.915  
0.000* 

แตกต่าง 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 5.302  
0.001* 

แตกต่าง 7.395  
0.000* 

แตกต่าง 

ด้านการอ านวยความสะดวก 2.816  
0.039* 

แตกต่าง 7.322  
0.000* 

แตกต่าง 

ด้านความปลอดภัย 7.032  แตกต่าง 8.498  แตกต่าง 

ทีม่า : จากการค านวณ 
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0.000* 0.000* 
ด้านราคา 6.497  

0.000* 
แตกต่าง 7.681  

0.000* 
แตกต่าง 

ด้านสภาพรถตู้ 6.045  
0.000* 

แตกต่าง 7.462  
0.000* 

แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 

สภาพการจราจรขณะใช้บริการ : จากการทดสอบ บริการที่ได้รับจริง ด้านขั้นตอนการให้บริการ, 
ด้านความปลอดภัย และด้านสภาพรถตู้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารแตกต่างกัน (ตารางที่ 
8) 
ตารางท่ี 8 ความแตกต่างของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกับการบริการที่ได้รับจริง และความคาดหวังต่อ
การ 
 ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ในเรื่อง สภาพการจราจรขณะที่ใช้บริการ 

สภาพการจราจรขณะท่ีใช้บริการ บริการที่ได้รับจริง ความคาดหวัง 
F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 

ด้านบุคลากร 2.425 0.065 ไม่แตกต่าง 0.313 0.816 ไม่แตกต่าง 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.564  

0.004* 
แตกต่าง 1.563 0.198 ไม่แตกต่าง 

ด้านการอ านวยความสะดวก 2.387 0.069 ไม่แตกต่าง 1.097 0.350 ไม่แตกต่าง 
ด้านความปลอดภัย 3.299  

0.020* 
แตกต่าง 0.286 0.836 ไม่แตกต่าง 

ด้านราคา 1.248 0.292 ไม่แตกต่าง 0.088 0.967 ไม่แตกต่าง 
ด้านสภาพรถตู้ 7.808  

0.000* 
แตกต่าง 0.326 0.807 ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 

สัมภาระในการเดินทาง : จากการทดสอบพบว่า บริการที่ได้รับจริง ด้านบุคลากร , ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ, ด้านการอ านวยความสะดวก, ด้านความปลอดภัย, ด้านราคา และด้านสภาพรถตู้ ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารแตกต่างกัน  (ตารางที่ 9) 
ตารางที่ 9 ความแตกต่างของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกับการบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังต่อ
การ 
 ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ในเรื่อง สัมภาระในการเดินทาง 

สัมภาระในการเดินทาง บริการที่ได้รับจริง ความคาดหวัง 
F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 

ด้านบุคลากร 3.573 0.029 แตกต่าง 1.481 0.229 ไม่แตกต่าง 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3.449 0.033 แตกต่าง 0.931 0.395 ไม่แตกต่าง 
ด้านการอ านวยความสะดวก 7.870 0.000 แตกต่าง 0.749 0.474 ไม่แตกต่าง 
ด้านความปลอดภัย 6.599 0.002 แตกต่าง 1.195 0.304 ไม่แตกต่าง 
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ด้านราคา 3.739 0.025 แตกต่าง 1.692 0.185 ไม่แตกต่าง 
ด้านสภาพรถตู้ 5.121 0.006 แตกต่าง 0.535 0.586 ไม่แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง : จากการทดสอบพบว่า ความคาดหวัง ด้านบุคลากร , ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ, ด้านการอ านวยความสะดวก, ด้านความปลอดภัย, ด้านราคา และด้านสภาพรถตู้ ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารแตกต่างกัน (ตารางท่ี 10) 
ตารางท่ี 10 ความแตกต่างของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกับการบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังต่อ 
 การใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ ในเรื่อง จ านวนผู้ร่วมเดินทาง 

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง บริการที่ได้รับจริง ความคาดหวัง 
F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 

ด้านบุคลากร 1.616 0.185 ไม่แตกต่าง 5.656 0.001 แตกต่าง 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 0.533 0.660 ไม่แตกต่าง 3.646 0.013 แตกต่าง 
ด้านการอ านวยความสะดวก 0.726 0.537 ไม่แตกต่าง 3.851 0.010 แตกต่าง 
ด้านความปลอดภัย 1.264 0.286 ไม่แตกต่าง 6.388 0.000 แตกต่าง 
ด้านราคา 0.444 0.722 ไม่แตกต่าง 3.740 0.011 แตกต่าง 
ด้านสภาพรถตู้ 2.611 0.051 ไม่แตกต่าง 8.249 0.000 แตกต่าง 
 
หมายเหตุ : * หมายถึง มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
การอภิปรายผล  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
1) ในการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพในปัจจุบัน นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
รายได้โดยเฉลี่ย น้อยกว่า 10,000 บาท ภูมิล าเนา นครราชสีมา สอดคล้องกับ ทศพล ศศิวชิรางกูล (2555 ) 
ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร นครนายก – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท  

2)  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้ตอบค าถามในเรื่อง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ส่วน
ใหญ่ ไปติดต่อธุรกิจ/ท าธุระส่วนตัว ความถี่ในการใช้บริการ นาน ๆ ครั้ง ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ เวลา 
05:00-10:00 น. สภาพการจราจรขณะที่ใช้บริการ คล่องตัว สัมภาระในการเดินทาง ส่วนใหญ่จ านวน 2-3 ชิ้น 
จ านวนผู้ร่วมเดินทาง 2-3 คน สอดคล้องกับ สันติพงษ์ อรัญภูวนาท (2553) ศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีท่ารถตู้ศูนย์การค้าเซ็นจูรี่ 
พบว่า ความถ่ีในการใช้บริการรถตู้ส่วนใหญ่นาน ๆ ครั้ง  

3)  ข้อมูลด้านบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านบุคลากร จากการศึกษา
โดยละเอียดแบ่งเป็นการบริการที่ได้รับจริง พบว่า ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ 
ผู้จ าหน่ายตั๋วตามจุดต่าง ๆ ให้บริการอย่างสุภาพ และด้านความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับ มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ผู้จ าหน่ายตั๋วตามจุดต่างๆ ให้บริการอย่างสุภาพ ไม่สอดคล้องกับ อรุณ 
วิชกิจ (2548) ศึกษา เรื่อง ความคาดหวังของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด 
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พบว่า มีความคาดหวังสูงกว่าบริการที่ได้รับทุกด้านยกเว้นด้านพนักงานมีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนมา
เป็นอย่างด ี

4)  ข้อมูลด้านบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ 
จากการศึกษาโดยละเอียดแบ่งเป็นการบริการที่ได้รับจริง พบว่า ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปาน
กลาง อันดับที่ 1 คือ มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และด้านความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มาก อันดับที่ 1 คือ ให้ค าแนะน าการใช้บริการและวิธีปฎิบัติเพ่ือความปลอดภัย ไม่
สอดคล้องกับ ทศพล  ศศิวชิรางกูล (2555) ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้
โดยสาร นครนายก – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  โดยมีด้านสถานที่ ด้านอุปกรณ์และด้านผู้ให้บริการตามล าดับ 

5)  ข้อมูลด้านบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านการอ านวยความสะดวก 
จากการศึกษาโดยละเอียดแบ่งเป็นการบริการที่ได้รับจริง พบว่า ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
อันดับที่ 1 คือ จัดระเบียบสัมภาระอย่างเป็นระเบียบ และด้านความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มาก อันดับที่ 1 คือ ที่นั่งส ารองส าหรับพระภิกษุ คนชรา คนท้อง คนพิการ ไม่สอดคล้องกับ 
มาริษา ไกรงู (2552) ศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศประจ า
เส้นทาง กรณีศึกษา : สายกรุงเทพ – เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73) พบว่า ภาพรวมประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางอยู่ในระดับพอใจมาก  สูงสุด คือ ระยะเวลาในการเดินทาง 

6)  ข้อมูลด้านบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านความปลอดภัย จาก
การศึกษาโดยละเอียดแบ่งเป็นการบริการที่ได้รับจริง พบว่า ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
อันดับที่ 1 คือ เข็มขัดนิรภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และด้านความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด อันดับที่ 1 คือ เข็มขัดนิรภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สอดคล้องกับ อดิศร ศิริวัชร
ไพบูลย์ (2546) ศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของผู้โดยสารด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถตู้ประจ าทาง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านความปลอดภัยในการโดยสาร
รถตู้ประจ าทางสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง 

7)  ข้อมูลด้านบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านราคา จากการศึกษาโดย
ละเอียดแบ่งเป็นการบริการที่ได้รับจริง พบว่า ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก อันดับที่ 1 คือ มี
การออกตั๋วทุกครั้งเมื่อใช้บริการ และด้านความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
อันดับที่ 1 คือ ราคาตั๋วสูงกว่ารถทัวร์ประจ าทาง ไม่สอดคล้องกับ อดุลย์ หะยีสะ (2554) ศึกษา เรื่อง คุณภาพ
การให้บริการรถสาธารณะ : กรณีศึกษาการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง จังหวัดนราธิวาส พบว่า ทุกด้านมี
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลางเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านราคา 2) ด้านสภาพ
รถยนต์โดยสาร 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านการบริหารและการจัดการภายในสถานีขนส่ง 

8)  ข้อมูลด้านบริการที่ได้รับจริงและความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านสภาพรถตู้ จากการศึกษา
โดยละเอียดแบ่งเป็นการบริการที่ได้รับจริง พบว่า ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก อันดับที่ 1 
คือ อุปกรณ์ของรถมีสภาพดี พร้อมใช้งาน และด้านความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ มาก อันดับที่ 1 คือ เครื่องเสียงรถยนต์อยู่ในเกณฑ์ปกติ(ไม่เกิดเสียงดังเกินก าหนด 100 เดซิเบล) ไม่
สอดคล้องกับ อลิสา วิภาสธวัช (2558) ศึกษา เรื่อง คุณภาพการบริการของรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ – 
พัทยา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการของรถตู้โดยสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังส าหรับด้าน
สถานที่และอุปกรณ์ คือ สภาพรถตู้โดยสารเหมาะสมกับระดับค่าบริการ สูงกว่าบริการที่ได้รับในปัจจุบันทุก
ด้าน ยกเว้นด้านสถานที่ตั้งมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 
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5.4 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. มีการจัดประชุมร่วมกันของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการรถตู้โดยสาร เพ่ือหารือ

เกี่ยวกับปัญหาในการให้บริการในด้านต่างๆ และมีการเสนอแนวทางในการให้บริการร่วมกัน 
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการ  ความปลอดภัย ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเบื้องต้นกรณีเกิด

อุบัติเหตุ ให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวของในการให้บริการ เพ่ือพัฒนาการบริการให้ดียิ่งข้ึน 
3. ผู้ประกอบการต้องจัดท าตารางการเดินรถให้ชัดเจนในแต่ละวัน เพ่ือความสะดวกและการตัดสินใจ

ของผู้ใช้บริการ รวมถึงเพ่ือการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ให้บริการ 
5.5 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ เพ่ือให้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
เพ่ือการพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน 

 2. ศึกษาขีดความสามารถของการให้บริการของผู้ประกอบ เพ่ือน าข้อมูลมาประเมินประสิทธิภาพการ
ท างานและน าไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 

 3. ศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการรถตู้ โดยสารกับรถโดยสารประเภทอ่ืนๆ เพ่ือน าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการ  
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การศึกษาประสิทธิภาพระบบงานให้บริการทางพิเศษในประเทศไทย 

EFFICIENCY OF EXPRESSWAY SERVICE SYSTEM IN THAILAND 
กิตติพัฒน์ ประพัสสร * รองศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ ** ดร.กมล ชัยวัฒน์ *** 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ประสิทธิภาพระบบงานให้บริการทางพิเศษในประเทศ
ไทย”  โดยก าหนดตัวอย่างประชากรเป็นพนักงานในระบบให้บริการทางพิเศษ จ านวน  400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ , ค่าคะแนนเฉลี่ย, Chi- Square, 
Independent t-test และ ONE-WAY ANOVA F-test  

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานในระบบให้บริการทางพิเศษให้ความส าคัญกับคุณลักษณะการด าเนินงาน ได้แก่ 
ความเชื่อถือได้ การตอบสนอง ความคล่องตัว ต้นทุน และการจัดการสินทรัพย์อยู่ในระดับมาก  และให้ความ 
ส าคัญกับดัชนีชี้วัดกระบวนการท างาน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการเงินและ
ตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการน าองค์กรอยู่ในระดับมาก 

การวิเคราะห์คุณลักษณะการด าเนินงานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีความสัมพันธ์กันกับประสบการณ์
การใช้ทางพิเศษ ในด้านความเชื่อถือได้ ตามสถานภาพ ในด้านต้นทุน ตามระดับการศึกษา ในด้านความ
เชื่อถือได้ การตอบสนอง ความคล่องตัว ต้นทุน และการจัดการสินทรัพย์ ตามหน่วยงาน ในด้านการตอบสนอง 
ความคล่องตัว  และตามอายุงาน ในด้านการจัดการสินทรัพย์  

การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลของกระบวนการที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีความสัมพันธ์กันกับ
ประสบการณ์การใช้ทางพิเศษ ในด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ตามระดับการศึกษา ในด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการเงิน
และตลาด ด้านมุ่งเน้นบุคลากร ตามหน่วยงาน ในด้านการเงินและตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสิทธิผล 
ของกระบวนการ และตามอายุงาน ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการเงินและตลาด และพบว่าคุณลักษณะการ
ด าเนินงานมีอิทธิพลต่อดัชนีชี้วัดแตกต่างกันในคุณลักษณะ ได้แก่ ความเชื่อถือได้ การตอบสนอง  ความ
คล่องตัว ต้นทุน และการจัดการสินทรัพย์ กับดัชนีชี้วัด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ด้านการเงินและตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการน าองค์กร 

ค าส าคัญ : คุณลักษณะการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดกระบวนการท างาน 
 

*นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ วิทยาลัยบณัฑติศึกษาดา้นการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 

**อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยบัณฑติศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 

***อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study efficiency of expressway service system 

in thailand. The sample sizes of this research were 400 samples. The data was collected by 
using the questionnaire. The statistics used for analyzing the data were percentage, Weight 
Mean Score, Chi-Square and ONE-WAY ANOVA F-test. The results of the research found that : 

The performance attribute found that the most employees to focus the process 
that are reliability, responsiveness, agility, cost, asset management as high level. 

The key performance indication of the process, the majority found that employees 
focus on product and service results, financial and market results, customer focused results, 
workforce-focused results, process results and leadership results as high level. 

The analyses results of performance attribute at statistical significance level of 0.05 
showed that performance attribute relationship with personal factors as follows: experience 
in usage expressway relationship with reliability, status relationship with cost, education 
level relationship with reliability responsiveness, agility, cost and asset management, 
department relationship with responsiveness agility, work experience relationship with asset 
management. 

The analyses results of key performance indication of the process at statistical 
significance level of 0.05 showed that key performance indication relationship with personal 
factors as follows: experience in usage expressway relationship with customer focused 
results, education level relationship with customer focused results, financial and market 
results and workforce-focused results, department relationship with financial and market 
results, workforce-focused results and process results, work experience relationship with 
product and service results and financial and market results, 

The analysis of performance attribute affecting on key performance indication 
found that each the performance attribute includes reliability, responsiveness, agility, cost 
and asset management affect to  every the key performance indication that are on product 
and service results, financial and market results, customer focused results, workforce-
focused results, process results and leadership results. 

 

Keyword : performance attribute, key performance indication 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนิน งานของ
รัฐวิสาหกิจให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐาน สากลอันจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจ
สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนบ ารุงรักษาทางพิเศษและด าเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทาง
พิเศษและธุรกิจอ่ืนที่ เกี่ยวกับทางพิเศษหรือที่ เป็นประโยชน์แก่ กทพ. และเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ 
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) กทพ. จ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ือให้
สามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการพัฒนาระบบคุณภาพที่จะน าไปสู่ความสามารถในการลด
ต้นทุนโดยรวมขององค์กร กระบวนการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ดีซึ่งเป็นกระบวนการที่สนับสนุนให้
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย (ศาตกร ไชยศิลป์, 2000) อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นท าให้สนใจศึกษาประสิทธิภาพระบบงานให้บริการทางพิเศษใน
ประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้รูปแบบ จ าลอง Supply Chain Operating reference (SCOR Model) เพ่ือ
พัฒนาระบบคุณภาพที่จะน าไปสู่ความสามารถในการลดต้นทุนโดยรวมของของระบบงานการให้บริการทาง
พิเศษในด้านการวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การสร้าง (Make) การส่งมอบ (Deliver) การส่งกลับ 
(Return) ความเป็นไปได้ (Enable) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พัฒนาระบบงานการให้บริการทางพิเศษต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ของการให้บริการทางพิเศษ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการ โลจิสติกส์ของการให้บริการทางพิเศษโดยใช้คุณลักษณะ

การด าเนินงาน 
3. เพ่ือประเมินศักยภาพการจัดการโลจิส ติกส์ของการให้บริการทางพิเศษโดยใช้ตัวชี้วัด

กระบวนการท างาน 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อคุณลักษณะการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นประสบการณ์การใช้ทางพิเศษ 
เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา หน่วยงาน และอายุงาน 
2. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท างานโดยแบ่งเป็น
ประสบการณ์การใช้บริการทางพิเศษ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา หน่วยงาน และ
อายุงาน 
3. คุณลักษณะการด าเนินงานที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพกระบวนการ
ท างานที่แตกต่างกันโดยแบ่งเป็น ความเชื่อถือได้ การตอบสนอง ความคล่องตัว ต้นทุน และการจัด การ
สินทรัพย์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variable) 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 

 
 

คุณลักษณะการด าเนินงาน 
1. ด้านความเชื่อถือได้ 

1.1 คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ 
1.2 วัดเวลา/ปริมาณ/คุณภาพได้ 

2. ด้านการตอบสนอง 
2.1 มีความรวดเร็วในการส่งมอบ 

3. ด้านความคล่องตัว 
3.1 ตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก 
3.2 ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาด 
4. ด้านต้นทุน 

4.1 มีความคุ้มค่าต่อแรงงาน วัตถุดิบ 
การจัดการ และการขนส่ง 

5. ด้านการจัดการสินทรัพย์ 
5.1 สามารถใช้ได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถจัดหาจากภายในหรือ

ภายนอกได้ 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
1. ประสบการณ์การใช้ทางพิเศษ 
2. เพศ 
3. อายุ 
4. สถานภาพ 
5. รายได้ต่อเดือน 
6. ระดับการศึกษา 
7. หน่วยงาน 
8. อายุงาน 

  
 ดัชนีชี้วัดกระบวนการท างาน 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
3. ด้านการเงินและตลาด 
4. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
5. ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
6. ด้านการน าองคก์ร 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษา
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างพนักงานในระบบให้บริการทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานในระบบให้บริการทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวม
ทั้งสิ้นประมาณ 4,701คน โดยข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ได้จาก Web Site ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(www.exat.co.th) ในหัวข้อข่าว เรื่องรายงานประจ าปี 2558 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ได้จากการค านวณของ Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List) 
ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์คุณลักษณะการด าเนินงานที่มีผลต่อกระบวนการท างาน ซึ่งเป็นค าถามมาตราส่วน 
 ค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพกระบวนการท างานซึ่งเป็นค าถามมาตรส่วน  
 ค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale 

ก าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 95% ได้ค่า α = 0.805 หมายความว่าแบบสอบถามที่น าไป
ทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 80% 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจาการศึกษาประสิทธิภาพระบบงานให้บริการทางพิเศษในประเทศไทย สรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จากการศึกษา พบว่าประสิทธิภาพของระบบให้บริการทางพิเศษใน
ประเทศไทย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ เคยใช้บริการทางพิเศษ เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 18-40 ปี สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
หน่วยงานฝ่ายการเงินและบัญชี อายุงานน้อยกว่า 5 ปี และอายุงาน 5-10 ปี (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยใช้บริการทางพิเศษ  397 99.25 
เพศหญิง  275 68.75 
อายุระหว่าง 18-40 ปี  263 65.75 
สถานภาพโสด  219 54.75 
รายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท  94 23.50 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  249 62.25 
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หน่วยงานฝ่ายการเงินและบัญชี  104 26.00 
อายุงานน้อยกว่า 5 ปี  120 30.00 
อายุงาน 5-10 ปี 120 30.00 
ที่มา : จากการค านวณ 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์คุณลักษณะการด าเนินงานที่มีผลต่อกระบวนการท างาน 

จากการศึกษา พบว่าระดับความส าคัญทางด้านคุณลักษณะการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อถือได้ 
การตอบสนอง ความคล่องตัว ต้นทุน และการจัดการสินทรัพย์ มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 ความส าคัญทางด้านคุณลักษณะการด าเนินงาน 
 ความเชื่อถือได้ การตอบสนอง ความคล่องตัว ต้นทุน การจัดการสินทรัพย์ 

ค่าเฉลี่ย 3.650 3.580 3.496 3.468 3.481 
S.D. 0.570 0.624 0.626 0.707 0.686 
ความหมาย มาก มาก มาก มาก มาก 
ที่มา : จากการค านวณ 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพกระบวนการท างาน 

จากการศึกษา พบว่าระดับความส าคัญทางด้านดัชนีชี้วัดกระบวนการท างาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการเงินและตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ และด้านการน าองค์กร มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3 ความส าคัญทางด้านดัชนีชี้วัดกระบวนการท างาน 
 ด้านผลิตภัณฑ์ 

และบริการ 
ด้านการ 

มุ่งเน้นลูกค้า 
ด้านการเงิน
และตลาด 

ด้านการ 
มุ่งเน้น 

บุคลากร 

ด้านประสิทธิผล 
ของกระบวนการ 

ด้านการ
น า 

องค์กร 
ค่าเฉลี่ย 3.719 3.925 3.729 3.828 3.709 3.822 
S.D. 0.641 0.734 0.659 0.730 0.707 0.656 
ความหมาย มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
ที่มา : จากการค านวณ 

ส่วนที ่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อคุณลักษณะการด าเนินงานที่แตกต่างกัน
เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อคุณลักษณะการด าเนินงานที่แตกต่างกันโดย
แบ่งเป็นประสบการณ์การใช้ทางพิเศษเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา หน่วยงาน และอายุงาน 

ประสบการณ์การใช้ทางพิเศษ : จากการทดสอบพบว่าประสบการณ์การใช้ทางพิเศษมีความสัมพันธ์
กับคุณลักษณะการด าเนินงานในเรื่องความเชื่อถือได้  
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สถานภาพ : จากการทดสอบพบว่าสถานภาพมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะการด าเนินงานในเรื่องต้นทุน  
หน่วยงาน : จากการทดสอบพบว่าหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะการด าเนินงานในเรื่อง 

การตอบสนอง และความคล่องตัว  
อายุงาน : จากการทดสอบพบว่าอายุงานมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะการด าเนินงานในเรื่องการ

จัดการสินทรัพย์  

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อคุณลักษณะการด าเนินงาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล คุณลักษณะการด าเนินงาน  Sig. ความหมาย 

ประสบการณ์การใช้ทางพิเศษ ความเชื่อถือได้ 1.991 0.047 สัมพันธ์ 
สถานภาพ ต้นทุน 31.278a 0.012 สัมพันธ์ 
หน่วยงาน การตอบสนอง 78.350a 0.004 สัมพันธ์ 

ความคล่องตัว 1.388E2a 0.003 สัมพันธ์ 
อายุงาน การจัดการสินทรัพย์ 54.690a 0.018 สัมพันธ์ 
ที่มา : จากการค านวณ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท างานที่
แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นประสบการณ์การใช้ทางพิเศษเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
หน่วยงาน และอายุงาน 

ประสบการณ์การใช้ทางพิ เศษ  : จากการทดสอบพบว่าประสบการณ์การใช้ทางพิเศษมี
ความสัมพันธ์ต่อดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพกระบวนการท างานในด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  

ระดับการศึกษา : จากการทดสอบพบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพกระบวนการท างานในด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการเงินและตลาด และด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

หน่วยงาน : จากการทดสอบพบว่าหน่วยงานมีความสัมพันธ์ต่อดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพ 
กระบวนการท างานในด้านการเงินและตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และด้านประสิทธิผลของกระบวนการ  

อายุงาน : จากการทดสอบพบว่าอายุงานมีความสัมพันธ์ต่อดัชนีชี้วัดกระบวนการท างานที่มีความ 
ส าคัญต่อประสิทธิภาพกระบวนการท างานในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านการเงินและตลาด 

ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อดัชนีชี้วัดกระบวนการท างาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล ดัชนีชี้วัดกระบวนการท างาน  Sig. ความหมาย 

ประสบการณ์การใช้ทางพิเศษ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 2.203 0.028 สัมพันธ์กัน 
ระดับการศึกษา ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  35.098a 0.001 สัมพันธ์กัน 

ด้านการเงินและตลาด  26.726a 0.045 สัมพันธ์กัน 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 32.001a 0.043 สัมพันธ์กัน 

หน่วยงาน ด้านการเงินและตลาด  1.286E2a 0.015 สัมพันธ์กัน 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 1.542E2a 0.019 สัมพันธ์กัน 
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 1.218E2a 0.039 สัมพันธ์กัน 

อายุงาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 54.597a 0.019 สัมพันธ์กัน 
ด้านการเงินและตลาด 57.892a 0.033 สัมพันธ์กัน 
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ที่มา : จากการค านวณ 

สมมติฐานที่ 3 คุณลักษณะการด าเนินงานมีอิทธิพลต่อดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพกระบวนการ
ท างานที่แตกต่างกันโดยแบ่งเป็นความเชื่อถือได้ การตอบสนอง ความคล่องตัว ต้นทุน และการจัดการสินทรัพย์ 

ความเชื่อถือได้ : จากการทดสอบพบว่าการให้ความส าคัญคุณลักษณะการด าเนินงานด้านความเชื่อถือได้ใน
กระบวนการท างานสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้กับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดัชนีชี้วัดต่อกระบวนการ
ท างานในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ, ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า, ด้านการเงินและตลาด, ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร, ด้านประสิทธิผล
ของกระบวนการ และด้านการน าองค์กร แตกต่างกัน และในกระบวนการท างานมีคุณลักษณะเชื่อถือได้สามารถวัดความตรงเวลา/
ปริมาณถูกต้อง/คุณภาพถูกต้องได้กับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดัชนีชี้วัดต่อกระบวนการท างานในด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ, ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า, ด้านการเงินและตลาด, ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร, ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการน า
องค์กร แตกต่างกัน (ตารางที่ 6) 

ตารางท่ี 6 การให้ความส าคัญคุณลักษณะการด าเนินงานกับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดัชนีชี้วัดต่อ
กระบวนการท างาน: ด้านความเชื่อถือได้ 

คุณลักษณะการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดต่อกระบวนการท างาน F Sig ความหมาย 

กระบวนการท างานสามารถ
คาดการณ์ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนได้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 20.888 0.000* แตกต่าง 
2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 7.637 0.000* แตกต่าง 
3. ด้านการเงินและตลาด 14.971 0.000* แตกต่าง 

 4. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 11.590 0.000* แตกต่าง 
 5. ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง

กระบวนการ 
13.279 0.000* แตกต่าง 

  6. ด้านการน าองค์กร 14.971 0.000* แตกต่าง 
กระบวนการท างานมี
คุณลักษณะเชื่อถือได้สามารถ
วัดความตรงเวลา/ปริมาณ
ถูกต้อง/คุณภาพถูกต้องได้  

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 27.970 0.000* แตกต่าง 
2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 7.626 0.000* แตกต่าง 
3. ด้านการเงินและตลาด 9.747 0.000* แตกต่าง 
4. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 11.543 0.000* แตกต่าง 
5. ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง

กระบวนการ 
9.709 0.000* แตกต่าง 

6. ด้านการน าองค์กร 13.619 0.000* แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา :จากการค านวณ 
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การตอบสนอง : จากการทดสอบพบว่าการให้ความส าคัญคุณลักษณะการด าเนินงานด้านการตอบสนองใน
กระบวนการท างานมีความรวดเรว็ในการส่งมอบกับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดชันีชี้วดัต่อกระบวนการท างานในด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ, ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า, ด้านการเงินและตลาด, ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร, ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ 
และด้านการน าองค์กรแตกต่างกัน (ตารางที ่7) 

ตารางท่ี 7 การให้ความส าคัญคุณลักษณะการด าเนินงานกับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดัชนีชี้วัดต่อ
กระบวนการท างาน: ด้านการตอบสนอง 

คุณลักษณะการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดต่อกระบวนการท างาน F Sig ความหมาย 

กระบวนการท างานมีความ
รวดเร็วในการส่งมอบ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 23.001 0.000* แตกต่าง 
2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 8.194 0.000* แตกต่าง 
3. ด้านการเงินและตลาด 11.530 0.000* แตกต่าง 

 4. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 7.092 0.000* แตกต่าง 
 5. ด้านประสิทธิผลของ

กระบวนการ 
15.105 0.000* แตกต่าง 

  6. ด้านการน าองค์กร 10.065 0.000* แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา :จากการค านวณ 

ความคล่องตัว : จากการทดสอบพบว่าการให้ความส าคัญคุณลักษณะการด าเนินงานด้านความคล่องตัวได้ใน
กระบวนการท างานมีความสามารถตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกกับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดัชนีชี้วัดต่อกระบวนการ
ท างานในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ, ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า, ด้านการเงินและตลาด, ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร, ด้านประสิทธิผล
ของกระบวนการ และด้านการน าองค์กรแตกต่างกัน และในกระบวนการท างานมีความสามารถในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดกับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดัชนีชี้วัดต่อกระบวนการท างานในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ, ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า, ด้านการเงินและตลาด, ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร, ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการน าองค์กรแตกต่าง
กัน (ตารางที่ 8) 

ตารางท่ี 8 การให้ความส าคัญคุณลักษณะการด าเนินงานกับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดัชนีชี้วัดต่อ
กระบวนการท างาน: ด้านความคล่องตัว 

คุณลักษณะการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดต่อกระบวนการท างาน F Sig ความหมาย 

กระบวนการท างานมี
ความสามารถตอบสนอง 
ต่อปัจจัยภายนอก 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 29.096 0.000* แตกต่าง 
2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 12.978 0.000* แตกต่าง 
3. ด้านการเงินและตลาด 21.863 0.000* แตกต่าง 

 4. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 14.836 0.000* แตกต่าง 
 5. ด้านประสิทธิผลของ

กระบวนการ 
22.946 0.000* แตกต่าง 
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คุณลักษณะการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดต่อกระบวนการท างาน F Sig ความหมาย 

  6. ด้านการน าองค์กร 18.782 0.000* แตกต่าง 
กระบวนการท างานมี
ความสามารถในการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 23.252 0.000* แตกต่าง 
2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 12.772 0.000* แตกต่าง 
3. ด้านการเงินและตลาด 23.195 0.000* แตกต่าง 
4. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 16.510 0.000* แตกต่าง 
5. ด้านประสิทธิผลของ

กระบวนการ 
23.537 0.000* แตกต่าง 

6. ด้านการน าองค์กร 18.055 0.000* แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา :จากการค านวณ 

ต้นทุน : จากการทดสอบพบว่าการให้ความส าคัญคุณลักษณะการด าเนินงานด้านต้นทุนในกระบวน การท างานมี
ความคุ้มค่าต่อต้นทุน แรงงาน วัตถุดิบ การจัดการและต้นทุนการขนส่งกับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดัชนีชี้วัดต่อ
กระบวนการท างานในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ, ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า, ด้านการเงินและตลาด, ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร, ด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการน าองค์กรแตกต่างกัน (ตารางที่ 9) 

ตารางที่ 9 การให้ความส าคัญคุณลักษณะการด าเนินงานกับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดัชนีชี้วัดต่อ
กระบวนการท างาน: ด้านต้นทุน 

คุณลักษณะการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดต่อกระบวนการท างาน F Sig ความหมาย 

กระบวนการท างานมีความคุ้มค่า
ต่อต้นทุน แรงงาน วัตถุดิบ การ
จัดการและต้นทุนการขนส่ง 
  

1. ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

26.301 0.000* แตกต่าง 

2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 10.677 0.000* แตกต่าง 
3. ด้ า น ก า ร เงิ น แ ล ะ

ตลาด 
20.834 0.000* แตกต่าง 

4. ด้ า น ก า ร มุ่ ง เ น้ น
บุคลากร 

12.227 0.000* แตกต่าง 

5. ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

20.343 0.000* แตกต่าง 

6. ด้านการน าองค์กร 16.490 0.000* แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา :จากการค านวณ 
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การจัดการสินทรัพย์ : จากการทดสอบพบว่าการให้ความส าคัญคุณลักษณะการด าเนินงานด้านการจัดการ
สินทรัพย์ได้ในสินทรัพย์สามารถน าไปใช้ในกระบวนการท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพกับการให้ความ ส าคัญใน
แต่ละตัวดัชนีชี้วัดต่อกระบวนการท างานในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ, ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า, ด้านการเงินและ
ตลาด, ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร, ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการน าองค์กรแตกต่างกัน  และใน
กระบวนการในการจัดหาทรัพยากรจากภายในและหรือภายนอกกิจการกับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดัชนี
ชี้วัดต่อกระบวนการท างานในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ , ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า, ด้านการเงินและตลาด, ด้าน
การมุ่งเน้นบุคลากร, ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการน าองค์กรแตกต่างกัน (ตารางท่ี 10) 

ตารางท่ี 10 การให้ความส าคัญคุณลักษณะการด าเนินงานกับการให้ความส าคัญในแต่ละตัวดัชนีชี้วัดต่อ
กระบวนการท างาน: ด้านการจัดการสินทรัพย์ 

คุณลักษณะการด าเนินงาน ดัชนีชี้วัดต่อกระบวนการท างาน F Sig ความหมาย 

สินทรัพย์สามารถน าไปใช้ใน
กระบวนการท างานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

26.142 0.000* แตกต่าง 

2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 8.975 0.000* แตกต่าง 
3. ด้ า น ก า ร เงิ น แ ล ะ

ตลาด 
14.302 0.000* แตกต่าง 

 4. ด้ า น ก า ร มุ่ ง เ น้ น
บุคลากร 

15.775 0.000* แตกต่าง 

 5. ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

19.834 0.000* แตกต่าง 

  6. ด้านการน าองค์กร 17.738 0.000* แตกต่าง 
มีกระบวนการในการจัดหา
ทรัพยากรจากภายในและหรือ
ภายนอกกิจการ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

25.929 0.000* แตกต่าง 

2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 15.525 0.000* แตกต่าง 
3. ด้ า น ก า ร เงิ น แ ล ะ

ตลาด 
15.992 0.000* แตกต่าง 

4. ด้ า น ก า ร มุ่ ง เ น้ น
บุคลากร 

16.356 0.000* แตกต่าง 

5. ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

25.424 0.000* แตกต่าง 

6. ด้านการน าองค์กร 21.498 0.000* แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา :จากการค านวณ 
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ผลการวิจัย   
 1. คุณลักษณะการด าเนินงานที่มีผลต่อกระบวนการท างานด้านความเชื่อถือได้อยู่ในระดับมาก 
อันดับที่ 1 คือ กระบวนการสามารถวัดความตรงเวลา/ปริมาณถูกต้อง/คุณภาพถูกต้องได้ ด้านการตอบสนอง
โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 กระบวนการมีความรวดเร็วในการส่งมอบ ด้าน
ความคล่องตัว โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 กระบวนการสามารถตอบสนองต่อ
ปัจจัยจากภายนอก ด้านต้นทุนโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 กระบวนการมี
ความคุ้มค่าต่อต้นทุน แรงงาน วัตถุดิบ การจัดการและต้นทุนการขนส่ง ด้านการจัดการสินทรัพย์โดยภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 สินทรัยพ์สามารถน าไปใช้ในกระบวนการท างานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 2. ดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท างานด้านผลิตภัณฑ์และบริการโดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 ผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญต่อลูกค้ามีความ 
ส าคัญต่อกระบวนการท างาน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 
1 ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้ามีความส าคัญต่อกระบวนการท างานและคุณค่าจากมุมมองของ
ลูกค้า ความภักดี การรักษาลูกค้าไว้ การที่ลูกค้ากล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี และแง่มุมอ่ืนของการสร้างความ 
สัมพันธ์กับลูกค้ามีความส าคัญต่อกระบวนการท างาน ด้านการเงินและตลาดโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 ผลการด าเนินการด้านการเงิน ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ ผลตอบแทนทาง
การเงินความมั่นคงทางการเงิน  ผลการด าเนินการด้านงบประมาณมีความส าคัญต่อกระบวนการท างาน ด้าน
การมุ่งเน้นบุคลากรโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 การท าให้บุคลากรมีความ
ผูกพันกับองค์กรความพึงพอใจของบุคลากรและการพัฒนาของบุคลากรมีความส าคัญต่อกระบวนการท างาน 
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 ผลการ
ด าเนินการด้านกระบวนการท างานที่ส าคัญ ผลิตภาพ รอบเวลา และนวัตกรรมของระบวนการมีความส าคัญ
ต่อกระบวนการท างาน ด้านการน าองค์กรโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้น าระดับสูงและการก ากับดูแล
องค์กรมีความ ส าคัญต่อกระบวนการท างาน 
อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 

1) คุณลักษณะการด าเนินงานที่มีผลต่อกระบวนการท างานด้านความเชื่อถือได้ โดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ กระบวนการสามารถวัดความตรงเวลา/ปริมาณถูกต้อง/คุณภาพ
ถูกต้องได้ สอดคล้องกับนันทิดา ภูริพิทักษ์โอฬาร (2552) ศึกษาเรื่องการตรวจประเมินด้านโลจิสติกส์
กรณีศึกษา บริษัท พร็อสเพอร์ สโตน จ ากัด พบว่าปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ ด้านการผลิต/วัตถุดิบไม่มีการวาง
แผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าท าให้วัตถุดิบขาดสต๊อก 

2) คุณลักษณะการด าเนินงานที่มีผลต่อกระบวนการท างานด้านการตอบสนองโดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ กระบวนการมีความรวดเร็วในการส่งมอบ สอดคล้องกับ ชนิดา 
พงษ์พานารัตน์ (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาและทดสอบความตรงของตัวชี้วัดกระบวนการบริหารซัพพลาย
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เชนในอุตสาหกรรมบริการ พบว่า ด้านการจัดการความต้องการองค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า ตัวชี้วัดที่มี
น้ าหนักสูงคือความสามารถในการเพ่ิมหรือลดความต้องการของลูกค้าพ่ือให้สอดคล้องกับความสามารถในการ
ให้บริการ และด้านการบริหารค าสั่งซื้อ องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า ตัวชี้วัดที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูง คือ มี
ขั้นตอนกระบวนการสั่งบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพ่ือให้การส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพ 

3) คุณลักษณะการด าเนินงานที่มีผลต่อกระบวนการท างานด้านความคล่องตัว โดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ กระบวนการสามารถตอบสนองต่อปัจจัยจากภายนอก สอดคล้อง
กับชนิดา พงษ์พานารัตน์ (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาและทดสอบความตรงของตัวชี้วัดกระบวนการบริหาร
ซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมบริการ พบว่าด้านการบริหารผลการด าเนินงานอุตสาหกรรมบริการ องค์ประกอบ
เชิงยืนยันพบว่าความสามารถในการให้บริการให้กับลูกค้าที่ถูกต้องในสถานที่ที่เหมาะสมและในเวลาที่
เหมาะสมมีน้ าหนักองค์ประกอบสูง 

4) คุณลักษณะการด าเนินงานที่มีผลต่อกระบวนการท างานด้านต้นทุนโดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ กระบวนการมีความคุ้มค่าต่อต้นทุน แรงงาน วัตถุดิบ การจัดการและ
ต้นทุนการขนส่ง สอดคล้องกับพีรพล มงคลกุล (2548) ศึกษาเรื่องระบบบริหารลอจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท
ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ผลจากการวิจัยพบว่าระบบบริหารลอจิสติกส์นั้นสามารถน ามาใช้ในการท าก าไร
และลดต้นทุนของธุรกิจได้จริง ซึ่งถ้ามีการประยุกต์และปรับปรุงการใช้ระบบบริหารลอจิสติกส์ให้ดีแล้วนั้น จะ
สามารถสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนในธุรกิจได้ต่อไป 

5) คุณลักษณะการด าเนินงานที่มีผลต่อกระบวนการท างานด้านการจัดการสินทรัพย์โดยภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ สินทรัยพ์สามารถน าไปใช้ในกระบวนการท างานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับชนิดา พงษ์พานารัตน์ (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาและทดสอบความตรงของ
ตัวชี้วัดกระบวนการบริหารซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมบริการ พบว่าด้านการจัดการก าลังการผลิตและ
ทรัพยากร องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า ตัวชี้วัดที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงคือ สามารถบริหารทรัพยากรที่จับ
ต้องไม่ได้ (เช่น เวลา, ทรัพยากรบุคลคล) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความสามารถในการจัดการก าลังการผลิต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในสภาวะที่ความต้องการผันผวนได้  

6) ดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท างานด้านผลิตภัณฑ์และบริการโดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ ผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญต่อลูกค้ามี
ความส าคัญต่อกระบวนการท างานแตกต่างกับปราณี ธีรพิทยาธร (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยความส าเร็จ การ
จัดการการขนส่งสารเคมีอันตราย กรณีศึกษา บ.ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ พบว่าระดับความคิดเห็นของข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า การจัดส่งสินค้า การสนับสนุนระบบการจัดการขนส่ง การคัดเลือกผู้ขนส่ง ความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจจากองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

7) ดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท างานด้านการมุ่งเน้นลูกค้าโดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้ามีความส าคัญต่อกระบวนการ
ท างานและคุณค่าจากมุมมองของลูกค้า ความภักดี การรักษาลูกค้าไว้ การที่ลูกค้ากล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี 
และแง่มุมอ่ืนของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามีความส าคัญต่อกระบวนการท างาน สอดคล้องกับนิชธิมา 
ระย้าแก้ว (2555) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นตลาด โลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน และ
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาในองค์การเภสัชกรรม พบว่ากลยุทธ์การตลาด สร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าของ
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องค์การเภสัชกรรม ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้า และช่วยบอกให้ลูกค้ารับทราบถึงคุณภาพ
ของสินค้าหรือความรวดเร็วในการบริการ สร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าให้กับสินค้าและบริการได้ ท าให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

8) ดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท างานด้านการเงินและตลาดโดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ ผลการด าเนินการด้านการเงิน ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ผลตอบแทนทางการเงินความมั่นคงทางการเงิน  ผลการด าเนินการด้านงบประมาณมีความส าคัญต่อ
กระบวนการท างาน สอดคล้องกับนิชธิมา ระย้าแก้ว (2555) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นตลาด โลจิ
สติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาในองค์การเภสัชกรรม พบว่าว่าการมุ่งเน้นตลาด 
โลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การเภสัชกรรม อีกทั้งยังจะช่วย
เป็นแนวทางให้องค์การอ่ืน ๆ สร้างความพร้อมทั้งในระดับนโยบาย และการด าเนินการ ในการสนับสนุน 
หลักการมุ่งเน้นตลาด โลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน เข้ามาสร้างความร่วมมือระหว่างแผนกในองค์การ
เดียวกัน หรือระหว่างองค์การ รวมถึงการบริหารจัดการการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของการด าเนิน
องค์การให้ดียิ่งขึ้นได้ 

9) ดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท างานด้านการมุ่งเน้นบุคลากรโดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ การท าให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรความพึงพอใจของ
บุคลากรและการพัฒนาของบุคลากรมีความส าคัญต่อกระบวนการท างาน สอดคล้องกับสมยศ แย้มเผื่อน 
(2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียน มารีน 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปั จจัยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการจ่าย
ค่าตอบแทนและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับต่ ามาก 

10) ดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท างานด้านประสิทธิผลของกระบวนการโดยภาพรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ ผลการด าเนินการด้านกระบวนการท างานที่ส าคัญ ผลิตภาพ 
รอบเวลา และนวัตกรรมของระบวนการมีความส าคัญต่อกระบวนการท างาน สอดคล้องกับปิยพร สุวรรณรัตน์ 
(2555) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ระบบแถวคอยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ กรณีศึกษา ด่านประชาชื่น พบว่า 
ระบบแถวคอยที่ช่องให้บริการแบบเงินสดอัตราการเข้ารับบริการของผู้โดยสารส าหรับชั่วโมงเร่งด่วนมีค่า
เท่ากับ 379.6 คัน/ชั่วโมง อัตราการให้บริการมีค่าเท่ากับ 3.9 วินาที/คัน ส่วนระบบแถวคอยที่ช่องให้บริการ
แบบอัตโนมัติ อัตราการเข้ารับบริการของผู้โดยสารส าหรับชั่วโมงเร่งด่วนมีค่าเท่ากับ 694.2 คัน/ชั่วโมง อัตรา
การให้บริการมีค่าเท่ากับ 3.6 วินาที/คัน โดยค่าสถิติที่ได้จากการค านวณด้วยแบบจ าลองแถวคอยจะน ามาใช้
ในการวิเคราะห์ร่วมกับต้นทุนของผู้ให้บริการ และต้นทุนของผู้ใช้บริการเพ่ือค านวณต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
ระบบแถวคอย โดยผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าจ านวนช่องให้บริการที่เหมาะสมของช่องเก็บค่าผ่านทางแบบ
เงินสดส าหรับชั่วโมงเร่งด่วนควรจะมี 6 ช่องให้บริการ ซึ่งท าให้ต้นทุนของระบบแถวคอยเท่ากับ 1 ,018.18 
บาท/ชั่วโมง 

11) ดัชนีชี้วัดที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท างานด้านการน าองค์กรโดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อผู้น าระดับสูงและการก ากับดูแลองค์กรมีความส าคัญต่อกระบวนการท างานสอดคล้องกับสมยศ 
แย้มเผื่อน (2551) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียน 
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มารีน เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านการจ่าย
ค่าตอบแทนและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันที่ระดับต่ ามาก 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. การก าหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนมีความส าคัญต่อกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
2. การอบรมให้ความรู้กับพนักงานให้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณลักษณะการด าเนินงาน และ

ดัชนีชี้วัดกระบวนการท างานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเพียงพอและทั่วถึง
จะสามารถสร้างประสิทธิภาพให้กับระบบงานได้ 

3. การส่งเสริมและให้ความส าคัญกับระบบการเรียนรู้ขององค์กรเพ่ือสร้างนวัตกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการท างานอย่างก้าวกระโดดอย่างเพียงพอและทั่วถึงจะสามารถสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับระบบงานได้ 

4. การสนับสนุนให้องค์กรมีการบูรณาการข้อมูลกันอย่างสมบูรณ์เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การด าเนินงานช่องทางหนึ่ง 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ศึกษาประสิทธิภาพระบบงานให้บริการทางพิเศษในประเทศไทยตามคุณลักษณะกระบวนการ
ท างานและดัชนีชี้วัดกระบวนการท างานโดยประเมินประสิทธิภาพจากมาตรวัดกลยุทธ์ระดับที่ 1 
(level-1 Strategic Metric)  

2. ศึกษาการเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ระหว่างระบบงานให้บริการทางพิเศษในประเทศ
ไทยกับคู่เทียบทีเ่หมาะสมเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 

3. ศึกคุณลักษณะกระบวนการท างานด้านอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อดัชนีชี้วัดกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงานให้บริการทางพิเศษในประเทศไทย 

4. ศึกษากระบวนการจัดการองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับระบบงานให้บริการทางพิเศษเพ่ือเป็น
แนวทางสร้างนวัตกรรมให้กับระบบงานให้บริการทางพิเศษในประเทศไทย 
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การศึกษาปัจจัยของกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกจิขนส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น 

STUDY OF DECISION-MAKING PROCESS FACTORS FOR USING FOOD DELIVERY SERVICES 
THROUGH ONLINE APPLICATIONS  

 
เมธัส ตรีรัตนวารีสิน* รองศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ ** ดร.สุรัตน์  วงศ์รัตนภัสสร *** 

 
บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์กับกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการธุรกิจการขนส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นของคนกรุงเทพมหานครและพฤติกรรมการเลือกใช้ที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจการขนส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นของคนกรุงเทพมหานคร” โดย
ก าหนดตัวอย่างประชากรเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ ที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ , ค่าคะแนน
เฉลี่ย, Chi-Square, ONE-WAY ANOVA F-test และ T-test ผลการวิจัยพบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพสมรส โสด และมีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้ออาหารต่อครั้ง (ค่าอาหาร+ค่าบริการส่ง) 501-1,000 บาท ประเภทร้านอาหารที่สนใจสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น 
คือ ร้านอาหารฝรั่ง, เบอร์เกอร์, พิซซ่า ช่วงเวลาที่สั่งซื้อเป็นประจ า คือ ค่ า (18.01-24.00) การโฆษณาที่รับรู้ คือ 
การโฆษณาทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ การส่งเสริมการขายที่รับรู้ คือ การแถมคูปองส่วนลดค่าอาหาร การ
ติดต่อจากพนักงานที่รับรู้ คือ พนักงานแจกแคตตาล็อกอาหาร  แอพพลิเคชั่นที่ใช้บริการ คือ Foodpanda ใน
การศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการหาข้อมูล ด้านการประเมิน ด้านการ
ตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ โดยสิ่งที่ผู้ใช้บริการเห็นด้วยมากที่สุด ด้านการรับรู้ความต้องการ คือ 
ต้องการใช้บริการเพราะต้องการความสะดวกสบาย ด้านการหาข้อมูล คือ ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการจะศึกษา
ข้อมูลจากโฆษณาของบริษัทก่อน ด้านการประเมิน คือ ค่าบริการและค่าอาหารมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ด้าน
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ คือ ตัดสินใจซื้อเพราะประเภทอาหารและรสชาติของอาหาร ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 
คือ หลังเลือกใช้บริการจะกลับมาใช้บริการอีก  

*นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ วิทยาลัยบณัฑติศึกษาดา้นการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 

**อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยบัณฑติศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 

***อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 
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 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ความต้องการ และด้าน
การประเมิน อายุส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการหาข้อมูล ด้านการประเมิน 
ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ สถานภาพสมรสส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการหา
ข้อมูล ระดับการศึกษาส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการหาข้อมูล ด้านการ
ประเมิน ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ รายได้ต่อเดือนส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้าน
การรับรู้ความต้องการ ด้านการหาข้อมูล ด้านการประเมิน ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ อาชีพ
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ความต้องการ ด้านการหาข้อมูล ด้านการประเมิน ด้านการตัดสินใจ
ซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการเรื่องค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารต่อครั้งที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการหาข้อมูล, ด้านการตัดสินใจใช้บริการ ประเภทร้านอาหารที่สนใจสั่งซื้อ
ผ่านแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการหาข้อมูล, ด้านการประเมิน, 
ด้านการตัดสินใจใช้บริการ , ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อเป็นประจ าที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการรับรู้ความต้องการ , ด้านการตัดสินใจใช้บริการ, ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 
โฆษณาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมหลังซื้อ การส่งเสริมการขายที่
แตกต่างกันที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมหลังซื้อ การติดต่อจาก
พนักงานที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการรับรู้ความต้องการ, ด้านการหาข้อมูล
, ด้านการประเมิน, ด้านการตัดสินใจใช้บริการ, ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ แอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการรับรู้ความต้องการ, ด้านการหาข้อมูล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ค าส าคัญ:พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการ, กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 1 ในปัจจัย 4 ของมนุษย์ที่ส าคัญคือ "อาหาร" เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องรับประทานอาหารเพื่อด ารงชีวิต 
โดยในแต่ละวันนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีเราต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น แต่
เนื่องจากปัจจุบันคนไทยนั้นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะคนในกรุงเทพมหานคร เป็นผลมากจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการแข่งขันสูง รวมไปถึงการจราจรที่ติดขัดอย่างมากในกรุงเทพมหานคร 
ส่งผลผลให้ชีวิตหนึ่งวันมีเวลาน้อยลงจึงท าให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องประหยัดเวลาเพื่อไปท าอย่างอ่ืน 
การจะท าอาหารรับประทานเองทุกม้ือจึงเป็นเองที่ยุ่งยาก คนรุ่นใหม่จึงนิยมซื้ออาหารจากร้านกลับบ้านหรือออกไป
รับประทานนอกบ้าน รวมถึงการสั่งอาหารมาส่งถึงบ้าน (Delivery) จึงเป็นเหตุที่ท าการบริการขนส่งอาหารถึงที่
(Delivery) เจริญเติบโตและได้รับความนิยมในการบริโภคมากข้ึน เพราะสะดวกสบายประหยัดเวลาได้ ตรงกับ
ความต้องการของคนในปัจจุบันโดยเฉพาะคนวัยท างาน จึงท าให้เกิด "ธุรกิจรับขนส่งอาหารจากร้านดัง" เกิดข้ึน 
เช่น Foodpanda, Foodbyphone, Eatranger โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งCall center ไว้คอยรับบริการ เมื่อ
ลูกค้าโทรมาก็รับออเดอร์ แล้วจัดพนักงานมอเตอร์ไซค์ไปซื้ออาหารตามท่ีลูกค้าต้องการมาส่งถึงบ้าน โดยคิด
ค่าบริการส่งจากระยะทาง จนมาถึงปัจจุบันประชาชนนิยมใช้ Smart phone เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ประกอบการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมา สามารถสั่งซื้ออาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นแบบที่เดียวจบ ซึ่งในการวิจัยนี้จะท าให้ธุรกิจ
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ขนส่งอาหารทราบว่ากลยุทธ์ทางด้านการตลาดจะต้องมีการปรับปรุงอย่างไร ให้ตอบสนองความต้องการและวิถี
การด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด เพื่อพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายทางแอพพลิเคชั่นของ
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การท าวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์กับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจการขนส่ง
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่นของคนกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจการขนส่ง
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่นของคนกรุงเทพมหานคร 

     3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงธุรกิจขนส่งอาหารถึงที่ผ่านแอพพลิเคชั่น และใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างธุรกิจ 
 
สมมติฐานการท าวิจัย 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการการตัดสินใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นของ
ธุรกิจขนส่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 2. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่ง
ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นขนส่งอาหารถึงที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นขนส่งอาหารถึงที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
คน ได้จากการค านวณ สูตรไม่ทราบค่าตัวอย่างของ W.G. Cochran ก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 
โดยให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์                     
1. อาย ุ                                                  
2. เพศ                                                    
3. สถานภาพสมรส                             
4. ระดบัการศึกษา                               
5. อาชีพ                                    
6. รายไดต่้อเดือน 

 

พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ               
1. ค่าใชจ่้าย                       
2. ประเภทร้านอาหารในแอพพลิเคชัน่ 
3. ช่วงเวลาในการสั่งซ้ือประจ า            
4. การโฆษณา                                      
5. การส่งเสริมการขาย                          
6. การติดต่อจากพนกังาน 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ          
1. ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ               
2. ดา้นการหาขอ้มูล                
3. ดา้นการประเมิน              
4. ดา้นการตดัสินใจซ้ือ               
5. ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List)               
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการ เป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List)              
 ส่วนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งเป็นค าถามมาตรส่วนค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale 
 ก าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 95% ได้ค่า α = 0.872 หมายความว่าแบบสอบถามที่น าไป
ทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 95%  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาปัจจัยของกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจขนส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นของคน
กรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา พบว่าลักษณะประชาการศาสตร์ของผู้ใช้บริการขนส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรสส่วนใหญ่ โสด และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมาก
ทีสุ่ด รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ 50,000 บาทขึ้นไป อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
 
ตารางที ่1 ลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 312 78 

21-30 ปี 174 43.5 
โสด 345 86.25 

ปริญญาตรี 230 57.5 
50,000 บาทขึ้นไป 87 21.75 

พนักงานบริษัทเอกชน 161 40.25 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
  
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 
 จากการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการเลือกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 ราย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารต่อครั้ง (ค่าอาหาร+ค่าบริการส่ง) 501-1,000 
บาท ประเภทร้านอาหารที่สนใจสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ คือ ร้านอาหารฝรั่ง, เบอร์เกอร์, พิซซ่า ช่วงเวลา
ที่สั่งซื้อเป็นประจ า คือ ค่ า (18.01-24.00) การโฆษณาที่รับรู้ได้มากที่สุด คือ การโฆษณาทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย
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ต่างๆ การส่งเสริมการขายที่ได้รับรู้มากท่ีสุด คือ การแถมคูปองส่วนลดค่าอาหาร การติดต่อจากพนักงานที่พบมาก
ที่สุด คือ พนักงานแจกแคตตาล็อกอาหาร  แอพพลิเคชั่นที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ Foodpanda 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
501-1,000 บาท 190 47.5 

ร้านอาหารฝรั่ง, เบอร์เกอร์, พิซซ่า 292 73 
ค่ า (18.01-24.00) 197 44.75 

การโฆษณาทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ 321 80.25 
การแถมคูปองส่วนลดค่าอาหาร 228 57 
พนักงานแจกแคตตาล็อกอาหาร 211 52.75 

Foodpanda 141 35.25 
ทีม่า : จากการส ารวจ 
 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 
 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการรับรู้
ความต้องการ ด้านการหาข้อมูล ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ มีความเห็นอยู่ในระดับ มาก และด้านการประเมิน ด้าน
การตัดสินใจซื้อ มีความเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ตารางท่ี 3 กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 
 

 ด้านการรับรู้
ความต้องการ 

ด้านการหา
ข้อมูล 

ด้านการ
ประเมิน 

ด้านการ
ตัดสินใจใช้

บริการ 

ด้านพฤติกรรม
หลังซื้อ 

ค่าเฉลี่ย 4.164 3.756 4.391 4.265 3.934 
S.D. 0.752 0.938 0.725 0.713 0.711 

ความหมาย มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 
  
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน พิจารณาปัจจัยของกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานที่  1 ลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการการตัดสินใช้บริการผ่าน
แอพพลิเคชั่นของธุรกิจขนส่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

เพศ : จากการทดสอบ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นของธุรกิจขนส่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครด้านการหาข้อมูล, ด้าน
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การตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ แต่มีผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อด้านการรับรู้ความต้องการ และ
ด้านการประเมิน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

อายุ : จากการทดสอบ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจ
ใช้บริการ ด้านการรับรู้ความต้องการ , ด้านการหาข้อมูล, ด้านการประเมิน , ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้าน
พฤติกรรมหลังซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สถานภาพสมรส : จากการทดสอบ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นของธุรกิจขนส่งอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครด้านการรับรู้ความต้องการ, ด้านการประเมิน, ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ แต่
ส่งผลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อด้านการหาข้อมูล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ระดับการศึกษา : จากการทดสอบ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์
ต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ด้านการรับรู้ความต้องการ , ด้านการหาข้อมูล, ด้านการประเมิน, ด้านการ
ตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

รายได้ต่อเดือน : จากการทดสอบ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการ ด้านการรับรู้ความต้องการ, ด้านการหาข้อมูล, ด้านการประเมิน, ด้านการตัดสินใจ
ซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

อาชีพ : จากการทดสอบ พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการ ด้านการรับรู้ความต้องการ, ด้านการหาข้อมูล, ด้านการประเมิน, ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้าน
พฤติกรรมหลังซื้อ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์กับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 
 

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ T Sig. ความหมาย 

เพศ 1. ด้านการรับรู้ความต้องการ 1.820 0.000* สัมพันธ์กัน 
2. ด้านการหาข้อมูล 3.432 0.320 ไม่สัมพันธ์กัน 
3. ด้านการประเมิน 2.456 0.004* สัมพันธ์กัน 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 1.142 0.746 ไม่สัมพันธ์กัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 5.087 0.078 ไม่สัมพันธ์กัน 

อายุ 1. ด้านการรับรู้ความต้องการ 77.082 0.000* สัมพันธ์กัน 
2. ด้านการหาข้อมูล 113.116 0.000* สัมพันธ์กัน 
3. ด้านการประเมิน 71.854 0.000* สัมพันธ์กัน 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 78.708 0.000* สัมพันธ์กัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 131.264 0.000* สัมพันธ์กัน 

สถานภาพสมรส 1. ด้านการรับรู้ความต้องการ 11.831 0.756 ไม่สัมพันธ์กัน 
2. ด้านการหาข้อมูล 42.195 0.012* สัมพันธ์กัน 
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3. ด้านการประเมิน 13.031 0.671 ไม่สัมพันธ์กัน 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 20.727 0.109 ไม่สัมพันธ์กัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 23.182 0.109 ไม่สัมพันธ์กัน 

ระดับการศึกษา 1. ด้านการรับรู้ความต้องการ 128.320 0.000* สัมพันธ์กัน 
2. ด้านการหาข้อมูล 156.008 0.000* สัมพันธ์กัน 
3. ด้านการประเมิน 69.247 0.000* สัมพันธ์กัน 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 60.963 0.000* สัมพันธ์กัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 135.596 0.000* สัมพันธ์กัน 

รายได้ต่อเดือน 1. ด้านการรับรู้ความต้องการ 95.351 0.000* สัมพันธ์กัน 
2. ด้านการหาข้อมูล 163.344 0.000* สัมพันธ์กัน 
3. ด้านการประเมิน 114.044 0.000* สัมพันธ์กัน 

 
ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

รายได้ต่อเดือน 4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 124.351 0.000* สัมพันธ์กัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 117.502 0.000* สัมพันธ์กัน 

อาชีพ 1. ด้านการรับรู้ความต้องการ 121.835 0.000* สัมพันธ์กัน 
2. ด้านการหาข้อมูล 244.122 0.000* สัมพันธ์กัน 
3. ด้านการประเมิน 72.503 0.001* สัมพันธ์กัน 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 124.895 0.000* สัมพันธ์กัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 120.010 0.000* สัมพันธ์กัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร  
 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ืออาหารต่อครั้ง : จากการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารต่อครั้งที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการหาข้อมูล 
และด้านการตัดสินใจใช้บริการ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารต่อครั้งที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการรับรู้ความ
ต้องการ, ด้านการประเมิน และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ ไม่แตกต่างกัน 
 ประเภทร้านอาหารที่สนใจสั่งซ้ือผ่านแอพพลิเคชั่น : จากการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการเรื่องประเภทร้านอาหารที่สนใจสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคด้านการหาข้อมูล, ด้านการประเมิน, ด้านการตัดสินใจใช้บริการและด้านพฤติกรรมหลังซื้อ แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วน พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเรื่องประเภทร้านอาหารที่สนใจสั่งซื้อผ่าน
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แอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการรับรู้ความต้องการ ไม่แตกต่าง
กัน 
 ช่วงเวลาที่สั่งซ้ือเป็นประจ า : จากการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเรื่องช่วงเวลาที่สั่งซื้อ
เป็นประจ าที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการรับรู้ความต้องการ, ด้านการ
ตัดสินใจใช้บริการ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วน พฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการเรื่องช่วงเวลาที่สั่งซื้อเป็นประจ าที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้าน
การหาข้อมูล และด้านการประเมิน ไม่แตกต่างกัน 
 การโฆษณา : จากการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเรื่องโฆษณาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมหลังซื้อ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พฤติกรรม
การเลือกใช้บริการเรื่องโฆษณาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการรับรู้ความ
ต้องการ, ด้านการหาข้อมูล, ด้านการประเมินและด้านการตัดสินใจใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน                                                                  
  
 การส่งเสริมการขาย : จากการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเรื่องการส่งเสริมการขายที่
แตกต่างกันที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมหลังซื้อ แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วน พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเรื่องการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการรับรู้ความต้องการ, ด้านการหาข้อมูล, ด้านการประเมิน และด้านการ
ตัดสินใจใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน 
  
การติดต่อจากพนักงาน : จากการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเรื่องการติดต่อจากพนักงานที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการรับรู้ความต้องการ, ด้านการหาข้อมูล, ด้านการ
ประเมิน, ด้านการตัดสินใจใช้บริการ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 แอพพลิเคชั่น : จากการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการรับรู้ความต้องการ และด้านการหาข้อมูล แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วน พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเรื่องแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้านการประเมิน , ด้านการตัดสินใจใช้บริการ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ ไม่
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 5 อิทธิพลของพฤติกรรมการเลือกใช้บริการกับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ 
 

พฤติกรรมการเลือกใช้
บริการ 

กระบวนการตัดสินใจใช้
บริการ 

F Sig. ความหมาย 

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหาร
ต่อครั้ง 

1. ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ 

1.621 0.184 ไม่แตกต่างกัน 

2. ด้านการหาข้อมูล 3.222 0.023* แตกต่างกัน 
3. ด้านการประเมิน 1.777 0.151 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 2.794 0.040* แตกต่างกัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 1.594 0.190 ไม่แตกต่างกัน 

ประเภทร้านอาหารที่สนใจ
สั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น 

1. ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ 

2.210 0.067 ไม่แตกต่างกัน 

2. ด้านการหาข้อมูล 5.094 0.001* แตกต่างกัน 
3. ด้านการประเมิน 4.512 0.001* แตกต่างกัน 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 3.727 0.005* แตกต่างกัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 9.520 0.000* แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลาที่สั่งซื้อเป็นประจ า 1. ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ 

7.317 0.000* แตกต่างกัน 

2. ด้านการหาข้อมูล 0.555 0.645 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านการประเมิน 0.569 0.635 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 3.219 0.023* แตกต่างกัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 3.086 0.027* แตกต่างกัน 

โฆษณา 1. ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ 

1.791 0.168 ไม่แตกต่างกัน 

2. ด้านการหาข้อมูล 1.074 0.343 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านการประเมิน 2.273 0.104 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 1.739 0.177 ไม่แตกต่างกัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 3.063 0.048* แตกต่างกัน 

การส่งเสริมการขาย 1. ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ 

2.115 0.117 ไม่แตกต่างกัน 

2. ด้านการหาข้อมูล 0.729 0.483 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านการประเมิน 2.769 0.064 ไม่แตกต่างกัน 
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4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 1.474 0.230 ไม่แตกต่างกัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 10.118 0.000* แตกต่างกัน 

การตดิต่อจากพนักงาน 1. ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ 

7.211 0.001* แตกต่างกัน 

2. ด้านการหาข้อมูล 6.258 0.002* แตกต่างกัน 
3. ด้านการประเมิน 15.663 0.000* แตกต่างกัน 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 7.779 0.000* แตกต่างกัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 30.299 0.000* แตกต่างกนั 

แอพพลิเคชั่น 1. ด้านการรับรู้ความ
ต้องการ 

5.398 0.001* แตกต่างกัน 

2. ด้านการหาข้อมูล 3.199 0.023* แตกต่างกัน 
3. ด้านการประเมิน 1.802 0.146 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 1.150 0.329 ไม่แตกต่างกัน 
5. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ 0.351 0.788 ไม่แตกตา่งกัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 
การอภิปรายผล  
 จากการศึกษาปัจจัยของกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจขนส่งอาหารโดยผ่านแอพพลิเคชั่น สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ จากการส ารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพสมรส โสด และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 50,000 บาท
ขึ้นไป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2552, หน้า 57-59). ได้กล่าวไว้
ว่า ลักษณะทางที่เกี่ยวข้องประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและใช้สถิติที่วัดได้ของประชากรช่วยก าหนดตลาด
เป้าหมายได ้
 2. พฤติกรรมการใช้บริการ จากการส ารวจพบว่า มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารต่อครั้ง (ค่าอาหาร+
ค่าบริการส่ง) 501-1,000 บาท ประเภทร้านอาหารที่สนใจสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น คือ ร้านอาหารฝรั่ง, เบอร์เกอร์, 
พิซซ่า ช่วงเวลาที่สั่งซื้อเป็นประจ า คือ ค่ า (18.01-24.00) การโฆษณาที่รับรู้ คือ การโฆษณาทางเว็บไซต์โซเชียล
มีเดียต่างๆ การส่งเสริมการขายที่รับรู้ คือ การแถมคูปองส่วนลดค่าอาหาร การติดต่อจากพนักงานที่รับรู้ คือ 
พนักงานแจกแคตตาล็อกอาหาร แอพพลิเคชั่นที่ใช้บริการ คือ Foodpanda ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ "สิริกร 
เดลิเวอรี่” ปิ่นโตสั่งได้อาหารครอบครัวคนกรุงฯ ยุคใหม่. ได้สรุปไว้ว่า พฤติกรรมการเลือกในการเลือกใช้บริการส่ง
อาหาร ถึงท่ี (Delivery) สามารถเป็นตัวชี้วัดความต้องการบริการเบื้องต้นของตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
 3. ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ด้านการรับรู้ความต้องการ, ด้านการหาข้อมูล, ด้านการ
ประเมิน, ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังซื้อ โดยสิ่งที่ผู้ใช้บริการเห็นด้วยมากท่ีสุด ด้านการรับรู้ความ
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ต้องการ คือ ต้องการใช้บริการเพราะต้องการความสะดวกสบาย ด้านการหาข้อมูล คือ ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการ
จะศึกษาข้อมูลจากโฆษณาของบริษัทก่อน ด้านการประเมิน คือ ค่าบริการและค่าอาหารมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการ ด้านการตัดสินใจใช้บริการ คือ ตัดสินใจซื้อเพราะประเภทอาหารและรสชาติของอาหาร ด้าน
พฤติกรรมหลังซื้อ คือ หลังเลือกใช้บริการจะกลับมาใช้บริการอีก 
 4. การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์กับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจการขนส่ง
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่นของคนกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศ,  ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส 
และอาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณนภา สดุดีชีวิน. (2550). ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการส่งอาหารนอกสถานที่ของร้านแมคโดนัลด์ (McDelivery) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง, ระดับการศึกษาปริญญาตรี, โสด และมีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน 
 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจการขนส่ง
อาหารผ่านแอพพลิเคชั่นของคนกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ความต้องการ พบว่า ช่วงเวลาที่สั่งซื้อเป็นประจ า, 
การติดต่อจากพนักงาน และแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับบทความผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์.(2554). “สูตรปั้นแบรนด์ไทยติดตลาดโลกโกยพันล้านธุรกิจ
ร้านอาหารเครือ S&P” ที่กล่าวไว้ว่า การสร้างแบรนด์จ าเป็นต้องให้ความสัมพันธ์กับการเข้าถึงลูกค้า ยิ่งตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งจะพิชิตใจลูกค้าได้มากขึ้น 
 ด้านการหาข้อมูล พบว่า ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารต่อครั้ง , ประเภทของร้านอาหาร, การติดต่อจาก
พนักงาน และแอพพลิเคชั่น ที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
บทความของ จิราภรณ์  นิ่มกร. (2545). บทบาทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแง่ของการเป็นช่องทางการตลาด
ของธุรกิจอาหารแบบส่งถึงที่ได้สรุปไว้ว่า กลยุทธ์การใช้พนักงานขายตรง และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย มีผล
ต่อการตัดใจซื้อเพ่ิมข้ึน เพราะผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย  
 ด้านการประเมิน พบว่า ประเภทของร้านอาหาร และการติดต่อจากพนักงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกัน  
 ด้านการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารต่อครั้ง, ประเภทของร้านอาหาร, ช่วงเวลา
ที่สั่งซื้อประจ า และการติดต่อจากพนักงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี เพ็ชรสอน. (2553). การสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Delivery) 
ของผู้บริโภคอาหารส่งตรงถึงที่ในเขตพ้ืนที่บางนา กรุงเทพมหานคร . พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการอาหารเดลิเวอรี่ 
ตัดสินใจใช้บริการจากการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยการบริการแบบเป็นกันเองมากท่ีสุด  
 ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ พบว่า ประเภทของร้านอาหาร, ช่วงเวลาที่สั่งซื้อประจ า, การโฆษณา, การส่งเสริม
การขาย และการติดต่อจากพนักงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ธงชัย สนติวงษ์. (2540, หน้า 50-52). กล่าวโดย สรุปไว้ว่า การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจะท าให้ผู้บริโภค
คุ้นชินกับองค์กร และเป็นการเน้นย้ า ตราสินค้าเพ่ือให้เกิดการจดจ า 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ดังนี้ 
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 ด้านการรับรู้ความต้องการ สิ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างซึ่งควรพิจารณา ได้แก่ เพศ, อายุ ระดับการศึกษา, 
รายได้ต่อเดือน, อาชีพ, การติดต่อจากพนักงาน และแอพพลิเคชั่น เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับปัจจัยที่
แตกต่างกัน เช่น ศึกษาแอพพลิเคชั่นคู่แข่งทางธุรกิจว่าเป็นอย่างไร เพ่ือพัฒนาแอพพลิชั่นให้น ากว่าคู่แข่งอยู่
ตลอดเวลา ทั้งการใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากกว่าคู่แข่ง มีร้านอาหารให้มากกว่าคู่แข่ง และมีระบบสมาชิกที่
บันทึกข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าเพ่ือสื่อสารการตลาดได้ตรงและเข้าถึงลูกค้ามากกว่าคู่แข่ง  
 ด้านการหาข้อมูล สิ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างซึ่งควรพิจารณาได้แก่ อายุ , สถานภาพสมรส, ระดับ
การศึกษา, รายได้ต่อเดือน, อาชีพ, ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารต่อครั้ง, ประเภทร้านอาหารที่สนใจสั่งซื้อผ่าน
แอพพลิเคชั่น, การติดต่อจากพนักงาน และแอพพลิเคชั่น เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น 
อบรมพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงให้สุภาพ บริการดี ตรงเวลา ได้มาตรฐาน และรู้ข้อมูลที่จะต้องใช้สื่อสารกับ
ลูกค้าในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะข้อมูลทางการตลาดเพ่ือให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด โดยใช้วิธีการแจกแคตตาล็อค
อาหารให้ลูกค้าโดยตรง เพราะจากการส ารวจพบว่าเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด 
 ด้านการประเมิน สิ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างซึ่งควรพิจารณา ได้แก่ เพศ , อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้
ต่อเดือน, อาชีพ, ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารต่อครั้ง, ประเภทร้านอาหารที่สนใจสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น และการ
ติดต่อจากพนักงาน เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น พัฒนากลยุทธ์การคิดราคาค่าส่งตาม
ระยะทางจริงจากร้านอาหารถึงสถานที่จัดส่ง โดยพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถบอกลูกค้าได้ว่า ร้านอาหารที่
ลูกค้าต้องการจะสั่งซื้อมีระยะทางห่างจากสถานที่จัดส่งกี่กิโลเมตร แล้วค านวณราคาออกมาให้ลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส และโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าจัดส่งตามจริง เพ่ือส่งข้อมูลถึงลูกค้าได้ว่า
แอพพลิเคชั่นมีราคาตามระยะทางจริง ยุติธรรม และสามารถใช้งานได้ง่าย 
 ด้านการตัดสินใจซื้อ สิ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างซึ่งควรพิจารณา ได้แก่ อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้ต่อ
เดือน, อาชีพ, ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารต่อครั้ง, ประเภทร้านอาหารที่สนใจสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น, ช่วงเวลาที่
สั่งซื้อเป็นประจ า และการติดต่อจากพนักงาน เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น พัฒนาใน
เรื่องของการเพ่ิมประเภทร้านอาหารให้หลากหลายมากที่สุดในแอพพลิเคชั่น โดยจัดตั้งทีมไปเก็บข้อมูลร้านอาหาร
ต่างๆ มาลงข้อมูลในแอพพลิเคชั่น และจัดให้มีการลงทะเบียนร้านอาหารด้วยตัวเองในแอพพลิเคชั่นเพ่ือให้
ร้านอาหารสามารถเข้ามาอยู่ในแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตั วเองอีกทาง จะท าให้เกิดการเพ่ิมของร้านอาหารใน
แอพพลิเคชั่นอย่างรวดเร็ว 
 ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ สิ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่างซึ่งควรพิจารณา ได้แก่ อายุ , ระดับการศึกษา, รายได้
ต่อเดือน, อาชีพ, ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ออาหารต่อครั้ง, ประเภทร้านอาหารที่สนใจสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น , 
ช่วงเวลาที่สั่งซื้อเป็นประจ า, การโฆษณา, การส่งเสริมการขาย และการติดต่อจากพนักงาน เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ให้
เหมาะสมปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น โฆษณาให้ถูกช่องทางกับลูกค้า เพ่ือให้กระตุ้นการซื้อซ้ าและการบอกต่อที่ดีต่อ
ลูกค้าใหม่ โดยเน้นโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ เพราะเป็นช่องทางที่ส ารวจมาแล้วว่ามาก
ที่สุดถึง 80.25%  ส่งเสริมการขายให้ถูกช่องทางเพ่ือ ท าให้เกิดพฤติกรรมหลังซื้อที่ดีทั้งการซื้อซ้ าและการบอกต่อ 
จากการส ารวจพบว่าช่องทางส่งเสริมการขายที่เข้าถึงที่มากที่สุดคือ การแถมคูปองส่วนลดค่าอาหาร 57% จึงควร
เน้นทางช่องนี้มากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งอาหารถึงที่ผ่านแอพพลิเคชั่น 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินการของธุรกิจขนส่งอาหารถึงท่ีผ่านแอพพลิเคชั่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน   
 3. ศึกษาโอกาส ความเป็นไปได้และแนวโน้มในการพัฒนาของธุรกิจขนส่งอาหารถึงที่ผ่านแอพพลิเคชั่น 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขต
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THE MARKETING MIX FACTORS WHICH INFLUENCE THE  DECISION ON PURCHASING 
SUPPLEMENTS OF THE ELDERLY IN BANGKOK 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครโดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test , ANOVA 
และ Pearson Correlation ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.2 มีอายุระหว่าง 50-60 ปี ร้อยละ 56.3 สถานภาพสมรส ร้อย
ละ 57.5 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 62.4 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ42.3 และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15 ,000 บาท ร้อยละ 35.8 มีพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้าน
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อซุปไก่สกัดมากที่สุด โดยมีเหตุผลในการซื้อคือใส่ใจรัก
สุขภาพ ซื้อบ่อยมากที่สุดคือ 1 ครั้งต่อเดือนความถี่ในการบริโภคคือบริโภคทุกวัน ส่วนใหญ่บริโภคชนิดเม็ดและ
แคปซูล และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อจ านวนเงิน 401- 600 บาทต่อครั้ง ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3 อันดับแรกได้แก่ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้อยละ 83 ด้านการส่งเสริมการตลาดร้อยละ 79 และด้านผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 67 
 
ค าส าคัญ: 
 การตัดสินใจซื้อ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผู้สูงอายุ 
 
ABSTRACT  
 This research aims to study the factors that influence the decision on purchasing 
supplements of the elderly in Bangkok.The sample was 400 people which was collected by 
using questionnaires as a tool. Moreover, This study use statistical method such as frequency, 
mean, standard deviation, t-test, ANOVA and Pearson Correlation to analysis. The result can be 
summarized as follows. 
  Elderly, who decide to buy the supplements mostly were female at 53.2 percent which 
aged between 50-60 year old. 56.3 percent have status of marriage. 57.5 percent educated at 
below Bachelor's Degree. 62.4 percent, while 42.3 percent was freelance. 35.8 percent have 
monthly income less than 15,000 bath/month. In case of the products, the result illustrated 
that the elder choose to buy the Essence of Chicken with the Reasons of health conscious.  
 The most frequently purchased 1 time/month. The frequency of consumption is daily. 
Most consumers like to consume in type of tablets and capsules. Customer have cost of 
consumption approximately 401-600 bath/time. The marketing mix factors affected to decision 
with the first 3 purchasing supplements including the product, pricing and promotions. The 
hypothesis testing indicated that the personal factors including of the elderly gender, age, 
education, occupation and the difference of an average monthly income have different effect 
on consuming supplements at statistical significant level 5%. In addition there are 3 essential 
complements of marketing mix which have an influence to the purchasing decision; including 
the distribution 83 percent, the market promotion 79 percent and products 67 percent. 
KEYWORDS:  
 Decision, Supplements, Elderly 
 
บทน า 

ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนประชากร
วัยท างานและวัยเด็กลดลง  เนื่องจากอัตราการเกิดและการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องท าให้ประชากร
โดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรคือ ประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุมี
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แนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ชมพูนุท พรหมภักดิ์) แต่เมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ปัญหาสุขภาพก็ตามมาเพราะความเสื่อมของ
ร่างกาย ซึ่งเกิดจากร่างกายไม่สามารถดูดซึมอาหารได้ตามปกติ จึงจ าเป็นต้องได้รับสารอาหารบางชนิดเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการท างานในร่างกายให้ปกติ ผู้สูงอายุจ านวนมากจึงนิยมบริโภควิตามินหรืออาหารเสริม
เพ่ือสุขภาพเพ่ือทดแทนสารอาหารจ าเป็นที่ขาดหายไปและเพ่ือเพ่ิมระบบภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย  

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นได้รับความนิยมทั่วโลก เพราะผู้คนส่วนมากหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นส่งผล
ให้เกิดความนิยมทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จ านวนมากมาสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง
โภชนาการและเรื่องของสุขภาพ อาทิเช่นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มีการยืนยันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ซุปไก่สกัด โสม รังนกและชาเขียวเป็นต้น ด้วยสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ท าให้เกิดความ
นิยมในหมู่ผู้บริโภค และปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก าลังเป็นที่นิยมมากในกลุ่มวัยผู้สูงอายุเนื่องจากการ
หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเพ่ือให้มีอายุที่ยืนยาว เพราะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยชราแล้วนั่นก็คือวัยที่เป็นช่วงบั้นปลาย
ของชีวิต เป็นวัยที่มีความเสื่อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสมอง การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนั้นจึง
สามารถช่วยได้โดยการให้ความส าคัญในเรื่องของโภชนาการและอาหารเสริม 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส าหรับภาคธุรกิจถือเป็นโอกาสอันดีส าหรับการจับตลาดผู้สูงอายุ เพราะประเทศ
ไทยมีจ านวนผู้สูงอายุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการก้าวเข้าสูงสังคมผู้สูงวัย ท าให้ตลาดผู้สูงอายุในประเทศไทยก าลัง
เป็นตลาดที่ขยายกว้างมากข้ึน ผู้สูงอายุจะกลายเป็นก าลังซื้อส าคัญในอนาคต และมีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อจับจ่ายใช้
สอยสินค้าเพ่ือตัวเองและบุคคลใกล้ชิด  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงในเชิงของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมของกลุ่มวัยผู้สูงอายุที่จะมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือแสวงหาความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ความต้องการ ความคิดเห็นและ
ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยสูงอายุ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ที่ต้องการเจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ ได้น าเอาข้อมูล
ที่ได้ไปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภค เพ่ือน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สู ง อายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สู งอายุในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
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2. อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

3. สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

4. ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

5. อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สู งอายุในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

7. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
ของกลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อของ
กลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

9. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีความสัมพันธ์ต่อ
การตดัสินใจซื้อของกลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

10. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจซื้อของกลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                        ตั ว แ ป ร ต า ม  ( Dependent 
Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
(Distribution Channel) 

 

การตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์เสริม
อาหารของกลุ่มวยัผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย 
ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
กลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้การส ารวจ และใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม  
 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ได้จากการค านวณของ Taro Yamane 
โดยให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionaire) ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา
ในลักษณะแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค าตอบ (Rating  Scale) ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลประเภท อันตรภาคชั้น (Interval  Scale) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีลักษณะเป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 
400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.2 มีอายุ 50 - 60 ปี ร้อยละ 56.3 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 57.5 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 62.4 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
ร้อยละ42.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 35.8 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 
  ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 
อายุ 50 - 60 

213 
225 

53.2 
56.3 

สถานภาพสมรส 230 57.5 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรี 
อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพ
อิสระ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า 

250 
169 
143 

62.4 
42.3 
35.8 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญเรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีระดับความส าคัญมาก  
 
ตารางท่ี 1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 
  ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

ค่าเฉลี่ย 4.23 4.15 3.86 3.92 
S.D. .403 .496 .605 .562 
ความหมาย มากที่สุด มาก    มาก มาก 

ที่มา: จากการค านวณ 
               
              ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ เลือกซื้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อซุปไก่สกัดมากที่สุดมีเหตุผลในการซื้อคือ รักสุขภาพ ซื้อบ่อยมากที่สุด คือซื้อเดือนละครั้ง 
ความถี่ในการบริโภคคือบริโภคทุกวัน โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดและแคปซูลมกที่สุด มีค่าใช้จ่าย
ในการซื้อคิดเป็นจ านวนเงิน 401- 600 บาทต่อครั้ง และนอกจากจะซื้อเพ่ือบริโภคเองแล้วผู้ตอบแบบสอบถามยังมี
เหตุผลอื่นในการซื้อคือซื้อเพ่ือน าไปเยี่ยมผู้ป่วยมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 1.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 

ข้อมูล ผลส่วนใหญ่ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ซ้ือ ซุปไก่สกัด 149 37.2 
2. เหตุผลส าคัญท่ีสุดในการซื้อ รักสุขภาพ 201 50.1 
3. ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ่อยแค่

ไหน 1 ครั้งต่อเดือน    228 57.0 
4. ความถี่ในการบริโภค ทุกวัน 179 44.8 
5. ชนิดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เม็ดและแคปซูล 259 64.8 
6. งบประมาณในการซื้อ  401-600 บาทต่อครั้ง 118 29.5 
7. เหตุผลอื่นๆในการซื้อ เพ่ือน าไปเยี่ยมผู้ป่วย 208 52.0 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 
 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 เพศ : จากผลการทดสอบพบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ต่างกัน 
  อายุ : จากผลการทดสอบพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ต่างกัน 
            ระดับการศึกษา  : จากผลการทดสอบพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต่างกัน 
 อาชีพ : จากผลการทดสอบพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ต่างกัน 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  : จากผลการทดสอบพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต่างกัน 
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ตารางท่ี 1.4 เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปร N Mean SD T Sig. 
1. เพศ ชาย 187 3.99   

.381 
2.59 0.010* 

 หญิง 213 4.09 .378   
2. อายุ อายุ 50 - 60  ปี 225 3.99 .400 3.29 0.001** 
 อายุ 61 - 70 ปี 98 4.05 .339   
 อายุ 71 - 80 ปี  73 4.16 .361   
 มากกว่า 80 ขึ้นไป 4 4.14 .278   
3. สถานภาพสมรส โสด  79 4.03 .353 -.156 0.932 
 สมรส 230 4.05 .410   
 อย่าร้าง/แยกกันอยู่  49 4.03 .244   
 หม้าย/(คูส่มรสเสียชีวิต) 42 4.02 .416   
4. ระดับศึกษาสูงสุด ต่ ากว่าปริญญาตรี 250 3.95 .387 6.07 0.000** 
 ปริญญาตรี 135 4.20 .308   
 สูงกว่าปริญญาตรี 15 4.16 .416   
5. อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 122 3.86 .326 5.76 0.000** 
 รับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
13 4.24 .266   

 แม่บ้าน/พ่อบ้าน  65 4.08 .352   
 ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 169 4.13 .390   
 เกษียณอายุราชการ                  31 4.09 .404   
6.ราย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ
เดือน 

ต่ ากว่า 15,000 บาท   143 3.83 .365 5.38 0.000** 

 15,000 - 29,999 บาท 123 4.19 .302   
 
 

30,000 - 44,999 บาท   
45,000 บาทข้ึนไป  

62 
72 

4.22 
4.06 

.311 

.397 
  

ที่มา : จากการค านวณ 
 
               สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันโดยแบ่งเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย 
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            ด้านผลิตภัณฑ์ : จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
(r =.674 ) โดยสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร้อยละ 
67 
 ด้านราคา : จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทางด้านราคามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง     ( r 
=.610 ) โดยสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 
6  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย : จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r =.839 ) โดยสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 83 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด : จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง (r =.794 ) โดยสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ร้อยละ 79 (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที่ 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุและส่วนประสมทาง

การตลาด     
  

Correlations 
 ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้าน 

ราคา 
ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัด
จ าหน่าย 

ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริม

การตลาด 

การตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร 

ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

1.00 .210** .504** .387** .674** 

ปัจจัยด้าน 
ราคา 

.210** 1.00 .303** .298** .610** 

ปัจจัยด้าน
ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

.504** .303** 1.00 .574** .839** 

ปัจจัยด้าน
การส่งเสริม
การตลาด 

.387** .298** .574** 1.00 .794** 

ที่มา : จากการค านวณ 
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การอภิปรายผล 
 การศึกษา เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคัญท่ีสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมอง
และความจ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากการศึกษา
พบว่า  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.45) ดังนั้นด้านผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 
บรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่สะอาด บรรจุภัณฑ์มีลักษณะที่ปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากระบุส่วนผสมอย่างชัดเจน 
บรรจุภัณฑ์มีฉลากบอกวิธีบริโภคชัดเจน บรรจุภัณฑ์มีฉลากบอกวันหมดอายุชัดเจน ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมจากสาร
สกัดธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติอ่ืนๆมากกว่าคุณสมบัติพ้ืนฐาน ผลิตภัณฑ์มีขนาดรับประทานง่าย ผลิตภัณฑ์
น าเข้ามาจากต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีส่วนท าให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น 
 ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15) ซึ่งสอดคล้องกับ ปาณิศรา  สิริเอกศาสตร์ ( 2556 )ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นของผู้บริโภคโดย
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านราคามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.03) ดังนั้นด้านราคาประกอบด้วย ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคา
เหมาะสมกับปริมาณ และผลิตภัณฑ์มีหลายราคาให้เลือก ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ
การตั้งราคาสินค้าให้ถูกต้อง โดยน าข้อมูลจากการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการก าหนดราคาสินค้าเพ่ือให้ได้ราคาที่
เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) ซึ่งสอดคล้องกับ  
จิดาภา  เรียบร้อย (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
เขตธนบุรีในการซื้อเครื่องส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คนจาก
การศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92)  ดังนั้นด้าน
ช่องทางทางการจัดจ าหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มีจ าหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป ผลิตภัณฑ์มีจ าหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์มีจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อและสามารถหาซื้อได้ตลอด 24 
ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์มีจ าหน่ายในร้าน Boots/Watson และมีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน เป็นเป้าหมายส าคัญของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์คือ การกระจายสินค้าไปยังกลุ่มผู้บริโภคนั้น ผู้ประกอบการจะต้องค านึงเป็นอย่างมากคือ 
เรื่องสถานท่ีจัดจ าหน่าย เพ่ือที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของรูซีตา แซ (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อ
การซื้ออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดยะลา โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนจากการศึกษา 
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พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04)  ดังนั้นด้านการส่งเสริม
การตลาด ประกอบด้วย การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  อาทิโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์/นิตยสารเป็นต้น การใช้
พนักงานขาย อาทิ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และพนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี และการส่งเสริมการขาย อาทิ การรับประกันคุณภาพสินค้า การลดราคาสินค้าและการ
จัดเซ็ตผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ ซึ่งสื่อต่างๆเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อีกทั้ง ยังเป็น
การการจูงใจ (motivation) เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อผู้บริโภคมาก ถ้ามีการจูงใจที่ตรงใจผู้บริโภคได้มากสินค้าก็จะถูก
จ าหน่ายอย่างรวดเร็ว  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
กลุ่มวัยผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้สูงอายุที่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้จากการวิจัยนี้ ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 50 -60 ปี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ รายได้เฉลี่ย ต่อเดือนต่ ากว่า 
15,000 บาท ซึ่งนักการตลาดหรือผู้ประกอบกิจการธุรกิจ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากมีพฤติกรรม
การซื้อสูงสุด จากข้อมูลดังกล่าวสามารถน าข้อมูลที่ได้มาวางเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย 

 2. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควรให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ที่มี
ลักษณะสะอาดปลอดภัยมีฉลากระบุส่วนผสม วิธีการบริโภค ข้อควรระวังและวันหมดอายุชัดเจน เพ่ือให้
รายละเอียดที่ชัดเจนกับลูกค้า การที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติอ่ืนมากกว่าคุณสมบัติพ้ืนฐานเป็นอีก
คุณสมบัติหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญ อาจเป็นเพราะผู้บริโภคบางคนต้องการได้รับการบ ารุงหลายระบบ ดังนั้น
การที่ผลิตภัณฑ์สามารถบ ารุงร่างกายได้หลายส่วนเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการ และผลิตภัณฑ์มีส่วนผสม
จากธรรมชาติเนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับส่วนผสมที่สกัดจากธรรมชาติมาเป็น
ส่วนประกอบในการผลิต เนื่องจากเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติปลอดสารพิษและส่งผลดีต่อสุขภาพ
ระยะยาว 
 3. ด้านราคา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ประโยชน์
ที่ได้รับคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป การที่ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละชิ้นย่อมต้องการของที่มีคุณภาพดี ดังนั้น
ผู้ประกอบควรใส่ใจในรายละเอียดของสินค้า เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เช่นบอก รายละเอียดประโยชน์
ของสินค้า เพื่อที่ผู้บริโภคจะทราบถึงประโยชน์ของสินค้า เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และควรตั้ง
ราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ผลิตภัณฑ์ควรมีหลายราคาให้เลือก เนื่องจากผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคา ผู้ประกอบการจึงควรสร้างการรับรู้ คุณค่า ในสายตาผู้บริโภค ให้ผู้บริโภค
ยอมรับในคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น 
 4. ด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีจ าหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป เนื่องจากหาซื้อได้สะดวกตามร้านขายยาทั่วไป และยัง
ได้รับค าปรึกษาจากเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ผู้บริโภคม่ันใจถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นผู้บริโภคยัง
นิยมซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าเพราะเชื่อว่า สินค้าที่จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้ามีราคาต่ ากว่าในท้องตลาด และ
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ผู้บริโภคปัจจุบันก็นิยมเดินห้างสรรพสินค้ามากขึ้นด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญกับสองช่องทางนี้  
อีกทั้งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อที่สามารถหาซื้อได้ตลอด 24 ชม.และมีบริการส่งถึงบ้าน ก็
เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกสบายในการซื้อ โดยไม่ต้องเดินทางไกลเพ่ือไปซื้อ 
ผลิตภัณฑ์มีจ าหน่ายในร้าน Boots/Watson เนื่องจากร้าน  Boots/Watson มีการจัดโปรโมชั่นขายสินค้าในราคา
ถูกมากกว่าร้านทั่วไป อีกท้ังยังมีเภสัชกรคอยให้ค าปรึกษา ซึ่งช่องทางดังกล่าวนี้ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม 

 5. ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ด้านการโฆษณาผ่านสื่อ จากการเก็บแบบสอบถามผู้บริโภคให้
ความส าคัญมากที่สุดกับ โทรทัศน์ รองลงมาอยู่ในระดับความส าคัญมาก คือโซเชียลมีเดีย ป้ายโฆษรากลางแจ้ง 
และใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ เนื่องจากสื่อต่างๆเหล่านี้มีบทบาทมากในปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถรับรู้
ข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 
 6. ด้านพนักงานขาย ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดกับการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง และการมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านพนักงานขาย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ท างาน รวมทั้งอบรมเพ่ิมเติมในเรื่องของความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้า ใส่ใจด้านการบริการ 
เพ่ือที่จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี และผู้บริโภคจะมีความภักดีต่อตราสินค้าอีกด้วย 
 7. ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดกับการการลดราคาสินค้า และการรับประกัน
คุณภาพสินค้า เพราะการลดราคาสินค้าเป็นการกระตุ้นยอดขายอีกทางหนึ่ง ส่วนการรับประกันคุณภาพสินค้า เป็น
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค การแจกคูปองส่วนลด การจัดเซ็ตผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ และการจัดสิทธิ
พิเศษส าหรับสมาชิก ก็ส าคัญอยู่ในระดับมากเช่นกัน เพราะเป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะยะยาว
ได ้
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ขยายขอบเขตการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่างไปยังพ้ืนที่ในบริเวณใกล้เคียง หรือเขตภูมิภาคอ่ืนๆเนื่องจากมีความ
แตกต่างกัน อาทิ เช่นอัตราค่าครองชีพ สภาพแวดล้อม และค่านิยมเป็นต้น เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มา
เปรียบเทียบ และวางแผนการตลาด ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากขึ้น 
 2. ควรศึกษาปัจจัยภายใน (ปัจจัยจิตวิทยา) และด้านอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่นการจูงใจ การรับรู้ ค่านิยม และ
ทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจต่างๆที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน 
 3. ศึกษาพฤติกรรมหลังการซื้อของผู้บริโภค เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากท่ีสุด 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันชีวิตผู้สูงอายุ                                    
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
พรทิพา  จุ้ยนิ่ม* รองศาสตาจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น **  ดร.กมล ชัยวัฒน ์

  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยก าหนดตัวอย่างประชากรเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ ที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ, ค่า
คะแนนเฉลี่ย, Chi- Square ,ONE-WAY ANOVA,F-test ผลการวิจัยพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานะแต่งงาน ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง
ทั่ว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ตั้งแต่ 10 ,000- 20,000 บาท ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมี
พฤติกรรมในการซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุ โดยจากการศึกษามีผู้ที่เคยซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ถึง 399 คนจาก 400 
คน ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทบริษัท เอ.ไอ.เอ จ ากัดเป็นส่วนใหญ่ และซื้อเพ่ือตนเอง นิยมท าประกันชีวิต
ผู้สูงอายุแบบประกันสุขภาพ เหตุผลที่เลือกท าประกันชีวิตผู้สูงอายุกับบริษัทรับท าประกันชีวิต เลือกท าเนื่องจากไม่
ต้องตรวจสุขภาพ รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันชีวิตผู้สูงอายุผ่านช่องทางโทรทัศน์ ท าการตัดสินใจท าประกัน
ชีวิตผู้สูงอายุ คือ เป็นหลักประกันให้กับครอบครัวมากที่สุด รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่แบบเป็นแบบ
สะสมทรัพย์ จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี 10,001-15,000 บาท โดยใช้วิธีช าระค่าเบี้ยประกันผู้สูงอายุแบบหักผ่าน
ธนาคาร ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตน้อยกว่า 15 วัน 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่ามีความแตกต่างกันตามเพศ ใน
เรื่องซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุให้กับบุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูง อายุค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ช าระค่าเบี้ย
ประกันชีวิตวิธีใด และ เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์  
ตามอายุในเรื่องซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุให้กับบุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูง อายุค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี 
ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด และ เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ตามสถานะภาพในเรื่องซื้อประกันชีวิตผู้
สูงให้กับบุคคลใดและเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ตามอาชีพในเรื่องเรื่องมีกรมธรรม์หรือไม่ ซื้อประกัน
ชีวิตผู้สูงให้กับบุคคลใด เหตุผลที่เลือกท าประกันชีวิตผู้สูงอายุกับบริษัทรับท าประกันชีวิต ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
บริษัทที่ท่านซื้อกรมธรรม์ ซื้อประกันชีวิตผู้สูงให้กับบุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูงอายุ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากแหล่งใด ค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ตาม
ระดับการศึกษาในเรื่องรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุที่ท่านมี ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด เวลาที่ใช้ใน
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การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ และตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องซื้อประกันชีวิตสูง
ให้กับบุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูง เหตุผลที่ท าประกันผู้สูงอายุ รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด เหตุผลใน
การท าระกันชีวิต รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท่านมี และ เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ทางด้านราคา
ในเรื่องซื้อประกันชีวิตสูงให้กับบุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูง รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด เหตุผลใน
การท าประกันชีวิต รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท่านมี ค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด 
และเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ด้านการจัดจ าหน่าย ในเรื่องซื้อประกันชีวิตสูงให้กับบุคคลใด ประเภท
ของประกันชีวิตผู้สูง เหตุผลที่ท าประกันผู้สูงอายุ รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด เหตุผลในการท าประกันชีวิต 
รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท่านมี ค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด และ เวลาที่ใช้ในการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ด้านส่งเสริมการขายในเรื่องบริษัทที่ท่านซื้อกรมธรรม์ ประเภทของประกันชีวิตผู้สูงอายุ  
รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท่านมี และ เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ 
  
ความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจ านวน
ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7ร้อยละ 12.2 ในปี 
2545 2550 2554 ตามล าดับ ผลการส ารวจปี 2557 พบว่ามีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากร
ทั้งหมด เมื่อจ านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งหนึ่งไม่ว่ายุคสมัยใดสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย
คือ เกิดมาแล้ว ทุก คนต้องแก่ เจ็บ และตาย การเปลี่ยนแปลงของวัฎจักรนี้น ามาซึ่งความวิตกกังวลใจในการ
ด ารงชีวิต การประกันชีวิตจึงเข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญ เปรียบเสมือนเป็นปัจจัย 5 นอกเหนือจาก อาหาร 
ยา เครื่องนุ่งห่ม และท่ีอยู่อาศัย เปรียบเสมือนเป็น เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยบรรเทาหรือชดเชยความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดข้ึน นอกจากนี้การท าประกันชีวิตก็เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบการใช้จ่ายเงิน เปรียบเสมือน
เป็นการลงทุนในระยะยาว เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างวินัยในการ ออมเพ่ือไว้ส าหรับเป็นทุนการศึกษาให้บุตร
หลาน เป็นการออมเพ่ือใช้จ่ายในวัยเกษียณ จากประโยชน์มากมายดังที่กล่าวมานี้ ท าให้คนมีความรู้ความเข้าใจใน 
ประโยชน์ของการท าประกันชีวิตมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาท าให้ การเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต
มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงได้หันมาสนใจและให้ความส าคัญกับลูกค้ากลุ่ม
ผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ ส่วนลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุเองก็มองเห็นถึงความจ าเป็นและมีความต้องการที่
จะท าประกันชีวิตไว้เป็นหลักประกันความคุ้มครองและการออมเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานและไม่
ต้องการเป็นภาระของลูกหลานหากตนเอง เสียชีวิต นอกจากนี้ลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุก็กังวลเรื่องสุขภาพของตน จึง
ต้องการท าประกันที่ท าได้ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพได้ยิ่งดี เมื่อมีอุปสงค์ของลูกค้าที่มากเพียงพอ บริษัทประกันชีวิต
ก็ย่อมมีอุปทานด้วยการออกผลิตภัณฑ์มาขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เนื่องจากวัยของผู้สูงอายุเป็นวัยที่คุณลักษณะพิเศษมีการด าเนินชีวิตประจ าวัน การ
เจ็บป่วย และการดูแลสุขภาพของตนเองแตกต่างไปจากประชากรกลุ่มอ่ืนๆ จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
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จะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป ดังนั้นในการค้นคว้า
อิสระครั้งนี้ก็เพ่ือต้องการทราบถึงปัจจัยต่างๆที่ผู้บริโภคใช้ในการเลือกซื้อประกันชีวิตเพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัทประกันต่างๆในการหารูปแบบการประกันชีวิตที่เหมาะสมและช่วยในเรื่องการวางกลยุทธ์ด้าน
ต่างๆให้กับบริษัทประกันเพ่ือสร้างความพึงพอใจและให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อประกันชีวิต 

วัตถุประสงค์ 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ท าการก าหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุ แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น เพศ 
อายุ สถานะภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุแตกต่างกัน โดย
แบ่งเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การก าหนดกรอบแนวคิดข้ึนนั้นได้ค าถึงความสอดคล้องของหัวข้อกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย จน
สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยขึ้นได้ 

ตัวแปรอิสระ (X)    ตัวแปรตาม (Y)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล  

- เพศ 

 - อายุ 

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพทางการสมรส 

- การศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- อาชีพ 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

-  การส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือประกนัชีวติ
ของผูสู้งอาย ุในเขต กรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ 

เพ่ือน าผลจากการศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจทางธุรกิจ และ
ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ส าหรับบริษัทประกันชีวิต หรือองค์กรหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรม
ประกันภัย (Department of Insurance) หรือ สมาคมประกันชีวิตไทย (The Thai Life Assurance 
Association) รวมถึงบริษัทประกันชีวิตที่ด าเนินธุรกิจอยู่ใน ประกันเทศไทย เป็นต้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือประกันชีวิต

ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครใช้การวิจัยวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย
ท าการตอบแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ซึ่งได้ด าเนินการวิจัยเป็นล าดับขั้นตอนดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสมาชิกท้ังสิ้น 5,741,509 คน 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ขนาดตัวอย่างที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
อย่างน้อย 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่    1     ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List)   
ส่วนที่    2    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือประกันชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นค าถามมาตรส่วน           
                     ค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale         
ส่วนที่    3     ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตผู้สูงอายุมีลักษณะเป็นแบบค าถามเลือกตอบ  
 
 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างใน
กรุงเทพมหานคร ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เอกสาร ต าราวิชาการ 
บทความจากอินเทอร์เน็ต เอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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การวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้  
 ข้อมูลทั่วไป (ประชากรศาสตร์) ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา 

ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา สถิติท่ีใช้ คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน

การส่งเสริมการตลาด ใช้วิธีการวัดแบบ Likert Rating Scalesโดยมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก (Weigh Mean Score: WMS) ระดับความพึงพอใจ  
  ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ มีกรมธรรม์หรือไม่บริษัทที่ท่านซื้อกรมธรรม์ ซื้อ
ประกันชีวิตสูงให้กับบุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูง เหตุผลที่ท าประกันผู้สูงอายุ รับรู้ข้ อมูลข่าวสารจาก
แหล่งใด เหตุผลในการท าประกันชีวิต รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท่านมี ค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ช าระค่าเบี้ย
ประกันชีวิตวิธีใด เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ในเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยการ
ทดสอบค่าสถิต ิChi- Square   การทดสอบค่าสถิติทุกค่าจะท าการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ในเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ด้วยการทดสอบค่าสถิติ T-test   การทดสอบค่าสถิติทุกค่าจะท าการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ ด้วยการทดสอบค่าสถิติ ONE WAY – ANOVA F-test การทดสอบค่าสถิติทุกค่าจะท าการทดสอบที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้  
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ใน
การศึกษาครั้งนี้ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี มีสถานะแต่งงานเป็นส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างทั่วไปมากที่สุด ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ตั้งแต่  10,000- 20,000 บาท ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มากที่สุด  
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของประกันชีวิตผู้สูงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา พบว่าระดับความส าคัญทางด้านส่วนประสมทางประกันชีวิตผู้สูงอายุซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย มีระดับความส าคัญมาก ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี ้
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกันชีวิตผู้สูงอายุ : ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม มีระดับความส าคัญใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญมาก คือรูปแบบของกรมธรรม์  
เงื่อนไขการท าประกัน สามารถลดหย่อนภาษี คุ้มครองเมื่อเสียชีวิต ได้รับเงินคืนเมื่อครบสัญญา ชื่อสียงของบริษัท 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกันชีวิตผู้สูงอายุ: ด้านราคา โดยรวม มีระดับความส าคัญในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญมากที่สุด คือ ระยะเวลาช าระเบี้ย การให้
ส่วนลดเบี้ยประกัน ทุนประกันมีความเหมาะสม 
  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกันชีวิตผู้สูงอายุ: ด้านการจัดจ าหน่าย โดยรวม มีระดับความส าคัญในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญมาก คือ มีตัวแทนขายให้บริการถึงบ้าน 
ช่องทางจัดจ าหน่ายหลายหลาย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ง่าย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกันชีวิตผู้สูงอายุ : ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม มีระดับ
ความส าคัญในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่ งที่ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญมาก คือ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ บริการตรวจสุขภาพฟรี มอบของสมนาคุณ 
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุ 
 ท่านมีกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือไม่ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต มากกว่าไม่มี
กรมธรรม์ประกันชีวิต 
 ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทใด พบว่าผู้บริโภคซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทบริษัท เอ.ไอ.เอ 
จ ากัด มากที่สุด รองลงมาเป็นเป็นบริษัทอยุธยา อลิอันซ์ , บริษัทไทยประกันชีวิตจ ากัด, บริษัทไทยสมุทรประกัน
ชีวิตจ ากัด, บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจ ากัด, บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิตจ ากัด, บริษัทไอเอ็นจีประกันชีวิตจ ากัด 
และ บริษัทสยามประกันชีวิตจ ากัด 

 วัตถุประสงค์ในการซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อเพ่ือตนเองมากกว่า ซื้อ
เพ่ือผู้สูงอายุในความดูแล 

ประเภทของประกันชีวิตผู้สูงอายุท่ีได้ท าไว้กับบริษัทประกันชีวิต พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ท าประกันชีวิต
ผู้สูงอายุแบบประกันสุขภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประกันคุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ และ ประกัน
ชีวิต 
 เหตุผลที่เลือกท าประกันชีวิตผู้สูงอายุกับบริษัทรับท าประกันชีวิต พบว่าผู้บริโภคเลือกท าประกันชีวิต
ผู้สูงอายุกับบริษัทรับท าประกันชีวิต เลือกท าเนื่องจากไม่ต้องตรวจสุขภาพมากที่สุด รองลงมา คือ เป็นเบี้ยประกัน
ชีวิตคงท่ีตลอดอายุสัญญา คุ้มครองกรณีเฉพาะเสียชีวิต/อุบัติเหตุ และแบบแบ่งช าระโดยแบ่งเป็นงวด 



75 
 

 รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันชีวิตผู้สูงอายุจากแหล่งข้อมูลใด พบว่าผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับประกันชีวิตผู้สูงอายุจากโทรทัศน์มากท่ีสุด รองลงมา คือ ตัวแทนประกัน อินเตอร์เน็ต วราสาร/นิตยสาร/
หนังสือพิมพ์ และ ป้ายโฆษณาหน้าบริษัทประกัน 

 
สิ่งท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตผู้สูงอายุ พบว่าผู้บริโภคตัดสินใจท าประกันชีวิตผู้สูงอายุ คือ เป็น

หลักประกันให้กับครอบครัวมากที่สุด รองลงมา เพ่ือสิทธิการรักษาพยาบาล , เป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงของ
รายได้ให้แก่ผู้เอาประกันได้, เป็นประโยชน์ทางด้านการให้ความคุ้มครองจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่อง
การเงิน, เป็นประโยชน์ด้านการลงทุนเปรียบเสมือนเป็นการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ชนิดหนึ่ง ,เป็นประโยชน์ด้านการ
ออมการท าประกันชีวิตมีลักษณะคล้ายกับเป็นการออมแบบกึ่งบังคับ และ เป็นประโยชน์ด้านการใช้สิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษ ี

รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่แบบ 
สะสมทรัพย์ มากที่สุด รองลงมาคือ แบบตลอดชีพ , แบบก าหนดระยะเวลา และแบบเงินได้ประจ าหรือรายปี 
 ค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี พบว่าผู้บริโภคจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี 10 ,001-15,000 บาทมากที่สุด 
รองลงมา คือ ไม่เกิน 10,000 บาท, 15,001-20,000 บาท, 20,001-25,000 บาท,  และ 25,000 บาท ขึ้นไป  

วิธีช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตผู้สูงอายุ พบว่าผู้บริโภคใช้วิธีช าระค่าเบี้ยประกันผู้สูงอายุแบบหักผ่านธนาคาร 
มากท่ีสุด รองมาเป็นเป็นแบบช าระด้วยเงินสดผ่านบริษัท, แบบช าระด้วยบัตรเครดิตที่ธนาคาร และแบบช าระด้วย
เช็คเงินสดผ่านบริษัท 

เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุใช้เวลาน้อยกว่า 15 วัน มากที่สุด รองลงมา คือ รองลงมาใช้เวลา 15วัน - 1 เดือน, 
มากกว่า1เดือนแตไ่ม่เกิน 2 เดือน และ มากกว่า 2 เดือนขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน โดย
แบ่งเป็น เพศ อายุ สถานะภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ระดับการศึกษา  

 
 เพศ : จากการทดสอบ พบว่าเพศที่ต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ ในเรื่องซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุให้กับบุคคล

ใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูง อายุค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด และ เวลาที่ใช้ในการ
ตัดสินใจซื้อกรมธรรม์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนเรื่องมีกรมธรรม์หรือไม่ บริษัทที่ท่านซื้อ
กรมธรรม์  เหตุผลที่เลือกท าประกันชีวิตผู้สูงอายุกับบริษัทรับท าประกันชีวิต รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด สิ่งที่มี
ผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตผู้สูงอายุ รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุที่ท่านมี ความแตกต่างของเพศ
ชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการซื้อที่ไม่แตกต่างกัน 
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อายุ : จากการทดสอบ พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ ในเรื่องซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุให้กับ
บุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูง อายุค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด และ เวลาที่ใช้ใน
การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในเรื่อง มีกรมธรรม์หรือไม่ บริษัทที่ท่าน
ซื้อกรมธรรม์ เหตุผลที่เลือกท าประกันชีวิตผู้สูงอายุกับบริษัทรับท าประกันชีวิต รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด สิ่ง
ที่มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตผู้สูงอายุ รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุที่ท่านมี ผู้บริโภคอายุแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน 

 สถานะภาพ : จากการทดสอบ พบว่าผู้บริโภคที่มีสถานะภาพต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ ในเรื่องซื้อ
ประกันชีวิตผู้สูงให้กับบุคคลใดและเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ส่วนในเรื่องมีกรมธรรม์หรือไม่ บริษัทที่ท่านซื้อกรมธรรม์ ประเภทของประกันชีวิตผู้สูง เหตุผลที่เลือกท า
ประกันชีวิตผู้สูงอายุกับบริษัทรับท าประกันชีวิต รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจท า
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงที่ท่านมี ค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปีช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธี
ใด ผู้บริโภคท่ีสถานะภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน 

อาชีพ : จากการทดสอบ พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพที่ต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ ในเรื่องเรื่องมีกรมธรรม์
หรือไม่ ซื้อประกันชีวิตผู้สูงให้กับบุคคลใด เหตุผลที่เลือกท าประกันชีวิตผู้สู งอายุกับบริษัทรับท าประกันชีวิต  ที่
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในบริษัทที่ท่านซื้อกรมธรรม์ ประเภทของประกันชีวิตผู้สูงอายุ 
รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตผู้สูงอายุ รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้สูงอายุที่ท่านมี ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ผู้บริโภคท่ีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน  

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน : จากการทดสอบ พบว่าผู้บริโภคที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
ในเรื่อง บริษัทที่ท่านซื้อกรมธรรม์ ซื้อประกันชีวิตผู้สูงให้กับบุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูงอายุ รับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด ค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนเรื่องมีกรมธรรม์หรือไม่ เหตุผลที่เลือกท าประกันชีวิต
ผู้สูงอายุกับบริษัทรับท าประกันชีวิต สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตผู้สูงอายุ รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผู้สูงอายุที่ท่านมีผู้บริโภคท่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา : จากการทดสอบ พบว่าผู้บริโภคที่ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อในเรื่อง
รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตผู้สูงอายุที่ท่านมี ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ 
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนเรื่องมีกรมธรรม์หรือไม่ บริษัทที่เลือกซ้ือกรมธรรม์ ซื้อประกันชีวิต
ผู้สูงให้กับบุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูงอายุ เหตุผลที่เลือกท าประกันชีวิตผู้สูงอายุกับบริษัทรับท าประกัน
ชีวิต รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจท าประกันชีวิตผู้สูงอายุ และค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี  
ผู้บริโภคท่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน 

 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุที่

แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 
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ด้านผลิตภัณฑ์ : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อในเรื่องซื้อประกันชีวิตสูงให้กับบุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูง เหตุผลที่ท า
ประกันผู้สูงอายุ รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด เหตุผลในการท าระกันชีวิต รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท่านมี 
และ เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ที่แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนเรื่องเรื่อง มี
กรมธรรม์หรือไม่ บริษัทที่ท่านซื้อกรมธรรม์ ค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใดสินค้า พฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภคไม่แตกต่างกันถึงแม้ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมต่างกัน 
 ด้านราคา : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการซื้อในเรื่องซื้อประกันชีวิตสูงให้กับบุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้สูง รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งใด เหตุผลในการท าประกันชีวิต รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท่านมี ค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ช าระค่าเบี้ย
ประกันชีวิตวิธีใด และเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ที่แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วน
เรื่องเรื่อง มีกรมธรรม์หรือไม่ บริษัทที่ท่านซื้อกรมธรรม์ และ เหตุผลที่ท าประกันผู้สูงอายุไม่แตกต่างกันถึงแม้ปัจจัย
ทางการตลาดด้านราคาโดยรวมต่างกัน 

ด้านการจัดจ าหน่าย : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย ที่
แตกต่างกันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อในเรื่องในเรื่องซื้อประกันชีวิตสูงให้กับบุคคลใด ประเภทของประกันชีวิตผู้
สูง เหตุผลที่ท าประกันผู้สูงอายุ รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด เหตุผลในการท าประกันชีวิต รูปแบบกรมธรรม์
ประกันชีวิตที่ท่านมี ค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด และ เวลาที่ใช้ในการตั ดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนเรื่องมีกรมธรรม์หรือไม่ และ บริษัทที่ท่านซื้อ
กรมธรรมไ์ม่แตกต่างกันถึงแม้ปัจจัยทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายโดยรวมต่างกัน 
 ด้านการส่งเสริมการขาย : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยทางการตลาดด้านส่งเสริมการขาย 
ที่แตกต่างกันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อในเรื่องในเรื่องบริษัทที่ท่านซื้อกรมธรรม์ ประเภทของประกันชีวิตผู้สูงอายุ  
รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด รูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ท่านมี และ เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์  
แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนเรื่องมีกรมธรรม์หรือไม่ ซื้อประกันชีวิตสูงให้กับบุคคลใด เหตุผล
ที่ท าประกันผู้สูงอายุ เหตุผลในการท าประกันชีวิต ค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อปี และ ช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตวิธีใด ไม่
แตกต่างกันถึงแม้ปัจจัยทางการตลาดด้านส่งเสริมการขายโดยรวมต่างกัน 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 จากการศึกษา สามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ ได้ดังนี้ 

1. ธุรกิจประกันชีวิตควรพิจารณา ความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายในการท าตลาดทั้งเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพ่ือก าหนด  STP (S: Segmentation, T: Targeting, 
P:Positioning) ในการท าธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และท าการสื่อสารกับ
ผู้บริโภคโดยการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆเพ่ือให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อ
ของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มให้มากข้ึน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ควรพัฒนารูปแบบของกรมธรรม์และ 
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เงื่อนไขในกรมธรรม์ให้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเริ่มจากการค้นหา ความต้องการที่
แท้จริงของลูกค้า องค์กรธุรกิจควรท าการวิเคราะห์ความต้องการการน าเสนอแบบประกันที่ถูกต้อง 
ในแต่ละข้ันตอนจะมีเนื้อหาที่ละเอียดถี่ถ้วนถึงทุกกระบวนการขายตามความต้องการ  
3.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา จากแบบสอบถามให้ความส าคัญท่ีมีผลต่อการ ตัดสินใจ
ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ ทุนประกันภัยมีความเหมาสะสมกับเบี้ยประกันและผลประโยชน์ที่ได้รับใน
กรณีต่างๆ ผลตอบแทนที่ได้รับมีความคุ้มค่า ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตควรให้ ความส าคัญกับ
ผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับทั้งอัตราค่าเบี้ยประกันเหมาะสมกับวงเงินเอาประกันและ ความคุ้มครอง 
อัตราผลตอบแทน (ก าไรส่วนต่าง) และการให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน เงื่อนไขการ ช าระเบี้ยประกัน
สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน รายสามเดือน หรือรายปีได้ 
4.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีการจัดท าพัฒนา และ 
ปรับปรุงการโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ โฆษณาด้วยภาพบน Facebook  , มีคลิปวีดีโอแนะน าสินค้า
บน Facebook, โฆษณาเพ่ิมเติมใน TV,  มีการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ, ป้ายโฆษณากลางแจ้ง, มี
สิ่งพิมพ์/ใบปลิว/หนังสือพิมพ์/นิตยสาร, การประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย(Event) การท าโฆษณาทาง
ช่องทางแต่ละประเภทยังมีประโยชน์ในการเลือกใช้สื่อแตกต่างกันออกไป 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า แบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษาความสามารถในการ
ท านายพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยตัวแปรดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ 
ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานในองค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง จ านวน 225 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 
ชุด ประกอบด้วย แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ (ใน 5 ด้าน คือ การ
ปรับตัว การมีส่วนร่วม โครงสร้างและกฎระเบียบ พันธ์กิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม) แบบสอบถามภาวะผู้น า 
แบบสร้างความเปลี่ยนแปลง (ประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
ทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล) และแบบสอบถามพฤติกรรม การท างานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ได้แก่ บุคลิกภาพ การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การตัดสินใจ และภาวะผู้น า) การวิเคราะห์
ข้ อมู ล ใช้ ก ารหาค่ าสั มประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์แบบ เพี ยร์สั น  (Person’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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  ผลการวิจัยที่พบคือ (1) วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมี ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับวัฒนธรรมองค์การ (3) วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นพันธกิจ แบบเน้นการมีส่วนร่วม และ
แบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ร้อยละ 40 ส่วนภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้น
ทางปัญญาสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 41 
นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการมีส่วนร่วม และแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับภาวะผู้น าแบบ
สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 49 
  ผลการศึกษาวิจัยบ่งชี้บทบาทที่ส าคัญของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์การควรพัฒนาให้กับระดับผู้น าและระดับพนักงาน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมกับภาวะผู้น าด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นทางปัญญา เพ่ือสร้างเสริม
พฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของระดับผู้น าในองค์การ   
 
ABSTRACT  
 The objectives of this study were to examine the relationships among organizational 
culture, transformational leadership, and work behavior based on the sufficiency economy 
philosophy as well as to investigate predictive power of the first two variables on work behavior 
based on the philosophy of sufficiency economy. The samples in this study were 275 first and 
middle level administrators in a private organization. Data were collected by using 4 
questionnaires, including personal data questionnaire, organizational culture awareness 
questionnaire (in 5 dimensions: adaptation, involvement, structure and regulations, mission, and 
social responsibility), transformational leadership questionnaire (consisting of idealized influence, 
inspiration motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration), and work 
behavior based on the philosophy of sufficiency economy questionnaire (on expression, 
communication, teamwork, decision making, administration). Data analysis utilized Pearson 
Correlation and Multiple Regression Analysis for testing the hypotheses. 
                    It was found that (1) organizational culture and transformational leadership were 
positively related to work behavior based on the philosophy of sufficiency economy, (2) 
transformational leadership were positively related to organizational culture, and (3) 
organizational culture with an emphasis on mission, involvement, and social responsibility could 
explain 40.5 percent of the variance in work behavior based on the philosophy of sufficiency 
economy, while transformational leadership with an emphasis on inspirationmotivation and 
intellectual stimulation could explain 41.8 percent of the variance in work behavior based on 
the philosophy of sufficiency economy. In addition, organizational culture emphasizing 
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involvement and social responsibility, together with transformational leadership in terms of 
inspiration motivation and intellectual stimulation, could explain 49.5 percent of the variance in 
work behavior based on the philosophy of sufficiency economy. 
                    The research results indicated the important role of organizational culture 
awareness and transformational leadership. Organizations should develop the two 
characteristics onto their administrators. Particularly the involvement and social responsibility 
aspects of organizational culture as well as transformational leadership in terms of inspiration 
motivation and intellectual stimulation. These will help to improve and promote to work 
behavior based on the sufficiency economy philosophy of organizations. 
 
บทน า 
 นักวิชาการหลายท่านเน้นย้ าเสมอว่าการพัฒนาองค์การต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการ การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและพฤติกรรมองค์การ ซึ่งเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปเพ่ือให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จ หรือพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (Excellence organization) โดยปัจจัยที่มีผล
ส าคัญมากท่ีสุดปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมายนั้นได้ก็คือ คือ ปัจจัย
มนุษย์หรือทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ หรือ กล่าวได้ว่าองค์การจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้นั้น ตัว
แปรที่มีผลต่อความส าเร็จก็คือพฤติกรรมการท างานของบุคคลภายในองค์การ ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีนักวิชาการ
หลายท่านของไทยได้ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเพราะว่าหลักปรัชญา
นี้ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นพฤติกรรมที่น่าพ่ึงพอใจขององค์การและสังคม และเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตระดับ
บุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชนรวมไปถึงการบริหารระดับประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์การ จึงมีการ
น าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพแบบพอเพียงและ
เป็นรากฐานที่มั่นคงแก่ชีวิตและองค์การโดยเป็นที่คาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพแบบพอเพียง จะสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรรอบตัว ซึ่งมีหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เงินทอง สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยการ
น าหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี  ภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไข ความรู้คู่
คุณธรรม มาใช้เป็นแนวคิดเพ่ือการบริหารจัดการในทุกๆด้านและทุกๆเรื่องได้อย่างสมดุลและมีความยั่งยืนอยู่บน
พ้ืนฐานแห่งทางสายกลางและความไม่ประมาท               
 นอกจากนี้นักจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่ศึกษาสาเหตุต่างๆ และผลต่างๆ ของพฤติกรรมที่หลากหลายของ
มนุษย์ได้มีการวิเคราะห์หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และข้อเสนอแนะของผู้สนองพระราชประสงค์ท าให้
พบว่าถ้าน าไปใช้ในระดับบุคคลแล้ว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะระบุถึงสาเหตุหลายประการทางจิตที่
น าไปสู่พฤติกรรมแห่งการพอเพียงและพอประมาณทางด้านต่างๆ พฤติกรรมเหล่านี้จะท าให้เกิดผลผลิตต่างๆที่เป็น
ความเข้มแข็งของบุคคล ของกลุ่ม และของสังคม ซึ่งจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพ่ึงพอใจ ความสมดุล และการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป  ซึ่งวิชัย อุตสาหจิต (2550) เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่ได้กล่าวถึงการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
พฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยตั้งอยู่บนกรอบของความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือน าพาองค์การไปสู่ความสุขความเจริญเติบโตที่สมดุล ยั่งยืน และพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการท างานตามหลัก ปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารในองค์การเอกชน ( ประเภทงานก่อสร้าง ) เนื่องจากภาคเอกชนเป็นภาคเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการธุรกิจของ
ภาคเอกชนด้านการก่อสร้างนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและพฤติกรรมการท างานของผู้บริหารเป็นส าคัญ หาก
ผู้บริหารใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็นหลักคิดในการตัดสินใจในกิจกรรมหลักการขององค์การแล้ว 
ก็จะช่วยให้การตัดสินใจ ในแต่ละกิจกรรมท าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถลดความเสี่ยงในการด าเนินงานและช่วยเพ่ิม
การปรับตัวให้แก่องค์การต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดี   
 ดังนั้นการมีพฤติกรรมท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร จึงเป็นสิ่งที่ องค์การ
ธุรกิจด้านการก่อสร้างควรให้ความส าคัญ ซึ่งจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพบว่า วัฒนธรรมของ
องค์การเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท าประสิทธิผลขององค์การ ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยวัฒนธรรมขององค์การก่อให้เกิดความผูกพัน ( Involvement) และ
การมีส่วนร่วมในการท างาน ท าให้องค์การเกิดการปรับตัว (Adaptability) ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์การยังส่งผลให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่สม่ าเสมอ 
(Consistency) จึงท าให้เกิดการท างานที่ประสานกันและสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นอกจาก
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารที่ถูกก าหนดโดยวัฒนธรรมขององค์การแล้ว หากผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น าในการกระตุ้นจูงใจให้บุคคลอ่ืนเชื่อถือและให้ความร่วมมือในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นก็จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ ดังนั้นภาวะผู้น าจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการที่จะพัฒนาองค์การ
เช่นเดียวกัน นอกจากผู้น าจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางการท างานและกระตุ้นจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้อย่างทุ่มเท 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การแล้ว อาจกล่าวได้ว่าองค์การจะส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กั บคุณสมบัติของ
ผู้น าในองค์การนั้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้น าที่ดีจะพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานนั้นได้ดีและทั้งสองฝ่ายก็ช่วยกันสร้างผลผลิตหรือบริการที่ต้องการได้ จากความส าคัญดังกล่าวจึงท าให้มี
นักวิชาการท าการศึกษาภาวะผู้น ากันมากยิ่งข้ึนจนกลายเป็นแนวคิดท่ีมีความหลากหลายที่สุดแนวคิดหนึ่งในแวดวง
วิชาการ โดยมีค านิยามที่แตกต่างกันไปจ านวนมากตามฐานคติและจุดยืนของผู้ศึกษา อย่างไรก็ตามนิยามที่
นักวิชาการจ านวนมากมีความคิดเห็นร่วมกันก็คือ ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการใช้ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่ าง
ผู้น ากับผู้ตาม โดยผู้น าจะกระตุ้น โน้มน้าวจูงใจผู้ตามให้พยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลเพ่ือ
สร้างความเปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ เนื่องจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น านั้นมีหลาย
ทฤษฎีเช่นเดียวกันโดยสามารถที่จะจ าแนกออกเป็นแนวทางในการศึกษาหลักๆได้ 3 แนวทาง ก็คือ  
 1. แนวทางคุณลักษณะของผู้น า จะมุ่งศึกษาคุณลักษณะของบุคคลผู้เป็นผู้น าในอดีต  
 2. แนวทางภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม กลุ่มนี้จะมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ที่ผู้น าแสดงออก  
 3. แนวทางภาวะผู้น าตามสถานการณ์ จะมุ่งศึกษาปัจจัยสถานการณ์แล้วเลือกรูปแบบภาวะผู้น าให้
เหมาะสมกับปัจจัยในสถานการณ์ดังกล่าว  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดว่าภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมขององค์การมีความสัมพันธ์
และสามารถท านายพฤติกรรมการท างาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เช่นกัน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมขององค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และ
พฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การเอกชนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับผู้
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บริหารงานก่อสร้าง โดยยึดหลักการบริหารงานโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน
ขององค์การ จึงคาดว่าองค์การดังกล่าวมีพฤติกรรมการท างานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจากการ
วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของอภิชัย พันธเสน และคณะ (2549) ที่ได้ส ารวจงานวิจัยวิทยานิพนธ์
ในระดับบัณฑิตศึกษา และจากการที่ผู้วิจัยงานครั้งนี้ได้ท าการทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบสอดคล้องกันว่างานวิจัยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานชุมชน และองค์การทางสังคม ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การเอกชนพบว่า ยังมีการศึกษาที่ค่อนข้างน้อยมาก
โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหวางวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และ
พฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การเอกชนประเภทงานก่อสร้างไม่
พบว่ามีการศึกษาเรื่องนี้โดยตรงผู้วิจิยยังคาดหวังว่า การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้จะท าให้สามารถเข้าใจความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และพฤติกรรมการท างานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การภาคเอกชนด้านธุรกิจก่อสร้างใน
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและด้านของผู้บริหารให้มีพฤติกรรมการท างานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นการส่งผลให้องค์การนั้นเกิดทั้งทางด้านประสิทธิภาพและด้านประสิทธิผล
ในการด าเนินงาน และเป็นการน าพาองค์การไปสู่การประสบผลส าเร็จขององค์การได้อย่างยั่งยืนสืบเนื่องต่อๆไป 
 
ค าถามในการวิจัย 
 1. วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 2. วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลอย่างไรกับผู้บริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารองค์การโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสามารถในการท านายพฤติกรรม
การท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้หรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ในส่วนของวัฒนธรรมขององค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือเป็นการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีก่อให้เกิดผลส าเร็จกับผู้บริหารและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
องค์การโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือศึกษาความสามารถในการท านายพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ  การศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น าแบบสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง กับพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การเอกชน
ประเภทงานก่อสร้าง   โดยมีขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหาสาระดังนี้ 
 1.1 ศึกษาพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 ด้าน ตามแนวความคิด
ได้แก่ บุคลิกภาพ (การแสดงออก) การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การตัดสินใจ และภาวะของผู้น า (การปกครอง) 
โดยในแต่ละด้านได้ศึกษาตามกรอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 เรื่องซึ่งก็คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุและผล  และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 1.2 ศึกษาภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Bass (1985: 35-191) ซึ่ ง
ประกอบด้วยพฤติกรรมผู้น า 4 รูปแบบ ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
ทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกของตัวบุคคล 
 1.3  ศึกษาวัฒนธรรมองค์การตามแนวคิดของนักวิชาการ 5 ท่าน คือ Denison (1990); Cameron and 
Quinn (1999); Daft (2008); Slocum and Hellriegel(2011); Ivancevichและคณะ (2011)ซึ่งจะประกอบด้วย
วัฒนธรรมองค์การ 5 แบบ ได้แก่ แบบเน้นการปรับตัว แบบเน้นการมีส่วนร่วม แบบเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ 
แบบเน้นพันธกิจ และแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกที่จะศึกษาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางใน
องค์การเอกชนด้านงานก่อสร้างของไทยที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินงานในองค์การ 
ซึ่งจะมีพฤติกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกองค์การเอกชนขนาดกลางจ านวน 1 องค์การที่
จะสามารถน าหลักการด้านเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการบริหารองค์การได้ 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง 
เดือนมีนาคม 2559 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารใน
องค์การเอกชนด้านธุรกิจก่อสร้างของไทยด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลง กับพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การเอกชนด้าน
ธุรกิจก่อสร้างของไทยที่ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ได้แบบวัดพฤติกรรมทางการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 4. ได้ข้อมูลความรู้จากการวิจัยที่องค์การต่างๆ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการ
ท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ และ
การพัฒนาภาวะผู้น าของพนักงานและผู้บริหารในองค์การ 
 5. ได้ข้อมูลความรู้ที่สามารถน าไปใช้เป็นหลักพ้ืนฐานการศึกษาในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีและเป็นฐานความรู้
ที่จะใช้ในการน าไปพัฒนาและต่อยอดในด้านการบริหารองค์การได้ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การศึกษา
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างานตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การเอกชน ได้ดังภาพ 
 
ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 การประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบ
สร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สมมติฐานที่ 3 ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวัฒนธรรมองค์การ 
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 สมมติฐานที่ 4 วัฒนธรรมองค์การสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได ้
 สมมติฐานที่ 5 ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 สมมติฐานที่ 6วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ท านายพฤติกรรมการ
ท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มากกว่าวัฒนธรรมองค์การหรื อภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเพียงตัวเดียว 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษาอ านาจการท านาย
พฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยตัวแปรดังกล่าว ซึ่งวิธีการวิจัยประกอบด้วย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา นิยามปฏิบัติการของตัวแปร เครื่องมือวัดตัวแปร การสร้างและการหา
คุณภาพของแบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมู ล และการวิเคราะห์
ข้อมูลมี รายละเอียดดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ศึกษา ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานประจ าที่ด ารงต าแหน่งระดับหัวหน้า

งาน ผู้ควบคุมงานในองค์การเอกชนของไทยที่น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินงาน โดย
เลือกศึกษาองคก์ารเอกชนขนาดใหญ่ที่ท าเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างจ านวน 1 องค์การ  ระดับหัวหน้างาน ผู้ควบคุม
งาน ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางรวมทั้งสิ้น 225 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้านการหาความสัมพันธ์และการ
พยากรณ์  โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากระดับหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางของบริษัทที่
ศึกษา มีทั้งหมด 225 คน และในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของ 
Krejcie& Morgan (1970: 607-609) ที่มีความคลาดเคลื่อน 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% จากประชากร225
คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด และใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample random sampling)  

2. ตัวแปรที่ศึกษาและนิยามปฏิบัติการของตัวแปร 
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
2.3  ตัวแปรสมทบ (Moderating Variables)  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

แบบสอบถามที่ใช้ในการวัดตัวแปรแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ และเติมข้อความสั้น 

ๆ เพ่ือสอบถามลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุ  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อายุงานในองค์การปัจจุบัน 

2. แบบสอบถามการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามของเกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย (2552: 
223-224) ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของนักวิชาการ 6 ท่าน คือ Harrison (1972); Charles (1979); Handy (1981); 
Cameron and Quinn (1999); Denison (2000) และ Daft (2008) โดยผู้วิจัยน ามาปรับเรียบเรียงข้อค าถามให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นระดับหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางที่ศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้แก่ 

2.1) วัดวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการปรับตัว  
2.2) วัดวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการมีส่วนร่วม  
2.3) วัดวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ   
2.4) วัดวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นพันธกิจ  
2.5) วัดวัฒนธรรมองค์การแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม  
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จาก จริงที่สุด 

ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างไม่จริง และไม่จริงเลย โดยการตรวจให้คะแนนข้อความ ทางบวกให้ 4 ถึง 0 
ข้อความทางลบให้เป็น 0 ถึง 4 

3. แบบสอบถามภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม ของรัตติกรณ์ จงวิศาล 
(2543: 138-141) ที่ได้พัฒนามาจากแบบวัดภาวะผู้น าของประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2538 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จง
วิศาล, 2543: 71) ซึ่งแปลมาจากแบบวัดภาวะผู้น า พหุองคป์ระกอบฉบับ 5X ส าหรับผู้ประเมิน (Multifactor 
Leadership Questionnaire Form – Rater: MLQ) ของ Base and Avolio(1991 อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล
, 2543: 71) มาปรับใช้ กับการวิจัยในครั้งนี้โดยแบบสอบถามของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2543: 138-141) มีข้อ
ค าถาม ทั้งหมด 47 ข้อ ประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทาง
ปัญญา และการค านึงถึงความเป็น ปัจเจกบุคคล แต่การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามของรัตติกรณ์ จงวิศาล 
(2543: 138-141) มาทดลองใช้ (Pilot test) และตัดข้อค าถามบางข้อที่มีค่าความสัมพันธ์รายข้อที่ต่ าออก ได้ข้อ
ค าถามในแบบสอบถามภาวะผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยเป็นข้อค าถามเชิงบวก (Positive 

4. แบบสอบถามพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตาม
แนวคิดของวิชัย อุตสาหจิต (2550: 26) เป็นการวัดพฤติกรรมการท างาน ใน 5 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพ (การ
แสดงออก) การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การตัดสินใจ และภาวะผู้น า (การปกครอง)  

แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนแบบวัดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จาก บ่อยมาก/จริง
ที่สุด บ่อย/ค่อนข้างจริง บางครั้ง/ไม่แน่ใจ นานๆ ครั้ง/ค่อนข้างไม่จริง และไม่เคย/ไม่จริงเลย โดยการตรวจให้
คะแนนข้อความทางบวกให้ 4 ถึง 0 ข้อความทางลบให้เป็น 0 ถึง 4 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างานตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การเอกชนสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่าระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานเป็นเพศชาย มีจ านวน 191 คน 

(ร้อยละ 84.89) ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 30 - 40 ปี มีจ านวน 87 คน (ร้อย ละ 38.67)  ระดับหัวหน้างานและระดับ
พนักงานส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จ านวน 102 คน (ร้อยละ 45.33) และส่วนใหญ่มี
อายุการท างานอยู่ในช่วงไม่เกิน 10 ปี จ านวน 165 คน (ร้อยละ 73.33) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานและยังพบผลเพ่ิมเติมว่า วัฒนธรรมองค์การรายด้านทุก
ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน ผลการวิจัยข้างต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณี วัฒนาวณิชศาสตร์ (2547) ที่พบว่าปัจจัยองค์การ
ด้านวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างาน และสอดคล้องกับธีรพร สุทธิโส (2550) ที่
พบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานด้วยเช่นกัน โดยผลที่พบบ่งชี้ชัด
ว่า ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานที่มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การในระดับสูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการท างาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสูง ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานที่มีการรับรู้วัฒนธรรม
องค์การน้อย เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อยเช่นเดียวกัน 

 
ผลของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอ านาจการท านายของตัวแปรในการวิจัยเรื่อง  

วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในองค์การเอกชน ( ประเภทธุรกิจก่อสร้าง ) สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตารางที่ 
1.1 

 
ตารางท่ี 1.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
                

สมมติฐานที่ ผลการทดสอบ 
1.  วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนสมมติฐาน 
สนับสนุนสมมติฐาน 

2.  ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรม สนับสนุนสมมติฐาน 
การท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.  ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
วัฒนธรรมองค์การ สนับสนุนสมมติฐาน 
4.  วัฒนธรรมองค์การสามารถท านายพฤติกรรมการท างานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ สนับสนุนสมมติฐาน 
5.  ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงสามารถท านายพฤติกรรม สนับสนุนสมมติฐาน 
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การท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
6.วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ร่วมกันท านายวัฒนธรรมองค์การหรือภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเพียงตัวเดียว 

 

สนับสนุนสมมติฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้สามารถเสนอแนะเพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ และเพ่ือการศึกษาวิจัยต่อเนื่องดังนี้   
 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มิติรายด้านของวัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลงบางตัว ร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 50 จึง
น่าจะยังมีตัวแปรอื่นที่สามารถเข้าร่วมท านายพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติม
ได ้

2. ควรเพ่ิมการศึกษาตัวแปรด้านกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศึกษาอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ที่มีต่อพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อท าให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3. ควรศึกษาวิธีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือจะได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การ 

 
เอกสารอ้างอิง 
เกรียไกรยศ  พันธุ์ไทย.  2552.  อิทธิพลของพฤติกรรมผู้น า วัฒนธรรมการท างานในองค์การ และกิจกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ.   วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ชนันดา  โชติแดง.  2550.  ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้น า ความผูกพันต่อองค์การ แลพฤติกรรมการท างาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

เกียรติคุณ  วรกุล.  2545.  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และผลการปฏับัติงานของ
หัวหน้างานระดับต้น ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ .  วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ณดา จันทร์สม.  2555.  ธุรกิจและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  กรุงเทพมหานคร:    ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.    

ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี.  2550.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย.วารสารพัฒนบริ
หารศาสตร์.  47 (1): 1-25. 



90 
 

ถนัด แก้วเจริญไพศาล.  2543.  มิติใหม่ในการพัฒนาองค์การทศวรรษหน้า.  วารสารการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน. 9 (พฤษภาคม-สงิหาคม): 67-86. 

ประเวศ  วะสี .  2542 .  เศรษฐกิจพอเพี ยงและประชาสังคม: แนวทางพลิกฟื้ น เศรษฐกิจ สั งคม .  
กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน. 

ปริมปราง  พรหมมาณพ.  2549.  ภาวะผู้น า ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการท างานของหัวหน้างาน
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลาง.   
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พระพานวิทย์ เค้าเงื่อน.  2552.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและลักษณะ องค์การกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของครูระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา กลุ่มลุมพินี ส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รัตติกรณ์  จงวิศาล.  2551.  มนุษยสัมพันธ์: พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

วิไลวรรณ พุกทอง.  2551.  การใช้อ านาจ ความเชี่ยวชาญของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การแบบ
สร้างสรรค์ กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม.วิทยานิพนธ์พยาบาลศา
สตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.   

สมบัติ กุสุมาวลี.  2549.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน กรณีศึกษา  การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เครือซีเมนต์ไทย.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

สมบัติ กุสุมาวลี. 2553. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อความพอเพียง.  กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สร้อยตระกูล  อรรถมานะ.  2553.  พฤติกรรมองค์การ: ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สุขสรรค์ กันตะบุตร และคณะ.  2553.  การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

สุนทร  วงศ์ไวศยวรรณ.  2540.  วัฒนธรรมองค์การ: แนวคิด งานวิจัย และประสบการณ์.  กรุงเทพมหานคร : 
โฟร์เฟซ 

สุ เมธ  ตั นติ เวชกุ ล .  2544.  เศรษฐกิจพอเพี ยงตามแนวพระราชด าริ ใน ใต้ เบื้ อ งพ ระยุคลบาท .  
กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์มติชน. 

อารีเพชรผุด.  2537.  จิตวิทยาอุตสาหกรรม.  กรงุเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ์. 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

ปัจจัยการพัฒนาตลาดเหยื่อตกปลา 
 

ณัชชา  วงศ์สุขดี **รองศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ ** สวลี แนบนวล *** 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ปัจจัยในการพัฒนาตลาดเหยื่อตกปลา” โดยก าหนดตัวอย่าง
ประชากรเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าเหยื่อตกปลา จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ ที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ, ค่าคะแนนเฉลี่ย, Chi- Square , ONE-WAY ANOVA F-
test และ T-test ผลการวิจัยพบว่า 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-29 ปี มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 
บาท  และมีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งการพ มนาตลาดเหยื่อตกปลาออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยสิ่งที่ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้ามีคุณภาพใช้ได้ผลจริง ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านสถานที่ คือ มีความ
สะดวกในการสั่งซื้อ 24 ชั่วโมง ด้านการส่งเสริมการตลาดคือ คือ มีตัวอย่างการใช้งานจากผู้มีประสบการณ์ 

 การศึกษาพฤติกรรมการสั่งซื้อกับปัจจัยการพัฒนาตลาด ผลการศึกษา พบว่า ประเภทสิ นค้าที่สั่งซื้อ, 
ปัจจัยที่ท าให้เลือกซื้อสินค้า, ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า, สินค้าที่ชื่นชอบ, พฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าประเภทเหยื่อ
หน้าดิน หัวเชื้อ เหยื่อปลอม, แหล่งที่ซื้อสินค้า, ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการสั่งซื้อ, แหล่งตกปลา, แหล่งที่รู่จักเหยื่อตก
ปลา มีผลต่อปัจจัยการพัฒนาตลาดเหยื่อตกปลา 

ข้อเสนอแนะ ด้านผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ท าให้ราคาสินค้าคงที่เมื่อ
เทียบกับราคาตลาด ด้านสถานที่ เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด เพิ่มช่องทางในการติดต่อ
ให้มากขึ้น 

*นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ วิทยาลัยบณัฑติศึกษาดา้นการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 

**อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยบัณฑติศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 

***อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาศรีปทุม 



92 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบัน กีฬาที่เริ่มได้รับความนิยม และผู้คนต่างหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น เห็นจะเป็นกีฬาการ
ตกปลา ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งการตกปลาเพ่ือสุขภาพ พักผ่อน
หย่อนใจ หรือการตกปลาเพ่ือการแข่งขัน ดังจะเห็นได้จากรายการแข่งขันกาตกปลาของต่างประเทศ รวมไปถึงการ
ตกปลาเพ่ือยังชีพ ซึ่งในปัจจุบัน การตกปลา มีวิวัฒนาการไปจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก อาทิ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มี
การพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น มีการพัฒนาวัสดุในการผลิต เพ่ือให้การตกปลาได้ผลดียิ่งขึ้น นอกจาก
อุปกรณ์การตกปลาที่ดีแล้ว สถานที่ท่ีตกปลาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักตกปลาให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เช่นสถานที่
ตกปลาที่เป็นแหล่งน้ าเค็ม แหล่งน้ าจืด ซึ่งนักตกปลา ก็จะดูความต้องการของตน ว่าต้องการตกปลาชนิดใด จึงต้อง
ไปสถานที่ที่เหมาะสมกับความต้องการ ในการตกปลานั้นหากแต่อาศัยเพียงอุปกรณ์ และสถานที่ ยังคงไม่เพียงพอ
มากเท่าไรนัก หากแต่ขาดเหยื่อตกปลา ที่จะเป็นปัจจัยหลักในการตกปลา เหยื่อตกปลานั้นถูกแบ่งออกเป็นหลาย
ประเภท ขึ้นอยู่กับนักตกปลาว่าต้องการใช้เหยื่อชนิดใด ต้องการผลลัพธ์เป็นปลาประเภทใด จึงจะเลือกใช้เหยื่อให้
ถูกต้องตามประเภทของปลาชนิดนั้นๆ นอกจากอุปกรณ์ สถานที่ และเหยื่อตกปลาที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว อย่าง
มาก ซึ่งในการตกปลาให้ได้ผลดีนั้น จ าเป็นต้องอาศัยทักษะ ฝีมือ และประสบการณ์เป็นอย่างมาก นอกจากทักษะ
ต่างๆที่กล่าวถึงแล้ว ยังต้องพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆในการตกปลา อาทิ คันเบ็ด รอกตกปลา เหยื่อตกปลา ที่ต่าง
ต้องใช้ควบคู่กันไป เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 กีฬาการตกปลา เริ่มได้รับความนิยมมากข้ึน จากสมัยก่อนเป็นการตกปลาเพ่ือยังชีพ ในปัจจุบัน มีทั้ง
ผู้คนที่ตกปลาเป็นอาชีพเพ่ือน าปลาไปขาย หรือบางกลุ่มก็ตกปลาเพ่ือเป็นการสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ได้พักผ่อนใช้
ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ หรือบางกลุ่มก็ตกปลาเพ่ือการแข่งขัน หรือที่เรียกว่า กีฬาการตกปลา 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตลาดเหยื่อตกปลา ควรมีการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่นการพัฒนาตลาดเพ่ือ
ส่งออกยังต่างประเทศ หรือพัฒนาตลาดให้มีสินค้ากระจายให้ทั่วทุกภูมิภาค 
   การตกปลาในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆคือ การตกปลาด้วยเหยื่อปลอมและการตกปลา
ด้วยเหยื่อจริง ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้เหยื่อตกปลาเข้ามามีความส าคัญและนับเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจและน่าจับตา
มอง เพราะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม และยังมีผู้ผลิตไม่มากนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ใช้งาน ศึกษาตลาดของเหยื่อตกปลา รวมไปถึงแนวทาง หรือปัจจัยในการพัฒนาตลาด เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของตลาดเหยื่อตกปลา รวมไปถึงเพ่ือการพัฒนาตลาดส าหรับผู้ที่สนใจ หรือเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งออกยัง
ต่างประเทศในอนาคต 

 
 

วัตถุประสงค์การท าวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรศาสตร์กับการพัฒนาตลาดเหยื่อตกปลา 
 2.เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อที่มีต่อการพัฒนาตลาดเหยื่อตกปลา 
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สมมติฐานการท าวิจัย 

 1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตลาด 
 2.ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสั่งซื้อที่แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนาตลาดที่แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่ง
ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท่ีสั่งซื้อสินค้าเหยื่อตกปลา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้บริโภคท่ีสั่งซื้อสินค้าเหยื่อตกปลา ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ได้จากการค านวณ สูตรไม่
ทราบค่าตัวอย่างของ W.G. Cochran ก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยให้มีความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% 

ประชากรศาสตร์ 

เพศ   อาชีพ 
อาย ุ   รายไดเ้ฉล่ีย 
ระดบัการศึกษา  ภูมิล าเนา 
 

 
พฤตกิรรมการซื้อและความต้องการ 

ประเภทสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือ 
ปัจจยัท่ีเลือกซ้ือ 
ความถ่ีในการสัง่ซ้ือ 
สินคา้ท่ีช่ืนชอบ 
พฤติกรรมการซ้ือแต่ละชนิด 
แหล่งท่ีซ้ือ 
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 
แหล่งท่ีตกปลา 

รู้จกัเหยือ่ตกปลาจากท่ีใด 

การพฒันาตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นสถานท่ี 

- ดา้นการส่งสริมการตลาด 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List)               
 ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการสั่งซื้อ เป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List)              
 ส่วนที่ 3  ปัจจัยในการพัฒนาตลาด ซึ่งเป็นค าถามมาตรส่วนค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale 
  

ก าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 95% ได้ค่า α = 0.872 หมายความว่าแบบสอบถามที่น าไป
ทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 95%  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาปัจจัยในการพัฒนาตลาดเหยื่อตกปลา สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา พบว่าลักษณะประชาการศาสตร์ของผู้บริโภคที่สั่งซื้อเหยื่อตกปลา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-
29 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า หรือ
เท่ากับ 20,000 บาท  และมีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง  (ตารางที่ 1) 
 
 
ตารางที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 357 89.3 
21-29 ปี 145 36.3 
ปริญญาตรี 187 46.8 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 112 28.0 
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 20,000 บาท  199 49.8 
ภาคกลาง 149 37.3 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสั่งซ้ือเหยื่อตกปลา 
 พฤติกรรมการสั่งซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ส่วนใหญ่มีสั่งซื้อสินค้า
เหยื่อตกปลาประเภทเหยื่อหน้าดิน ปัจจัยที่ท าให้เลือกซื้อสินค้า คือคุณภาพของสินค้า ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า 
อยู่ที่ 1 ครั้ง/เดือน ประเภทสินค้าที่ชื่นชอบ เป็นสินค้าประเภทเหยื่อหน้าดิน พฤติกรรมในการสั่งซื้อเหยื่อประเภท
เหยื่อหน้าดิน คือ ซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจ า พฤติกรรมในการสั่งซื้อเหยื่อประเภทหัวเชื้อ คือ ซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจ า 
พฤติกรรมในการสั่งซื้อเหยื่อประเภทเหยื่อปลอม คือ ซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจ า แหล่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า คือ 
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ซื้อจากร้านค้า ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการสั่งซื้อ คือ ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 1,000 บาท แหล่งตกปลาที่ตกเป็นปะจ า คือ 
หมายตกปลาธรรมชาติ และแหล่งที่รู้จักเหยื่อตกปลา คือ บุคคลรู้จักแนะน า (ตารางท่ี2) 
 
ตารางท่ี 2 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ 

พฤติกรรมการสั่งซื้อ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประเภทเหยื่อหน้าดิน 327 81.8 
คุณภาพของสินค้า 370 92.5 
1 ครั้ง/เดือน 206 51.5 
เหยื่อหน้าดิน 328 82.0 
ซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจ า (เหยื่อหน้าดิน) 371 92.8 
ซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจ า (หัวเชื้อ) 
ซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจ า (เหยื่อปลอม) 

367 
297 

91.8 
74.3 

ซื้อจากร้านค้า 
ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 1,000 บาท 
หมายตกปลาธรรมชาติ 
บุคคลรู้จักแนะน า 

206 
259 
343 
156 

51.5 
64.8 
85.8 
39.0 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการพัฒนาตลาด 
 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการพัฒนาตลาดครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด และด้านสถานที่มีความเห็นอยู่ในระดับ 
มาก (ตารางท่ี3) 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยการพัฒนาตลาด 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ค่าเฉลี่ย 4.625 4.566 4.192 4.577 

S.D. 0.486 0.577 0.761 0.548 
ความหมาย มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด 

ที่มา: จากการส ารวจ 
  
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน พิจารณาปัจจัยการพัฒนาตลาด เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตลาด (ตารางท่ี4) 
เพศ : จากการทดสอบ พบว่า ว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์ปัจจัยการพัฒนาตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ,ด้านราคา

,ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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อายุ : จากการทดสอบ พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการพัฒนาตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ระดับการศึกษา : จากการทดสอบ พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับปัจจัยการพัฒนาตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

อาชีพ : จากการทดสอบ พบว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการพัฒนาตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  แต่อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการพัฒนา
ตลาดด้านสถานที่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ0.05 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน : จากการทดสอบ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการพัฒนา
ตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ภูมิล าเนา : จากการทดสอบ พบว่า มิล าเนาไม่มีความสัมพันธ์ปัจจัยการพัฒนาตลาด ด้านราคา และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แต่ภูมิล าเนามีความสัมพันธ์กับปัจจัยการพัฒนาตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านสถานที่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ0.05 
 
ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์กับปัจจัยการพัฒนาตลาด 

ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยการพัฒนาตลาด T Sig. ความหมาย 

เพศ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 1.726 0.085 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 1.442 0.150 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1.640 
1.895 

0.120 
0.059 

ไม่แตกต่างกัน 
ไม่แตกต่างกัน 

อายุ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 22.255 0.564 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 25.235 0.561 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 23.494 0.794 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 24.537 0.431 ไม่แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษา 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 35.636 0.301 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 38.572 0.354 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 40.581 0.445 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 56.593 0.005* แตกต่างกัน 

อาชีพ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 32.577 0.438 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 45.481 0.241 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 80.231 0.000* แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 42.577 0.100 ไม่แตกต่างกัน 
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รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 24.805 0.416 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 29.466 0.339 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 45.260 0.037 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 26.624 0.322 ไม่แตกต่างกัน 

ภูมิล าเนา 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 68.315 0.003* แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 58.486 0.086 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 109.825 0.000* แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 56.968 0.040 ไม่แตกต่างกัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 
 
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการสั่งซ้ือเหย่ือตกปลาของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อปัจจัยการพัฒนาตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด (ตารางท่ี5) 
 ประเภทสินค้าที่สั่งซ้ือ : จากการทดสอบ พบว่า ประเภทของสินค้าที่สั่งซื้อแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการ
พัฒนาตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัย
สาคัญทางสถิติ 0.05 

ปัจจัยท่ีท าให้เลือกซื้อสินค้า : จากการทดสอบ พบว่า ปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัย
การพัฒนาตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05  

ความถี่ในการสั่งซ้ือสินค้า : ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05  

สินค้าที่ชื่นชอบ : จากการทดสอบ พบว่า สินค้าท่ีชื่นชอบแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการพัฒนาตลาดใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 
0.05 

พฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าประเภทเหย่ือหน้าดิน : จากการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการสั่งซื้อเหยื่อหน้า
ดินแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการพัฒนาตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริม
การตลาด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 

พฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าประเภทหัวเชื้อ : จากการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการสั่งซื้อหัวเชื้อแตกต่าง
กันมีผลต่อปัจจัยการพัฒนาตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 
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พฤติกรรมการสั่งซ้ือสินค้าประเภทเหยื่อปลอม : จากการทดสอบ พบว่า พฤติกรรมการสั่งซื้อเหยื่อปลอม
แตกต่างมีผลต่อปัจจัยการพัฒนาตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05   

แหล่งที่ซื้อสินค้า : จากการทดสอบ พบว่า แหล่งที่ซื้อสินค้ามีผลต่อปัจจัยการพัฒนาตลาดด้านราคาและ
ด้านสถานที่ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 

ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการสั่งซ้ือ : จากการทดสอบ พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการสั่งซื้อมีผลต่อปัจจัยการ
พัฒนาตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 
0.05  ส่วนด้านสถานที่แตกต่างกัน 

แหล่งตกปลา : จากการทดสอบ พบว่า แหล่งตกปลามีผลต่อปัจจัยการพัฒนาตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05   

แหล่งที่รู้จักเหยื่อตกปลา : จากการทดสอบ พบว่า แหล่งที่รู้จักมีผลต่อปัจจัยการพัฒนาตลาดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 
ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสั่งซื้อกับปัจจัยการพัฒนาตลาด 
พฤติกรรมในการสั่งซ้ือ ปัจจัยการพัฒนาตลาด F Sig. ความหมาย 
ประเภทสินค้าท่ีสั่งซื้อ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2.037 0.132 ไม่แตกต่างกัน 

2. ด้านราคา 0.935 0.393 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 1.299 0.274 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 0.129 0.879 

ไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยที่ท าให้เลือกซ้ือ
สินค้า 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 1.326 0.265 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 3.661 0.013 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 1.318 0.268 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 2.345 0.073 

ไม่แตกต่างกัน 

ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 6.786 0.000* แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 3.787 0.011* แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 6.879 0.000* แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 7.020 0.000* แตกต่างกัน 

สินค้าท่ีชื่นชอบ 
 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2.047 0.130 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 0.640 0.528 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 1.372 0.255 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 0.048 0.953 

ไม่แตกต่างกัน 
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พฤติกรรมการสั่งซื้อเหยื่อ
หน้าดิน 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.438 0.508 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 0.277 0.599 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 1.498 0.222 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 3.425 0.065 

ไม่แตกต่างกัน 

พฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้า
ประเภทหัวเชื้อ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.007 0.935 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 0.587 0.444 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 0.477 0.490 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 0.464 0.496 

ไม่แตกต่างกัน 

พฤติกรรมการสั่งซื้อเหยื่อ
ปลอม 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 1.404 0.237 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 0.280 0.597 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 0.226 0.635 ไมแ่ตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 2.634 0.105 

ไม่แตกต่างกัน 

แหล่งที่ซื้อสินค้า 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 6.931 0.001* แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 4.942 0.008 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 1.061 0.347 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 12.631 0.000* แตกต่างกัน 

ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการ
สั่งซื้อ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.037 0.017 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 2.133 0.076 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 5.437 0.000* แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 1.909 0.108 ไม่แตกต่างกัน 

 
พฤติกรรมในการสั่งซ้ือ ปัจจัยการพัฒนาตลาด F Sig. ความหมาย 

แหล่งตกปลา 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.325 0.569 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 0.994 0.319 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 0.033 0.855 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 0.030 0.862 ไม่แตกต่างกัน 

แหล่งที่รู้จัก 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 1.686 0.169 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านราคา 2.280 0.079 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านสถานที่ 0.618 0.604 ไม่แตกต่างกัน 
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4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 1.597 0.190 ไม่แตกต่างกัน 

 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
การอภิปรายผล  
 จากการศึกษาปจัจัยการพัฒนาตลาดเหยื่อตกปลาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จากการส ารวจพบว่า พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-29 ปี มีระดับการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า หรือเท่ากับ 20,000 บาท  และมี
ภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง  
 2. พฤติกรรมการสั่งซื้อ จากการส ารวจพบว่า มีพฤติกรรมการสั่งซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 ราย ส่วนใหญ่สั่งซื้อสินค้าเหยื่อตกปลาประเภทเหยื่อหน้าดิน ปัจจัยที่ท าให้เลือกซื้อสินค้า คือ
คุณภาพของสินค้า ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า อยู่ที่ 1 ครั้ง/เดือน ประเภทสินค้าที่ชื่นชอบ เป็นสินค้าประเภทเหยื่อ
หน้าดิน พฤติกรรมในการสั่งซื้อเหยื่อประเภทเหยื่อหน้าดิน คือ ซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจ า พฤติกรรมในการสั่งซื้อ
เหยื่อประเภทหัวเชื้อ คือ ซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจ า พฤติกรรมในการสั่งซื้อเหยื่อประเภทเหยื่อปลอม คือ ซื้อยี่ห้อเดิม
เป็นประจ า แหล่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า คือ ซื้อจากร้านค้า ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการสั่งซื้อ คือ ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 
1,000 บาท แหล่งตกปลาที่ตกเป็นประจ า คือ หมายตกปลาธรรมชาติ และแหล่งที่รู้จักเหยื่อตกปลา คือ บุคคลรู้จัก
แนะน า  
 3. ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยสิ่งที่ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ คือ สินค้ามีคุณภาพใช้ได้ผลจริง ด้านราคา คือ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ ด้านสถานที่ คือ มีความสะดวกในการสั่งซื้อ 24 ชั่วโมง ด้านการส่งเสริมการตลาดคือ คือ มี
ตัวอย่างการใช้งานจากผู้มีประสบการณ์ 
 4. การศึกษาพฤติกรรมการสั่งซื้อกับปัจจัยการพัฒนาตลาด ผลการศึกษา พบว่า ประเภทสินค้าที่สั่งซื้อ, 
ปัจจัยที่ท าให้เลือกซื้อสินค้า, ความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า, สินค้าที่ชื่นชอบ, พฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าประเภทเหยื่อ
หน้าดิน หัวเชื้อ เหยื่อปลอม, แหล่งที่ซื้อสินค้า, ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการสั่งซื้อ, แหล่งตกปลา, แหล่งที่รู่จักเหยื่อตก
ปลา มีผลต่อปัจจัยการพัฒนาตลาดเหยื่อตกปลา  
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากการศึกษา สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์  พิจารณาความแตกต่างจากปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนา ดังนั้น เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับปัจจัยการพัฒนา
ตลาดที่แตกต่างกัน ส่วนการพิจารณาในด้านพฤติกรรมการสั่งซื้อกับปัจจัยการพัฒนาตลาด ควรมุ่งเน้นพัฒนาความ
หลากหลายของสินค้าให้มีมากขึ้นจากเดิม รักษาคุณภาพที่มีให้คงอยู่ และพัฒนาคุณภาพในในด้านผลิตภัณฑ์ให้
เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภค คัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพ พัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือครอง
ตลาดและครองใจผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด 
 2. ด้านราคา พิจารณาความแตกต่างจากพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ควรท าให้ราคาของสินค้ามีความ
คงท่ีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
 3. ด้านสถานที่ พิจารณาความแตกต่างจากพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ควรปรับและพัฒนาการ
กระจายสินค้าให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคขึ้น พยายามกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกจังหวัด อาจเพ่ิมตัวแทน
จ าหน่ายจากที่เคยมีจ าหน่ายแต่ในร้านค้า 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พิจารณาความแตกต่างจากพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ควรพัฒนา
ช่องทางในการติดต่อให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือวามสะดวกของผู้บริโภคในทุกรูปแบบ เช่น มีการซื้อขายสินค้าผ่านระบบ
เว็บไซต์ เช่น ระบบหยิบลงตะกร้า ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้บริโภค โดยที่ไม่ต้องรอ
ทางผู้จ าหน่ายตอบข้อความ และเพ่ิมการโษณาสินค้าให้มากขึ้น เช่น ท าเป็นไวรัลโฆษณาสินค้าโดยตรง โดยที่จาก
เดิมเป็นการน าเสนอผ่านแฟนเพจทางเฟสบุค 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคละความต้องการของผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจเหยื่อตกปลา  
 2.ศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้และแนวโน้มในการพัฒนาของธุรกิจเหยื่อตกปลาเพ่ือส่งออกยัง
ต่างประเทศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือของวัยผู้สูงอายุ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1)เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ (Convenience 
Store) ของวัยผู้สูงอายุ 2)เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซื้อ  

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 264 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.0  มีช่วงอายุ 
61 ปี  คิดเป็นร้อยละ 34.0 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 58.3  ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 32.ระดับการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50  ซึ่งมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 อภิปรายได้ว่า กลุ่มผู้เข้า
ใช้บริการหลักของร้านค้าสะดวกซ้ือ เป็นผู้หญิงวัยก าลังเข้าสู่ช่วงสูงอายุ มีอายุ 61ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้มีรายได้ค่อนข้าง
มั่นคงแล้ว มีครอบครัวแล้ว สมรสแล้ว ส่วนใหญ่ท างานเป็นพนักงานข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ เรียบจบระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี เข้าใช้บริการร้านค้าสะดวกซ้ือหลักๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อประเภทของสินค้าท่ีท่านซื้อ ของกิน,ของใช้ 
เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือของกลุ่มวัยผู้สูงอายุแตกต่างกัน อย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือของ
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ3 อันดับแรกได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์  

ค าส าคัญ : การตัดสินใจซื้อ, ร้านสะดวกซ้ือ, ผู้สูงอายุ 
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Abstract 

The study of behavior that affect the purchase of convenience stores in the elderly. The 
objective is to study 1) to study the factors that influence the decision to buy the product in 
convenience stores (Convenience Store) of the elderly. 2) to study the factors that influence 
the market behavior of the convenience store. 

The study found that the majority of respondents were female, 66.0 percent of 264 
people with over 61 years of age, marital status, 34.0 percent, representing 58.3 percent of 
career civil servants / state enterprise. Percentage 32. Degree in Education Degree 200 people, 
representing 50 percent of the average monthly income is at 20001-30000 baht of 150 people, 
representing 37.5 percent of that debate. Groups who use the services of convenience stores. 
The women are entering the elderly aged 61 years and over, who have been relatively stable. 
Most families are already married, worked as servants / state enterprise smooth finish lower 
than BA. Access to convenience stores around. The majority will buy the type of product you 
purchase. Eat, Used Reasons to shop in the convenience store. Available 24 hours 

The hypothesis testing found Personal factors as gender, age, education, occupation and 
income per month to different influences purchase decisions in a convenience store, a group of 
elderly people of different ages. There were statistically significant at the 0.05 level, and the 
marketing mix that influence purchase decisions in a convenience store, a group of elderly 3. 
The first three The distribution channels and the physical product. 

KEYWORD : Making a purchase, Convenience stores, Senior. 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ทุกวันนี้ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นอย่างสังเกตเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะในครอบครัว ชุมชน หรือตาม
สถานที่สาธารณะ เราจะเห็นและรู้สึกได้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่มากจริง ๆ ปรากฏการณ์ที่มีผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นเช่นนี้ 
ยืนยันด้วยสถิติข้อมูลประชากร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 
2548 แล้ว เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงขึ้นถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้น การฉาย
ภาพประชากรไทยต่อไปในอนาคตยังแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของประชากรสูงอายุจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอีก
ไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” รศรินทร์ เกรย์,อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ 
และคณะ 2556  ผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งช าติ 4 ครั้งที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของ
ผู้สูงอ ายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประช ากรทั้ง
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ประเทศ และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554 ตามล าดับ ผลก ารส ารวจ
ครั้งนี้พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9ของประช ากรทั้งหมด (ช ายร้อยละ 13.8 และหญิง ร้อยละ 16.1) 
การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ วัยต้น (อายุ 40-59 ปี) วัยกลาง (อายุ60-89 ปี) 
และวัยปลาย (อายุ 90 ปีขึ้นไป) จากการส ารวจ พบว่า โดย ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอ ายุของประเทศไทยจะมีอายุอยู่
ในช่วง วัยต้น ถึงร้อยละ 56.5 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2557) 

ร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience Store) ยังคงเป็นรูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ไซส์เล็กที่ผู้ประกอบการ
ต่างให้ความสนใจและรุกขยายสาขาให้ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากปัจจุบัน มีผู้ประกอบการราย
ใหม่ หรือผู้ประกอบการค้าปลีกในรูปแบบอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ซัพพลาย
เออร์สินค้าอุปโภคบริโภคก็หันมารุกขยายตลาดค้าปลีกขนาดเล็กกันมากขึ้น โดยเฉพาะการรุกขยายสาขาไปยั ง
ต่างจังหวัด ซึ่งสอดคล้องไปกับการขยายตัวของความเป็นเมืองที่มุ่งออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น (Urbanization) ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ทั้งนี้ คาดว่า ในปี 2556 มูลค่าตลาดร้านค้า
ปลีกสะดวกซื้อจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-20 และจัดเป็นร้านค้าปลีกที่ยังคงมีการเติบโตอย่างโดดเด่น
เมื่อเทียบกับค้าปลีกรูปแบบอ่ืนๆ เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายผังเมืองโดยเฉพาะการก าหนดโซนนิ่งในการ
ขยายสาขาขนาดใหญ่ในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต ในปี 2555 ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ Multi 
Format โดยการพัฒนารูปแบบโครงการที่หลากหลายทั้งที่เป็น ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว 
รูปแบบผสมผสานระหว่างห้างค้าปลีกและศูนย์การค้าขนาดย่อม และ รูปแบบร้านค้าขนาดเล็กในลักษณะใกล้เคียง
กับร้านสะดวกซื้อ เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการรุกเข้าสู่ตลาด ในส่วนของกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขาย ผู้ประกอบการ
กลุ่มนี้ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าตลาด จากที่เคยมุ่งเน้นแค่เรื่องราคาถูก โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม และ
การจัดการตัวสินค้า เป็นการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้ใช้บริการโดยใช้
โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ผ่านบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของห้าง มีการแบ่งแยกกลุ่มของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน ทั้ง
กลุ่มที่ให้ความส าคัญกับเรื่องราคา กลุ่มที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และกลุ่มที่ให้ความส าคัญ
กับการบริการ เพ่ือที่จะบริหารลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ยังมุ่งสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ พร้อมทั้งการการันตีความพอใจ โดยการ
สื่อสารกับผู้บริโภคผ่านทางสื่อหลัก ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ Direct Mail เพ่ือประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจาการท า Benchmark Campaign อย่างเข้มข้น   นอกเหนือจากกล
ยุทธ์ดังกล่าว ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังเริ่มรุกสู่ตลาดในระดับบนกว่ากลุ่มผู้ใช้บริการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่โดยการ
เปิดร้านค้าปลีกในรูปแบบ “เอ็กซ์ตร้า” ซึ่งมีการปรับปรุงทั้งในด้านภาพลักษณ์ คุณภาพของสินค้า และการ
ให้บริการ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มดังกล่าวที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม 

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า ศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างร้านโชว์ห่วยและร้านโมเดินโดยศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือของกลุ่มผู้สูงอายุจึงท าให้ผู้ ประกอบธุรกิจร้านสะดวก
ซื้อหรือนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจค้าปลีกประเภทนี้ ได้ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการ
วางแผน ปรับปรุง หรือเลือกใช้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ให้เหมาะสมต่อผู้บริโภคต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ของ
วัยผู้สูงอายุ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
ของวัยผู้สูงอายุ 

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ 
(Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุ 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

     ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 

  

 

 

       

        

         

        

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของ
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้การส ารวจ และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนผู้ที่ใช้บริการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ เพ่ือที่จะได้ทราบถึง 
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ(Convenience Store )ของวัยผู้สูงอายุโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน ได้จากการค านวณของ Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 

เครื่องมือและวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง 

ปัจจุบันมีผู้ใช้ที่เคยใช้บริการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือในกลุ่มของวัยผู้สูงอายุ จ านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยังไม่
มีข้อมูลด้านประชากรของกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ระดับความมั่นใจที่ก าหนด ในระดับความเชื่อม่ันที่ 95% คิดขนาด
ความคลาดเคลื่อนที่ 5% เป็นร้อยละ 95 จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 385 ตัวอย่าง โดยมีส ารองไว้อีก 15 ตัวอย่าง 
รวมตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionaire) ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา
ในลักษณะแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ (Convenience 
Store) ของวัยผู้สูงอายุมีลักษณะเป็นแบบคาถามเลือกตอบ (Check List) 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค าตอบ (Rating Scale)  
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สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจ านวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.0 มีอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 34 สถานภาพสมรส ร้อยละ 58.3 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 50.0 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ32.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 37.5  

ส่วนที่  2 วิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเข้าร้านสะดวกซื้อมากกว่า 3 ปี ร้อยละ 80.5 ซื้อจ านวนมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 73.3  ประเภทของสินค้าที่ท่านซื้อ ของกิน ,ของใช้ คิดเป็นร้อยละ 41.8 ราคาที่ซื้อในแต่ละครั้ง 
น้อยกว่า 500 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.0 หาข้อมูลจากการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อด้วยวิธี  โทรทัศน์ 
จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 การมีส่วนรวมในการตัดสินใจซื้อ ตัวท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 68.3  เหตุผลที่
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 31.8 ซื้อสินค้าในร้าน
สะดวกซื้อ Seven eleven คิดเป็นร้อยละ 58.5    

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญเรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีระดับความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
กายภาพ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้าน
สะดวกซื้อ (Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุกลุ่มวัยผู้สูงอายุ เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้ 

สมมติฐานที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุกลุ่มวัยผู้สูงอายุ แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

เพศ : จากผลการทดสอบพบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ที่ต่างกัน 

อายุ : จากผลการทดสอบพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ที่ต่างกัน 
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ระดับการศึกษา : จากผลการทดสอบพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ที่ต่างกัน 

อาชีพ : จากผลการทดสอบพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวก
ซื้อ (Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ที่ต่างกัน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน : จากผลการทดสอบพบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ที่ต่างกัน 

สมมุติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ของวัยผู้สูงอาย ุ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุด้านประสบการณ์ในการเข้าร้านสะดวกซ้ือ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าใน
ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวก
ซื้อ (Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวก
ซื้อ (Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุ 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 
ของวัยผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 
ของวัยผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการท าตลาดไปยังผู้บริโภค เนื่องจากการแข่งขันของประเภทร้านสะดวก
ซื้อมีการแข่งขันที่สูง  โดยผลวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 
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(Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุ คือ ด้านส่งเสริมการขาย ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาการส่งเสริมการขายใน
รูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สูงวัยได้ เพราะถือเป็นเรื่องส าคัญมากในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ ด้านราคาควรใช้กลยุทธ์เข้ามาช่วยในการตั้งราคาเพ่ือให้เหมาะสมกับการซื้อสินค้าในร้านสะดวก
ซื้อโดยต้องค านึงถึงสินค้านั้นต้องมีราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ 

ด้านการทดสอบสมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับ
การศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ของวัย
ผู้สูงอายุแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านกายภาพ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในการเปิดร้าน
สะดวกซื้อสามารถน าข้อมูลคังกล่าวมาวิเคราะห์ระบุว่าคนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการท าการตลาดได้ ตามพฤติกรรม
ในการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุ  เป็นอย่างไร เช่น หากผลวิจัยส่วนใหญ่
ผู้ที่ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ของวัยผู้สูงอายุ  ก็สามารถท าการตลาดใหเตรงกับที่ลูกค้า
ได้ง่ายขึ้น 

จากผลงานวิจัยผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ  สามารถท าการตลาดตามพฤติกรรมที่ผู้บริโภคซึ่ง
ประกอบด้วยการค้นหา การซื้อ การใช้การประเมินผลในผลิตภัฑณ์และบริการ ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ( Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่
ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ง
ประกอบด้วย 

1.    ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ  สิ่งที่
ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  โดยทั่วไปแล้ว  
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น  2  ลักษณะ  คือ  ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้  และ  ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

2.    ด้านราคา  ( Price ) หมายถึง  คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  ( 
Value )  ของบริการกับราคา  ( Price ) ของบริการนั้น  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ  ดังนั้น การ
ก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน  และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการ
ที่ต่างกัน 

3.    ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ( Place ) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ
น าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ  ซึ่ง
จะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง ( Location ) และช่องทางในการน าเสนอบริการ ( Channels ) 

4.    ด้านส่งเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้
ผู้ใช้บริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม  การใช้บริการและเป็นกุญแจ
ส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 
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5.    ด้านบุคคล  ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก  การฝึกอบรม  การ
จูงใจ  เพ่ือ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ  มีทัศนคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  มีความคิดริเริ่ม  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

6.    ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  เป็น
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางด้ายกายภาพ
และรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจา
ต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการที่รวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

7.    ด้านกระบวนการ ( Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการ  ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ 

สรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ตัว ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย   ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคล   ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  และด้าน
กระบวนการ ล้วนมีความส าคัญกับสินค้าประเภทบริการ ที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกที่จะใช้บริการ  
ซึ่งในการศึกษานี้ ผู้วิจัยน ามาเป็นตัวแปรในการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้ อ
ในผู้สูงอายุ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อในผู้สูงอายุ ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ซึ่งบางส่วนได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลวิจัยผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซ้ือในผู้สูงอายุ ควรมุ่งเน้นการท าการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ซึ่ง
อาจจะท าให้เกิดรายได้เพ่ิมจากลุ่มผู้สูงวัย 

2. ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อในผู้สูงอายุ  ควรท าการกระตุ้นให้เกิดการซื้อบ่อย
ขึ้นและในปริมาณที่มากขึ้นด้วย เช่นการท าส่งเสริมการขายให้มากขึ้น จัดท าโปรโมชั่นในผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุมี
ความต้องการใช้  

3. ด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญ คือ มีสินค้าให้เลือกหลาย
ประเภท  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบควรมีสินค้าให้เลือกหลายประเภทควร
เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกซ้ือได้ 
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4. ด้านราคาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญ ความชัดเจนของป้ายราคา
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบควรมีแสดงป้ายราคาที่ชัดเจนเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด
การตัดสินใจเลือกซ้ือได้ 

5. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญ มีสาขาหลาย
แห่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบควรมีการจัดจ าหน่ายเข้าถึงผู้บริโภคให้
ครอบคลุม  

6. ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญ สิทธิพิเศษส าหรับ
บัตรสมาชิก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบควรมีการจัดท าบัตรสมาชิกเพ่ือมอบ
สิทธอพิเศษในการซื้อในแต่ละครั้งหรือครั้งต่อไปเกิดความประทับใจของผู้บริโภค 

7. ด้านกระบวนการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญ ความรวดเร็วในการช าระ
เงิน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบควรมีเทคโนลีที่ทันสมัยเพ่ือรองรับระบบช าระ
เงินให้มีความรวดเร็วในการซื้อสินค้าสะวกซื้อในแต่ละครั้ง 

8. ด้านพนักงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญ พนักงานให้ความช่วยเหลือ
เมื่อมีปัญหา  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบควรมีพนักงานขายในจ านวนที่
เหมาะสมเพื่อรองรัยลูกค้าหากเกิดปัญหาในการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ 

9.  ด้านกายภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญ ภาพลักษณ์ของร้านค้ามี
ความหน้าเชื่อถือ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในด้านผลิตภัณฑ์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีจ้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  ดังนี้ 

1. เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าใน
ร้านสะดวกซื้อแตกต่างกันตามช่วงวัยต่างๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดปัจจัยอ่ืนๆ อีกหลายด้านที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้ วิจัย
อาจจะไม่ได้ค านึง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆเพ่ิมเติม 

2. เนื่องจากปัจุบันร้านค้าสะดวกซื้อมีจ านวนยี่ห้อของร้านสะดวกซื้อมากขึ้น  ซึ่งอาจท าให้ผลวิจัยที่
ได้มาไม่มีความถูกต้องมากพอ ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรจะแบ่งให้ชัดเจนหรือเจาะจงเพ่ือเป็นการศึกษาที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ควรท าการศึกษาข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เลือกซื้อ
สินค้าร้านสะดวกซื้ออย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ 

กรรตมล สุขเกื้อ 

นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

S.kaetz@gmail.com 

ดร.วิชิต อู่อ้น 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ 

 กลุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภค 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่า
ที (t-test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ (Correlation Pearson)   

ผลการศึกษา พบว่า 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 51-60 ป ี สถานภาพสมรส  ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  รายได้ 20,001 - 30,000 บาท 

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ท าการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ 2 – 10 ครั้ง ประเภท
การเข้าใช้บริการส่วนที่มากที่สุดคือซุปเปอร์มาเก็ต สาเหตุที่เลือกใช้บริการส่วนมากเพราะระยะทางใกล้บ้าน/ที่
ท างาน 

3. ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ขนมไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก  

4. สรุปการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ 

ชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกันของผู้บริโภค ที่ปัจจัยส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนตามไป
ด้วย เช่น อยากซื้อของใช้เข้าบ้าน และไปธนาคารด้วย เป็นต้น และสรุปการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย
ทางด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุ เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคนที่ต่างกัน 
ความชอบไม่เหมือนกัน ความต้องการย่อมไม่เหมือนกัน 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงประชากรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีอัตราการเกิดของ

ประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ท าให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วขึ้น (Aging Society)  จากการสถิติการ
ส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประชากร อายุ 60ปีขึ้นไปมีจ านวนอยู่ที่ร้อยละ 10.5  และจากการคาด
การในอีก 20 ปีข้างหน้าในปี 2573 คาดการว่าจะมีจ านวนประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 15.7 ส่วน
จ านวนประชากรวัยเด็ก อายุ (0-14 ปี) มีจ านวนอยู่ที่ร้อยละ 24.6 และคาดการว่าในปี 2573 จะมีจ านวนลดลง
เหลือร้อยละ 11.2 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2554 : 1)  

ประชากรที่มากขึ้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่มีความต้องการมากขึ้น การเพ่ิมขึ้นของประชากรท าให้เกิดปัญหา
ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจเติบโตขึ้นหลากหลายประเภท ท าให้เศรษฐกิจประเทศไทยมีการกระจายรายได้ไปทั่ว 
ผู้ประกอบการที่ท าการตลาดมักมองการจ าหน่ายสินค้าเป็นกลุ่มเฉพาะ ไม่เน้นขายทุกวัย แต่เน้นเฉพาะกลุ่มที่มอง
ว่าเป็นโอกาศที่จะจ าหน่ายได้มากที่สุดในสินค้าประเภทที่ผลิตขึ้นมา เช่นการจ าหน่ายอาหารสัตว์ที่มองแต่กลุ่มผู้
เลี้ยงสัตว์เฉพาะ หรือจ าหน่ายเครื่องดนตรีเป็นต้น 

ปัจจุบันการท าการตลาด กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่หน้าสนใจอย่างมาก เนื่องด้วยประชากรในปัจจุบัน เริ่มเข้า
สู่วัยผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การรักษาสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีเป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก โดยปกติร่างกาย
จะเสื่อมสภาพตามระยะเวลาหากขาดการดูแลอย่างดี ผู้สูงอายุในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการรักษาสุขภาพทั้งร่างกาย
ภายนอกและภายใน และด้านจิตใจ เพ่ือจะได้อยู่กับครอบครัวไปนานๆ โดยที่ไม่สร้างภาระให้กับครอบครัว รูปร่าง
หน้าตา ความสวยงามในผู้หญิง และการแต่งกายในผู้ชาย แต่สภาพการจราจรและสภาพอากาศปัจจุบันมีอุณหภูมิ
ที่สูงมาก ผู้สูงอายุในปัจจุบันจึงนิยมเข้าห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้ามากกว่า โดยมีเหตุผลว่า อากาศเย็นสบาย
และสามารถท ากิจกรรมทุกอย่างได้ในที่เดียว 

การเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าในปัจจุบัน เป็นสถานที่ที่มีครบวงจร สามารถท ากิจกรรม
ทั้งหมดได้ในที่เดียว แต่การที่จะซื้อสินค้าได้ การส่งเสริมการขายเป็นสิ่งส าคัญ โดยรายงายวิจัยเล่มนี้ได้หยิบ
ยกตัวอย่างศูนย์การค้า แฟชั่นไอซ์แลนด์เข้ามา เนื่องด้วยเป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ และการเดินทางง่าย 
สะดวก โดยศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์มีจุดเด่นในด้านการจัดการบริหารร้านค้า เพราะศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์มีพ้ืนที่ส าหรับการจัดงานอีเว้นส์ ในลานกิจกรรมศูนย์การค้า มีร้านค้ามากมาย มีงานตลาดทั้งปี ให้ผู้เข้า
ใช้บริการได้ร่วมงาน และผู้เข้าใช้บริการได้สัมผัสร้านค้าใหม่ๆเพ่ิมขึ้นจากที่มีอยู่ในศูนย์การค้าทั่วไป หรือร้านค้าที่
ไม่มีใครรู้จักได้มีโอกาสเข้าร่วมมากขึ้น เป็นการเปิดทางร้านค้าด้วย ผู้เข้าใช้บริการถึงเกิดความพึงพอใจและได้ให้
ความไว้วางใจในการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เป็นจ านวนมาก 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เห็นความส าคัญของผู้สูงอายุจึงได้น ามาประกอบการวิจัยในครั้งนี้โดยเฉพาะ
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเข้าใช้ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ เพื่อเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจต่อไปของ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้า

แฟชั่นไอซ์แลนด์ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการ

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1.ขอบเขตทางด้านตัวแปร 
  - ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้า

แฟชั่นไอซ์แลนด์ 
2. ขอบเขตทางด้านประชากร 
 - ศึกษาเฉพาะผู้สูงอายุชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่น

ไอซ์แลนด์ทั้งหมด โดยสุ่มตัวอย่างท้ังหมด 150 คน 
3. ขอบเขตทางด้านระยะเวลา 
 - ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. – 11 ธ.ค. 2559 
4. ขอบเขตทางด้านสถานที่ 
 - ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครฯ 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, รายได้ต่อเดือน มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยดึงดูดในการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้า
แฟชั่นไอซ์แลนด์ 
 
นิยามศัพท ์

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการ
สามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดย
มีเครื่องมือในการใช้งาน     

ศูนย์การค้า หมายถึง สถานที่ที่ลักษณะเป็นอาคารไว้ส าหรับแบ่งพ้ืนที่ให้เช่า ให้ผู้ค้าที่สนใจเข้ามาเป็น
ร้านค้าได้จับจองพ้ืนที่การท าร้านค้า โดยที่เจ้าของร้านค้าเป็นผู้จ าหน่ายเองไม่ผ่านคนกลาง โดยมีร้านค้ามารวมตัว
กันเป็นจ านวนมาก หลากหลายประเภทสินค้า ทั้งเรื่องความบันเทิง อาหาร เครื่องประดับ เครื่องส าอาง อื่นๆ เป็น
ต้น การเข้าใช้บริการศูนย์การค้าถือเป็นสถานที่เปิด ผู้ใช้บริการเป็นใครก็ได้จึงเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน  
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ลูกค้า  หมายถึง คนที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ต่างๆ มีสถานะท่ังเป็นคนมาเยี่ยมชมร้านค้า หรือเข้ามาซื้อสินค้า    
แฟชั่นไอซ์แลนด์ หมายถึง ศูนย์การค้าท่ีเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน โดยมีการจัดการ
บริหารพื้นที่แบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อง่ายต่อการเข้าใช้บริการ    
พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของคนที่ได้รับผลจากการกระตุ้นในเรื่องต่างๆ    
ความพึงพอใจหมายถึงการที่รู้สึกดีต่อสิ่งๆหนึ่งสบายใจและมองในแง่ดี 
 

กรอบแนวความคิด  

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ในการศึกษา “การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quanitative Research) ซึ่งเป็นการศึกษาและส ารวจตัว
แปรในสถานการณ์และค้นหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีแนวทางการศึกษาใน
ลักษณะการวิจัยเชิง (Survey Research) ทั้งจากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริโภคที่ใช้บริการ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ เพ่ือที่จะได้ทราบถึง พฤติกรรมที่ส่งความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ของวัยผู้สูงอายุ ซึ่งในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอน  

ปัจจยัส่วนบุคคล  
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
- รายไดต่้อเดือน 

 

 

 

ปัจจยัดึงดูดในการใชบ้ริการ 
- ความสะดวกในการใชบ้ริการ
หลายอยา่งในสถานท่ีเดียวกนั 
- ความพึงพอใจต่อการบริการของ
ร้านคา้ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

ความพงึพอใจของผู้สูงอายุในการใช้

บริการศูนย์การค้าแฟช่ันไอซ์แลนด์ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนผู้ที่ใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ เพ่ือที่จะได้ทราบถึง 
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ของวัยผู้สูงอายุ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากรที่เคยใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ในกลุ่ม
ของวัยผู้สูงอายุ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) (วิชิต อู่อ้น
,2553,หน้า 154) แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่ แน่นอนจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือให้ทราบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์โดยสามารถ
วิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการแสดงข้อมูลตารางแจกแจงความถ่ี และ ค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ เป็นการแสดงข้อมูลตารางแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 

ตอนที่ 3 เกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นการแสดงข้อมูล เป็นค่าเฉลี่ย  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อ
แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยสถิติการทดสอบไคสเควร์ (Chi - Square) เพ่ือใช้ส าหรับ
ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาด
เคลื่อนไม่เกิน 5% 

สรุปผลการศึกษา 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และ
เพศชาย จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 มีอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา 
อายุ 40 - 50 ปีขึ้นไป จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 103 คน คิดเป็นร้ อยละ 
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25.8 มีสถานภาพสมรส จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 สถานภาพโสด จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 
สถานภาพหม้าย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และสถานภาพหย่าร้าง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ประกอบอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน/ว่างงาน/เกษียณอายุ 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 104 
คน คิดเป็นร้อยละ 26 และปริญญาโท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ า
กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8  

 
2. พฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์การศึกษา

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ท าการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ 2 – 10 ครั้ง จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมา 11 - 30 ครั้ง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15 มากกว่า 30 ครั้ง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 1 ครั้ง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่
ประเภทการเข้าใช้บริการซุปเปอร์มาเก็ต จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา ธนาคาร จ านวน 104 
คน คิดเป็นร้อยละ 26 ร้านอาหาร จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และชมภาพยนตร์ จ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15 สาเหตุที่ท่านเลือกใช้บริการระยะทางใกล้บ้าน/ที่ท างาน จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 
รองลงมา ความแปลกท่ีต่างจากสถานที่อ่ืน จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 โปรโมชั่นราคาที่น่าสนใจ จ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และประเภทสินค้าที่มีความแตกต่างจากสถานที่อ่ืน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3  

 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่น

ไอซ์แลนด์  

 การศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า   ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก  ได้ดังนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีสินค้าจ าหน่ายครบวงจร 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.52 สินค้ามีประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมากที่สุด สินค้ามีลักษณะพิเศษที่แตกต่าง
จากที่อ่ืน มีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด และสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.06 
อยู่ในระดับมาก 



121 
 

 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าป้ายบอกราคาสินค้าชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมากที่สุด สินค้าหลากหลายราคาให้เลือก มีค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก 4.10 ราคา
เหมาะสมกับสินค้าที่จัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ในระดับมาก 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าสถานที่รวบรวม
สินค้าได้ครบวงจร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.28 รองลงมา เนื้อที่ของสถานที่มีเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 
4.10 อยู่ในระดับมาก มีช่องทางออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก และสถานที่สามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับมาก 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการ
รับประกันสินค้ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.26 รองลงมา การให้ของแถม มีค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก การจัดงาน
ลดราคาสินค้า มีค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก ความเป็นมืออาชีพของพนักงานขาย มีค่าเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับ
มาก การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก 

4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 สมมุติฐานข้อที่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, รายได้ต่อเดือน 
มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ท าการเข้าใช้
บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ เพศแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์
ในระยะเวลา 1 ปี ด้านประเภทการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ด้านสาเหตุที่เลือกใช้
บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ท าการเข้าใช้
บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ อายุแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์
ในระยะเวลา 1 ปี ด้านประเภทการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ด้านสาเหตุที่เลือกใช้
บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ท าการเข้า
ใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ สถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ในระยะเวลา 1 ปี ด้านประเภทการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ด้านสาเหตุที่
เลือกใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ท าการเข้า ใช้
บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ อาชีพแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ในระยะเวลา 1 ปี ด้านประเภทการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ด้านสาเหตุที่
เลือกใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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สมมติฐานที่ 1.5 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ท า
การเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ในระยะเวลา 1 ปี ด้านประเภทการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่าง
กัน ด้านสาเหตุที่เลือกใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

สมมติฐานที่ 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้
ท าการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ในระยะเวลา 1 ปี ด้านประเภทการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์
แตกต่างกัน ด้านสาเหตุที่เลือกใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 
สมมติฐานที่  2 ปัจจัยดึงดูดในการใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการ

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ 
สมมติฐาน 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมภายใน

ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ท าการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ในระยะเวลา 1 ปี ด้านประเภทการเข้าใช้บริการ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ด้านสาเหตุที่เลือกใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95 % 

สมมติฐาน 2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมภายใน
ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ท าการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ด้านราคาแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
การเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ในระยะเวลา 1 ปี ด้านประเภทการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ด้านสาเหตุที่เลือกใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
% 

สมมติฐาน 2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกันมีผลต่ อ
พฤติกรรมภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ท าการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ในระยะเวลา 1 ปี ด้าน
ประเภทการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ด้านสาเหตุที่เลือกใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

สมมติฐาน 2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ท าการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ด้านส่งเสริมการขายแตกต่างกัน
มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ในระยะเวลา 1 ปี ด้านประเภทการเข้าใช้บริการ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ด้านสาเหตุที่เลือกใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์แตกต่างกัน ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95 % 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ มีประเด็นส าคัญท่ีจะน าอภิปรายดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.8 มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี สมรสแล้ว 
ร้อยละ 41 เป็นพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 33.8 จบปริญญาตรีร้อยละ 50.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20 ,001 
– 30,000 บาท เข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ในระยะเวลา 1 ปีเป็นจ านวน 2 – 10 ครั้ง ประเภทการ
เข้าใช้บริการหลักคือ ธนาคาร ส่วนสาเหตุที่เลือกใช้บริการเพราะ ระยะทางใกล้บ้าน/ที่ท างาน อภิปรายได้ว่า กลุ่ม
ผู้เข้าใช้บริการหลักของศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ เป็นผู้หญิงวัยก าลังเข้าสู่ช่วงสูงอายุ มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี 
ซึ่งเป็นผู้มีรายได้ค่อนข้างมั่นคงแล้ว มีครอบครัวแล้ว สมรสแล้ว ส่วนใหญ่ท างานเป็นพนักงานเอกชน เรียบจบ
ระดับปริญญาตรี เข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์หลักๆท าธุรกรรมทางการเงิน เข้าใช้ธนาคารเนื่องจาก
เปิดทุกวัน และสาเหตุที่เลือกใช้ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ โดยส่วนมากเพราะใกล้บ้านหรือที่ท างาน มีที่จอดรถ
สะดวก เดินทางได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัย วัลภา ชายหาด (2532: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะ ด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทมหานคร พบว่า อายุ 
ระดับการศึกษาและลักษณะของเขต มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ด้านการรักษาความ
สะอาดของ กรุงเทพมหานคร ส าหรับการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบสาธารณะด้าน
การ รักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครในภาพรวมแล้ว ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพอใจ 
หรือไม่มีความพอใจในการบริการเช่นกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการใช้บริการ
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรน าข้อมูลที่ได้รับจากการท าวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ และส่งเสริมกลยุทธ์ในการขายให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรับปรุงเว็บเพจอย่างสม่ าเสมอ เพราะเป็นช่องทางในการสื่อสารข่าว การจัดกิจกรรมภายในศูนย์ การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ควรมีพนักงานที่มีความรู้ความช านาญพิเศษไว้คอยให้ค าแนะน า การ
เข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ แนะน าร้านค้า แนะน าสินค้าประเภทต่างๆควรไปร้านไหน หลายๆจุด 
เพ่ือความสะดวกของผู้เข้าใช้บริการ 

ด้านราคา ควรจัดให้มีการเช็คเลทราคา ไม่ให้ร้านค้า ค้าก าไรเกินควร มีการติดป้ายราคาชัดเจนเพ่ือให้
ผู้บริโภคเห็นราคาได้อย่างเท่าเทียม ไม่มีการเอาเปรียบ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ยกตัวอย่างเช่น ช่องการซื้อตั๋วโรงหนังของ Major Cineplex ในวันที่เป็น
วันหยุด มีผู้เข้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก ควรจัดพ้ืนที่หรือเพ่ิมจุดจ าหน่ายตั๋วให้เพียงพอต่อความต้องการและไม่กีด
ขวางร้านค้าร้านอื่น 

ด้านส่งเสริมการขาย ควรจัดให้มีโซนลดราคา แหล่งรวมสินค้าต่างๆ เข้ามารวมในที่เดียวกันมากๆ และ
แข่งกันลดราคาเพ่ือสร้างยอดขายให้เกิดขึ้น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรเปรียบเทียบระหว่างความต้องการและความคาดหวังในคุณภาพการเข้าใช้บริการศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ 

ควรเปรียบเทียบในเรื่องคุณภาพในการให้บริการกับส่วนประสมทางการตลาดของศูนย์การค้าแฟชั่น
ไอซ์แลนด์ 

ควรศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องคุณภาพการให้บริการศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กับกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ 
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การศึกษา  ปัจจัยจูงใจในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษา บริษัท 
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

Motivation factors at work that affect the engagement of successful organization case 
studies of  Home Product Center Public Company Limited 

นางสาวยอดสร้อย มงคงเจริญ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการองค์การสมัยใหม่  

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ดร.นนทิพันธ์ ประยูรหงษ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร และศึกษาปัจจัยจูงใจในการ
ท างานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบหาความ
แตกต่างค่าที (t-test) สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson Correlation)  

ผลการวิจัย พบว่า 

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36 - 40 
ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 - 8 ปี และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 
บาท 

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจในการท างาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยจูงใจสูงที่สุดคือ ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ด้านความรับผิดชอบในงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด
คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับมาก 

3. จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยค้ าจุนในการท างาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยค้ าจุนสูงที่สุดคือ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านนโยบายและการบริหารงานในองค์กร อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ด้านการฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับมาก 
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4. จากการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์กรสูงที่สุดคือ ด้านความ
ปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์การ อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ด้านความเชื่อมั่น การยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ อยู่ในระดับมาก 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ที่แตกต่างกัน ขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน 
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันไม่แตกต่างกัน ขณะที่ผลการทดสอบปัจจัยจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร
โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

  
ค ำส ำคัญ :  ความผูกพัน, ปัจจัยจูงใจ,  ปัจจัยค ้าจุน, ความสัมพันธ์ 

 

ABSTRACT   

The objective to study the differentiate of personal factors in age, gender, education 
level, duration of work, and salary incomes which affect to the engagement and also study the 
work motivate that related to the engagement of employee. The samples are employees at 
headquarter of Home Product Center Public Company Limited, 400 samples. The statistics 
collected by using the questionnaires and analyzed the data as Frequency rate, Percentage, 
Weight Mean Score, Test different values (t-test), One-way ANOVA F-test and Pearson 
Correlation. 

Research results are as follows : 

1. The data analysis of personal factors found that most respondents are female, age 36-
40 years old, education level is bachelor degree, duration of work is 6-8 years and salary 
income 10,001-20,000 Baht. 

  2.  The data analysis of working motivation factors found that the highest mean score 
factors following sequent as career growth at a very high level, secondary is the recognition at a 
high level, the job responsibilities at a high level, scope of work at a high level and the lowest is 
the success of work at a high level. 

3. The data analysis of working to supporting factors found that that the highest mean 
score factors is the relationship between the colleague, head, and subordinates at a very high 
level, secondary is salary and benefit at a very high level, stability at work at a very high level, 
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policy and management of the organization at a high level as sequent and the lowest is training 
at a high level. 

4. The data analysis of the engagement found that the highest engagement factor is the 
desire to maintain the membership of the organization at a high level, secondary is the 
willingness to dedicate their efforts for the benefit of the organization at a high level and the 
lowest is the reliance, goal achievement, and values of the organization at a high level. 

5. The hypothesis tested is personal factors of different age affect to engagement while 
the differences of gender, education level, duration of work, and salary has not different 
related. The test result of work motivates and engagement found that motivation and 
supporting factors are associated positively to engagement with the significant at the 0.01 level. 

Keyword:  Engagement, motivation factor, supporting factor, relationship 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ภายใต้ยุคของการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ องค์กรต้องปรับตัว พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ให้ก้าวไกล
กว่าการเปลี่ยนแปลงของโลก จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศในด้านต่างๆ ร่วมกันพัฒนา
องค์กร การบริหารงานในองค์กรนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด หรือถือว่าเป็นหัวใจ
ของความส าเร็จขององค์กร ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์เป็นผู้ออกแบบประดิษฐ์ คิดค้น ด าเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ และมนุษย์ยังเป็นผู้บริหารจัดการคนในองค์กร (เกรียงศักดิ์, 2543: 3) 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานส่วนใหญ่นั้นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้คนให้ตรงกับงาน ด้วยเหตุผลที่ว่า  เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจ หรือชอบในงานที่ปฏิบัติอยู่ บุคคลนั้นย่อม
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีขวัญก าลังใจ และมีความกระตือรือร้น เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน และไม่อยากเปลี่ยนงาน
หรือลาออก ส่งผลให้การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพ 

สิ่งที่องค์กรต้องตระหนักอยู่เสมอ คือ องค์กรจะสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
องค์กรได้อย่างไร และจะท าอย่างไรให้บุคลากรยอมรับค่านิยมขององค์กรและพร้อมที่จะทุ่มเทพลังอย่างเต็ม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรก าหนด ขณะเดียวกันก็พร้อม
ที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ดังนั้นบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะปฏิบัติงานให้
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง และสามารถที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้ในระยะ
ที่ยาวนาน (ส าราญ บุญรักษา, 2539 : 2) 

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ถือว่า “บุคลากร” เป็นปัจจัยหลักในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน ได้มีการท าความเข้าใจในลักษณะธุรกิจและรายละเอียดของงาน ขอบเขตหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ของพนักงานในทุกระดับ พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนจะได้ รับการฝึกอบรมพ้ืนฐานด้าน
การค้าปลีก ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า ความรู้ในการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงข้ันตอนปฏิบัติงาน ต่างๆ ก่อนที่
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จะเริ่มต้นปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงานระดับจัดการ และบริหาร จะมีการอบรมหลักสูตรบริหารงาน ตามการพัฒนา 
ขีดความสามารถต่างๆ ตามโปรแกรมที่เหมาะสม ในสภาวะที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ มีความเสี่ยง ใน การ
สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้กับคู่แข่ง หรือธุรกิจค้าปลีกอ่ืน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความพยายามที่จะ
ลดโอกาสการสูญเสียลง โดยการพัฒนาความสามารถ และ ทักษะของพนักงานให้สูงขึ้น พร้อมกับการพิจารณา
ปรับเลื่อน ต าแหน่งงานในทุกๆ ระดับ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาคน ที่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังได้มี การดูแลมอบสวัสดิการ และจัดตั้งโครงการต่างๆ เพ่ือให้ พนักงานได้มีความสุข ความมั่นคง และ
เกิดความผูกพันกับ บริษัทฯ เช่น  

- สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการท างานที่มุ่งเน้น ด้านการสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
- โครงการสุขใจใกล้บ้าน เพ่ือให้โอกาสพนักงานย้ายไป ท างานที่สาขาใน (หรือใกล้) จังหวัดบ้านเกิด 
- โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (EJIP) 
- โครงการให้ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี-โท 
- การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 
- ระบบผู้จัดการฝึกหัด (Management Trainee)  

ในช่วงระหว่างปี 2556 - 2558 บริษัท โฮมโปร มีพนักงานเฉพาะส านักงานใหญ่ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2556 มีพนักงาน จ านวน 1 ,108 คน  ในปี 2557 มีพนักงาน จ านวน 1 ,265 คน และในปี 2558 มี
พนักงาน จ านวน 1,333 คน (รายงานประจ าปี 2558, 67) จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีนั้น ไม่มีการลดลงของ
จ านวนพนักงานส านักงานใหญ่เลย นั่นแสดงว่าบริษัทสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงานได้เป็น
อย่างดี จึงส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรเป็นอย่างมาก   

จากเหตุผลข้างต้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษา ปัจจัยจูงใจการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่
ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษา บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยจูงใจอะไรบ้าง
ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน   

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท 
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 

งานศึกษาครั้งนี้เป็นงานศึกษาเชิงส ารวจ โดยมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยจูงใจในการท างานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร ด้วยการศึกษากรณีตัวอย่าง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) โดยศึกษาจากการ
รวบรวมเอกสารรายงานประจ าปีของบริษัท ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ การใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.ขอบเขตด้านประชากร 

ประเภทของผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาศึกษาครั้งนี้  คือ  บุคลากร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวน 1,333 คน โดยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการท างานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร 

 

3.ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 งานศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาก าหนดการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร หนังสือและเว็บไซต์
ต่างๆ เพ่ือน ามาเขียนเค้าโครงงานศึกษา 3 บท ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 59 และเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การใช้แบบสอบถามระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 6 พ.ย.59 

 

 



132 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่
ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  ดังนี้ 

 

       ตัวแปรอิสระ                                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

  

   

                                                                                                   
 

               

                                                                                                            
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดปัจจัยจูงใจในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษา 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1) เพศ  
2) อาย ุ 
3) ระดบัการศึกษา 

4) ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

5) รายไดต้่อเดือน 
 ปัจจัยจูงใจในการท างาน 
1) ปัจจยัจูงใจ 

- ความส าเร็จในการท างาน 

- การยอมรับนบัถือ 
- ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

- ความรับผิดชอบในงาน 

- ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

2) ปัจจยัค ้าจุน 
- นโยบายและการบริหารงานใน   
องคก์ร 

- ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน             
ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

- เงินเดือนและสวสัดิการ 

- การฝึกอบรม 

- ความมัน่คงในการท างาน 

 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
1) ความเช่ือมัน่ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์าร 

2) ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์
ขององคก์าร 

3) ความปรารถนาท่ีจะพยายามรักษาความเป็นสมาชิก
ขององคก์าร 

Porter et al. (1983) 



133 
 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยจูงใจในการท างาน ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นงานศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปัจจัยจูงใจในการท างาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชาการที่ใช้ในการศึกษาศึกษาครั้งนี้  คือพนักงานของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่  ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 1,333 คน (ข้อมูลรายงานประจ าปี 2558) 

   1.2  กลุ่มตัวอย่าง ค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05  
ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์สมมติฐาน โดยมี
การใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 

2.1 สมมติฐานที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) ในการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม 
และใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) ในการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) โดยวิธีการ (LSD) 

2.2  สมมติ ฐานที่  2  จะใช้สถิติ สัมประสิทธิ์สหสัม พันธ์ เพียร์สั น  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
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สรุปผลการวิจัย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 273 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 มีอายุระหว่าง 36-40 ปี จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 -8 ปี จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 
73 และมีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยจูงใจในการท างาน 

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจในการท างาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยจูงใจสูงที่สุดคือ ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ด้านความรับผิดชอบในงาน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด
คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับมาก 

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยค้ าจุนในการท างาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยค้ าจุนสูงที่สุดคือ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านนโยบายและการบริหารงานในองค์กร อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ด้านการฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับมาก 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ค่าเฉลี่ยของความผูกพันต่อองค์กรสูงที่สุดคือ ด้าน
ความปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์การ อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ด้านความเชื่อมั่น การยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ อยู่ในระดับมาก 

 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 0.05   

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 
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สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามรายได้ที่แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน   

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ากับความผูกพันต่อองค์การ
โดยรวม  

ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การ  

ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ ากับความผูกพันต่อองค์การ  

ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อ
องค์การ  

ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อ
องค์การ  

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ในด้านต่างๆ ดังนี้  

ปัจจัยค้ าจุนด้านนโยบายและการบริหารงานในองค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความ
ผูกพันต่อองค์การ  

ปัจจัยค้ าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การ  

ปัจจัยค้ าจุนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อ
องค์การ  

ปัจจัยค้ าจุนด้านการฝึกอบรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความผูกพันต่อองค์การ  

ปัจจัยค้ าจุนด้านความม่ันคงในการท างาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อองค์การ  

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่ประสบความส าเร็จ
กรณีศึกษา บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้   

1. ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในอาชีพจะช่วยให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัตนา จงรักษ์ (2556)  ที่กล่าวว่าการเข้ารับการฝึกอบรมที่แตกต่าง
กัน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของพนักงานมากที่สุด  
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ซึ่งการส่งเสริมการศึกษา ดูงาน หรือฝึกอบรม มีผลต่อความผูกพันเนื่องจากจะท าให้พนักงานได้รับความรู้
ใหม่ๆ และพนักงานจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน และพนักงานมีความก้าวหน้าเพ่ิมมากข้ึน
ในบริษัท จึงท าให้พนักงานอยากจะท างานกับบริษัทเพ่ือก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นไป โดยผ่านการฝึกอบรมของ
บริษัท ท าให้เกิดเป็นความผูกพันต่อบริษัทขึ้นมา อีกทั้งการส่งเสริมให้พนักงานมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น บริษัท
จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้ โดยที่มีพันธะสัญญาว่าพนักงานจะต้องท างานกับบริษัทเป็นจ านวนกี่ปี ถึงจะเปลี่ยน
หรือย้ายไปท างานที่บริษัทอ่ืนได้ ดังนั้นเมื่อพนักงานได้ศึกษาจบ ก็กลับมาท างานให้กับบริษัท เมื่อเวลาผ่านไประยะ
หนึ่งความผูกพันของพนักงานกับบริษัทก็จะเพ่ิมมากขึ้น จนกระทั่งถึงระยะเวลาที่ครบก าหนดในสัญญา พนักงานก็
มีความผูกพันไม่อยากย้ายไปท างานที่อ่ืน 

2. ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ จะช่วยให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา (2554) ที่กล่าวว่า ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงาน 
และความก้าวหน้าในการท างาน มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันและจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

 ซึ่งงานที่มีลักษณะงานที่ต้องท าการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือเป็นงานที่ท าแล้วเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ใหม่ๆ ให้กับพนักงาน จะท าให้พนักงานเกิดความสนใจและตื่นตัวอยากจะเรียนรู้ ท าให้บรรยากาศในการท างาน
สนุกสนาน ส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการท างาน และอยากจะท างานของบริษัทไปเรื่ อยๆ จนกลายเป็นความ
ผูกพันกับบริษัทข้ึนมา   

3. ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิพล ธีระภาพ (2553 : บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า พนักงานมี
ความยินดีหากจะต้องมีการเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือความเหมาะสมในแผนก และเพ่ือให้ตนเองยังคงรักษา
ความเป็นพนักงานของบริษัทต่อไปด้วย เพราะพนักงานเกิดความผูกพันต่อบริษัทแล้ว 

ข้อเสนอแนะการวิจัยจากประเด็นที่ค้นพบ 

 จากผลการศึกษาปัจจัยจูงใจในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่ประสบความส าเร็จกรณีศึกษา 
บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) พบว่ามีปัจจัยจูงใจทั้งหมด 4 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันมากที่สุด 
ได้แก่  

 1. ปัจจัยค้ าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาจะช่วยให้
พนักงานหรือบุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งถ้าในองค์กรมีการท างานที่เป็นทีม มีบรรยากาศที่เป็นมิตร จะ
ท าให้การท างานมีความสุข พนักงานเกิดความพึงพอใจและมีความผูกพันอยากท่ีจะอยู่กับองค์กรต่อไปเรื่อยๆ 
ดังนั้น องค์กรที่ดีจะต้องสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดี และมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และจะต้องมีกิจกรรมการ
สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแผนกเป็นประจ า 
 2. ปัจจัยค้ าจุนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ซึ่งการที่พนักงานได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน และมีผลต่อความผูกพันในการท างาน ดังนั้นหน้าที่
ของผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายของพนักงานจะต้องร่วมกันพิจารณาเงินเดือนและสวัสดิการที่
เหมาะสมให้กับพนักงาน 
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3. ปัจจัยค้ าจุนด้านความม่ันคงในการท างานจะช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ถ้า
พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความมั่นคงแล้ว ก็จะสามารถวางแผนในการพัฒนาองค์กรหรือช่วยเหลือองค์กร รวมถึง
เป้าหมายในอนาคตของตนเองกับองค์กรได้ ท าให้เกิดความทุ่มเทในการท างาน และมีความผูกพันอยากอยู่กับ
องค์กรไปนานๆ ดังนั้น องค์กรจะต้องท าให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ท ามีความมั่นคง รวมถึงให้พนักงานมั่นใจว่า
องค์กรก็มีความม่ันคงเช่นเดียวกัน 

4. ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในอาชีพจะช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ ย่อมจะเกิดความผูกพันในองค์กร ดังนั้น
องค์กรควรจะหาทางให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยการหาต าแหน่งที่สูงขึ้ นไว้รองรับพนักงานที่มี
ความสามารถและเหมาะสมที่จะมาด ารงต าแหน่ง 

 

 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความผูกพันของพนักงานบริษัท โฮมโปร ในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบความแตกต่างกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท โฮมโปร ส านักงานใหญ่ เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมขององค์กรได้ 
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การศึกษาเรื่องการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุของพนักงานธนาคารของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร 

The study of financial planning when the retirement of the employees of the State Bank 

 in Bangkok. 

 

นางสาวดวงดาว  ประจ าแท่น 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาการเงินการลงทุนและประกันภัย   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1).ความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ
ของพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร2).เพื่อส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนเมื่อยามเกษียณอายุ
ของพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัย 3).เพ่ือค้นหารูปแบบ
การวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนวัยเกษียณ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ กลุ่มพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ธนาคาร รวมทั้งหมด 399 ชุด โดย
เก็บข้อมูลแต่ละธนาคารเท่ากับ 57 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้  ความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ความคิดเห็นที่มีต่อ
ความส าคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย 
สินทรัพย์ หนี้สิน การออมและการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม และครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ (Correlation Pearson)  และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ(Multiple regression analysis) เพ่ือหารูปแบบการวางแผนทางการเงิน 

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ มีอายุ 30 – 39ปี มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 

25,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีต าแหน่งพนักงานทั่วไป  
ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณอายุ ของพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างชอบติดตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น 
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โทรทัศน์ วิทยุอินเตอร์เน็ตและมีความเข้าใจทางการเงินระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจทางการเงินที่มี
ผลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้านกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เมื่อพิจารณาความเข้าใจทาง
การเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้านกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นรายด้านพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลพ้ืนฐานและมีความเข้าใจทางการเงินระดับมาก
ที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านภาวะทางเศรษฐกิจเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจและติดตามอัตราเงิน
เฟ้อในปัจจุบันระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน  ด้าน
ปัจจัยอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้านปัจจัยอ่ืนๆเป็นรายด้าน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจว่าวิถีในการด าเนินชีวิตมีผลต่อการวางแผนทางการเงินระดับมากท่ีสุด  

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน  

กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนผ่านบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีระยะเวลาในการวางแผนทางการเงินระยะกลาง มีรูปแบบในการวางแผนทางการเงินเพ่ือ
อิสรภาพทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจวางแผนทางการเงินเพราะอิทธิพลของเพ่ือน กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจ
วางแผนทางการเงินด้วยวิธีซื้อสลากออมทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างมีเงินออมหรือเงินลงทุนต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท 
กลุ่มตัวอย่างมีเงินออมหรือเงินลงทุนทั้งสิ้นต่ ากว่า 500,000 บาท  
 
Abstract 
 This research aims to study. 1). Understanding on financial planning for retirement 
when employees of the State Bank in Bangkok. 2) to explore the factors that affect employee 
retirement plan when the State Bank in Bangkok. Including prioritization of factors. 3). In order to 
find a style that suits your financial planning staff of the State Bank in Bangkok. Before 
Retirement The sample The employees of the state total of seven banks, a total of 399 sets of 
data collected by the bank is equal to 57 sets of equipment used in research. The 
questionnaire consists of four areas: personal factors, awareness, knowledge and understanding. 
About Financial Planning The following are important factors that affect the financial plan when 
you retire. Information about the assets, liabilities, income, savings and investments of 
respondents and analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. Statistical 
differences t (t-test) test, ANOVA (ANOVA) and tests for the relationship (Correlation Pearson) 
and analysis of multiple regression (Multiple regression analysis) to determine the form of 
financial planning. 
 The research result 
 The first analysis of the personal information of the respondents. The majority are 
males between 30-39 years old, single, with average revenue per month from 20,001 to 25,000 
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baht a bachelor's degree. Work with staff. The second analysis, understanding the financial 
impact of financial planning for retirement. Employees of the State Bank in Bangkok. 
 The sample is understanding the financial impact of financial planning. The overall 
perception of information at the highest level. Considering that the financial impact of financial 
planning. The recognition that information was found. Subjects like track advertising through 
various media such as television, radio, Internet and financial insight highest level. The sample is 
understanding the financial impact of financial planning. The personal financial planning 
process. Considering that the financial impact of financial planning. The personal financial 
planning process it was found that. Sample understand about financial planning, personal 
finance basics and understand the most. The sample is understanding the financial impact of 
financial planning. The economic Overall, the highest level. The economic aspect is found. The 
samples are understood and followed the current inflation level. The sample is understanding 
the financial impact of financial planning. The other factor Considering that the financial impact 
of financial planning. The other factor that was found. The samples have understood that the 
way of life that affect financial planning at the highest level. The samples are planned through 
financial advisors only. The purpose is to plan for better quality of life. A period in the mid-term 
financial planning. There are variations in financial planning for financial freedom. Group 
financial planning decisions because of the influence of friends. Financial planning group 
decided to buy a lot of savings. The samples have savings or investments less than 10,000 baht 
per month, samples have savings or investments of less than 500,000 baht. 
 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกก าลังเผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ ซึ่งท าให้ประชากรมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมาก และผล
จากการวางแผนครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งท าให้อัตราการเกิดลดลง จากผลส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2553 จะเห็นว่า ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเกินอัตราร้อยละ10 
แสดงว่าคนไทยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นจากส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานพิเศษ : ผลส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าอัตราร้อยละ 64.6 เห็นควรดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุใน
ครอบครัว แต่มีอัตราร้อยละ 20.2 ที่คาดว่าควรให้ความเอ้ือเฟ้ือแก่ผู้สูงอายุทั่วไปโดยเห็นว่าเป็นภาระของรั ฐบาล 
(ส านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : รายงานพิเศษ ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกับ ผู้สูงอายุ สสช 
พบว่าอัตราร้อยละ 64.6 เห็นควรดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุในครอบครัว, 2551) 

โดยนโยบายของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ “เรื่องบ านาญแห่งชาติ หลักประกันรายได้        ยาม
ชรา” จ่ายเบี้ยยังชีพ 500 บาท ส าหรับประชาชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และที่ส าคัญ ถ้ายอดผู้สูงอายุมากขึ้น   ใน
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อนาคต จะเป็นภาระที่รัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนมากขึ้น (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ทางออก
ผู้สูงอายุ จุดประกายระบบบ านาญแห่งชาติ, 2552) การด าเนินชีวิตในช่วงเกษียณอายุ จึงมีความจ าเป็นและส าคัญ
เป็นอย่างมากต่อการด ารงชีวิตในบั่นปลายของชีวิตอย่างมีความสุข การวางแผนทางการเงินไว้ใช้จ่ายในช่วง
เกษียณอายุโดยเฉพาะในด้านต่างๆ คือ ด้านสุขภาพร่างกายและจิตด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านการพักผ่อนเป็น
ต้นไป ดังนั้นในวัยท างานจึงควรมีการเตรียมตัวการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆก่อนถึงวัยเกษียณอายุ โดยเฉพาะแผนทาง
การเงิน เพื่อไม่ให้เป็นภาระของรัฐบาล และของลูกหลานมากนัก จากรายงานผลการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากรต่อวิถีชีวิตของประชากร กับทิศทางการออมในอนาคต” พบว่าข้าราชการหญิงที่
เป็นผู้สูงวัย ในปัจจุบันจะมีเงินออมมากขึ้นและมีการวางแผนเรื่องการจัดสรรเงินออมเพ่ือการเกษียณอายุมากกว่า 
กลุ่มข้าราชการชาย และผู้มีอายุน้อย โดยที่กลุ่มหลังนี้อาจเห็นว่าการเกษียณอายุเป็นเรื่องไกลตัวเนื่องจากรายได้
น้อย และจัดสรรเงินไปใช้ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ที่ส าคัญกว่า ส่งผลให้มีเงินออมน้อย หรือยังไม่มีเลย นอกจากนี้พบว่า
ข้าราชการกลุ่มอายุน้อยวางแผนที่จะท างานต่อภายหลังเกษียณอายุ ขณะที่ข้าราชการสูงวัยวางแผนที่จะใช้ชีวิต
สบายๆกับลูกหลานในครอบครัว ท่องเที่ยว ส าหรับผู้ที่มีเงินออม จุดประสงค์ส าคัญล าดับแรกของการออมคือ ออม
เพ่ือการศึกษาของบุตร รองลงมา ออมเพ่ือเกษียณอายุ (ภัสสรสิมานนท์, และคณะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรต่อวิถีชีวิตของประชากรกับทิศทางในการออมในอนาคต, 2550 ) 

สาเหตุของงานวิจัยที่เลือกศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือวัยเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุผลหลายประการ คือ (1) ค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครสูงกว่าต่างจังหวัด 
(2) เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ “เรื่องบ านาญแห่งชาติหลักประกันรายได้ยามชรา” 
ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุของการวิจัยการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพ่ือวัยเกษียณอายุของพนักงานธนาคารของรัฐใน
เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากบุคคลส่วนมากมักจะไม่ได้มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุ และสังคมไทยมักจะ
คิดว่าเมื่อแก่ชรา หวังที่จะให้ลูกหลานดูแล 

ประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวของบุคคลก่อน     วัย
เกษียณ และความรู้ ความเข้าใจ ความจ าเป็น ในการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุของกลุ่มบุคคลก่อน
วัยเกษียณอายุเพื่อน ามาวางแผนทางการเงินในด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย การออมการ ลงทุน เมื่อยามเกษียณอายุ  

นอกจากนั้นเพ่ือท าการศึกษาจ านวนปริมาณเงินออมของบุคคลเมื่อวัยเกษียณอายุ รวมทั้งศึกษารูปแบบ
ของการวางแผนการใช้เครื่องมือ ต่างๆที่ส าคัญในการออม การลงทุนเพ่ือให้เพ่ิมผลตอบแทนให้มีเงินเพียงพอไว้ใช้
จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ เช่น กองทุนประกันสังคม การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า เงินค่าหุ้ นสหกรณ์   ออม
ทรัพย์ กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ RMF (Retirement Mutual Fund) กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติตลอดจน
การลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารที่ลงทุน เพ่ือใช้เป็นการรองรับการด าเนินการและความเสี่ยงส าหรับการ
วางแผนทางการเงินเมื่อเกษียณอายุ โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับได้งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลจากพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี ้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

จากที่มาความส าคัญของปัญหาการวิจัยผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุของพนักงานธนาคารของรัฐใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนเมื่อยามเกษียณอายุของพนักงานธนาคารของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัย 

3.เพ่ือค้นหารูปแบบการวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมกับพนักงานธนาคารของรัฐใน เขต
กรุงเทพมหานคร ก่อนวัยเกษียณ 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประเภทของผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ  พนักงานที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ของ
ธนาคารรัฐในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 7 ธนาคารได้แก่ 1.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(BAAC)   2.ธนาคารออมสิน (GSB) 3.ธนาคารกรุงไทย (KTB) 4.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) 5.ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) 6.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 
Bank) 7.ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ( Exim Bank) 

2.ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  งานวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ในปีพ.ศ.2554 โดยมุ่งเน้น
ท าการศึกษาจ านวนปริมาณเงินออมของบุคคลเมื่อวัยเกษียณอายุ รวมทั้งศึกษารูปแบบของการวางแผนการ ใช้
เครื่องมือ ต่างๆที่ส าคัญในการออม การลงทุนเพ่ือให้เพ่ิมผลตอบแทนให้มีเงินเพียงพอไว้ใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุ 
ตลอดจนการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารที่ลงทุน เพ่ือใช้เป็นการรองรับการด าเนินการและความเสี่ยงส าหรับ
การวางแผนทางการเงินเมื่อเกษียณอายุ โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับได้งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลจากพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี ้

3.ขอบเขตด้านเวลา 
งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากธนาคารของรัฐทั้ง 7 ธนาคาร ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 

2559 และด าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร หนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ ข้อมูลจากผล
ส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 เพ่ือน ามาเขียนเค้าโครงงานวิจัย 3 บท โดยใช้
ข้อมูลจากพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 

 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับรายได้ 

5. ระดับการศึกษา 

6. ต าแหน่งงาน 

 

 
 

ความเข้าใจต่อการวางแผนการเงิน
เมื่อยามเกษียณ 

 

ประโยชน์ของการศึกษา 

1.  เพ่ือทราบแนวคิดการวางแผนการเงินของพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร อันมีผลท า
ให้มีเงินเหลือเพียงพอโดยสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ดังนั้น
ความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินเพ่ือวัยเกษียณอายุจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการรับรู้กับสิ่งที่จะต้อง
เผชิญในช่วงเกษียณอายุ และเพ่ือรักษามาตรฐานการด าเนินชีวิตในช่วงหลังเกษียณให้เทียมเท่าหรือใกล้เคียงกับ
การด าเนินชีวิตในช่วงก่อนเกษียณอายุ 

การวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุของ
พนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือทราบรูปแบบในการวางแผนทางการเงินกับพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อน
เกษียณอายุ จะช่วยให้การวางแผนทางการเงินของพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร   จะมีรูปแบบ
การออมและการลงทุนที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตหลังเกษียณ 

3.  เพ่ือรัฐบาลสามารถก าหนดนโยบายมาตรการต่างๆ เพ่ือช่วยลดภาระของรัฐบาลที่ต้องใช้งบประมาณ 
ส าหรับผู้สูงอายุ เพราะ การวางแผนทางการเงินที่ดี จะช่วยท าให้บุคคลผู้เกษียณอายุมีเงินเหลือเพียงพอไว้ใช้จ่าย
ภายหลังเกษียณได้ ซึ่งจะไม่เป็นภาระปัญหาของรัฐบาล 

4.  เพื่อการน าเงินที่เหลือไปลงทุนจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของเงิน และส่งผลท าให้ระบบเงินทุนหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกจิได้ดี ท าให้เศรษฐกิจของประเทศดีด้วย 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือวัยเกษียณอายุ ของพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย และวรรณกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนี้ ดังนี้ 

1. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Concepts and Theories 
of Personal Financial Planning) 

แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Economics Concepts and Theories) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับการวางแผนการเดินทาง โดยจะต้องมีการส ารวจเป้าหมาย
ทางการเงินที่ต้องการ และสถานะทางการเงินในปัจจุบันเพ่ือที่จะสามารถน าไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เช่นเดียวกับการวางแผนการเดินทางซึ่งจะต้องมีการส ารวจจุดเริ่มต้นและจุดหมาย
ปลายทาง เพ่ือทีจ่ะสามารถก าหนดเส้นทางที่เหมาะสม 

การก าหนดแนวทางในการเดินทางนั้นอาจจะต้องมีการส ารวจเงินที่มีอยู่ ระยะเวลาที่ต้องใช้เงินเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายรวมทั้งอาจต้องศึกษาสภาพภูมิอากาศเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการเดินทาง ทั้งนี้การวางแผนทาง
การเงินก็จ าเป็นต้องมีการส ารวจถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเพ่ือที่จะสามารถก าหนดทางเลือกในการลงทุนที่
เหมาะสมในขณะนั้นๆ ดังนั้นผู้วางแผนทางการเงินจึงมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ 

 

2.แนวคิดและทฤษฎีทางบัญชี (Accountings Concepts and Theories)  ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
การเงิน คือ การศึกษาข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) และการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนทาง
การเงินเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนจ าเป็นต้องมีความรู้อาศัยแนวคิดและหลักทฤษฎีทางบัญชีเพ่ือวิเคราะห์
ถึงสถานภาพทางการเงินของบริษัทที่จะลงทุน ทั้งนี้ข้อมูลที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ทางการเงินจะถูกน าเสนอใน
รายงานทางบัญชีที่เรียกว่างบการเงิน ( Financial Statement) ซึ่งแสดงถึงสถานะการเงินของบริษัท ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง หรืออาจแสดงถึงผลประกอบการในการด าเนินงานกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหนึ่งซึ่งอาจะเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยปกติ 
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3.แนวคิดและทฤษฎีทางการเงิน (Financial Concepts and Theories) กล่าวไว้ว่าในการวางแผนการ
ลงทุนต้องมีความรู้และแนวคิดเก่ียวกับระบบทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยง 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่องการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุของพนักงานธนาคารของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อเกี่ยวกับ การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือวัยเกษียณอายุ ของพนักงาน
ธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากร ( Population ) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชาการที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง
ออกเป็น 7 ธนาคารรัฐ ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 31,000 คน (ข้อมูลรายงานประจ าปี 2558) 

 
   กลุ่มตัวอย่าง  คือ  พนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 7 ธนาคารรัฐ โดย

ค านวณโดยใช้สูตรของ  Taro  Yamane  (Yamane, 1973)  ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05  ดังนี้ 
จากสูตร   n   =       N 

                       1+Ne2      
 n    คือ   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N   คือ   ขนาดของประชากร 
 e    คือ   ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  ก าหนดเป็น  5  เปอร์เซ็นต์ 

แทนค่าในสูตร 
 N   =   31,000 
 n    =   31,000/ (1 + 31,000 x (0.05)2) 
 n    =   395 คน 

 
ดังนั้นงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 399 คน 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง(Sample) 

วิธีการก าหนดขนาดของตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างจาก กลุ่มพนักงานธนาคารของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ธนาคาร รวมจ านวนตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลมีจ านวนทั้งสิ้น 399 ตัวอย่าง  โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก (lots Drawing)  ธนาคารที่ถูกเลือก  
เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ท าการก าหนดโดยใช้ดุลพินนิจ(Judgment Sampling) และท าการสุ่มตัวอย่างใน
แต่ละสถานที่ด้วยวิธีตามความสะดวก(Convenience Sampling) ตามขนาดตัวอย่างที่ก าหนด โดยก าหนดเก็บ
ข้อมูลตัวอย่างแต่ละธนาคาร 57 ชุด รวมทั้งสิ้น 7 ธนาคาร จะเท่ากับ 399 ชุด 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ถูกน ามามาก าหนดกรอบการวิจัยและและสมมติฐานโดยสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ให้เป็นไปตามกรอบการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 

  จากวัตถุประสงค์ข้อ 1 ที่ระบุว่า “ เพ่ือศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้ที่มีต่อการวางแผนทาง
การเงินเมื่อยามเกษียณอายุพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร” การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอ้างอิง คือ
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขั้นพ้ืนฐานได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข 
คณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อดูลักษณะปัยจัยต่างๆ  

  จากวัตถุประสงค์ข้อ 2 ที่ระบุว่า “หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ
พนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัย  ”  วิเคราะห์  โดยใช้สถิติ
อ้างอิง คือการวิเคราะห์ด้วย การทดสอบแบบสองทาง หรือ Chi-Square ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือดูความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย 

  จากวัตถุประสงค์ข้อ 3 ที่ระบุว่า “เพ่ือหารูปแบบการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับพนักงาน
ธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครก่อนวัยเกษียณอายุ ”   วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential  Statistics ) โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation  Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุ(Multiple regression analysis) เพ่ือหารูปแบบการวางแผนทางการเงิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง การวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุของพนักงานธน าคารของรัฐในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 มีอายุ 30 – 39ปี มีจ านวน 

212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 มีสถานภาพโสด มีจ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 85.2 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 25,000 บาท จ านวน 171 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 มี
ต าแหน่งพนักงานทั่วไป จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 

ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณอายุ ของพนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปด้วยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
กระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่นๆ ดังนี้ 

2.1ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน 
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 เมื่อพิจารณาความเข้าใจ
ทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างชอบ
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ติดตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุอินเตอร์เน็ต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86  ถือ
ว่ามีความเข้าใจทางการเงินระดับมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างมักจะอ่านบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนการทางการเงินจากนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ถือว่ามีความเข้าใจทาง
การเงินระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างได้เข้ารับการอบรม สัมมนาที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินจากองค์กร 
ต่างๆมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ถือว่ามีความเข้าใจทางการเงินระดับมากที่สุด 

2.2 ด้านกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการ
วางแผนทางการเงิน ด้านกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 เมื่อพิจารณาความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้านกระบวนการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
พ้ืนฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  ถือว่ามีความเข้าใจทางการเงินระดับมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติ
ตามกระบวนการในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ถือว่ามีความเข้าใจทางการเงินระดับ
มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างได้น าหลักการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ถือว่ามี
ความเข้าใจทางการเงินระดับมาก 

2.3ด้านภาวะทางเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้าน
ภาวะทางเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาความเข้าใจทาง
การเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้านภาวะทางเศรษฐกิจเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ
และติดตามอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  ถือว่ามีความเข้าใจทางการเงินระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจและติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก เช่น วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.28 ถือว่ามีความเข้าใจทางการเงินระดับมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจและติดตามอัตราดอกเบี้ยใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ถือว่ามีความเข้าใจทางการเงินระดับมากที่สุด 

2.4ด้านปัจจัยอ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงิน  ด้าน
ปัจจัยอ่ืนๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาความเข้าใจทางการเงินที่มี
ผลต่อการวางแผนทางการเงิน ด้านปัจจัยอ่ืนๆเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจว่าวิถีในการด าเนิน
ชีวิตมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  ถือว่ามีความเข้าใจทางการเงินระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือกลุ่มมีความเข้าใจว่าสถานการณ์การเมืองภายใน ประเทศมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 ถือว่ามีความเข้าใจทางการเงินระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีมี
ผลต่อการวางแผนทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ถือว่ามีความเข้าใจทางการเงินระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างมี
ความเข้าใจว่ากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนมีผลต่อการวางแผนทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 ถือว่ามีความเข้าใจทางการเงินระดับมาก 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน  

กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนผ่านบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีระยะเวลาในการวางแผนทางการเงินระยะกลาง มีรูปแบบในการวางแผนทางการเงินเพ่ือ
อิสรภาพทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจวางแผนทางการเงินเพราะอิทธิพลของเพ่ือน กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจ
วางแผนทางการเงินด้วยวิธีซื้อสลากออมทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างมีเงินออมหรือเงินลงทุนต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท 
กลุม่ตัวอย่างมีเงินออมหรือเงินลงทุนทั้งสิ้นต่ ากว่า 500,000 บาท  
 

สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเดี่ยว (Simple Regression Analysis) ทดสอบ
สมการถดถอยเชิงเดี่ยว เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลของปัจจัยความเข้าใจทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
วางแผนทางการเงิน 

2.1ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ผลการทดสอบการมีอิทธิพลของปัจจัยความเข้าใจทางการเงิน ด้านการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่มีต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้วยสถิติการทดสอบสมการถดถอยเชิงเดี่ยว ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า (Sig. < 0.05) ดังนั้นจึงดังนั้นปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 หมายความว่าปัจจัยความ
เข้าใจทางการเงิน ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 

2.2ด้านกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ผลการทดสอบการมีอิทธิพลของปัจจัยความเข้าใจ
ทางการเงิน ด้านกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้วยสถิติ
การทดสอบสมการถดถอยเชิงเดี่ยว ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า (Sig. < 0.05) ดังนั้นจึงดังนั้นปฏิเสธ H0 
ยอมรับ H1 หมายความว่าปัจจัยความเข้าใจทางการเงิน ด้านกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 

2.3ด้านภาวะเศรษฐกิจ ผลการทดสอบการมีอิทธิพลของปัจจัยความเข้าใจทางการเงิน ด้านภาวะ
เศรษฐกิจที่มีต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้วยสถิติการทดสอบสมการถดถอยเชิงเดี่ยว ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่า (Sig. < 0.05) ดังนั้นจึงดังนั้นปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 หมายความว่าปัจจัยความเข้าใจทาง
การเงิน ด้านภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 

2.4 ด้านปัจจัยอื่นๆ ผลการทดสอบการมีอิทธิพลของปัจจัยความเข้าใจทางการเงิน ด้านปัจจัยอ่ืนๆที่มีต่อ
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ด้วยสถิติการทดสอบสมการถดถอยเชิงเดี่ยว ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่า (Sig. > 0.05) ดังนั้นจึงดังนั้นยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 หมายความว่าปัจจัยความเข้าใจทางการเงิน ด้านปัจจัย
อ่ืนๆ ไมม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 

 
อภิปรายผล 

1.ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ สถานที่
ท างาน ระดับการศึกษาและต าแหน่งงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน  

ดังนั้น สรุปได้ว่า เพศ อายุ และสถานภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน เพราะบุคคล
ไม่ว่าจะเพศใด อายุเท่าไร หรือมีสถานภาพแบบใด ก็สามารถที่จะมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินได้ทั้งนั้น แต่
จะมีการวางแผนทางการเงินหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติม ได้แก่ รายได้ ถ้าบุคคลที่มีรายได้สูงก็ย่อมที่จะ
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บริหารจัดการออมเงินและการลงทุนได้ง่ายกว่าบุคคลที่มีรายได้น้อย ระดับการศึกษา บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูง 
ย่อมมีความเข้าใจและรู้วิธีในการบริหารจัดการออมเงินและลงทุนได้ดีกว่าบุคคลที่มีระดับการศึกษาต่ า สถานที่
ท างานและต าแหน่งงาน บุคคลที่ท างานทางด้านการเงินหรือมีต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จะมีความสนใจ 
ความรู้และความเข้าใจในวิธีการลงทุนมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ท างานหรือมีต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 

2.ความเข้าใจทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ของพนักงานธนาคาร
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  

ดังนั้นสรุปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ การรับ รู้ข้อมูล
ข่าวสาร โดยที่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมานั้นมีความน่าเชื่อถือจะส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเปลี่ยนไป 
ด้านกระบวนการวางแผนทางการเงิน ถ้าบุคคลมีความเข้าใจในกระบวนการวางแผนทางการเงินจะส่งผลให้
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเป็นระบบมากขึ้น และท าให้เกิดพฤติกรรมการวางแผนทางเงินเพ่ิมขึ้น ด้าน
ภาวะทางเศรษฐกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะยามที่เศรษฐกิจตกต่ า จะส่งผลให้
พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพ่ิมขึ้นทันที เนื่องจากกลัวการไม่มีเงินไว้ใช้จ่ายหรือขาดสภาพคล่อง แต่ในส่วน
ของปัจจัยอ่ืนๆ นั้นไม่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน เพราะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานการณ์
การเมือง กฎหมาย รูปแบบการใช้ชีวิต หรือผลประโยชน์ทางภาษีล้วนไม่ส่งผลท าให้พฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยอ่ืนๆที่กล่าวมาล้วนเป็นเรื่องท่ีบุคคลไม่ค่อยให้ความสนใจหรือมองว่าเป็นเรื่องไกล
ตัวมากเกินไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1.จากการศึกษาพบว่าความรู้และความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน เพื่อวัยเกษียณอายุ ของ
พนักงานธนาคารของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากท างานในสายการเงินอยู่แล้ว ดังนั้นถ้า
จะส่งเสริมให้กลุ่มพนักงานธนาคารของรัฐหันมาวางแผนทางการเงิน จะต้องหาปัจจัยอ่ืนๆทั้งด้านบวกและด้านลบ
มากระตุ้นความต้องการในการวางแผนทางการเงิน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินมากขึ้น เช่น 
การน าเสนอตัวอย่างวิถีชีวิตของบุคคลที่รู้จักวางแผนทางการเงินกับไม่รู้จักการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณมา
เปรียบเทียบ ท าเป็นภาพหรือวิดีโอให้กับกลุ่มพนักงานธนาคารของรัฐได้รับชม  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 

1.ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวางแผนทางการเงินของพนักงานระหว่าง
ธนาคาร  

 2.ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวางแผนทางการเงินของพนักงานระหว่าง
อาชีพ เช่น พนักงานบริษัทเอกชน กับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้บริหาร กับ เจ้าของธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทางและสายบินต้นทุนต่ า  ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ า
ทางและสายการบินต้นทุนต่ า และศึกษาการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า  
โดยก าหนดตัวอย่างประชากรเป็นผู้ที่เคยใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า จ านวน 400 คน  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมสถิติต่างๆ ที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย,ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, Chi-square, One-way ANOVA F-test ที่ระดับนัยส าคัญร้อยละ 0.05 
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 -25 ปี  สถานภาพโสด  มี
รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ความถี่ในการเดินทาง  โดยเฉลี่ย   2 ครั้งต่อเดือน  วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปค้าขาย/ท างาน   สาเหตุใน
เลือกใช้บริการ คือ สภาพยานพาหนะดี   ลักษณะในการซื้อตั๋ว คือ เลือกซื้อตั๋วเที่ยวเดียว ซึ่งมีพฤติกรรมการใช้
บริการซ้ าตลอด   ช่วงเวลาที่เดินทางคือ 07.00 -11.00 น.  ช่วงวันในการเดินทางมักจะไม่แน่นอน และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางต่อครั้งอยู่ที่ 1,501-2,000 บาท  
 ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้รถโดยสารประจ าทาง พบว่า ผู้ใช้บริการ ให้ความส าคัญ ด้านบุคลากร  อยู่ใน
ระดับมาก  ด้านสภาพยานพาหนะ อยู่ในระดับมาก ด้านความสะดวกในการใช้บริการ  อยู่ในระดับมาก ด้านราคา
อยู่ในระดับมาก ด้านคุณภาพในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก และ ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด    
 ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า พบว่า ผู้ใช้บริการ ให้ความส าคัญ ด้านบุคลากร 
อยู่ในระดับมาก ,ด้านสภาพยานพาหนะ อยู่ในระดับมาก  ด้านความสะดวกในการใช้บริการ  อยู่ในระดับมาก ด้าน
ราคา อยู่ในระดับมาก  ด้านคุณภาพในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก และ ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก   
 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า  
พบว่า ด้านสถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบิน
ต้นทุนต่ า ส่วนด้านเพศ  ด้านอายุ  ด้านรายได้ต่อเดือน  ด้านอาชีพ และด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ าที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเดินทางที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ า
ทางและสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น ความถ่ีในการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  สาเหตุ
ในการเลือกใช้บริการ  ลักษณะการซื้อตั๋ว การใช้บริการซ้ า ช่วงเวลาในการเดินทาง  ช่วงวันในการเดินทาง และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้ง โดยใช้การทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ให้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายบินต้นทุนต่ า ควรให้ความส าคัญกับ
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร  มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความกระตือรือร้น มีService Mind  
และให้พนักงานบริการข้อมูล ด้วยความแม่นย า รวดเร็ว สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 

2. ด้านสภาพยานพาหนะ  การค านึงถึงความสะอาดเรียบร้อย ห้องน้ าถูกสุขลักษณะ   
เน้นความหรูหราของยานพาหนะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

3. ด้านความสะดวกในการใช้บริการ การบริหารจัดการในด้านความตรงต่อเวลา 
(ออกเดินทางและถึงเวลาตามก าหนด)  และควรอ านวยความสะดวกโดยมีเคเบิ้ลทีวี นิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
สร้างความบันเทิงใจในการใช้บริการ 

4. ด้านราคา  ความคุ้มค่ากับราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสม และราคาควรมีให้เลือกหลายระดับ เพื่อให้
ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจมากขึ้น 

5. ด้านคุณภาพในการให้บริการ  การบริหารจัดการบุคลากรให้มีจ านวนเพียงพอในการใช้บริการ และเน้น
พัฒนาให้พนักงานมีคุณภาพ  และคอยปรับปรุงมาตรฐานในการบริการเสมอ 

6. ด้านความปลอดภัย  การควบคุมสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด เช่นการบริหารจัดการด้านพนักงาน
ที่ใช้ในการขับรถให้มีความปลอดภัย ไม่ประมาท การก าหนดอัตราความเร็วที่มีความเหมาะสม เป็นต้น   
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า    

 
Abstract 

The objective of this research was studying the personal factors that affect to decide 
between the Bus and Low-cost airline services by study the behavior of the journey and the 
decision that affect to the selection to use the Bus and Low-cost airline. The sample sizes of 
this research were 400 samples.  The statistics collected by using the questionnaires and 
analyzed the data as Percentage, Weight Mean Score, The Standard Deviation, Chi-square, One-
way ANOVA F-test at significance level of 0.05 percent. 

The study found that the majority were male, aged 21-25 years old, single with an 
income less than or equal 10,000 Baht per month, occupation are the students, the education 
level in Bachelor degree, frequency of travel in average is 2 times per month, the objective of 
travelling is trade or work, the cause of selection is good vehicle condition, the feature of 
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purchasing ticket is a one-trip ticket with always repeating services, time of travelling is 07.00 – 
11.00 am. with the unpredictable days and they spend 1,501-2,000 Baht per one-trip. 

The information found that the majority factors of decisions to use the Bus services are 
staff at a high level, the vehicle condition at a high level, convenience of use at high level, price 
at a high level, the quality of services at a high level, and safety at a very high level. In other 
hand, the majority factors of decisions to use Low-cost airline services are staff at a high level, 
the vehicle condition at a high level, convenience of use at high level, price at a high level, the 
quality of services at a high level, and safety at a high level. 

The personal factors that related to the decision of using Bus services and Low-cost 
airline services, marital status has not related to decision of select Bus and Low-cost airline 
services but the related decision factors are gender, age, income, occupation, and education 
level at the significance level 0.05.  
 The factors that related with the differentiate of behavior it affect to the decision of 
using Bus services and Low-cost airline that group by the frequency travelling, the objective of 
travelling, the cause of selection the services, the feature of purchasing ticket, the repeating 
services, time of the travelling, the date range of trip, and the spending per one-trip at the 
significance level 0.05. 
 
Suggestion of Research  
 The study found that the service provider of Bus and Low-cost airline should give 
priority are as follows: 

1. ‘Staff’ should have staff training to make them are enthusiastic, good service mind  
and provide information with quick precision to impress customers. 

2. ‘The vehicle condition’ should concern the fresh and clean, toilets hygienic, the  
luxury of vehicles to meet customers need. 

3. ‘Convenience of use’ the management of time (scheduled departure and arrival 
time)  

and should provide the Cable-TV, magazine, and other publishing to entertain the customer 
during the service. 

4. ‘Price’ the price should reasonable price and should have various levels to provide  
the customers more option of deciding. 

5. ‘Services Quality’ should manage the human resources to have a sufficient and  
develop qualified staff to improve the standard of service. 

6. ‘Safety’ to control the number of accidents in minimum such as training and  
managing staff to drive safety and precaution by determining a proper rate of speed et cetera. 
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Keyword: The decision to use Bus services and Low-cost airline services.  
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการเดินทางทางอากาศได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น และยังมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมี
สายการบินต้นทุนต่ าเปิดให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศหลายสายการบิน 
ประเทศไทยมีท่าอากาศยานรองรับเที่ยวบินต่างๆ เป็นจ านวนมากทั่วประเทศ  ซึ่งการขนส่งทางอากาศของไทย
เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสายการบินจากทั่วโลกแวะลงที่ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมืองและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นจ านวนมาก ท าให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการบินที่ส าคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีท่าอากาศยานรองรับเที่ยวบิน
ต่างๆ เป็นจ านวนมากทั่วประเทศ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย ท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี และท่าอากาศยาน
นานาชาติกระบี่ เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559:ออนไลน์)  ส่งผลให้ผลด าเนินการของ บขส. มี
แนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง  เนื่องจากโดยสายการบินโลว์คอสแย่งผู้โดยสาร ท าให้บริษัท ขนส่ง จ ากัด  ต้องปรับ
ลดเที่ยววิ่งและเส้นทางการวิ่งลง  (เดลินิวส์ , 2558 : ออนไลน์)  และสถานการณ์ของผู้ประกอบการรถโดยสาร 
บริษัท เชิดชัย จ ากัด ที่เปิดเผยว่า ธุรกิจรถโดยสารในปัจจุบันถูกสายการบินโลว์คอสแย่งลูกค้า ท าให้ผล
ประกอบการที่ออกมาของแต่ละรายต่างประสบปัญหาภาวะขาดทุน และผู้ประกอบการรถโดยสารรายเล็กที่มีสาย
ป่านสั้นได้ทยอยปิดกิจการ เพราะแบกรับต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนไม่ได้ (ผู้จัดการออนไลน์, 2559:ออนไลน์) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบิน
ต้นทุนต่ า 

2.)  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เดิ น ท า งที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใจ ใช้ บ ริ ก า ร ร ถ โด ย ส า ร                       
ประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า  

3.)  เพ่ือศึกษาการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า  
สมมุติฐานทางการวิจัย 

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบิน
ต้นทุนต่ า  
1.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเดินทางที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง
และสายการบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

         ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

  

  

   

                                                                                                   
 

               

                                                                                                            

วิธีการด าเนินการวิจัย 
เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  (Qualitative Research) โ ด ย ใ ช้ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ส า ร ว จ                                   

( Survey Research) มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า  ซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากรที่แน่นอนและกลุ่มประชากรมีขนาดใหญ่  ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สุ่มตัวอย่าง
แบบ Probability  sampling  โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อย
ละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา,2549:75)  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจ านาน 385 คน ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่                     400 คน 

 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบหา

ความแตกต่างค่าที (t-test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และการวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-square) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) 
สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 21-25 ปี  สถานภาพโสด  มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10 ,000 บาท  ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา  ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พฤติกรรมการเดินทาง ไดแ้ก่ 
1) ความถ่ีในการเดินทาง 
2) วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
3) สาเหตุในการเลือกใชบ้ริการ 
4) ลกัษณะการซ้ือตัว๋ 
5) การใชบ้ริการซ ้ า 
6) ช่วงเวลาในการเดินทาง 
7) ช่วงวนัในการเดินทาง 
8) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางต่อคร้ัง 

 

 การตดัสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง
และสายการบินตน้ทุนต ่า ไดแ้ก่ 

1) ดา้นบุคลากร 

2) ดา้นสภาพยานพาหนะ 

3) ดา้นความสะดวกในการใชบ้ริการ 

4) ดา้นราคา 

5) ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

6) ดา้นความปลอดภยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1)เพศ    4)รายไดต้่อเดือน 
2)อาย ุ   5) อาชีพ 
3)สถานภาพ  6) ระดบัการศึกษา 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
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ตารางท่ี1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 201 50.3 
21 – 25 ปี 126 31.5 
โสด 328 82.0 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 148 37.0 
นักเรียน/นักศึกษา 192 48.0 
ปริญญาตรี 302 75.5 

ที่มา : จากการส ารวจ 
ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการศึกษา พบว่า  ความถี่ในการเดินทางส่วนใหญ่โดยเฉลี่ย  2 ครั้งต่อเดือน  วัตถุประสงค์ในการ
เดินทางไปค้าขาย/ท างาน   สาเหตุในเลือกใช้บริการ คือ สภาพยานพาหนะดี   ลักษณะในการซื้อตั๋ว คือ เลือกซื้อ
ตั๋วเที่ยวเดียว ซึ่งมีพฤติกรรมการใช้บริการซ้ าตลอด   ช่วงเวลาที่เดินทางคือ 07.00 -11.00 น.  ช่วงวันในการ
เดินทางมักจะไม่แน่นอน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้งอยู่ที่ 1,501-2,000 บาท 
 ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
2 ครั้ง  145 36.3 
ค้าขาย/ท างาน 147 36.8 
สภาพยานพาหนะดี 151 37.80 
ซื้อตั๋วเที่ยวเดียว  201 50.30 
ใช้บริการซ้ า 331 82.80 
07.00 -11.00 น. 179 44.80 
ไม่แน่นอน 113 28.30 
1,501-2,000 บาท 191 47.80 

ที่มา : จากการส ารวจ 
ส่วนที่ 3     การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า  
 จากการศึกษา พบว่า ด้านบุคลากร  ด้านสภาพยานพาหนะ ด้านความสะดวกในการใช้บริการ  ด้าน
ราคา  ด้านคุณภาพในการให้บริการ และ ด้านความปลอดภัย มีระดับความส าคัญ    ดังนี้ (ตารางที่ 3)  
ตารางท่ี 3 การตัดสินใจเลือกใช้รถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า  

ด้าน 
รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุนต่ า 

X̄ S.D. ความหมาย X̄ S.D. ความหมาย 
ด้านบุคคลากร 3.79 0.78 มาก 4.17 0.71 มาก 
ด้านสภาพยานพาหนะ 4.03 0.69 มาก 4.13 0.68 มาก 
ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 3.90 0.73 มาก 4.06 0.73 มาก 
ด้านราคา 4.13 0.69 มาก 4.19 0.68 มาก 
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ด้านคุณภาพในการให้บริการ 4.10 0.73 มาก 4.20 0.70 มาก 
ด้านความปลอดภัย 4.29 0.68 มากที่สุด 4.19 0.68 มาก 

ที่มา :จากการค านวณ 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า  
โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน อาชีพ และระดับการศึกษา ใช้การทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 
 เพศ: พบว่า การตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางด้านบุคลากรและ ด้านความปลอดภัย มี
ความสัมพันธ์กัน ส่วนสายการบินต้นทุนต่ า พบว่า ด้านบุคลากรและด้านความสะดวกในการใช้บริการ มี
ความสัมพันธ์กัน 
 อายุ: พบว่า การตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางในด้านบุคลากร ด้านสภาพยานพาหนะ  ด้าน
ความสะดวกในการใช้บริการ ด้านราคา ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กัน 
ส่วนสายการบินต่ า พบว่า ด้านบุคลากร ด้านสภาพยานพาหนะ       ด้านความสะดวกในการใช้บริการ ด้านราคา 
ด้านคุณภาพการบริการ และด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กัน 
 สถานภาพ : พบว่า  การตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ าไม่มี
ความสัมพันธ์กันทั้ง 6 ด้าน 
 รายได้ต่อเดือน  : พบว่า   การตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางด้านบุคลากร และสภาพ
ยานพาหนะ มีความสัมพันธ์กัน ส่วนสายการบินต่ า พบว่า ด้านความสะดวกในการใช้บริการ มีความสัมพันธ์กัน 
 อาชีพ: พบว่า  การตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ด้านความสะดวกในการใช้บริการและด้าน
คุณภาพการบริการ  มีความสัมพันธ์กัน ส่วนสายการบินต้นทุนต่ า พบว่า ด้านความสะดวกในการใช้บริการมี
ความสัมพันธ์กัน 
 ระดับการศึกษา : พบว่า  การตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางด้านบุคลากร  ด้านสภาพ
ยานพาหนะ  ด้านความสะดวกในการใช้บริการ ด้านราคา ด้านคุณภาพการบริการ และด้านความปลอดภัย  มี
ความสัมพันธ์กัน ส่วนสายการบินต้นทุนต่ า  พบว่า  ด้านบุคลากร ด้านสภาพยานพาหนะ ด้านราคา ด้านคุณภาพ
การบริการ และด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กัน             (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและ สายการ
บินต้นทุนต่ า 
ปัจจัยส่วน

บุคคล 
การเดินทาง 

 

Sig. ความหมาย 

เพศ 
 

รถโดยสารประจ าทาง    
ด้านบุคลากร 2.559 0.011* สัมพันธ์ 
ด้านความปลอดภัย -2.733 0.007* สัมพันธ์ 
สายการบินต้นทุนต่ า    
ด้านบุคลากร -2.357 0.019* สัมพันธ์ 
ด้านความสะดวกในการใช้บริการ -2.795 0.005* สัมพันธ์ 

อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ต่อ
เดือน 

รถโดยสารประจ าทาง    
ด้านบุคลากร 175.961 0.000* สัมพันธ์ 
ด้านสภาพยานพาหนะ 139.632 0.022* สัมพันธ์ 
ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 176.052 0.000* สัมพันธ์ 
ด้านราคา 128.628 0.038* สัมพันธ์ 
ด้านคุณภาพการบริการ 85.323 0.055* สัมพันธ์ 
ด้านความปลอดภัย 163.721 0.000* สัมพนัธ์ 
สายการบินต้นทุนต่ า    
ด้านบุคลากร 156.666 0.000* สัมพันธ์ 
ด้านสภาพยานพาหนะ 183.712 0.000* สัมพันธ์ 
ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 133.385 0.000* สัมพันธ์ 
ด้านราคา 183.302 0.000* สัมพันธ์ 
ด้านคุณภาพการบริการ 115.276 0.000* สัมพันธ์ 
ด้านความปลอดภัย 208.193 0.000* สัมพันธ์ 
รถโดยสารประจ าทาง    
ด้านบุคลากร 107.143 0.045* สัมพันธ์ 
ด้านสภาพยานพาหนะ 151.697 0.004* สัมพันธ์ 
สายการบินต้นทุนต่ า    
ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 149.954 0.000* สัมพันธ์ 

 
อาชีพ 

รถโดยสารประจ าทาง    
ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 133.068 0.000* สัมพันธ์ 
ด้านคุณภาพการบริการ 85.775 0.036* สัมพันธ์ 
สายการบินต้นทุนต่ า    
ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 90.845 0.015* สัมพันธ์ 
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หมายเหตุ:* หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทีม่า: จากการค านวณ 
สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมการเดินทางที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสาย
การบินต้นทุนต่ าแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น ความถี่ในการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  สาเหตุในการ
เลือกใช้บริการ  ลักษณะการซื้อตั๋ว การใช้บริการซ้ า ช่วงเวลาในการเดินทาง  ช่วงวันในการเดินทาง และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางต่อครั้งโดยใช้การทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05     
ความถี่ในการเดินทาง:รถโดยสารประจ าทาง ด้านราคา  ด้านคุณภาพการบริการ และด้านความปลอดภัย ไม่
แตกต่างกัน ส่วน ด้านบุคลากร ด้านสภาพยานพาหนะ และด้านความสะดวกในการใช้บริการแตกต่างกัน  สายการ
บินต้นทุนต่ า  ด้านบุคลากร  ด้านสภาพยานพาหนะ ด้านราคา                ด้านคุณภาพการบริการ  และด้าน
ความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน  ด้านสภาพยานพาหนะ ด้านความสะดวกในการใช้บริการ และด้านคุณภาพการ
บริการ แตกต่างกัน (ตารางที่ 5) 
 
ตารางท่ี 5  พฤติกรรมด้านความถี่ในการเดินทางท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 
                 และสายการบินต้นทุนต่ า 

ความถี่ในการเดินทาง 
รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุนต่ า 

F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 
1.ด้านบุคลากร 43.151 0.000* แตกต่าง 2.776 0.063 ไม่แตกต่าง 
2.ด้านสภาพยานพาหนะ 9.785 0.000* แตกต่าง 5.942 0.003* แตกต่าง 
3.ด้านความสะดวกในการใช้
บริการ 

11.283 0.000* แตกต่าง 14.719 0.000* แตกต่าง 

ระดับ
การศึกษา 

 

รถโดยสารประจ าทาง    
ด้านบุคลากร 59.816 0.037* สัมพันธ์ 
ด้านสภาพยานพาหนะ 92.832 0.001* สัมพันธ์ 
ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 75.571 0.014* สัมพันธ์ 
ด้านราคา 66.293 0.001* สัมพันธ์ 
ด้านคุณภาพการบริการ 70.377 0.019* สัมพันธ์ 
ด้านความปลอดภัย 61.920 0.005* สัมพันธ์ 
สายการบินต้นทุนต่ า    
ด้านบุคลากร 86.148 0.000* สัมพันธ์ 
ด้านสภาพยานพาหนะ 107.692 0.000* สัมพันธ์ 
สายการบินต้นทุนต่ า    
ด้านราคา 86.363 0.001* สัมพันธ์ 
ด้านคุณภาพการบริการ 57.475 0.005* สัมพันธ์ 
ด้านความปลอดภัย 83.548 0.001* สัมพันธ์ 



161 
 

4.ด้านราคา 4.362 0.13 ไม่แตกต่าง 1.107 0.332 ไม่แตกต่าง 
5.ด้านคุณภาพการบริการ 3.439 0.33 ไม่แตกต่าง 5.743 0.003* แตกต่าง 
6.ด้านความปลอดภัย 2.375 0.094 ไม่แตกต่าง 2.807 0.062 ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ:* หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง: พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ   รถโดยสาร
ประจ าทางด้านราคา  ด้านคุณภาพการบริการ และด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ส่วน ด้านบุคลากร ด้าน
สภาพยานพาหนะ และด้านความสะดวกในการใช้บริการ แตกต่างกัน และ สายการบินต้นทุนต่ า  ด้านบุคลากร 
ด้านสภาพยานพาหนะ  ด้านราคา  ด้านคุณภาพการบริการ และ ด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้าน
ความสะดวกในการใช้บริการ แตกต่างกัน (ตารางที่ 6) 
 
ตารางท่ี 6     พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสาร 
                     ประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า 

วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุนต่ า 

F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 
1.ด้านบุคลากร 11.729 0.000* แตกต่าง 0.741 0.565 ไม่แตกต่าง 
2.ด้านสภาพยานพาหนะ 4.013 0.003* แตกต่าง 1.168 0.324 ไม่แตกต่าง 
3.ด้านความสะดวกในการใช้
บริการ 

6.520 0.000* แตกต่าง 5.539 0.000* แตกต่าง 

4.ด้านราคา 1.994 0.106 ไม่แตกต่าง 1.528 0.193 ไม่แตกต่าง 
5.ด้านคุณภาพการบริการ 2.081 0.083 ไม่แตกต่าง 1.602 0.173 ไม่แตกต่าง 
6.ด้านความปลอดภัย 1.553 0.186 ไม่แตกต่าง 2.264 0.062 ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ:* หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา: จากการค านวณ 
สาเหตุในการเลือกใช้บริการ: พฤติกรรมด้านสาเหตุในการเลือกใช้บริการที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทางด้านสภาพยานพาหนะ ด้านราคา ด้านคุณภาพการบริการ และ ด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ส่วน
ด้านบุคลากรและด้านความสะดวกในการใช้บริการแตกต่างกัน และสายการบินต้นทุนต่ า ด้านบุคลากร ด้านสภาพ
ยานพาหนะ  ด้านราคา  ด้านคุณภาพการบริการ และ ด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความสะดวกใน
การใช้บริการ แตกต่างกัน (ตารางที่ 7) 
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ตารางท่ี  7   พฤติกรรมด้านสาเหตุในการเดินทางท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสาร                    
                   ประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า 

สาเหตุในการเดินทาง 
รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุนต่ า 

F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 
1.ด้านบุคลากร 11.981 0.000* แตกต่าง 0.465 0.707 ไม่แตกต่าง 
2.ด้านสภาพยานพาหนะ 0.996 0.394 ไม่แตกต่าง 0.409 0.746 ไม่แตกต่าง 
3.ด้านความสะดวกในการใช้
บริการ 

2.630 0.050* แตกต่าง 3.186 0.024* แตกต่าง 

4.ด้านราคา 0.765 0.514 ไม่แตกต่าง 2.295 0.077 ไม่แตกต่าง 
5.ด้านคุณภาพการบริการ 0.673 0.569 ไม่แตกต่าง 0.511 0.675 ไม่แตกต่าง 
6.ด้านความปลอดภัย 0.377 0.770 ไม่แตกต่าง 1.007 0.390 ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ:* หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา: จากการค านวณ 
ลักษณะการซื้อตั๋ว: พฤติกรรมด้านการซื้อตั๋วในการเดินทางที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 
ด้านสภาพยานพาหนะ ด้านความสะดวกในการใช้บริการ ด้านราคา และ ด้านคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน 
ส่วน ด้านบุคลากรและด้านความปลอดภัยแตกต่างกัน และสายการบินต้นทุนต่ า  ด้านบุคลากร ด้านสภาพ
ยานพาหนะ ด้านความสะดวกในการใช้บริการ  และ ด้านคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านราคาและ
ด้านความปลอดภัย  แตกต่างกัน (ตารางที่ 8) 
ตารางที่  8   พฤติกรรมด้านลักษณะการซื้อตั๋วในการเดินทางท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้                                         
                    บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า 

ลักษณะการซื้อตั๋ว 
รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุนต่ า 

F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 
1.ด้านบุคลากร 6.550 0.011* แตกต่าง 3.776 0.053 ไม่แตกต่าง 
2.ด้านสภาพยานพาหนะ 0.039 0.843 ไม่แตกต่าง 0.161 0.689 ไม่แตกต่าง 
3.ด้านความสะดวกในการใช้
บริการ 

1.400 0.237 ไม่แตกต่าง 0.782 0.377 ไม่แตกต่าง 

4.ด้านราคา 0.229 0.632 ไม่แตกต่าง 7.81 0.005* แตกต่าง 
5.ด้านคุณภาพการบริการ 0.017 0.897 ไม่แตกต่าง 1.684 0.195 ไม่แตกต่าง 
6.ด้านความปลอดภัย 7.468 0.007* แตกต่าง 5.554 0.019* แตกต่าง 

หมายเหตุ:* หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา: จากการค านวณ 
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การใช้บริการซ้ า:  พฤติกรรมด้านการใช้บริการซ้ ากับการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางด้านบุคลากร  
ด้านสภาพยานพาหนะ   ด้านความสะดวกในการใช้บริการ ด้านราคา   ด้านคุณภาพการบริการ และ ด้านความ
ปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  ส่วนสายการบินต้นทุนต่ า ด้านบุคลากร  ด้านสภาพยานพาหนะ   ด้านความสะดวกใน
การใช้บริการ ด้านราคา   ด้านคุณภาพการบริการ และด้านความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน  (ตารางที่ 9) 
 
ตารางท่ี 9       พฤติกรรมด้านการใช้บริการซ้ าที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 
                       และสายการบินต้นทุนต่ า 

การใช้บริการซ้ า 
รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุนต่ า 

F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 
1.ด้านบุคลากร 2.306 0.130 ไม่แตกต่าง 3.123 0.078 ไม่แตกต่าง 
2.ด้านสภาพยานพาหนะ 0.532 0.466 ไม่แตกต่าง 0.119 0.730 ไม่แตกต่าง 
3.ด้านความสะดวกในการใช้
บริการ 

0.793 0.374 ไม่แตกต่าง 0.126 0.723 ไม่แตกต่าง 

4.ด้านราคา 2.200 0.139 ไม่แตกต่าง 1.359 0.244 ไม่แตกต่าง 
5.ด้านคุณภาพการบริการ 0.260 0.610 ไม่แตกต่าง 1.562 0.212 ไม่แตกต่าง 
6.ด้านความปลอดภัย 1.411 0.236 ไม่แตกต่าง 0.241 0.624 ไม่แตกต่าง 

 
ที่มา: จากการค านวณ 
ช่วงเวลาในการเดินทาง:  พฤติกรรมด้านช่วงเวลาที่เดินทาง กับการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 
ด้านๆคุณภาพการบริการ และด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบุคลากร ด้านสภาพยานพาหนะ ด้าน
ความสะดวกในการใช้บริการ  และ ด้านราคา แตกต่างกัน  และสายการบินต้นทุนต่ า  ด้านบุคลากร  ด้านราคา 
และ ด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านสภาพยานพาหนะ ด้านความสะดวกในการใช้บริการและด้าน
คุณภาพในการบริการ แตกต่างกัน(ตารางที่ 10) 
ตารางท่ี 10    พฤติกรรมด้านช่วงเวลาในการเดินทางท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสาร                       
                     ประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า 

ช่วงเวลาในการเดินทาง 
 

รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุนต่ า 
F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 

1.ด้านบุคลากร 45.737 0.000* แตกต่าง 0.880 0.451 ไม่แตกต่าง 
2.ด้านสภาพยานพาหนะ 11.321 0.000* แตกต่าง 4.250 0.006* แตกต่าง 
3.ด้านความสะดวกในการใช้
บริการ 

17.470 0.000* แตกต่าง 12.508 0.000* แตกต่าง 

4.ด้านราคา 6.077 0.000* แตกต่าง 0.045 0.987 ไม่แตกต่าง 
5.ด้านคุณภาพการบริการ 3.979 0.08 ไม่แตกต่าง 3.656 0.013* แตกต่าง 
6.ด้านความปลอดภัย 0.853 0.466 ไม่แตกต่าง 1.162 0.324 ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ:* หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ที่มา: จากการค านวณ 
ช่วงวันในการเดินทาง : พฤติกรรมด้านช่วงวันในการเดินทางกับการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางด้าน
ความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบุคลากร  ด้านสภาพยานพาหนะ  ด้านความสะดวกในการใช้บริการ  ด้าน
ราคา  และด้านคุณภาพการบริการ แตกต่างกัน และสายการบินต้นทุนต่ า  ด้านราคา และความปลอดภัยไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านบุคลากร  ด้านสภาพยานพาหนะ ด้านความสะดวกในการใช้บริการ  และด้านคุณภาพการ
บริการ แตกต่างกัน (ตารางที่ 11) 
 
ตารางท่ี 11 พฤติกรรมด้านช่วงวันในการเดินทางท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสาร              
                    ประจ าทาง และสายการบินต้นทุนต่ า 

ช่วงวันในการเดินทาง 
 

รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุนต่ า 
F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 

1.ด้านบุคลากร 13.966 0.000* แตกต่าง 4.542 0.044* แตกต่าง 
2.ด้านสภาพยานพาหนะ 7.023 0.000* แตกต่าง 4.491 0.004* แตกต่าง 
3.ด้านความสะดวกในการใช้
บริการ 

5.635 0.010* แตกต่าง 6.702 0.000* แตกต่าง 

4.ด้านราคา 3.656 0.013* แตกต่าง 0.584 0.626 ไม่แตกต่าง 
5.ด้านคุณภาพการบริการ 3.808 0.010* แตกต่าง 2.892 0.035* แตกต่าง 
6.ด้านความปลอดภัย 1.491 0.217 ไม่แตกต่าง 1.878 0.133 ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ:* หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้ง: พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้งที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทางด้านราคา  ด้านคุณภาพการบริการ และด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบุคลากร  
ด้านสภาพยานพาหนะ และด้านความสะดวกในการใช้บริการ แตกต่างกัน  และสายการบินต้นทุนต่ า ด้านบุคลากร  
ด้านสภาพยานพาหนะ ด้านราคา และด้านความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านความสะดวกในการใช้บริการ
และด้านคุณภาพการบริการ แตกต่างกัน (ตารางที่ 12) 
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ตารางท่ี   12  พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้งที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการ            
                        รถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อ
ครั้ง 

รถโดยสารประจ าทาง สายการบินต้นทุนต่ า 
F Sig. ความหมาย F Sig. ความหมาย 

1.ด้านบุคลากร 15.059 0.000* แตกต่าง 1.745 0.139 ไม่แตกต่าง 
2.ด้านสภาพยานพาหนะ 3.781 0.050* แตกต่าง 1.988 0.096 ไม่แตกต่าง 
3.ด้านความสะดวกในการใช้
บริการ 

7.802 0.000* แตกต่าง 4.875 0.001* แตกต่าง 

4.ด้านราคา 2.456 0.45 ไม่แตกต่าง 0.471 0.757 ไม่แตกต่าง 
5.ด้านคุณภาพการบริการ 1.337 0.255 ไม่แตกต่าง 2.694 0.031* แตกต่าง 
6.ด้านความปลอดภัย 1.727 0.143 ไม่แตกต่าง 1.331 0.133 ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ:* หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

จากการส ารวจ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายบินต้นทุนต่ า ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-25 ปี  สถานภาพโสด  มีรายได้ต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 10,000บาท   ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา   ซึ่งสอดคล้องกับ ศรัญญา แก้วศรี (2553) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์ -กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีสถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา               

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายบินต้นทุนต่ า ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของ
ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัญญา แก้วศรี (2553) 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุร าษฎร์-กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่าด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์ -กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยบุคคลด้านเพศ อายุ และวัตถุประสงค์การเดินทาง ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสิริกุล พรหมชาติ (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศของ
บริษัท 407 พัฒนา จ ากัด ผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ วัตถุประสงค์การเดินทางที่แตกต่างกันมีความพึ งพอใจต่อ
การใช้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/author/62
http://e-research.sru.ac.th/?q=biblio/author/62
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พฤติกรรมการเดินทางมีอิทธิพลกับการตัดสินใจใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสายการบินต้นทุนต่ า   
ผลการศึกษาพบว่า ความถี่ในการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง สาเหตุของการเลือกใช้บริการ ลักษณะการ
ซื้อตั๋ว  ช่วงเวลาในการเดินทาง ช่วงวันในการเดินทาง กับการตัดสินใจที่ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางและสาย
การบินต้นทุนต่ า แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัญญา แก้วศรี (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์-กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า  
พฤติกรรมการเดินทางด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ลักษณะการซื้อตั๋ว  ช่วงวันที่เดินทาง มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์-กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ยกเว้นช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิร( 
2555)  ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต ่า เส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ให้ความส าคัญด้านสินค้าและบริการอยู่ในระดับมาก โดยชื่อเสียงดีด้านความ
ปลอดภัยเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ ความส าคัญมากที่สุด ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยราคาบัตร
โดยสารเหมาะสมกับเส้นทางเป็นปัจจัยที่ได้รับความส าคัญมากท่ีสุด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยการมีความสะดวกในการ ซื้อบัตรโดยสารผ่านทาง Website ของสายการบินเป็นสิ่งที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการลดราคาบัตรโดยสาร
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด ด้านการส่งมอบบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยความ
ตรงต่อเวลาในการออกเดินทางและถึงที่หมายเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากท่ีสุด  ด้านพนักงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐฐา อ าไพ (2556) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลื อกใช้สายการ
บินต้นทุนต่ า หรือ สายการบินหลัก ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต ่า ประกอบด้วย ความตรงต่อเวลาของสายการบิน ความสะดวกของตารา
การบิน ราคา และความทันสมัยของเครื่องบินและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเครื่องโดยสาร 
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บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และ (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลด้านคุณภาพการให้ บริการของส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขต โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ จ านวน 420 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กัน (t-test) และทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนทางเดียวของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (F-test) เพ่ือหา
ค่าความแตกต่างของต้นแปรอิสระกับตัวแปรตาม และทดสอบหาความสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ และหาผล
ความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี (LSD) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จาก
การศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 5 ด้าน 
พบว่า ด้านความสะดวกที่ได้รับอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
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ด้านระยะเวลาในการด าเนินการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับที่ระดับนัยส าคัญ .05 ในส่วนของระดับความ
พึงพอใจโดยภาพรวมของผู้บริโภคท่ีมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 5 ด้าน 
พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า อยู่ในระดับเห็นด้วย มากที่สุด ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก และด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และระดับ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ร้อยละ 72.1 (  = 
.721). 

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ คุณภาพการให้บริการ 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to study the level of people's satisfaction with the 
service of the district office in Bangkok, and (2) to study the influence of  the quality of service 
provided by the district office in Bangkok. This study is a survey research type, using 
questionnaires as tools for collecting data. The sample group used in this research is 420 
customers, People who use the service to the district office. Selected by using convenience 
sampling. The questionnaire was used as research instrument while statistics used for data 
analysis included Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. Data processing and 
analysis was done by using SPSS software. First, the Independent Samples t-test was used to 
test the difference between two independent groups. One-Way ANOVA was also used to 
determine whether there were any significant differences between the mean of the three or more 
independent groups. Finally, Least Significant Difference (LSD) was used to determine the 
minimum difference between any two means. The results show that the majority of the sample 
groups (420 customers) are female, aged 20-30 years, Educated a bachelor's degree, Job 
Employee/ mall/ store, with an average monthly income of 10,000-20,000 baht. The study of 
the 5 factors affecting customers’ satisfaction to the Quality of Service of The district office in 
Bangkok reveals as follows: The materiality of Service at the very satisfied; Reliability, trust at 
the very satisfied; providing confidence to customers at the very much satisfied; the response to 
client at the very satisfied; the attention to customer at the very satisfied. The study of the 5 
factors affecting customers’ satisfaction to the Satisfaction with the service of The district office 
in Bangkok reveals as follows: The facility has been in customer at the very satisfied; Efficiency of 
service in customer at the very satisfied; The staff provider in customer at the very s atisfied; 
The information obtained from the Services at the very satisfied; The duration of the action at 
the very satisfied, the significance level .05. The relationship of factors could explain the 
variation of customer satisfaction to 72.1 percent (  = .721). 
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บทน า 

กรุงเทพมหานครในอดีตและปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเมืองเอกนคร หรือเมืองโตเดี่ยว 
หมายถึง เมืองที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาจนท าให้มีการเติบโตเหนือเมืองอ่ืน ๆ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และ
ความส าคัญของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
กรุงเทพมหานครอยู่ตลอดเวลา จากเดิมการบริหารกรุงเทพมหานครอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเวียง ต่อมาได้
เปลี่ยนเป็นกระทรวงเมืองและกระทรวงนครบาลตามล าดับ ต่อมาได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ในช่วงหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 
2476 ท าให้มีการจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพขึ้น ต่อมาได้พัฒนาเป็นเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและสุดท้ายได้
จัดตั้งเป็นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (รุ่งรัตนา เจริญจิตต์, 2555, น. 13) เหตุผลในการจัดตั้งกรุงเทพมหานคร
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่หนาแน่ น 
และเป็นศูนย์รวมของกิจการต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ยังมีบทบาทและความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ มีความเป็นรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร เห็นได้จากการมีพระราชบัญญัติเฉพาะขององค์กร คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครยังเป็นระบบชั้นเดียวหมายถึง
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรเดียวที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ในขณะที่พ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ มี
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสองชั้น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในระดับบน ส่วนเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลในระดับล่าง กรุงเทพมหานครได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2325 
และมีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นมหานคร ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานคร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 1,568.74 ตารางกิโลเมตร (รุ่งรัตนา เจริญจิตต์, 2555, น.12) ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีบทบาทที่
ส าคัญคือเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคม ขนส่ง การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร 
ฯลฯ ท าให้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละช่วงเวลามีกรอบของการพัฒนา ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้มหานครแห่งนี้มีการพัฒนาที่สมดุลและน่าอยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ด้วยลักษณะของความเป็นมหานครและเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร จึงเป็นศูนย์รวมของประชาชนทุกระดับ  ทุก
สาขาอาชีพ ที่อยู่รวมกันอย่างแออัด จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ตลอดจนปัญหาที่ เกี่ยวกับการปกครองของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงมีลักษณะเฉพาะของ
กรุงเทพมหานคร ดังนี้   (1) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงองค์กรเดียวในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดพระนครและ
จังหวัดธนบุรี (เดิม) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ไม่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ (2) ไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาคซ้ าซ้อน แต่มีเฉพาะการปกครองส่วนกลางและ
การปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น (3) มีการแยกอ านาจการบริหารออกจากอ านาจนิติบัญญัติ โดยทั้งสมาชิกสภา
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กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่างได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
องค์กรทั้งสองจึงไม่จ าเป็นต้องขอรับการไว้วางใจ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่โดยไม่
ต้องกังวลกับปัญหาคะแนนเสียงในสภานิติบัญญัติแต่ประการใด (4) อ านาจการบริหารที่แท้จริงอยู่ที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ทั้ งนี้ เพราะกฎหมายประสงค์จะให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจเข้มแข็ง ดังนั้น ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจึงสามารถจัดตั้งทีมบริหารกิจการของกรุงเทพมหานครเองได้ และมีการมอบอ านาจหน้าที่บาง
ประการให้แก่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากน้อยเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม มี
ลักษณะเฉพาะ จึงท าให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีเอกภาพ (อ้างอิงโดย “การจัดรูปแบบ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”, ม.ป.ป.) 

ส านักงานเขตจึงมีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การจัด ให้มีและ
บ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การ
สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การฝึก การ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การ
ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุม
การฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน
อ่ืน ๆ การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ จากท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การ
วิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การ
จัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตามพระราชกฤษฎีกานั้น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ความว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน” ดังนั้น การให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ทุก
แห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็แข่งขันการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนหรือลูกค้าให้ได้รับความพึง
พอใจในการให้บริการสูงสุด เริ่มตั้งแต่รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการใน ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลได้
ด าเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการ
ที่ดี เห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐเริ่มด าเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ประชาชนต่าง ๆ ด้านความ
สะดวก ความรวดเร็ว ความยุติธรรมต่าง ๆ โดยการลดขั้นตอนในการท างาน การอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
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สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนและมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือการ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศไทย  
(อ้างอิงโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

เมื่อกล่าวถึงองค์กรที่จัดท าบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การจัดบริการดูแลรักษาถนน
หนทาง ล าคลอง คุณภาพชีวิต และการรักษาความสะอาด ฯลฯ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดหรือที่เรียกกันว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นั้น โดยทั่วไปมักจะนึกถึงเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในแต่ละประเภทจะมีการก าหนดลักษณะหรือองค์ประกอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คือ มี
กฎหมายก าหนดวิธีการในการจัดตั้งรูปแบบการบริหารจัดการอ านาจหน้าที่ วิธีการในการจัดท าบริการสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล การคลัง และงบประมาณเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ     

การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐนั้น ประชาชนทั่วไปที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งตาย เนื่องจากมีกฎหมายบังคับจากหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สะดวกรวดเร็วและชัดเจน ใช้เวลาด าเนินการพิจารณาไม่มาก เมื่อประชาชนมาติดต่อก็สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ต้องเดินทางไปมาหลายครั้ง ก็จะท าให้ประชาชนมีเวลาไป
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เป็นการเพ่ิม รายได้และผลผลิตมวลรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ส าหรับกรณีของ
ภาคเอกชนที่เป็นนักธุรกิจ ต้องมีการพิจารณาก่อนการลงทุน หากระบบราชการโดยเฉพาะการบริการที่ไม่ชัดเจน 
นักลงทุนจึงไม่กล้าเสี่ยงเข้ามาลงทุนท าให้ประชาชนไม่มีงานท า ขาดรายได้ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจึงได้เร่ง
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงให้การบริการที่ดี ซึ่ง ประชาชนก็คาดหวังว่าจะได้รับการการบริการที่จัดให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสียค่าใช้จ่ายต่ า คุ้มค่าต่อเงินภาษีของราษฎรที่เสียภาษีและมีการแข่งขันการให้บริการ
ของภาครัฐทุกด้าน โดยมีการปรับปรุงระบบการให้บริการ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การสร้างจิตส านึก
ต่อการบริการสาธารณะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนและความเป็นนักวิชาชีพของข้าราชการต่อไป 

ดังนั้น จึงควรมีการด าเนินงานในการท างานแนวใหม่ โดยมีการปรับปรุงระบบการท างานต่าง ๆ เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพ่ือให้ได้รับการบริการที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุด จึงมีการด าเนินงานศึกษา
และส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
        การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยออกมาเป็นรายข้อดังนี้ 

(1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขต ใน
กรุงเทพมหานคร 

(2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลด้านคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการ 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
ตัวแปรอิสระ  

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
คุณภาพการให้บริการ  ผู้ วิจัยประยุกต์ ใช้ทฤษฏี  คุณภาพการให้บริการ ของ  (Zeithaml, 

Parasuraman and Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466) เป็นเครื่องมือแบบประเมินคุณภาพการ
บริการที่เรียกว่า “SERVQUAL” (Service Quality) ประกอบด้วย 5 ด้านหลัก คือ (1) ด้านความเป็นรูปธรรม
ของบริการ (2) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (3) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า     (4) ด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้า และ (5) ด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า     

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
(1) ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตใน

กรุงเทพมหานคร 
(2) เพื่อน าผลการศึกษาน าเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขต

ในกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ประชาชนผู้ที่มาติดต่อเข้ารับบริการกับส านักงานเขต ใน
กรุงเทพมหานคร โดยเลือกส านักงานเขตในการศึกษาจ านวน  4 เขต ได้แก่ เขตบางเขน เขตมีนบุรี เขตจตุจักร และ
เขตลาดพร้าว มีขนาดของจ านวนประชากรรวมทั้ง 4 เขต จ านวน 613,542 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จากสูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือ
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 420 ตัวอย่าง 
 
 
เครื่องมือและวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร จ านวนค าถามทั้งหมด 16 ข้อ 
เป็นข้อค าถามแบบ Likert Scale และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ผู้วิจัยได้แบ่งระดับความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ ส่วนที่  3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร จ านวนค าถามทั้งหมด 10 ข้อ เป็นข้อค าถามแบบ Likert Scale และใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั ้น ผู ้วิจัยได้แบ่งระดับความพึงพอใจ ออกเป็น 5 ระดับ และส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้กับทางส านักงานเขต ประกอบด้วยข้อค าถาม 1 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบค่าความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ด้วยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาไปให้อาจารย์
ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระท าการตรวจสอบ  และน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
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ปรึกษา ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย พบว่า ข้อค าถามมีค่าความ
เชื่อมั่นและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.959 ซึ่งมากกว่า 0.90 
หมายถึงยอมรับได้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test  ค่าสถิติ f-test การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ และหาผลความแตกต่างทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี (LSD) เพื่อวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานการ
วิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ผลการศึกษาวิจัยประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 420 คน พบว่า ประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม
นั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง จ านวน 220 คน (ร้อยละ 52.4) และเป็นเพศชาย 
จ านวน 200 คน (ร้อยละ 47.6)  

อายุ ประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุ 20-30 ปี 
มากที่สุด จ านวน 185 คน (ร้อยละ 44.0) รองลงมามีอายุ 30-40 ปี จ านวน 136 คน (ร้อยละ 32.4) มีอายุ 41 ปี 
ขึ้นไป จ านวน 70 คน (ร้อยละ 16.7) และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 29 คน (ร้อยละ 6.9) ตามล าดับ 

การศึกษา ประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 185 คน (ร้อยละ 62.4) รองลงมา มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 100 คน 
(ร้อยละ 23.8) มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 51 คน (ร้อยละ 12.1) และมีการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 1.7)   

 
 อาชีพ ประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี อาชีพพนักงาน

บริษัท/ห้าง/ร้าน จ านวน 121 คน (ร้อยละ 28.8) รองลงมา มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 86 คน 
(ร้อยละ 20.5) มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 66 คน (ร้อยละ 15.7) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 65 คน (ร้อย
ละ 15.5) มีอาชีพลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 46 คน (ร้อยละ 11.0) มีอาชีพแม่บ้าน จ านวน 19 คน (ร้อย
ละ 4.5) และมีอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 17 คน (ร้อยละ 4.0) ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 191 (ร้อยละ 45.5) รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท จ านวน 93 คน (ร้อยละ 22.1) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 67 คน (ร้อยละ 
16.0) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 40 คน (ร้อยละ 9.5) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-
40,000 บาท จ านวน 29 คน (ร้อยละ6.9) ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.01) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน -หลัง รองลงมา มีขั้นตอนและ
กระบวนการที่ไม่ซับซ้อน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการมีความเหมาะสม และการแจ้งเงื่อนไขขั้นตอนการ
ให้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.20) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การเก็บข้อมูลของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา การรับรู้/
เข้าใจถึงปัญหาสามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัยได้ และความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคผู้รับบริการ อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก 

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (  = 4.23) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส านักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
รองลงมา ผู้ให้บริการมีบุคลิกกิริยามารยาทที่สุภาพเป็นมิตร และการให้บริการแนะน าข้อมูลมีความถูกต้อง/ชัดเจน 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.02) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการ รองลงมา การให้บริการเหมือนกัน
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ให้บริการมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้รับบริการ อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก 

ด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.00) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การติดตามสอบถามผู้รับบริการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วย ความสนใจ รองลงมา สอบถามความ
ต้องการแนะน าระเบียบวิธีปฏิบัติให้ได้รับความเข้าใจ และผู้ให้บริการค านึง ถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็น
หลัก อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
ด้านความสะดวกที่ได้รับโดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า 

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวก และมีสิ่งอ านวยความสะดวก ต่างๆ เช่น ที่นั่งรอรับบริการห้องน้ า 
ฯลฯ มีระดับความพึงพอใจมาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ให้บริการมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการด้วยความเต็มใจ มีระดับความ
พึงพอใจมาก 

ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การให้บริการเสร็จสมบูรณ์ทันตามก าหนดเวลา และระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีระดับ
ความพึงพอใจมาก 

ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารชัดเจนและถูกต้อง และการอธิบายถึงขั้นตอนการให้บริการชัดเจน 
มีระดับความพึงพอใจมาก 
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ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ความถูกต้องในขั้นตอนการด าเนินการให้บริการ และการจัดล าดับการให้บริการอย่างยุติธรรม มี
ระดับความพึงพอใจมาก 

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
(1) ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความ พึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน

เขตในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 
ผู้ใช้บริการที่มี เพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตใน

กรุงเทพมหานคร ในด้านความสะดวกท่ีได้รับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านระยะ เวลาในการด าเนินการ และด้าน
ข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านระยะเวลาในการด าเนินการ และด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น มี
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ในด้านความสะดวกที่ได้รับ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 
ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้ บริการของส านักงานเขตใน

กรุงเทพมหานคร ด้านความสะดวกที่ได้รับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ ด้านข้อมูลที่
ได้รับจากการบริการ และด้านประสิทธิภาพในการให้บริการที่ ไม่แตกต่างกัน 

ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ส านักงาน เขตใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านความสะดวกท่ีได้รับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ ไม่
แตกต่างกัน ยกเว้น มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาใน
การด าเนินการ และด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
เขตในกรุงเทพมหานคร ในด้านความสะดวกที่ได้รับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ 
ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ และด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

(2) คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(3) เขตพ้ืนที่ที่ ให้บริการแตกต่างกันจะมีคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ที่ให้บริการแตกต่างกัน จะมีคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

(4) เขตพ้ืนที่ที่ให้บริการแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกัน ผลการทดสอบพบว่า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ที่ให้บริการแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1) การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนหรือผู้ที่ใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวรรณ กาชัย (2555) ศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในการใช้บริการ เคทีบี ลิสซิ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพรับราชการ รายได้ 20,001-25,000 บาท 
 
 2) การวิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 

การส ารวจคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า ประชาชน
หรือผู้ใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับด้าน
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มากท่ีสุด รองลงมา ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไสว ชัยบุญเรือง 
(2555) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด” 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้มารับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเกาะ
ช้าง จังหวัดตราด รวม 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้มารับบริการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
เป็นอันดับแรกรองลงมาคือ ด้านความมั่นใจด้านความไว้วางใจ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และสุดท้ายด้าน
ความเอาใจใส่ ตามล าดับ 

3) การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า 

ประชาชนหรือผู้ใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน
เขตในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้าน
ความสะดวกที่ได้รับ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการ ด้าน
ข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ และด้านระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุกันยา เนื่อง
จ านงค์ (2553) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนใน
การขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค อยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการที่ตรง
ต่อเวลาอยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วและทันสมัย อยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร   ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชน ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ควรมีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการกับส านักงานเขต และน ามา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ 

2) ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มี service mind เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ให้เกิดภาพลักษณท์ี่ดีต่อองค์กร และการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

3) ควรมีการดูแลในเรื่องของการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาใน
การให้บริการเพ่ือให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นเรื่องที่
ผู้ใช้บริการต้องรับรู้เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนและระเบียบในการติดต่อราชการตรงกัน 

4) เจ้าหน้าหน้าผู้ให้บริการควรมีความพร้อมในการให้บริการเสมอและบริการอย่างสุภาพ และควร
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอโดยการท าสถิติผู้ที่เข้ามารับบริการประกอบ การพิจารณาจ านวนเจ้าหน้าที่
ว่าเพียงพอต่อการให้บริการหรือไม่ ควรมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่นั่งให้บริการประจ า และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือ
เจ้าหน้าที่คอยเดินสอบถามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ 

5) ส านักงานต้องเข้มงวดในการเน้นความตรงต่อเวลาของการให้บริการ เช่น เปิดให้ บริการ 08:00 
น. ก็ต้องพร้อมให้บริการเดี๋ยวนั้นเลย และเวลาปิด 16:00 น. ก็ควรปิดให้บริการให้ตรงตามเวลา ไม่ปิดการให้บริการ
ก่อนก าหนด 
 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1) การขยายขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมส านักงานเขตทั่วทั้ง
กรุงเทพมหานคร 

2) การท าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล รายละเอียด
เช ิงล ึกเกี ่ยวกับทัศนะคติและความพึงพอใจของประชาชนที ่ม ีต ่อการให้บริการของ ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการค้า ของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี” โดยก าหนดตัวอย่างประชากรเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการท่าเรือแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ได้แก่ 
ร้อยละ, ค่าคะแนนเฉลี่ย, Chi- Square, T-test, ONE-WAY ANOVA และ F-test   
 ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ70.5มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ45.8 มี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือต่ ากว่า ร้อยละ 76.7และการด าเนินกิจกรรมทางการค้า
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในประเภทของบริษัทส่งออกร้อยละ 33.0 
 ด้านระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า พบว่าผู้ใช้บริการท่าเรือเห็นด้วยมากที่สุด คือ เรื่องพ้ืนที่
ส าหรับจัดเก็บสินค้าท่ีท่าเรือมีเพียงพอ, เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีทักษะในการปฏิบัติงานดี, การขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้าข้ึน
จากเรือและ การบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ 

การศึกษาความสัมพันธ์ของด้านประชากรศาสตร์กับระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ผลการศึกษา 
พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ต่อการระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ด้านกระบวนการน าเข้า ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

การศึกษาอิทธิพลของการด าเนินกิจกรรมทางการค้ากับระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ผล
การศึกษา พบว่า ประเภทของบริษัท, ระยะเวลาในการใช้บริการ, ความถี่ในการใช้บริการ, ช่วงเวลาการใช้งาน, 
ประเภทสินค้าหลักสูงสุด และการใช้บริการส่วนของท่าเรือ มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ค าส าคัญ:  
 สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า กิจกรรมทางการค้า 
 
ABSTRACT  
 The objective of the research was to study people’s opinions towards the trading facility 
system of the services at Lam Chabang Port, Chon Buri province. The sample was 400  people 
who used the services. A questionnaire was used as the instrument to collect data. The 
statistics used were percentage (%), average (x), Chi-Square, T-test, ONE-WAY ANOVA and F-test.   
     The findings were that the samples were mostly males, 70.5% , 45.8%  were aged between     
21 -30 , 76.7%  were graduates of high school/lower vocational diploma/ or below, and 33.0% 
were people who had trading activities for export. 
     For the trading facilities, the findings were that the most agreement was in storage space, 
efficient custom’s officers, the transport of containers out-off and on to ships.   
     The study of the relationships between the people and the trading facility system, it was 
found that age was related to the trading facility system in the aspect of import system 
significantly at a level of 0.05. 
     The study of influences of the trading activities towards the trading facility system, the 
findings were that types of companies, time-length of services, frequency of services, time-
duration of services, type of main products, and the use of port services influenced the trading 
facility system at Lam Chabang Port significantly at a level of 0.05. 
 Suggestions for developing approaches 
 1.The management for the trading facility system should consider the differences of  
trading activity in order to develop a proper strategy for the different types of usage and needs. 
 2 .  More communication to those who use the services through online channels or 
handing out information of the managing activities to provide them with the knowledge and 
understanding in order to pass steps of the procedure more quickly and appropriately. 
3 . The overall picture of the port: the surface of the road inside the port area should be 
developed to be suitable for usage, the information technology should be modernized up to 
the level of leading transportation countries. 
4 . In customs services, the import-export process: the skills of staff in using technology should 
be developed, and should bring the system of National Single Windows: NSW or Central Data 
Connecting System into full force operation. 
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บทน า 
 จากการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยประเทศไทย ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2556-2560)ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อุปทาน(ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2556: 12)ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกหน่วยงานต้องให้
ความส าคัญในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าเพราะระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้านั้นเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ในการด าเนินงานหากมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีก็จะช่วยส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
เป็นได้อย่างราบรื่น และตราบใดที่แหล่งรายได้หลักของบ้านเรายังพ่ึงพาการส่งออก การพัฒนาและปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการค้าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ 
 รวมถึงจากการศึกษาสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยช่วงปี พ.ศ.2554-2558 พบว่า มูลค่าการค้าทั้ง
การน าเข้า-ส่งออกทางทะเลมีมูลค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอ่ืนๆ และท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ าลึกหลักใน
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern 
Seaboard) ตลอดจนเป็นท่าเรือที่มี พ้ืนที่แนวหลังท่าในระดับ (Primary Port Hinterland Area) ครอบคลุมใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง และมีพ้ืนที่แนวหลังท่าในระดับรอง (Secondary Port 
Hinterland Area) ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ท่าเรือแหลมฉบังจึงถือได้ว่าเป็นประตู
การค้าที่ส าคัญท่ีสุดของประเทศไทยและเป็นท่าเรือที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 จากความส าคัญของข้อมูล จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนปรับปรุงเพ่ือแก้ไขและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนหาแนวทางปรับตัวจากทางลบและพัฒนาศักยภาพของท่าเรือ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ด้านประชากรศาสตร์กับระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 2.เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลการด าเนินกิจกรรมทางการค้ากับระบบสิ่งอ านวยความสะดวก 
ทางการค้า  
 3. ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าในท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า  
 2. การด าเนินกิจกรรมทางการค้ามีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น     
 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
 (Survey Research) มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างจ านวน400 คน ได้จากการค านวณสูตรไม่
ทราบค่าตัวอย่างของ W.G. Cochranก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยให้มีความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List) 
ส่วนที่ 2 การด าเนินกิจกรรมทางการค้าเป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List) 
ส่วนที่ 3 การประเมินระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นค าถาม
มาตรส่วนค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale 

ระบบส่ิงอ านวยความสะดวกทาง

การค้า 
- ดา้นภาพรวมของท่าเรือ 

- ดา้นศุลกากร 
- ดา้นกระบวนการน าเขา้ 
- ดา้นกระบวนการส่งออก 

 

การด าเนินกจิกรรมทางการค้าของ

ท่าเรือแหลมฉบัง 
- ประเภทของบริษทั 
- ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ    
- ความถ่ีในการใชบ้ริการ  
- ฯลฯ 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม/อ่ืนๆ น าแบบสอบถามไปทดสอบมีความน่าเชื่อถือ95% ได้ค่า α = 0.986 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สรุปผลได้
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 จากการศึกษา พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21 -30 ปี 
และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือต่ ากว่าปริญญาตรี  
ตารางท่ี 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 282 70.5 
21-30 ปี 183 45.8 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือต่ ากว่า   307 76.7 

ที่มา: จากการส ารวจ 
  
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์การด าเนินกิจกรรมทางการค้า 
 จากการศึกษา พบว่าการด าเนินกิจกรรมทางการค้า อยู่ในประเภทของบริษัทส่งออกมากท่ีสุด มีระยะเวลา
ในการใช้บริการท่าเรือ 3 - 5 ปี  มีความถี่ในการใช้บริการท่าเรือ 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ มีช่วงเวลาการใช้งานอยู่ที่ 
12.01 - 18.00 น. ส่วนใหญ่มีการใช้บริการด้านการขนส่งสินค้ามากที่สุด  มีประเภทสินค้าหลักคือ รถยนต์ และ
ส่วนใหญ่ใช้บริการส่วนท่าเทียบเรือ RO/RO  
ตารางท่ี 1.2 รูปแบบการด าเนินกิจกรรมทางการค้า 
 

ข้อมูล ผลส่วนใหญ่ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1. ประเภทของบริษัท ผู้ส่งออก (Export)           132 33.0 
2. ระยะเวลาในการใช้บริการ 3 - 5 ปี 169 42.3 
3. ความถี่ในการใช้บริการ 5-6 ครั้ง/สัปดาห์ 205 51.2 
4. ช่วงเวลาการใช้งาน 12.01 - 18.00 น. 226 56.5 
5. การใช้บริการจ าแนกตามด้าน   ด้านการขนส่งสินค้า                        298 74.5 
6. ประเภทสินค้าหลัก   รถยนต์ 246 61.5 
7. ส่วนของท่าเรือ      ท่าเทียบเรือ RO/RO 177 44.2 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี 
 จากการศึกษา พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ของ
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย ด้านภาพรวมของท่าเรือ ด้านศุลกากร ด้านกระบวนการน าเข้า
และด้านกระบวนการส่งออก มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย  
ตารางท่ี 1.3 ระดับความคิดเห็นต่อระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง    จังหวัดชลบุรี 
 

  

ด้าน
ภาพรวม

ของท่าเรือ 
ด้าน

ศุลกากร 
ด้านกระบวน 
การน าเข้า 

ด้านกระบวน 
การส่งออก 

ค่าเฉลี่ย 4.098 4.152 4.097 4.102 
  S.D. 0.606 0.642 0.604 0.874 
ความหมาย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าของ
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การค้า โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 เพศ: จากการทดสอบ พบว่าเพศเพศไม่มีความสัมพันธ์กับ การใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า
ของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

 อายุ: จากการทดสอบ พบว่าอายุส่งผลต่อการระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้านกระบวนการน าเข้า  

ระดับการศึกษา : จากการทดสอบ พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน ระดับการศึ กษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
 
ตารางท่ี 1.4 ความสัมพันธ์ทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก 

ทางการค้า 
 

ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

ระบบส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการค้า 

T Sig. ความหมาย 

เพศ ด้านภาพรวมของท่าเรือ -0.06 0.952 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านศุลกากร 0.082 0.935 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านกระบวนการน าเข้า -0.312 0.755 ไม่สัมพันธ์กัน 
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 ด้านกระบวนการส่งออก 0.055 0.956 ไม่สัมพันธ์กัน 
ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 
ระบบส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการค้า X2 Sig. ความหมาย 

อายุ ด้านภาพรวมของท่าเรือ 181.971 0.160 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านศุลกากร 69.806 0.551 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านกระบวนการน าเข้า 100.615 0.006* สัมพันธ์กัน 
 ด้านกระบวนการส่งออก 86.479 0.065 ไม่สัมพันธ์กัน 

ระดับการศึกษา ด้านภาพรวมของท่าเรือ 157.729 0.623 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านศุลกากร 89.364 0.081 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านกระบวนการน าเข้า 44.897 0.986 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านกระบวนการส่งออก 47.632 0.971 ไม่สัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ 2การด าเนินกิจกรรมทางการค้ามีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การค้าโดยแบ่งเป็น ประเภทของบริษัท, ระยะเวลาในการใช้บริการ,ความถี่ในการใช้บริการ,ช่วงเวลาการใช้
งาน,การใช้บริการด้านต่างๆของท่าเรือ,ประเภทสินค้าหลักสูงสุดได้แก่ รถยนต์ และการใช้บริการส่วนของ
ท่าเรือ ประเภทของบริษัท 

จากการทดสอบพบว่าประเภทของบริษัทที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ การใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในด้านภาพรวมของท่าเรือ, ด้านศุลกากร, ด้านกระบวนการน าเข้า
และ ด้านกระบวนการส่งออกแตกต่างกัน(ตารางที่ 5) 
 
ตารางท่ี 1.5 ความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมทางการค้าที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการค้า:ด้านประเภทของบริษัท 
 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 ระยะเวลาในการใช้บริการ จากการทดสอบ  พบว่า ระยะเวลาในการใช้บริการที่แตกต่างกันมีอิทธิพล
ต่อ การใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในด้านภาพรวมของท่าเรือ, 
ด้านศุลกากร, ด้านกระบวนการน าเข้าและ ด้านกระบวนการส่งออก แตกต่างกัน 

การด าเนินกิจกรรมทาง
การค้า 

ระบบส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการค้า 

 F   Sig ความหมาย 

ประเภทของบริษัท 

1. ด้านภาพรวมของท่าเรือ 12.250 0.000* แตกต่างกัน 
2. ด้านศุลกากร 6.990 0.000* แตกต่างกัน 
3. ด้านกระบวนการน าเข้า 6.768 0.000* แตกต่างกัน 
4. ด้านกระบวนการส่งออก 7.060 0.000* แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 1.6 ความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมทางการค้าที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการค้า:ด้านระยะเวลาในการใช้บริการ 
 

การด าเนินกิจกรรม
ทางการค้า 

ระบบส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการค้า 

 F   Sig ความหมาย 

ระยะเวลาในการใช้
บริการ 

1. ด้านภาพรวมของท่าเรือ 6.990 0.000* แตกต่างกัน 
2. ด้านศุลกากร 6.793 0.000* แตกต่างกัน 
3. ด้านกระบวนการน าเข้า 3.913 0.004* แตกต่างกัน 
4. ด้านกระบวนการส่งออก 4.391 0.002* แตกต่างกัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ  
                                                                                                                                                      
 ความถี่ในการใช้บริการ 
 จากการทดสอบพบว่าความถี่ในการใช้บริการที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ การใช้ระบบสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในด้านภาพรวมของท่าเรือ, ด้านศุลกากร, ด้านกระบวนการ
น าเข้าและ ด้านกระบวนการส่งออก แตกต่างกัน(ตารางที่ 7) 
 
ตารางท่ี 1.7 ความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมทางการค้าที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการค้า:ด้านความถี่ในการใช้บริการ 
 

การด าเนินกิจกรรมทางการค้า 
ระบบส่ิงอ านวย 

ความสะดวกทางการค้า 
 F    Sig ความหมาย 

ความถีใ่นการใช้บริการ 

1. ด้านภาพรวมของท่าเรือ 4.806 0.000* แตกต่างกัน 
2. ด้านศุลกากร 5.652 0.000* แตกต่างกัน 
3. ด้านกระบวนการน าเข้า 6.145 0.000* แตกต่างกัน 
4. ด้านกระบวนการส่งออก 6.500 0.000* แตกต่างกัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 

ช่วงเวลาการใช้งาน จากการทดสอบพบว่าช่วงเวลาการใช้งานที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ การใช้ระบบสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในด้านภาพรวมของท่าเรือ, ด้านศุลกากร, ด้าน
กระบวนการน าเข้าและ ด้านกระบวนการส่งออก แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 1.8 ความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมทางการค้าที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการค้า:ด้านช่วงเวลาการใช้งาน 

 

การด าเนินกิจกรรมทางการค้า 
ระบบส่ิงอ านวย 

ความสะดวกทางการค้า 
  F   Sig ความหมาย 

ช่วงเวลาการใช้งาน 

1. ด้านภาพรวมของ
ท่าเรือ 10.544 0.000* แตกต่างกัน 
2. ด้านศุลกากร 11.542 0.000* แตกต่างกัน 
3. ด้านกระบวนการ
น าเข้า 15.163 0.000* แตกต่างกัน 
4. ด้านกระบวนการ
ส่งออก 13.511 0.000* แตกต่างกัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 

 
การใช้บริการด้านต่างๆของท่าเรือ 

 จากการทดสอบพบว่าการใช้บริการด้านต่างๆของท่าเรือที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ การใช้ระบบสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในด้านภาพรวมของท่าเรือ, ด้านศุลกากร, ด้านกระบวนการ
น าเข้าและ ด้านกระบวนการส่งออก ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 1.9 ความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมทางการค้าที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการค้า:ด้านบริการด้านต่างๆของท่าเรือ 
 

การด าเนินกิจกรรม
ทางการค้า 

ระบบส่ิงอ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

  F      Sig ความหมาย 

บริการด้านต่างๆของ
ท่าเรือ 

1. ด้านภาพรวมของ
ท่าเรือ 0.835 0.504 ไม่แตกต่างกัน 
2. ด้านศุลกากร 0.878 0.477 ไม่แตกต่างกัน 
3. ด้านกระบวนการ
น าเข้า 0.492 0.742 ไม่แตกต่างกัน 
4. ด้านกระบวนการ
ส่งออก 0.735 0.598 ไม่แตกต่างกัน 

ที่มา : จากการค านวณ 
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ประเภทสินค้าหลักสูงสุดได้แก่ รถยนต์ 
จากการทดสอบพบว่าประเภทสินค้าหลัก ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ การใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในด้านภาพรวมของท่าเรือ, ด้านศุลกากร, และ ด้านกระบวนการ
น าเข้า แตกต่างกันส่วนด้านกระบวนการส่งออก ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 1.10 ความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมทางการค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการค้า : ด้านประเภทสินค้าหลักสูงสุดได้แก่ รถยนต์ 
 

การด าเนินกิจกรรมทาง
การค้า 

ระบบส่ิงอ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

 F    Sig ความหมาย 

ประเภทสินค้าหลัก 
สูงสุดได้แก่ รถยนต์ 

1. ด้านภาพรวมของ
ท่าเรือ 13.481 0.000* แตกต่างกัน 
2. ด้านศุลกากร 5.136 0.024* แตกต่างกัน 
3. ด้านกระบวนการ
น าเข้า 3.748 0.054* แตกต่างกัน 
4. ด้านกระบวนการ
ส่งออก 3.088 0.080 

ไม่แตกต่าง
กัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        
ที่มา : จากการค านวณ 

 
การใช้บริการส่วนของท่าเรือ 

 จากการทดสอบพบว่าหมายความว่า การใช้บริการส่วนของท่าเรือที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ การใช้ระบบ
สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในด้านภาพรวมของท่าเรือ, ด้านศุลกากร, 
ด้านกระบวนการน าเข้าและ ด้านกระบวนการส่งออก แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 1.11 ความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมทางการค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการค้า : ด้านการใช้บริการส่วนของท่าเรือ 

 

การด าเนินกิจกรรม
ทางการค้า 

ระบบส่ิงอ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

  F   Sig ความหมาย 

การใช้บริการ 
ส่วนของท่าเรือ 

1. ด้านภาพรวมของ
ท่าเรือ 13.608 0.000* แตกต่างกัน 
2. ด้านศุลกากร 10.874 0.000* แตกต่างกัน 
3. ด้านกระบวนการ
น าเข้า 10.720 0.000* แตกต่างกัน 
4. ด้านกระบวนการ
ส่งออก 9.866 0.000* แตกต่างกัน 

ที่มา : จากการค านวณ 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 
 
การอภิปรายผล  
 การศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ของท่าเรือ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.การศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านภาพรวมของท่าเรือ ด้านศุลกากร ด้านกระบวนการน าเข้า 
และด้านกระบวนการส่งออก  ซึ่งด้านภาพรวมของท่าเรือสิ่งที่ผู้ใช้บริการท่าเรือเห็นด้วยมากที่สุด คือ พื้นที่ส าหรับ
จัดเก็บสินค้าที่ท่าเรือมีเพียงพออยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับดวงใจ จันทร์ดาแสง (2558) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าขาออกของผู้ประกอบการ กรณี ศึกษา ท่าเรือ
กรุงเทพ จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็น “ด้านพ้ืนที่ในการจัดเก็บสินค้าให้กับลูกค้าที่มาใช้ บริการ”มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.62ส่วนด้านศุลกากร ด้านกระบวนการน าเข้าและด้านกระบวนการส่งออก 
สิ่งที่ผู้ใช้บริการท่าเรือเห็นด้วยมากที่สุด คือเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีทักษะในการปฏิบัติงานดี, การขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้า
ขึ้นจากเรือ และพิธีการส่งมอบตู้สินค้าขาออก  ตามล าดับ 
 2.การศึกษาอิทธิพลการด าเนินกิจกรรมทางการค้ากับระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ผล
การศึกษา พบว่าประเภทของบริษัท, ระยะเวลาในการใช้บริการ, ความถี่ในการใช้บริการ, ช่วงเวลาการใช้งาน, 
และการใช้บริการส่วนของท่าเรือมีอิทธิพลต่อการใช้ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าของท่าเรือแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ จันทร์ดาแสง (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าขาออกของผู้ประกอบการ กรณี ศึกษา ท่าเรือกรุงเทพ จากผลการวิจัย พบว่า
ข้อมูลประเภทธุรกิจ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าขาออก ด้านท่านที่ใช้บริการส่งสินค้ าขาออก และ
ประเทศปลายทางของสินค้าส่งออกที่แตกต่างส่งผลให้การตัดสินใจที่เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าขาออกของ
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ผู้ประกอบการท่ากรุงเทพ ต่างกัน และสอดคล้องกับบุญฑริกา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  (2556) ที่ได้ท าการศึกษา การ
ก าหนดปัจจัยในการประเมินศักยภาพของท่าเรือด้านการขนส่งสินค้าจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเชิงกายภาพ  
แบ่งได้ 2 กลุ่มปัจจัยและปัจจัยเชิงสถิติแบ่งได้ 2 กลุ่มปัจจัย โดยตั้งชื่อกลุ่มปัจจัยเชิงกายภาพ กลุ่มที่ 1 คือ ปัจจัย
ด้านคุณสมบัติของท่าเรือกลุ่มที่ 2 คือ ปัจจัยด้านการเชื่อมต่อของการขนส่งสินค้าทางเรือ และกลุ่มปัจจัย เชิงสถิติ 
กลุ่มที่ 1 คือ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของท่าเรือด้านการขนส่งสินค้ากลุ่มที่ 2 คือ ปัจจัยด้านระยะเวลาในการ
ด าเนินการและ สอดคล้องกับกรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และ จิตติชัย รุจนกนกนาฏ (2554) ได้ท าการศึกษา 
ผลกระทบของการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าตามข้อตกลงประชาคมอาเซียนที่มีต่อการขนส่งสินค้า
ข้ามแดนและการค้าผ่านแดนผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการส่งออก ณ จุดผ่าน
แดนของไทยคือการใช้ระบบ EDI ในพิธีการศุลกากร และการลดเวลาที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากการศึกษา สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนา ได้ดังนี้  
 1.การจัดการด้านระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า ควรพิจารณา ความแตกต่างในเรื่องของการ
ด าเนินกิจกรรมทางการค้าที่ต่างกัน ได้แก่ อายุ ประเภทของบริษัท , ระยะเวลาในการใช้บริการ, ความถี่ในการใช้
บริการ, ช่วงเวลาการใช้งาน, การใช้บริการด้านต่างๆของท่าเรือ, ประเภทสินค้าหลัก และการใช้บริการส่วนของ
ท่าเรือ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกันเช่น 
ในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการท่าเรือแหลมฉบังมากที่สุด ในช่วงนี้ก็ควรมีเจ้าหน้าที่
เข้าปฏิบัติงานมากกว่าช่วงเวลาอ่ืนเพื่อให้เพียงพอต่อการเข้ารับบริการ เป็นต้น  
 2. การสื่อสารกับผู้ใช้บริการโดยการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือการแจกข้อมูลทางการด าเนินการ
ต่างๆเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและความรวดเร็วในการ
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินการ ในการผ่านขั้นตอนต่างๆมากขึ้น 
 3. ด้านภาพรวมของท่าเรือ ซึ่งในการศึกษาพบว่าสภาพพ้ืนผิวถนนมีคะแนนต่ าสุดในด้านภาพรวมของ
ท่าเรือและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมาในด้านการปรับปรุงสภาพถนนจึงควรมีการพัฒนาสภาพพ้ืนผิวถนนในเขตท่าเรือ 
ให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังควรพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย ทัดเทียมกับต่างประเทศอ่ืนที่เป็นผู้น าด้านการขนส่ง 
 4. ด้านศุลกากร ด้านกระบวนการน าเข้า และกระบวนการส่งออก ควรมีการพัฒนาความสามารถ ในการ
ใช้เทคโนโลยีในการท างานของเจ้าหน้าที่เหมาะสมและควรมีการน าระบบNational Single Windows: NSWหรือ
ระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศ เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเข้า -
ส่งออก และท าให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องน าเอกสารต่างๆมาเพ่ือใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะส่งผลให้การ
ด าเนินการนั้นมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนกระบวนการน าเข้า-ส่งออก และท าให้ภาพรวมการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความทัดเทียมกับนานาประเทศ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทางทะเลต่อระบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 

 2.ศึกษาการเปรียบเทียบการด าเนินงานระหว่างท่าเรือระหว่างประเทศของไทยและท่าเรือระหว่างประเทศของ
สิงค์โปรเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการอย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค
ขนมไทยของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3ด้าน ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการบริโภควิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และทดสอบหา
ค่าความสัมพันธ์ (Correlation Pearson) ผลการศึกษา พบว่า 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 46-51 ปี รายได้ 10,001 - 15,000 บาท สถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท ประกอบธุรกิจส่วนตัว  

2. ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ขนมไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจ คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ขนมไทยปัจจัยทางด้านราคาขนมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
คือ การแสดงรายละเอียดของราคาอย่างชัดเจน ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายขนมไทยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจคือ ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจคือการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว นิตยสาร สื่อมีเดีย 

3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยด้านประเภทของขนมไทยที่รับประทานประเภท 
นึ่ง มากที่สุด วัตถุประสงค์ในการซื้อขนมไทยเพ่ือน าไปใช้ในงานประชุม/พิธีการ/ประเพณีต่างๆ 
บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อขนมไทยรับประทานคือ เพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องด้านความถ่ีในการบริโภค ส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการบริโภค นานๆ ครั้ง แนวโน้มในการบริโภคขนมไทยส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการบริโภคขนมที่จะไม่
บริโภค  
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4. สรุปการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการบริโภคขนมไทยที่แตกต่างกัน
เนื่องจากความชอบส่วนตัวของผู้บริโภค ที่ปัจจัยส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย เช่น 
ตอนเด็กชอบกินของหวาน แต่พอโตกินเริ่มชอบกินรสชาตอ่ืน เป็นต้น และสรุปการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย
ทางด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคขนม เนื่องจากขนมไทยล้วนมีสูตรและต้นต ารับมาคล้ายกัน
และสินค้าไม่มีความแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อขนมไทยจากปัจจัยด้ านราคา ความสะดวกในการซื้อ
และการส่งเสริมการขายมากกว่า 

 
ค าส าคัญ:  ส่วนประสมทางการตลาด ขนมไทย ผู้สูงอายุ 
 
ABSTRACT  

This research aims to study the behavior and marketing mix that influence food 
consumption of the elderly in Bangkok Thailand. Sample seniors total of 400 instruments used 
in the research. The questionnaire consists of three areas: personal characteristics. The 
marketing and consumer behavior. Data were analyzed by using frequency, percentage, average 
and standard deviation. Find the difference t-test test, ANOVA test and evaluate the relationship 
(Correlation Pearson).The study indicated that 

1. The majority are male, aged 46-51 years, Rev. 10,001-15,000 baht single, a master's 
degree. Business Profile 

2. Factors confectionery products Thailand overall is moderate. The factors that 
influence product decisions. Thailand is the variety of food products. After Thailand, the price 
factor affecting the decision. The details of the price clearly. The factors in distribution channels 
candy Thailand affecting the decision. Easy to use service. Factors affecting the promotion 
decision is advertising / publicity such as posters, flyers, magazines media. 

3 .Most of the consumer behavior of the type desserts Thailand desserts Thailand 
steamed to eat most of the food bought in Thailand. To be used in conference / ritual / 
tradition. 

People who took part in the decision to buy sweets eaten Thailand is a friend or 
relative. The frequency of consumption Most often they consumed infrequently tend to 
consume sweets Thailand. Most likely to consume snacks that are not consumed. 

4. Hypothesis Personal factors have different effects on food intake Thailand due to the 
different preferences of consumers. The personal factors change Behavior would change as well 
as the kids like to eat dessert. But I have grown to like to eat, eat, sharp taste, etc., and 
concluded that the hypothesis testing. Factors influencing the decision to consume the product 
without dessert. The dessert recipe and Thailand are similar to the original, and it is no different. 
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Consumers will buy candy from Thailand the price factor. The ease of buying and promotional 
rates. 
 
KEYWORDS Marketing Mix. Thai Dessert 
 
บทน า 
 ขนมไทยเป็นของหวานที่ท าและรับประทานกันในประเทศไทยมาแต่โบราณ มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม
ประจ า ชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการท า ที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอม
หวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานที่ประณีตบรรจงของขนมแต่ละ 
ชนิด ซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้นๆ  กล่าวได้ว่ามีอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เพราะเป็น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่า คนไทยเป็นคนมีลักษณะนิสัย อย่างไร เนื่องด้วยขนมไทยแต่ละ ชนิด ล้วนมีเสน่ห์
มี รสชาติ ที่แตกต่างกันออกไป แต่แฝงไปด้วยความละเมียดละไม ความวิจิตรบรรจง อยู่ใน รูปลักษณ์กลิ่น รสของ
ขนมที่ส าคัญ ขนมไทยแสดงให้เห็นว่าเป็นคนใจเย็น รักสงบ มีฝีมือเชิงศิลปะ ขนม ธรรมดาๆ ท าด้วยแป้ง น าตาล 
มะพร้าว เป็นส่วนประกอบ ส าคัญ สามารถดัดแปลงเป็นขนมหลายชนิด หน้าตา แตกต่างกัน และในสมัยโบราณ
คนไทยจะท าขนมเฉพาะวาระส าคัญเท่านั้น 

 ภาพรวมด้านการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2558 คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 2.42 เนื่องจากการผลิตน้ าตาล และปศุสัตว์ที่เพ่ิมขึ้นแต่หากไม่รวมการผลิตน้ าตาล การผลิตในภาพรวมจะ
ชะลอตัวลงจากปี ก่อนร้อยละ 0.71 เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศยังคงชะลอตัวและความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจของผู้บริโภคยังไม่ดีนัก  ส่วนการส่งออกปรับตัวลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 5.66 จากสินค้ากลุ่มประมง 
กลุ่มข้าวและธัญพืช  จากความค าสั่งซื้อของประเทศผู้น าเข้าลดลง ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีการฟ้ืนตัวที่ไม่
ชัดเจน  ส่งผลให้การค้าการลงทุนซบเซาตามไปด้วย ประกอบกับเศรษฐกิจจีนที่เป็นประเทศคู่ค้าหลัก มีการเติบโต
ในอัตราที่ลดลง จากการปรับนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการพึ่งพาสินค้าในประเทศเพ่ือลดการน าเข้า ผนวกกับระดับ
ราคาสินค้าในตลาดโลกปรับลดลงตามราคาน้ ามัน นอกจากนี้สหภาพยุโรปประกาศตัดสิทธิ์ GSP ที่อาจส่งผลต่อ
ระดับราคาสินค้าน าเข้าที่แพงขึ้นและการพิจารณา  การประกาศปรับระดับการค้าจากปัญหาในเรื่องการใช้
แรงงานผิดกฎหมาย และการท าประมงผิดกฎ IUU จึงส่งผลต่อภาพรวมของการส่งออกปรับชะลอตัวลง ใน
ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมล้วนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับเอาวัฒนธรรมและอิทธิพล
มาจากต่างชาติที่แพร่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคมไทย 
ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเติม ประชาชน ส่วนใหญ่มีความนิยมในการบริโภค
แบบชาวตะวันตกมากขึ้น ท าให้ทุกวันนี้มีขนมให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออย่างหลากหลายโดยส่วนมากเป็นขนมต่างชาติ 
ท าให้คนรุ่นหลังหันไปให้ความส าคัญและนิยมของต่างชาติ จนท าให้ขนมไทยได้รับความนิยมในการซื้อเป็นของ
ฝาก ของที่น าเป็นเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง และบุคคลทั่วไป แต่กลับซื้อขนมประเภทเบเกอรี่ เช่น เค้ก ขนมปังต่าง ๆ 
ซึ่งคนสมัยก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุบางส่วนอาจไม่คุ้นชินกับขนมประเภทเบเกอรี่ แต่คุ้นชินกับขนมไทยมากกว่า ขนม
ไทยเป็นมากกว่าขนมที่มีเพ่ือบริโภค แต่เป็นสิ่งแสดงให้เห็น ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดกันมา
อย่างยาวนาน 
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 โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่มีอายุสูงขึ้นเช่นนี้ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนโครงสร้าง
ของสังคมไทยโดยรวม ขณะนี้สภาพสังคมไทยกาลังสูงวัยขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสูงวัยของประชากรย่อมมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ค่าใช้จ่ายทั้งของรัฐและครอบครัว ในเรื่องสวัสดิการ และ
สุขภาพอนามัย จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมหาศาล เนื่องจากการสูงวัยของประชากรไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากดังที่ได้
กล่าวมาแล้วอีก 10 ปีข้างหน้า ในปี 2566 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยจะมีจานวนเพ่ิมขึ้นเป็น 14.1 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่าประเทศไทยจะกลายเป็น "สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์" 
และนับจากวันนี้ไปอีกเพียง 20 ปี ในปี 2576 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 18.7 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของประชากรทั้งหมด ในขณะเดียวกันนั้น สัดส่วนประชากรวัยเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ก็จะ
ลดลงเรื่อยๆ จากที่มีอยู่ร้อยละ 19 ในปี 2556 จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด 
 จากสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายในแต่ละภูมิภาคประเทศไทยจึงเป็น
แหล่งที่มีพืชที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงส่งผลต่อการประกอบการเกษตร   ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีดินและน้ าอุดม
สมบูรณ์จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก ทั้งการท านาท าสวนและท าไร่ประกอบกับมีการจัดระบบชลประทานที่ดี
โดยเฉพาะในภาคตะวันตกและภาคเหนือซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่
ส าคัญ  จึงเป็นแหล่งที่เหมาะแก่การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ือการเกษตรและการบริโภค  ท าให้มี
การขยายพื้นท่ีการเกษตรออกไปอย่างกว้างขวาง   สามารถปลูกพืช  หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี   เป็นการเพิ่มผลผลิต
ซึ่งเป็นอาหารที่ใช้บริโภคภายในประเทศ   และเป็นสินค้าส่งออกสร้างอาชีพสร้างรายได้   ส่งผลให้เกิดความมั่นคง
แก่เศรษฐกิจของประเทศไทย 

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อาจจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายขนมไทย ในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปรับกลยุทธ์ทางการตลาดตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2. เพ่ือศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการบริ โภคขนมไทยของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในกรศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะท าการศึกษาศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคขนมไทย
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน  
 3. ตัวแปรในการศึกษา 
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ตัวแปรต้น หรือต้นแปรอิสระ คือ เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.ระยะเวลาในการท างานวิจัย ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคขนมไทย  
  2. พฤติกรรมผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคขนมไทย 
การทดสอบสมมติฐานทั้งสองข้อจะท าการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการแสดงออกทุกรูปแบบของสิ่งมีชีวิตเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทั้ง ภายนอก

และใน เป็นการแสดงออกท่ีเห็นไต้จากภายนอก โดยรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ ทั้งเป็นผลมาจาก การท างานร่วน
กันของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

การบริโภค หมายถึง การใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง โดยสิ่งที่มีอยู่ทั้งจะเสื่อมสภาพ สึกหรอ 
หรือหมดไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และอาจต้องหาสิ่งใหม่มาเพ่ิมเติมเมื่อต้องการใช้อีก 

พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตอบสนองของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ไต้
รับและการใช้สินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อน และที่เป็นตัว ก าหนดให้
เกิดการกระท าต่างๆ ขึ้น 

ขนมไทย หมายถึง ขนมชนิดต่างๆ ของไทยที่ไต้รับสืบถอดมาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ มีรสหวาน แต่ง กลิ่น
วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ มีส่วนประกอบหลัก คือ แป้ง น้ าตาล มะพร้าว กะทิ ขนมไทยในที่นี้แบ่งตาม ประเภท
ของวิธีท าเป็น 7 วิธี ได้แก่ ประเภทต้ม เชื่อม ลวก ประเภทนึ่ง ประเภทกวน ประเภททอด ฉาบ ประเภท อบ ผิง 
ประเภทปิ้ง ย่าง จี่ ประเภทใช้เทคนิคพิเศษ 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ที่เป็นกิจกรรม
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ และเป็น เครื่องมือการสื่อสารแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม การขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง ที่ช่วยเสริมให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ มากยิ่งขึ้น 

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าที่ต้องการเสนอขายให้แก'ผู้บริโภคและสามารถตอบสนอง ความต้องการของ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ 
 ราคา หมายถึง การที่ผู้บริโภคมองด้านราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะ เปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าสินค้ามีคุณค่าสูงกว่า ราคา ผู้บริโภคก็จะ
ตัดสินใจซื้อ 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง สถานที่หรือช่องทางกระจายสินค้าหรือเคลื่อนย้าย สินค้าให้ถึง
ผู้บริโภคด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและสินค้ามีคุณภาพมากที่สุด 
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 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ระหว่าง ผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการขายให้กับผู้บริโภค โดยต้องพิจารณาถึงความ เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่เร็วขึ้น 

ผู้สูงอายุ หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อ
พิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติมักถือ
ว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป ส าหรับประเทศไทยก าหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศก าลัง
พัฒนา ส าหรับประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดับ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคขนมไทย
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
       
 

 
 
  
  
  

 
 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ส่วนประสมทาง

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1 ) เพศ 
2 ) อายุ 
3 ) รายได ้
4) สถานภาพ 
5) ระดบัการศึกษา 
6) อาชีพ 

พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย 
1) ประเภทของขนมไทยท่ีรับประทาน 
2) วตัถุประสงคใ์นการซ้ือขนมไทย 
3) ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินซ้ือขนมไทย 
4) สถานท่ีหรือแหล่งซ้ือขนมไทย 
5) ความถ่ีในการบริโภคขนมไทย 
6) แนวโนม้ในการบริโภคขนมไทย 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2) ดา้นราคา 
3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4)ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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การตลาดของขนมไทย พฤติกรรมการบริโภคขนมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ คือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร
ที่แน่นอนและกลุ่มประชากรมีขนาดใหญ่  ผู้ วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สุ่มตัวอย่างแบบ
ProbabilitySampling สามารถค านวณได้จากสูตรของ W.G. Cochranโดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ  
95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา  , 2549, หน้า 74) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
อย่างน้อยจ านวน 385 คน ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 400 คน 
 
สถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัย 
วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัยนี้ สามารถแบ่งได้ 2ประเภท ได้แก่ 
 1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ อาชีพ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ ผู้วิจัยต้องการบรรยายเพ่ือให้ทราบถึงจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามคุณสมบัติ
เท่านั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถี่จ านวน 400 คน และค่าร้อยละ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ
,2540 :21-28 ;สุวิมล ตริกานันท์,2546 : 19-24) 
 2. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งสอง
ข้ อ  โดยมี ก ารใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ จั ย  สมมติ ฐานทั้ ง  2  ข้ อ  จะ ใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ ค วามถดถอย เชิ งพหุ 
(MultipleRegressionAnalysis) ทดสอบสมการถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบความมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อ
ตัวแปรตาม 
 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า  
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 46-51 ปี รายได้ 10,001 - 15,000 บาท สถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท ประกอบธุรกิจส่วนตัว  

2. ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ขนมไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 เมื่อ
พิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นรายด้านพบว่า ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54  มี
ผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก รองลงมา คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ขนมไทย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.11 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง ถัดมาคือคุณภาพของวัตถุดิบสดใหม่ชั้นดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.97 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง และรสชาติตามสูตรขนมไทยตามต้นต ารับของ ผลิตภัณฑ์ขนมไทยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75  มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง 

3. ปัจจัยทางด้านราคาขนมไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 เมื่อ
พิจารณาปัจจัยด้านราคา เป็นรายด้านพบว่า มีการแสดงรายละเอียดของราคาอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 
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มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก รองลงมา คือมีความหลากหลายของระดับราคาให้เลือก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง ถัดมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ขนมไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง และความเหมาะสมของราคาเมื่อ
เปรียบเทียบกับ รสชาติของผลิตภัณฑ์ขนมไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84  มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง 
 4. ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายขนมไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 
เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  เป็นรายด้านพบว่า ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก รองลงมา คือสถานที่มีความปลอดภัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก ถัดมาคือความเหมาะสมของเวลาเปิดปิดบริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74  มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก และความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเห็นได้อย่าง ชัดเจน/หาง่าย  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28  มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง 
 5. ปัจจัยด้านการส่งเสริมาการขายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณา
ปัจจัยด้านช่องทางการส่งเสริมการขาย เป็นรายด้านพบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์ เช่น 
โปสเตอร์ ใบปลิว นิตยสาร สื่อมีเดีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก รองลงมา คือมีการ
ให้ส่วนลดจากราคาปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก ถัดมาคือ การเปิดรับสมาชิกเพ่ือ
สิทธิพิเศษต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก และมีการจัดท าผลิตภัณฑ์พิเศษในช่วง
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ เช่นช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
 6. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยด้านประเภทของขนมไทยที่รับประทานประเภท 
นึ่ง มากที่สุด จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ27.8 ประเภทใช้กรรมวิธีในการผลิตพิเศษ จ านวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26 ประเภททอดหรือฉาบ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ประเภททอดหรือฉาบ จ านวน 86 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.5 ประเภทบวชน้ ากะทิเชื่อมลวก จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ16.5 และปิ้งย่างและจี่ จ านวน 33 
คนคิดเป็นร้อยละ8.3  
 7. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อขนมไทยส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมด้านน าใช้ในงานประชุม/พิธีการ/ประเพณีต่างๆจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 เป็นของฝาก 
จ านวน 94คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 บริโภคเองในโอกาสพิเศษ จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 เป็นของขวัญ
ในเทศกาลต่างๆ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ16.3 และบริโภคเอง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ15.3  

8. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยด้านบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อขนมไทย
รับประทาน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านเพ่ือน/ญาติพ่ีน้อง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3รองลงมาคือ
ตัดสินใจโดยตัวท่านเอง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และตัดสินใจโดยมีภรรยา/สามี ช่วยตัดสินใจ 
จ านวน 73 คนคิดเป็นร้อยละ18.3  
 9. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยด้านบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อขนมไทย
รับประทาน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านเพ่ือน/ญาติพ่ีน้อง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคือ
ตัดสินใจโดยตัวท่านเอง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5  และตัดสินใจโดยมีภรรยา/สามี ช่วยตัดสินใจ 
จ านวน 73 คนคิดเป็นร้อยละ18.3 

10. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยด้านความถี่ในการบริโภค ส่วนใหญ่มีความถ่ีใน
การบริโภค นานๆ ครั้ง จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือมีความถ่ีในการบริโภค 1-3 ครั้งต่อเดือน 
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จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8  และมีความถี่ในการบริโภค 4-6 ครั้งต่อเดือนจ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ
9.3  

11. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยด้านแนวโน้มในการบริโภคขนม ส่วนใหญ่มี
แนวโน้มในการบริโภคขนมที่จะไม่บริโภค จ านวน 125คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาคือมีแนวโน้มในการ
บริโภคขนมลดลง จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8  มีแนวโน้มในการบริโภคเพ่ิมขึ้น จ านวน 93 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.3 และมีแนวโน้มในการบริโภคปกติ จ านวน 63 คนคิดเป็นร้อยละ15.8 

 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการบริโภคขนมไทยแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการบริโภคขนมไทยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการบริโภคขนมไทยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามรายได้ที่แตกต่างมีผลต่อการบริโภคขนมไทยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการบริโภคขนมไทย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.5 ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการบริโภคขนมไทย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.6ปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการบริโภคขนมไทยแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการบริโภคขนมไทย 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการบริโภคขนมไทย อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อการบริโภคขนมไทย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการบริโภคขนม
ไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการบริโภคขนม
ไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการบริโภคขนมไทยของผู้สู งอายุในเขต

กรุงเทพมหานครผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการบริโภคขนมไทยที่แตกต่างกันเนื่องจากความชอบส่วนตัวของ
ผู้บริโภค ที่ปัจจัยส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย เช่น ตอนเด็กชอบกินของหวาน แต่
พอโตกินเริ่มชอบกินรสชาตอ่ืน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษยพงศ์  มุสิกไชย (2553) ที่ท าการศึกษา
พบว่าได้ว่า  เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนัคติการบริโภคขนมไทยของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน  
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนัคติการบริโภคขนมไทยของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนัคติการบริโภคขนมไทยของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนัคติการบริโภคขนมไทยของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการบริโภคขนมไทยที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของโสภาพรรณ บริรักษ์สราวุธ(2554)ที่ศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ ปัจจัยด้านสถานที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อขนมไทยของผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ยโดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลล าดับแรก 
ได้แก่ ร้านจ าหน่ายขนมไทยสะอาดมีอนามัย 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ขนมไทยของผู้ตอบแบบสอบถามเฉลี่ยโดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก  โดยปัจจัยที่มีผลล าดับแรก  ได้แก่  การ
โฆษณาของขนมไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้สูงอายุแล้ว ท าให้ผู้ประกอบการร้าน
ขนมไทยสามารถที่จะน าผลการวิจัยนี้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น  

2. จากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคขนมไทยของผู้สูงอายุ
แล้ว ท าให้ผู้ประกอบการร้านขนมไทยสามารถที่จะน าผลการวิจัยนี้ไปปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาอนาคต 
 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการบริโภคขนมไทยระหว่างวัยรุ่นกับผู้สูงอายุ เพ่ือหาความแตกต่างของ
ประชากรทั้ง 2 กลุ่มว่ามีความแตกต่างในเรื่องพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในด้านใดบ้าง 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทขนส่งสินค้าเอกชน” โดยก าหนดตัวอย่างประชากรเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน จ านวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ ที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ, ค่า
คะแนนเฉลี่ย, Chi- Square ,ONE-WAY ANOVA F-test และ Logistic Regression Analysis ผลการวิจัยพบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีสถานภาพโสด  ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ตั้งแต่ 25,001-35,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  
  ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าที่มีผลต่อความคาดหวังของประชาชนด้านความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน ด้านรูปแบบการขนส่ง ส่วนใหญ่ใช้บริการทางเครื่องบินร้อย
ละ 59.25  ด้านประเภทสินค้าและปริมาณ ส่วนใหญ่ขนส่งสินค้าประเภทยา, เครื่องส าอาง, เวชภัณฑ์, อาหารร้อย
ละ 26.75 ขนส่งสินค้า 1-5 ชิ้น/ครั้งร้อยละ 54.00 ด้านบรรจุภัณฑ์ ใช้บรรจุภัณฑ์แบบลังร้อยละ 55.25  ด้าน
ความถี่ มีความถี่ในการขนส่ง 2 เดือนครั้งร้อยละ 54.75  ด้านความรับผิดชอบ สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนไม่เสียหาย 
100%ร้อยละ 84.50  พนักงานท างานเป็นขั้นตอนครบถ้วนตรวจสอบได้ร้อยละ 70.50 ด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและใช้บริการ ส่วนใหญ่ใช้บริการคุยผ่านโทรศัพท์มือถือร้อยละ 48.00 
 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งที่มีผลต่อความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน พบว่าผู้ใช้บริการให้ความส าคัญและมีความเห็น ด้านระบบนิเวศ ด้าน
มลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้านการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ด้านประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 
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 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
มีความแตกต่างกันกัน ในด้านระบบนิเวศ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เรื่องความรับผิดชอบ(สภาพสินค้าถึงปลายทาง)  
และด้านประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เรื่องช่องทางการติดต่อสื่อสารและใช้บริการ 
 
ค าส าคัญ:  
 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งเอกชน 
 
ABSTRACT (ขนาด 18 point ตัวหนา ชิดซ้าย) 
 This research aims to study the expectations of the public on the environmental 
responsibility of private shipping companies. The sample of the study was 400 people who used 
the service of private freight companies. An online questionnaire was used to collect statistical 
data and analyzed by means of percentage, the average mean score, Chi-Square, ONE-WAY 
ANOVA F-test, and Logistic Regression Analysis. The results are shown as follows:   
 The majority of the respondents were male, aged between 24 and 40, single, holding a 
bachelor’s degree, had an average monthly income between 25,001-35,000 baht, and worked in 
private companies. Shipping service behavior factors had an effect on the expectations of the 
public in terms of the environmental responsibility of private shipping companies. For the mode 
of transportation, 59.25 percent of most customers used the aircraft service. For the type and 
quantity of goods, 26.75 percent of most shipments included medicines, cosmetics, 
pharmaceuticals, and food. 54.00 percent of the amount of shipping was 1- 5 pieces / time. For 
packaging, 55.25 percent of the respondents used cardboard boxes. For the frequency shipping, 
54.75 percent of products were shipped two months per time. For responsibility, 84.50 percent 
of the products arrived in perfect condition at 100%and without any damages to the product.  
70.50 percent of employees followed the procedure and were able to be examined. For the 
communication channels and services, 48.00 percent of most people used mobile phones.  
 For the environmental factors affecting the expectations of the public on the 
environmental responsibility of private shipping companies, it was found that customers valued 
and gave their opinions on the following factors: ecosystem, environmental pollution, 
environmental management and resources, development, improvement, and problem solving 
of environmental issues. The issues of environmental pollution was rated at a high level.  
The analysis of shipping service behavior factors had a statistical significance at 0.05. The 
differences between ecosystem, environmental pollution, responsibility (The condition of the 
product at the end of its destination), and the opinions towards environmental pollution, 
communication channels and services were found.   
 Suggestions for developing and maintaining the environment are as follows:  
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 1. The mode of transportation. There should be a plan to use the appropriate mode of 
transportation for the type of product, product categories, and destination of the product in 
order to benefit the company and reduce the use of energy.  
 2. The responsibilities for documents and the condition of the products when arriving at 
the destinations. It was found that there was a need for companies to take responsibility for the 
maintenance of products, so they could remain in perfect condition. If any product has been 
damaged, it must be changed and modified, and this wastes time and energy of staff and 
personnel. 
 3. Communication channels and services. Companies should develop media channels 
that help employees to work faster and reduce energy consumption. Development of effective 
Internet systems should be implemented. 
 4. Environmental pollution. There should be a campaign of environmental awareness by 
providing knowledge to customers.   
 5. The development and improvement of environmental issues. Companies should be 
involved with the government in conserving the environment and resources, and provide 
planning guidelines to manage pollution effectively. 
 
KEYWORDS:  
 RESPONSIBILITY TOWARDS ENVIRONMENT 
 
บทน า 
 ธุรกิจด้านการขนส่งที่ปัจจุบันเริ่มขยายตัวและกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ท าให้ส่งผลดีต่อหน่วยงาน ภาครัฐ 
เศรษฐกิจ และอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนมากมายแต่ในขณะเดียวกันย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบ
ข้างที่มีความสัมพันธ์กันด้วย เช่น ระบบนิเวศวิทยา  มลพิษและสิ่งแวดล้อม ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้มีการคมนาคมและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งใน
และนอกมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย มลพิษจากการปล่อยควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์
จึงมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นจนมีปริมาณมาก ส่งผลท าให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากการปล่อย
มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบัน ด้วย
สาเหตุและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิด ชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน เพ่ือทราบถึงแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่
ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน 
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งที่มีอิทธิพลความคาดหวังของประชาชนด้าน
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน   
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 1.ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันที่ผลต่อความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทขนส่งเอกชน   
 2.ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งที่ต่างกันมีผลต่อความคาดหวังของประชาชนด้านความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งเอกชน   
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
ตัวแปรต้น (Independent Variable)               ตัวแปรตาม (Dependent Variable 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 ความคาดหวงัของประชาชนเดา้นค
วามรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มบริษทัขนส่ง
สินคา้เอกชน 

- ด้
านระบบนิเวศ 

- ด้
านมลพษิส่ิงแวดลอ้ม 

- ด้
านการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากร 

- ด้
านการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

- ด้
กานประเด็นความคิดเห็นเร่ือง
ปัญหามลพษิและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

ปัจจยัพฤติกรรมการใชบ้ริการการขนส่ง 
- ดา้นรูปแบบการขนส่ง 

  
- ดา้นประเภทสินคา้และปริมาณ 
- ดา้นบรรจุภณัฑ ์  
- ดา้นความถ่ี 
- ความรับผดิชอบ 
- ดา้นช่องทางการติดต่อและใช้

บริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
- เพศ   
-      อาย ุ
- สถานภาพ   
-     ระดบัการศึกษา                      
-     รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- อาชีพ 

ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวความคิด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่ง
ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน 
  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าเอกชน ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได้ ใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling ) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ได้จากการค านวณ
ของ  (W.G. Cochran) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่ ว น ที่   1   
ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List) 
 ส่วนที่  2   ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้า (Check List) 
  ส่วนที่  3   ปัจจัยด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมLikert Scale 
ก าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 95% ได้ค่า α = 0.940 หมายความว่าแบบสอบถามที่น าไปทดสอบมี
ความน่าเชื่อถือ 94% 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทขนส่งสินค้า
เอกชน สรุปผลได้ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 21--40 ปี มีสถานภาพโสด  ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ตั้งแต่ 25,001-35,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  
 
ตารางท่ี 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 205 51.25 
21-30 ปี  108 27.00 
31-40 ปี 108 27.00 
โสด     245 61.25 
ปริญญาตรี 254 63.50 
รายได้ 25,001-35,000 บาท 129 32.25 
พนักงานบริษัท 133 33.25 



207 
 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่ง 
 จากการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งประกอบด้วย รูปแบบการขนส่งสินค้าทาง
เครื่องบิน ร้อยละ 59.25 ด้านประเภทสินค้าและปริมาณสินค้าประเภทยา, เครื่องส าอาง, เวชภัณฑ์, อาหารเสริม 
ร้อยละ  26.75 ขนส่งสินค้า 1-5 ชิ้น/ครั้ง ร้อยละ 54.00 ด้านบรรจุภัณฑ์     แบบลัง ร้อยละ 55.25 ด้านความถี่ 
การขนส่ง 2 เดือนครั้ง ร้อยละ 54.75  ด้านความรับผิดชอบสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนไม่เสียหาย 100%  ร้อยละ 
84.50 พนักงานท างานเป็นขั้นตอนครบถ้วนตรวจสอบได้  70.50 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ใช้บริการคุย
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 48.00   
 
ตารางท่ี 1.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่ง 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
ทางเครื่องบิน 237 59.25 
ยา, เครื่องส าอาง, เวชภัณฑ์, อาหารเสริม 107 26.75 
1-5 ชิ้น/ครั้ง 216 54.00 
ลัง     221 55.25 
2 เดือนครั้ง 219 54.72 
สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนไม่เสียหาย 100% 338 84.50 
พนักงานท างานเปน็ขั้นตอนครบถ้วนตรวจสอบได ้ 282 70.50 
ใช้บริการคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ 192 0.25 

 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษา พบว่าระดับความส าคัญทางด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ด้านระบบ
นิเวศ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ประเด็นความคิดเห็นด้านปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  มีระดับความส าคัญมาก 
 
ตารางท่ี 1.3 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

 
ด้านระบบ

นิเวศ 

 
ด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร   

ด้านการพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไข 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นความ
คิดเห็นเรื่องปัญหา

มลพิษและ
สิ่งแวดล้อม   

  ค่าเฉลี่ย 3.715 3.540 3.590 3.561 3.175 
  S.D. 1.028 1.411 1.241 1.014 0.861 
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  ความหมาย มาก มาก มาก มาก ปานกลาง 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความคาดหวังของประชาชนด้านความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งเอกชน เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์ต่อความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งเอกชน   โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ 
อาชีพ 

ผลการทดสอบพบว่าเพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ อาชีพไม่มีความสัมพันธ์
กับความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งเอกชน (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี 1.4 ปัจจัยลักษณะพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์ต่อความคาดหวังของประชาชนด้านความ   

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งเอกชน 
 

ปัจจัยลักษณะ
พ้ืนฐาน 

ความคาดหวังของประชาชนด้านความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท

ขนส่งเอกชน 

t Sig ความหมาย 

เพศ ด้านระบบนิเวศ -0.47 0.963 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 1.316 0.189 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 
1.133 0.258 ไม่สัมพันธ์กัน 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

0.742 0.459 ไม่สัมพันธ์กัน 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรือ่ง
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 

1.328 0.185 ไม่สัมพันธ์กัน 

อายุ ด้านระบบนิเวศ 25.308 0.793 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 30.933 0.520 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 
27.949 0.032 ไม่สัมพันธ์กัน 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

66.159 0.042 ไม่สัมพันธ์กัน 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรือ่ง
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 

66.910 0.852 ไม่สัมพันธ์กัน 
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ตารางท่ี 1.4 (ต่อ)  
 

สถานภาพ ด้านระบบนิเวศ 8.501 0.935 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 13.311 0.650 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 
2.642 0.955 ไม่สัมพันธ์กัน 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

16.451 0.871 ไม่สัมพันธ์กัน 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรือ่ง
ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 

27.230 0.938 ไม่สัมพันธ์กัน 

ระดับการศึกษา ด้านระบบนิเวศ 34.312 0.079 ไม่สัมพันธ์กัน 
ปัจจัยลักษณะพ้ืนฐาน ความคาดหวังของประชาชนด้านความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่ง
เอกชน 

t Sig ความหมาย 

 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 33.427 0.095 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 
19.875 0.069 ไม่สัมพันธ์กัน 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

37.687 
 

0.392 
 

ไม่สัมพันธ์กัน 
 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

51.247 0.782 ไม่สัมพันธ์กัน 
 

รายได้ต่อเดือน ด้านระบบนิเวศ 46.994 0.208 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 45.019 0.270 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 
21.405 0.374 ไม่สัมพันธ์กัน 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

78.206 
 

0.057 
 

ไม่สัมพันธ์กัน 
 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

80.476 0.924 ไม่สัมพันธ์กัน 

อาชีพ ด้านระบบนิเวศ 40.118 0.153 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 28.409 0.649 ไม่สัมพันธ์กัน 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 
13.190 0.659 ไม่สัมพันธ์กัน 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

73.435 0.685 ไม่สัมพันธ์กัน 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่แตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชนมีอิทธิพลความ
คาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนแตกต่างกันโดยแบ่งเป็น
ด้านรูปแบบการขนส่ง ด้านประเภทสินค้าและปริมาณ  ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านความถี่ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและใช้บริการ  
 ด้านรูปแบบการขนส่ง จากการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการขนส่งด้านรูปแบบการขนส่ง กับความ
คาดหวังของประชาชนเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนไม่แตกต่างกันในด้าน
ระบบนิเวศ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ ประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  
 
ตารางท่ี 1.5 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชนกับ  

   ความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: ด้านรูปแบบการ    
   ขนส่ง 
 
ปัจจัยด้านพฤติกรรม

การใช้บริการ 
การขนส่งสินค้า 

ความคาดหวังของประชาชนเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่ง

สินค้าเอกชน 

 
F 

 
Sig 

 
ความหมาย 

ด้านรูปแบบการ
ขนส่ง 

ด้านระบบนิเวศ 1.201 0.302 ไม่แตกต่าง 

 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 0.725 0.485 ไม่แตกต่าง 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  และ

ทรัพยากร 
0.763 0.467 ไม่แตกต่าง 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

0.187 0.830 ไม่แตกต่าง 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรือ่งปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

0.184 0.832 ไม่แตกต่าง 

ที่มา:จากการค านวณ 
 
 ด้านประเภทสินค้า จากการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการขนส่งด้านด้านประเภทสินค้า กับความ
คาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนไม่แตกต่างกันในด้านระบบ
นิเวศ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และ ประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 1.6 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชนกับ 
                 ความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: ด้านประเภทสินค้า 

 
ปัจจัยด้านพฤติกรรม

การใช้บริการ 
การขนส่งสินค้า 

ความคาดหวังของประชาชนเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่ง

สินค้าเอกชน 

 
F 

 
Sig 

 
ความหมาย 

ด้านประเภทสินค้า ด้านระบบนิเวศ 0.104 0.991 ไม่แตกต่าง 
 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 0.298 0.914 ไม่แตกต่าง 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 
0.269 0.930 ไม่แตกต่าง 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

0.767 0.574 ไม่แตกต่าง 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรือ่ง ปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

1.817 1.817 ไม่แตกต่าง 

ที่มา:จากการค านวณ 
  
 ด้านปริมาณสินค้า จากการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการขนส่งด้านปริมาณสินค้า กับความคาดหวังของ
ประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนไม่แตกต่างกันในด้านระบบนิเวศ ด้าน
มลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และ ประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  
 
ตารางท่ี 1.7 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชนกับ 
                 ความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: ด้านปริมาณสินค้า 

 
ปัจจัยด้านพฤติกรรม

การใช้บริการ 
การขนส่งสินค้า 

ความคาดหวังของประชาชนเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่ง

สินค้าเอกชน 

 
F 

 
Sig 

 
ความหมาย 

ด้านปริมาณสินค้า ด้านระบบนิเวศ 0.680 0.606 ไม่แตกต่าง 
 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 0.870 0.482 ไม่แตกต่าง 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 
0.062 0.993 ไม่แตกต่าง 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

2.212 0.067 ไม่แตกต่าง 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรือ่งปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

0.884 0.474 ไม่แตกต่าง 



212 
 

ที่มา:จากการค านวณ 
ด้านบรรจุภัณฑ ์จากการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการขนส่งด้านบรรจุภัณฑ์ กับความคาดหวังของ

ประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนไม่แตกต่างกันในด้านระบบนิเวศ ด้าน
มลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และ ประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  

 
ตารางท่ี 1.8 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชนกับ 
                 ความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: ด้านบรรจุภัณฑ์ 

 
ปัจจัยด้านพฤติกรรม

การใช้บริการ 
การขนส่งสินค้า 

ความคาดหวังของประชาชนเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่ง

สินค้าเอกชน 

 
F 

 
Sig 

 
ความหมาย 

ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านระบบนิเวศ 0.624 0.600 ไม่แตกต่าง 
 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 0.274 0.844 ไม่แตกต่าง 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 
0.596 0.618 ไม่แตกต่าง 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

0.421 0.738 ไม่แตกต่าง 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรือ่งปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

0.094 0.963 ไม่แตกต่าง 

   
ด้านความถี่ จากการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการขนส่งด้านความถี่ กับความคาดหวังของประชาชนด้าน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนไม่แตกต่างกันในด้านระบบนิเวศ ด้านมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ 
ประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 1.9 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชนกับความคาดหวังของ
ประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: ด้านความถี่ในการใช้บริการ 

 
ปัจจัยด้านพฤติกรรม

การใช้บริการ 
การขนส่งสินค้า 

ความคาดหวังของประชาชนเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่ง

สินค้าเอกชน 

 
F 

 
Sig 

 
ความหมาย 

ด้านความถี่ในการ
ใช้บริการ 

ด้านระบบนิเวศ 0.997 0.409 ไม่แตกต่าง 

 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 0.543 0.704 ไม่แตกต่าง 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  และ

ทรัพยากร 
1.519 0.196 ไม่แตกต่าง 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

1.900 0.110 ไม่แตกต่าง 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรือ่งปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

1.073 0.370 ไม่แตกต่าง 

ที่มา:จากการค านวณ 
 

  ด้านสภาพสินค้าเม่ือถึงปลายทาง จากการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการขนส่งด้านสภาพสินค้าเม่ือถึง
ปลายทาง กับความคาดหวังของประชาชนเด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนไม่
แตกต่างกันในด้านระบบนิเวศ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้านการพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ ประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  
 
ตารางท่ี 1.10 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชนกับความ  คาดหวังของ

ประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: ด้านสภาพสินค้าเม่ือถึงปลายทาง 
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การใช้บริการ 

การขนส่งสินค้า 

ความคาดหวังของประชาชนเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ

บริษัทขนส่งสินค้าเอกชน 

 
F 

 
Sig 

 
ความหมาย 

ด้านสภาพสินค้า
ถึงปลายทาง 

ด้านระบบนิเวศ 2.643 0.049* แตกต่าง 

 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 3.134 0.026* แตกต่าง 
ตารางท่ี 1.10 (ต่อ)  
 

ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการใช้

ความคาดหวังของประชาชนเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ

 
F 

 
Sig 

 
ความหมาย 
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บริการ 
การขนส่งสินค้า 

บริษัทขนส่งสินค้าเอกชน 

 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพยากร 

1.157 0.326 ไม่แตกต่าง 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

0.413 0.744 ไม่แตกต่าง 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรือ่งปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

1.598 0.189 ไม่แตกต่าง 

 
  ด้านการท างานและเอกสาร จากการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการขนส่งด้านการท างานและเอกสาร กับ

ความคาดหวังของประชาชนเด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนไม่แตกต่างกันใน
ด้านระบบนิเวศ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ ประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  

 
ตารางท่ี 1.11 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชนกับความ 
  คาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: ด้านการท างานและเอกสาร 

 
ปัจจัยด้านพฤติกรรม

การใช้บริการ 
การขนส่งสินค้า 

ความคาดหวังของประชาชนเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่ง

สินค้าเอกชน 

 
F 

 
Sig 

 
ความหมาย 

ด้านการท างานและ
เอกสาร 

ด้านระบบนิเวศ 0.442 0.723 ไม่แตกต่าง 

 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 0.229 0.876 ไม่แตกต่าง 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  และ

ทรัพยากร 
1.168 0.322 ไม่แตกต่าง 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

0.953 0.415 ไม่แตกต่าง 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรือ่งปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

1.649 0.178 ไม่แตกต่าง 

ที่มา:จากการค านวณ 
ด้านช่องทางกาติดต่อสื่อสารและใช้บริการ จากการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการขนส่งด้านช่องทางกา

ติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับความคาดหวังของประชาชนเด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่ง
สินค้าเอกชนไม่แตกต่างกันในด้านระบบนิเวศ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ด้านการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม และ ประเด็นความคิดเห็นเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 1.12  ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งสินค้าของบริษัทเอกชนกับ ความคาดหวังของ
ประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและใช้บริการ 

 
ปัจจัยดา้นพฤติกรรม

การใช้บริการ 
การขนส่งสินค้า 

ความคาดหวังของประชาชนเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่ง

สินค้าเอกชน 

 
F 

 
Sig 

 
ความหมาย 

ด้านช่องทางกา
ติดต่อสื่อสารและใช้

บริการ 

ด้านระบบนิเวศ 1.062 0.365 ไม่แตกต่าง 

 ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม 1.062 0.365 ไม่แตกตา่ง 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  และ

ทรัพยากร 
1.245 0.293 ไม่แตกต่าง 

 ด้านการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

0.278 0.841 ไม่แตกต่าง 

 ด้านประเด็นความคิดเห็นเรือ่งปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

2.699 0.045* แตกต่าง 

หมายเหตุ:*หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา:จากการค านวณ 
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษา ปัจจัยความคาดหวังของประชาชนเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่ง
สินค้าเอกชนสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ลักษณะพ้ืนฐานของผู้ใช้บริการที่มีความคาดหวังของประชาชนเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทขนส่งสินค้าเอกชน จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุประมาณ 
31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ 25,001-35,000 บาท และอาชีพพนักงานบริษัท 
การศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Mahadeo, Oogarah-Hanuman and Soobarayen (2011)เรื่องการ
เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในประเทศก าลังพัฒนาเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ปริมาณความ
หลากหลายของหัวข้อของการเปิดหูความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะส าคัญหัวข้อกิจกรรมทางสังคมมี
การเปิดเผยมากท่ีสุดปัจจัยขนาดของกิจการและความสามารถในการเกาะที่มีผลให้เกิดความแตกต่างในการ
เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม  
 2.ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่ขนส่งในรูปแบบทางเครื่องบิน ขนส่งสินค้าประเภทยา,
เครือ่งส าอาง,เวชภัณฑ์,อาหารเสริม ปริมาณการขนส่งส่วนใหญ่ 1-5 ชิ้น/ครั้ง  ใช้บรรจุภณัฑ์แบบลัง ความถ่ีในการ
ขนส่ง 2 เดือนครั้ง สภาพสินค้าเมื่อถึงปลายทางครบถ้วนไม่เสียหาย 100% การท างานและเอกสารเป็นขั้นตอน
ครบถ้วนตรวจสอบได้ และการใช้บริการและช่องทางการติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ การศึกษานี้สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) จัดท าโครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศเป็นการประเมินบรรยากาศของธุรกิจและ
สถานการณ์การขนส่งในประเทศไทยที่ท าให้ผู้ประกอบการการขนส่งได้เปรียบเทียบผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง
สินค้าให้มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าวิธีการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการขนส่งได้นั้นจะต้องมีการ
ให้บริการหลายรูปแบบและมีการจัดส่งอย่างรวดเร็ว 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 1.ด้านของรับผิดชอบทั้งสภาพสินค้าเม่ือถึงปลายทางและรวมไปถึงเรื่องเอกสารการท างาน เมื่อผู้บรรทุก
สินค้าบรรทุกออกจากต้นทางไปแล้วจ าเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสินค้านั้นๆให้คงอยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ตามไปด้วยการท างานของเจ้าหน้าที่พนักงานและบุคลากรควรท างานด้วยความรอบคอบ ทั้งสินค้าและ
เอกสาร ทั้งหมดเนื่องจากว่าถ้าพนักงานท าเอกสารขาตกบกพร่องก็จะท าให้ระยะเวลาในการขนส่งเลื่อนออกอีก 
เสียเวลาทั้งบริษัทและปลายทาง ควรการวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ เพื่อลดการเกิดปัญหา
และทรัพยากร 
 2.ด้านของรับผิดชอบทั้งสภาพสินค้าเม่ือถึงปลายทางและรวมไปถึงเรื่องเอกสารการท างานเพื่อลดปัญหา
ความขัดแย้งต่อลูกค้าและถ้าเกิดสินค้าเสียหายจะต้องน ากลับเปลี่ยนและแก้ไขท าให้เสียเวลาและสิ้นเปลือง
พลังงาน 
 3.ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและใช้บริการการท างานที่ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกผ่าน
อินเตอร์เน็ตสื่อต่างๆท าให้เกิดการท างานที่รวดเร็วมากขึ้นลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
ควรมีการพัฒนาการใช้งานด้านระบบอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ศึกษาความคาดหวังของประชาชนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของสายการบินต่างๆ 
 2.ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าอย่างยั่งยืนภายในประเทศ 
 3.ศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบสังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ในด้านโลจิสติกส์
อ่ืนๆ 
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การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักศึกษาในเขตบางเขน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  

 
นางสาว ฑรัญภัค เศรษฐีธร 

นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ สาขาวิชาการค้าการขนส่งระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

taranpak@hotmail.com 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ของนักศึกษาในเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร” โดยก าหนดตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษาในเขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ได้แก่ ร้อยละ, ค่าคะแนนเฉลี่ย, Chi- Square, T-test, ANOVA F-test   
 ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-24 ปี มีสถานภาพโสด ศึกษา
อยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมี
รถยนต์ส่วนตัว 
 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผล
การศึกษา พบว่า สถานภาพสมรสและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 การศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะ ผลการศึกษา พบว่า ประเภทของรถโดยสารสาธารณะที่ใช้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย มีดังนี้ 1) การคัดสรรพนักงานควรตรวจสอบประวัติและทดสอบ
ความสามารถอย่างละเอียด รวมถึงต้องมีการตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
2) ควรพัฒนา Application ที่รองรับระบบ GPS Tracking และระบบน าทางเพ่ือน ามาใช้กับรถโดยสารสาธารณะ 
ค าส าคัญ: รถโดยสารสาธารณะ/การตัดสินใจ 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน ส่งผลให้ระบบขนส่งมวลชนเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินชีวิตในเมืองหลวง ซึ่งใช้ชีวิตในการท ากิจกรรมนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการไป
ท างาน  ไปเรียน หรือไปเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่จ าเป็นต้องอาศัยการเดินทางทั้งสิ้น โดย
จากสภาพอากาศของประเทศไทย ประกอบกับระยะทางในการเดินทาง ท าให้ความต้องการใช้
ยานพาหนะในการสัญจรเพ่ือความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสาร
สาธารณะและระบบขนส่งทางราง เช่น BTS, MRT เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลที่
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยโครงการ ข้อเสนอต่างๆที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อ
รถยนต์ และความเป็นส่วนตัวซึ่งต่างจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

 สภาพการจราจรในปัจจุบันค่อนข้างมีความแออัดสูง เนื่องจากการที่ประชาชนหันมาใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่พ้ืนที่ส าหรับใช้รถยนต์นั้นไม่ได้แปรผันตามปริมาณรถที่เพ่ิมขึ้น จึงส่งผล
ให้เกิดปัญหาการจราจรแออัด ท าให้คุณภาพชีวิตของประชากรแย่ลง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางด้าน
เศรษฐกิจ ในรูปของการสิ้นเปลืองพลังงาน เวลาที่สูญเสียไปในการเดินทาง และทางด้านสังคม ในรูปของ
ปัญหามลภาวะ การเสียสุขภาพจิตและอารมณ์ของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งได้กลายมาเป็นปัญหาหลักของคนใน
สังคมเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร 

 เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีการจราจรไม่คล่องตัว โดย ณ ปัจจุบันได้
ทวีคูณความรุนแรงขึ้นจากเดิม เนื่องมาจากบริเวณเป็นแนวเส้นทางการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชาน
เมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่สถานีบางซื่อ กม.6+000 (จากหัวล าโพง) 
บริเวณสามแยกประดิพัทธ์ประมาณ 1.8 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของสถานีบางซื่อ ไปตามแนวเขตทางรถไฟ
ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ผ่านเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี จึงจ าเป็นต้องมีการปิดช่องทางการจราจรหรือเบี่ยงช่องทางการจราจรเป็นบางช่วง ส่งผลให้
สภาพการจราจรไม่คล่องตัว (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2555)  

 ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวนอกเหนือจากท่ีอยู่อาศัยของประชากร ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ราชการ
แล้ว  ยั งเป็ นที่ ตั้ งของสถานศึกษาหลายแห่ ง รวมไปถึ ง สถาบัน อุดมศึกษาที่ มี ชื่ อ เสี ยง อย่ าง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน , มหาวิทยาลัยศรีปทุม , มหาวิทยาลัยเกริก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่
มีความต้องการใช้เส้นทางการจราจรเส้นนี้ในการสัญจรอยู่ประจ าเป็นจ านวนมาก   

 ดังนั้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ดีมีประสิทธิภาพจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุด ในการ
ลดความรุนแรงของปัญหาการจราจรที่ติดขัด เพ่ือให้ประชากรเกิดความพึงพอใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทาง ซึ่งสามารถจุคนได้
จ านวนมากและประหยัดเนื้อที่ แทนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยในการวางแผนการขนส่งนั้น
ต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมการเดินทางของประชากร และสภาพแวดล้อมในการเดินทางของพ้ืนที่นั้นๆ  
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 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะของนักศึกษาในเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางให้กับ
ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ และวางแผนกลยุทธ์การให้บริการให้
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เดินทาง รวมไปถึงเพ่ือทราบถึ งปัญหาในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะและข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ใช้บริการเพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักศึกษาในเขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 2.   เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของ
นักศึกษาในเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะของนักศึกษาในเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 4.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะของนักศึกษาในเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

 2. พฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะ 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัชั้นปีท่ีศึกษา 
- มหาวทิยาลยัท่ีศึกษา 
- รายไดต่้อเดือน 
- สถานภาพการครอบครองรถยนต ์
 

พฤติกรรมการใชบ้ริการรถโดยสาร
สาธารณะ 

- ประเภทรถโดยสารท่ีใชบ้ริการ 

- ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

- ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 

 

 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถโดยสาร
สาธารณะ 

- ดา้นคุณภาพของรถโดยสาร 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นบุคลากร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาในเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน , มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยเกริก 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 75 ,980  คน  กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน ได้จากการค านวณ สูตรก าหนดขนาดประชากรของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) 
ก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดยให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List)              
  
   ส่วนที่ 2  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เป็นแบบค าถามเลือกตอบ 
(Check List) 
   ส่วนที่ 3 การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักศึกษาในเขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามแบบสเกล มี 5 ระดับ (Likert Scale) 
   ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม/อ่ืนๆ 

 ก าหนดค่าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามที่  95% ได้ค่า α = 0.986 หมายความว่า
แบบสอบถามที่น าไปทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 95%  

 สรุปผลการวิจัย 
   ผลจากการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักศึกษา
ในเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการศึกษา พบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ นักศึกษาในเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุ
ร ะ ห ว่ า ง  
20-24 ปี มีสถานภาพโสด ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รายได้
ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป และมีรถยนต์ส่วนตัว (ตารางที่ 1)  



223 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 214 53.5 

20-24 ปี 291 72.8 
โสด   380 95.0 

ชั้นปีที่ 4 140 35.0 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 296 74.0 
รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป 203 50.8 

มีรถยนต์ส่วนตัว 227 56.8 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
 จากการศึกษา พบว่าผู้ใช้บริการส่วนมากมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือไปเรียนหนังสือ โดย
จะหาข้อมูลเพื่อการเดินทางจากการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต ใช้บริการรถแท็กซ่ี มีความถ่ีในการใช้บริการ 
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยช่วงเวลาที่ใช้บริการมากท่ีสุดคือ 9:00-14:59 น. ส าหรับเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเดินทางต่อเที่ยว 30-60 นาที ซึ่งในการเดินทางจะท าการต่อรถโดยสารเพียง 1 ต่อ 
โดยมีความเห็นว่า ปัจจุบันรถโดยสารสาธารณะไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และมีราคาค่าโดยสารของรถ
ประจ าทางไม่ปรับอากาศ รถประจ าทางปรับอากาศ รถตู้โดยสาร อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนราคาค่า
โดยสารของรถแท็กซี่และ 
รถจักรยานยนต์รับจ้างนั้นไม่เหมาะสม (ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

ข้อมูล ผลส่วนใหญ่ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เรียนหนังสือ 360 90.0 
2. รูปแบบการหาข้อมูลเพื่อการ

เดินทาง 
ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต         307 76.8 

3. ประเภทรถโดยสารสาธารณะท่ีใช้
บริการ รถแท็กซ่ี 135 33.8 

4. ความถี่ในการใช้บริการ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์   173 43.3 
5. ช่วงเวลาในการใช้บริการ 9.00 น. - 14.59 น.    175 43.8 
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 30-60 นาที   215 53.8 
7. จ านวนการต่อรถในการเดินทางต่อ

เที่ยว 1 ต่อ     296 74.0 
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ข้อมูล ผลส่วนใหญ่ 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

8. ความเพียงพอในการให้บริการ ไม่เพียงพอ 216 54.0 
9. ราคาค่าโดยสารรถประจ าทางไม่

ปรับอากาศ 
เหมาะสม 360 90.0 

10. ราคาค่าโดยสารรถประจ าทางปรับ
อากาศ เหมาะสม 374 93.5 

11. ราคาค่าโดยสารรถตู้โดยสาร เหมาะสม 306 76.5 
12. ราคาค่าโดยสารรถแท็กซ่ี ไม่เหมาะสม 220 55.0 
13. ราคาค่าโดยสารรถจักรยานยนต์

รับจ้าง ไม่เหมาะสม 215 53.8 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
ส่วนที่ 3 ระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
 จากการศึกษา พบว่าระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของรถโดยสาร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา และด้านบุคลากร มี
ระดับความส าคัญอยู่ในระดับส าคัญมาก (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

  
ด้านคุณภาพของ

รถโดยสาร 
ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 
ด้าน
ราคา ด้านบุคลากร 

  ค่าเฉลี่ย 4.029 3.885 3.822 3.887 
  S.D. 0.888 1.020 0.964 1.018 
  
ความหมาย ส าคัญมาก ส าคัญมาก 

ส าคัญ
มาก ส าคัญมาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะ เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับชั้นปีที่ศึกษา มหาวิทยาลัยที่ศึกษา รายได้ต่อเดือนและ
สถานภาพการครอบครองรถยนต์ 
 เพศ : จากการทดสอบ พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ 
 อายุ : จากการทดสอบ พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ 
 สถานภาพสมรส : จากการทดสอบ พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้านบุคลากร 
 ระดับชั้นปีที่ศึกษา : จากการทดสอบ พบว่า ระดับชั้นปีที่ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ  
 มหาวิทยาลัยที่ศึกษา : จากการทดสอบ พบว่า มหาวิทยาลัยที่ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
 รายได้ต่อเดือน : จากการทดสอบ พบว่า รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้านกระบวนการให้บริการ 
 สถานภาพการครอบครองรถยนต์ : จากการทดสอบ พบว่า สถานภาพการครอบครองรถยนต์ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

รถโดยสารสาธารณะ T (เพศ) / χ2 Sig. ความหมาย 

เพศ 
 ด้านคุณภาพของรถโดยสาร   -0.311 0.756 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านกระบวนการให้บริการ   1.023 0.307 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านราคา   -0.278 0.781 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านบุคลากร   -0.974 0.331 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

อายุ 
 ด้านคุณภาพของรถโดยสาร   40.052 0.992 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านกระบวนการให้บริการ   72.046 0.476 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านราคา   45.311 0.417 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านบุคลากร   46.828 0.213 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

สถานภาพสมรส 
 ด้านคุณภาพของรถโดยสาร   15.565 0.484 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านกระบวนการให้บริการ   18.862 0.400 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านราคา   18.495 0.071 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

  ด้านบุคลากร   21.397 0.018* สัมพันธ์กัน 

ระดับชั้นปีที่ศึกษา 
 ด้านคุณภาพของรถโดยสาร   79.714 0.488 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านกระบวนการให้บริการ   77.265 0.828 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านราคา   59.984 0.300 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

  ด้านบุคลากร   39.882 0.846 ไม่สัมพันธ์
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กัน 

มหาวิทยาลัยท่ีศึกษา 
 ด้านคุณภาพของรถโดยสาร   40.217 0.780 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านกระบวนการให้บริการ   36.831 0.964 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านราคา   22.808 0.908 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านบุคลากร   27.694 0.587 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

รายได้ต่อเดือน 
 ด้านคุณภาพของรถโดยสาร   27.141 0.993 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

  ด้านกระบวนการให้บริการ   75.916 0.026* สัมพันธ์กัน 

 
 ด้านราคา   31.852 0.524 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านบุคลากร   25.019 0.724 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

สถานภาพการครอบครอง
รถยนต์ 

ด้านคุณภาพของรถโดยสาร   14.957 0.528 
ไม่สัมพันธ์

กัน 

ด้านกระบวนการให้บริการ   13.512 0.760 
ไม่สัมพันธ์

กัน 

 
 ด้านราคา   12.974 0.295 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

 
 ด้านบุคลากร   8.962 0.536 

ไม่สัมพันธ์
กัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ที่มา : จากการค านวณ   

 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีอิทธิพลกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะโดยแบ่งเป็น ประเภทของรถโดยสารสาธารณะที่ใช้บริการ ความถี่
ในการใช้บริการต่อสัปดาห์ และช่วงเวลาในการใช้บริการ 

 ประเภทของรถโดยสารสาธารณะท่ีใช้บริการ 
 จากการทดสอบ  พบว่า ประเภทของรถโดยสารสาธารณะที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน (ตารางท่ี 5) 
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หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        
ที่มา : จากการค านวณ       

 ความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์                                                                                                                                         
 จากการทดสอบ  พบว่า ความถ่ีในการใช้บริการต่อสัปดาห์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในด้านคุณภาพของรถโดยสาร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา 
และด้านบุคลากรไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 6) 
ตารางท่ี 6 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ      
                 เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ : ด้านความถ่ีในการใช้บริการต่อสัปดาห์ 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถ

โดยสารสาธารณะ 
 F   Sig ความหมาย  

 

ความถี่ในการใช้บริการต่อ
สัปดาห์   

1. ด้านคุณภาพของรถโดยสาร 
0.72

8 
0.53

6 
ไม่แตกต่าง

กัน 
 

2. ด้านกระบวนการให้บริการ 
2.27

9 
0.07

9 
ไม่แตกต่าง

กัน 
 

3. ด้านราคา 
0.59

6 
0.61

8 
ไม่แตกต่าง

กัน 
 

4. ด้านบุคลากร 
1.11

4 
0.34

3 
ไม่แตกต่าง

กัน 
 ที่มา : จากการค านวณ                                                                                                                                                       

  

ตารางท่ี 5 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ    
                 เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ : ด้านประเภทของรถโดยสารสาธารณะที่ใช้บริการ 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถ

โดยสารสาธารณะ 
 F   Sig ความหมาย 

ประเภทของรถโดยสาร
สาธารณะที่ใช้บริการ 

1. ด้านคุณภาพของรถโดยสาร 0.688 0.601 
ไม่แตกต่าง

กัน 
2. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.575 0.001* แตกต่างกัน 

3. ด้านราคา 1.107 0.353 
ไม่แตกต่าง

กัน 

4. ด้านบุคลากร 2.312 0.057 
ไม่แตกต่าง

กัน 
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ช่วงเวลาในการใช้บริการ 

 จากการทดสอบ  พบว่า ช่วงเวลาในการใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะในด้านคุณภาพของรถโดยสาร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา และด้าน
บุคลากรไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 7) 
ตารางท่ี 7 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
                 เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ : ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ 

พฤติกรรมการใช้บริการ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรถ

โดยสารสาธารณะ 
 F    Sig ความหมาย  

 

ช่วงเวลาในการใช้บริการ 

1. ด้านคุณภาพของรถโดยสาร 
2.43

3 
0.08

9 
ไม่แตกต่าง

กัน 
 

2. ด้านกระบวนการให้บริการ 
0.47

8 
0.62

0 
ไม่แตกต่าง

กัน 
 

3. ด้านราคา 
0.33

5 
0.71

5 
ไม่แตกต่าง

กัน 
 

4. ด้านบุคลากร 
0.40

9 
0.66

5 
ไม่แตกต่าง

กัน 
 ที่มา : จากการค านวณ 

 
การอภิปรายผล  

 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักศึกษาในเขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายดังผลได้นี้ 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 
20-24 ปี มีสถานภาพโสด ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รายได้
ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป และมีรถยนต์ส่วนตัว 

 2. ผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พบว่า ผู้ใช้บริการ
ส่วนมากมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือไปเรียนหนังสือ โดยจะหาข้อมูลเพ่ือการเดินทางจากการค้น
หาทางอินเทอร์เน็ต ใช้บริการรถแท็กซี่ มีความถี่ในการใช้บริการ 2 -3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยช่วงเวลาที่ใช้
บริการมากที่สุดคือ 9:00-14:59 น. ส าหรับเวลาที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเดินทางต่อ
เที่ยว 30-60 นาที ซึ่งในการเดินทางจะท าการต่อรถโดยสารเพียง 1 ต่อ โดยมีความเห็นว่า ปัจจุบันรถ
โดยสารสาธารณะไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และมีราคาค่าโดยสารของรถประจ าทางไม่ปรับอากาศ รถ
ประจ าทางปรับอากาศ รถตู้โดยสาร อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนราคาค่าโดยสารของรถแท็กซี่และ
รถจักรยานยนต์รับจ้างนั้นไม่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตรา วีแก้ว (2546)  ที่ศึกษา
เรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ ขสมก. ของผู้ใช้บริการในเขต
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กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการเดินทางบนรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศโดย
เฉลี่ย 57 นาที สอดคล้องกับผลการศึกษาของปพิชญา แทนประสาน (2557)  ที่ศึกษาเรื่องการตัดสินใจใช้
บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสาร ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผลการศึกษาพบว่าช่วงเวลาที่เลือกใช้
บริการคือระหว่างเช้าและสาย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตรา วีแก้ว (2546)  ที่ศึกษาเรื่อง
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ ขสมก. ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการมีทัศนคติโดยรวมในการใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง
ปรับอากาศ ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านราคาค่าโดยสารอยู่ในระดับไม่ดี 

 3. ผลการศึกษาข้อมูลระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของรถโดยสาร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา และด้าน
บุคลากร พบว่า  

 ระดับความส าคัญของการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ อยู่ในระดับส าคัญมาก 
และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณภาพของรถ
โดยสาร รองลงมาคือด้านกระบวนการให้บริการและด้านบุคลากรซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนด้านราคามี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศรัญญา แก้วศรี (2554)  ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์-กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์ -
กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของมริษา ไกรงู (2552) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศประจ าเส้นทางกรณีศึกษา : สายกรุงเทพ–เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73) ผล
การศึกษาพบว่าหมวดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ อัตราค่าโดยสาร 

 ด้านคุณภาพของรถโดยสารที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด คือ เรื่องความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวัลลภ (2543)  ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ ความปลอดภัยในการเดินทาง  และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของกฤติยา พุทธวงค์ (2558)  ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศในจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการ
ให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด คือ ความปลอดภัยในแต่ละเส้นทาง 

 ด้านกระบวนการให้บริการที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ เรื่องระยะเวลาที่ใช้
ในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกรรณิการ์ แสงสุริศรี (2546) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) : กรณีศึกษา
บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ 
ระยะเวลาในการเดินทาง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤติยา พุทธวงค์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัย
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ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศใน
จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการ
เดินทางมีความเหมาะสม 

 ด้านราคาที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ เรื่องราคาค่าโดยสารมีความ
เหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤติยา พุทธวงค์ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศใน
จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ ราคามีความ
เหมาะสมต่อคุณภาพการบริการ 

 ด้านบุคลากรที่ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ เรื่องพนักงานขับขี่ถูกกฎจราจร
ด้วยความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวัลลภ (2543)  ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านพนักงานและการขับรถของพนักงานขับรถ 

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของอนันต์ รามโคตร (2546) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสาร
ปรับอากาศ ชั้น 1 เส้นทางอุดร – กรุงเทพฯ ในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า อาชีพและ
รายได้ของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการซึ่งมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ 

ในส่วนผลการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พบว่า ประเภทของรถโดยสารสาธารณะที่ใช้บริการที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้านกระบวนการให้บริการที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของธีรยสถ์ ปานกลาง (2548) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้รถ
โดยสารประจ าทางภายใต้การก ากับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของรถโดยสารที่ใช้บริการมีอิทธิพลกับการให้อันดับความส าคัญส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง , ระยะเวลาในการรอคอยรถ
โดยสาร, การรักษาความถี/่ความตรงต่อเวลา และการจอดรับส่งผู้โดยสารตรงตามสถานที่ที่ก าหนด 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักศึกษาในเขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 1. ด้านคุณภาพของรถโดยสาร จากการศึกษาพบว่า เรื่องที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดคือ 
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้บริการ ดังนั้นผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะควรท า
การคัดเลือกพนักงานโดยตรวจสอบประวัติและท าการทดสอบความสามารถในการขับขี่เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม รวมถึงผู้ประกอบการควรหมั่นตรวจสอบ ดูแล บ ารุงรักษารถ
โดยสารให้ทั้งภายใน-ภายนอกและเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ นอกจากนี้การน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ถือเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่ง นั่นคือ การติด GPS 
Tracking รถโดยสารทุกคัน ซึ่งสามารถระบุต าแหน่งของยานพาหนะได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเพ่ิมความม่ันใจ
ในความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร 
 2. ด้านกระบวนการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า เรื่องที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดคือ 
เรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ดังนั้นผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะควรจะรักษามาตรฐานในการ
ให้บริการให้มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ หมั่นปรับปรุง พัฒนา และคิดค้นหาวิธีที่จะช่วยประหยัดเวลาในการ
เดินทางให้มากที่สุดเพื่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร 
 3. ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า เรื่องที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดคือ เรื่องราคาค่า
โดยสารมีความเหมาะสมกับการบริการที่ได้รับ ดังนั้นผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะควรให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้โดยสารในการคิดค่าบริการ นอกจากนี้ยังเกี่ยวเนื่องถึงด้านบุคลากรซึ่ งต้องอบรมให้พนักงานมี 
Service Mind หรือการมีจิตใจในการบริการที่ดี คือผู้ให้บริการต้องมีจิตใจในการให้บริการ บริการด้วย
ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และให้บริการด้วยความเต็มใจ 
 4. ด้านบุคลากร จากการศึกษาพบว่า เรื่องที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดคือ เรื่องพนักงาน
ขับข่ีถูกกฎจราจรด้วยความเร็วที่เหมาะสม ดังนั้นผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะควรท าการตรวจสอบ
ประวัติพนักงาน ความสามารถในการขับขี่ ท าการฝึกอบรมพนักงานให้มีมารยาทในการบริการที่ดี มีการ
ขับรถด้วยความระมัดระวัง ก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลความประพฤติและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาในเขตบางเขน จังหวัด
กรุงเทพมหานครและพิจารณาเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ อันได้แก่ รถประจ าทางไม่ปรับอากาศ รถ
ประจ าทางปรับอากาศ รถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้างเท่านั้น ส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป ผู้ที่สนใจควรพิจารณาถึงระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆด้วย 
 2. การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะเขตพ้ืนที่เดียว ผู้ที่สนใจควรท าการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตัดสินใจระหว่างเขตพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อผักปลอดสารพิษ จ านวน 400 คน ใช้
วิธี เลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) และใช้วิธีสุ่มแบบก าหนดจ านวนตัวอย่ าง(Quota 
Sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS เพ่ือประมวลผลข้อมูล ใช้
ค่าสถิติ  คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบการแจกแจงแบบทีส าหรับกลุ่ มตัวอย่างที่ เป็น อิสระต่อกัน 
(Independent samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Correlation Pearson)    

ผลการศึกษา พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 - 20,000 บาท  และ
มีสถานภาพโสด  

2. ข้อมูลปัจจัยจิตวิทยาของผู้บริโภคเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ พบว่า ด้านการรับรู้ มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านแรงจูงใจ  ด้านความเชื่อมั่น ด้านการเรียนรู้ ด้านทัศนคติ และด้าน
บุคลิกภาพ ตามล าดับ 

 3. การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เหตุผลที่ตัดสินใจ
ซื้อผักปลอดสารพิษ ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 
ลักษณะของผัก มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ คุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภั ยจาก
สารพิษ สินค้ามีคุณภาพ ราคาที่ เหมาะสม ความสะดวกในการซื้อ และได้รับค าแนะน าจากผู้ อ่ืน 
ตามล าดับ 
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 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่
ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน แต่ด้านอายุ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และสถานภาพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ 
การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อมั่น ทัศนคติ และบุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจซื้อ, ผักปลอดสารพิษ 

ABSTRACT 
 The independent study aimed to examine Physiological factors affecting 
purchasing decision of organic vegetables, consumers in Bangkok. The samples consisted 
of 400 respondents who consumed organic vegetables through the application of 
questionnaires and choose purposive sampling and quota sampling for collecting data. 
The statistics used for data analysis consisted of Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, Independent samples t-test, One-way ANOVA  and Correlation Pearson for 
relationship analysis between 2 groups. 

 According to the research findings, it was found that: 

1. Most respondents were female, between 21-30 years old, graduated with 
Bachelor's degree, were students, earned a monthly income of  10001-20000 
Baht and single. 
2. The psychological factors about organic vegetables showed that the most 
respondents give the priority as follows: consumer perceived, persuade, 
confidence, learning, attitude and personality respectively. 
3. The consumer purchasing decision of organic vegetables in Bangkok Metropolis 
showed that the most respondents give the priority reasons as follows: kind of 
vegetables, nutritious, safety and cleanness, quality, reasonable price, easily 
reachable shop and suggestion respectively. 
4. Result of hypothesis test revealed that the different sex, education level and 
occupation not affected their purchasing decision but different age, income and 
marital status affected their purchasing decision at 0.05 level of significance. 
Moreover, the result of hypothesis test revealed that the psychological factors 
had relationship with the purchasing decision at 0.01 level of significance. 

KEYWORD : PURCHASING DECISION, ORGANIC VEGETABLES 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยอยู่ในพ้ืนที่เขตร้อน ใกล้เส้นศูนย์สูตร ท าให้ภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะเป็นแบบ
ร้อนชื้นทีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประเทศไทยจึงมีแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญในการผลิต
ปัจจัยพ้ืนฐานหล่อเลี้ยงปากท้องมนุษย์ เนื่องจากภูมิประเทศของไทยเหมาะสมแก่การท าการเกษตรกรรม 
การผลิตพืชเพ่ือใช้บริโภคมีความส าคัญ การปลูกผักจึงกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนไทยที่ท ารายได้เข้าสู่
ประเทศ พืชผักมีคุณค่าทางอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆสูง ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การจะท าให้
พืชผักมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคนั้น ต้องผ่านกรรมวิธีผลิตที่ถูกต้องตามหลักการ  
 มาตรฐานสินค้าเกษตรมี มาตรฐานของความปลอดภัย เช่น ปลอดภัยจากสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชที่ตกค้างในผลผลิต หรือ ความปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมีหรือเชื้อโรคอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิด 
อันตรายต่อมนุษย์ซึ่งรวมทั้งความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต และระหว่างการขนส่งก่อนถึงมือ
ผู้บริโภค สืบเนื่องจาก โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  เป็นผู้ก าหนดให้
ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นเครื่องหมายเดียวกัน คือ เครื่ องหมาย "Q" 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการใช้เครื่องหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเครื่องหมายนี้แสดงให้เห็น
ว่าสินค้าเกษตรและอาหาร มีคุณภาพและความปลอดภัยพร้อมทั้งยังสื่อไปถึงผู้บริโภคภายในประเทศ และ
ประเทศคู่ค้าให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้า เกษตรและอาหารอีกด้วย 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559)  
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักบริโภคผักที่หาซื้อได้ง่ายทั่วไปตามท้องตลาด โดยเลือกความสดใหม่ รูปร่าง
สวยงาม และเพ่ือเพ่ิมท าให้ผลิตทางการเกษตรได้ตามที่ผู้บริโภคต้องการ เกษตรกรจึงใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีอ่ืนๆ มาใช้ในผลผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมิได้ค านึงถึงพิษ
ภัยที่ตามมา ผักที่มีการใช้สารเคมีจะมีความสวยงามน่ารับประทาน เพราะปราศจากศัตรูพืชรบรวน จึง
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นได้ (มาหามะรุซี ยามี, 
2558 : 110) ทางด้านเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืชหรือ     Thai-PAN (ไทยแพน) จากการ
ตรวจสอบพบว่ามีสารพิษตกค้างในผักและผลไม้หลายรายการ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ที่
ประชาชนนิยมบริโภค จ านวน 138 ตัวอย่าง ในผัก 10 ชนิด ได้แก่ กะหล่ าปลี แตงกวา ผักบุ้งจีน มะเขือ
เทศ ผักกาดขาวปลี คะน้า ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ กะเพรา และพริกแดง ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 
เชียงใหม่ และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 ส่งไปวิเคราะห์หาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างแบบ Multi Residue Pesticide Screen (MRPS)  
ณ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ หา
สารพิษตกค้างได้กว่า 450 ชนิด จากการตรวจสอบในภาพรวม มีสารตกค้างในผักและผลไม้เกินมาตรฐาน
สูงถึง 46.4% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของตัวอย่างที่ตรวจ (ไทยแพน, 2559) สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ส่วน
ใหญ่มีผลต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน  และเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง 
(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2557) การตรวจพบสารตกค้างดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นกับสุขภาพทั้งเกษตรกรผู้ผลิต และผู้บริโภค ระยะหลังมานี้ผู้บริโภคหันมาใส่
ใจสุขภาพมากข้ึน จึงเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การเลือกรับประทานผักท่ีปลอดสารพิษ จึง

http://www.thaipan.org/sites/default/files/file/pesticide_doc25_press_4_5_2559.pdf
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มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ทว่าราคาที่สูงกว่าผักทั่วไป หลายคนยังสับสนอยู่ว่า จะยอมจ่ายแพงกว่า 
เพ่ือให้ได้ผักที่ปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือสุขภาพนั้นจริงหรือไม่ 
 การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษนั้นมีปัจจัยหลายๆด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง ในที่นี้
กล่าวถึง ปัจจัยจิตวิทยา ที่ประกอบไปด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อมั่น ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และยังเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ ประชากร
ส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร ท าให้ก าลังซื้อมีมาก เนื่องจากปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็น
ปัจจัยภายในของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่วัดหรือจับต้องไม่ได้ ซึ่งผู้บริโภคแต่ละบุคคลมีความคิดเห็นที่ต่างกัน จึง
ต้องท าการศึกษาเพ่ือทราบถึงเหตุและปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ   
 จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ 
และเสริมสร้างการจูงใจในการซื้อผักปลอดสารพิษซึ่งมีราคาสูงกว่าผักทั่วไป อันจะท าให้เกษตรกรหันมา
ท าการเกษตรแบบปลอดสารพิษเพ่ิมมากขึ้น เป็นผลดีกับตัวเกษตร และตัวผู้บริโภคเอง ยังเป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการที่ต้องการวางแผนการตลาดในการจัดจ าหน่ายผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่อไป 

 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของงานวิจัย 
 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และสถานภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อมั่น ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิด 
         ตัวแปรต้น (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ลักษณะประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาด ตัวอย่าง
สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่า ความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- สถานภาพ 

 

การตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพษิในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ปัจจยัด้านจติวทิยา 

- แรงจูงใจ 

- การรับรู้ 

- การเรียนรู้ 

- ความเช่ือมัน่ 

- ทศันคติ 

- บุคลิกภาพ 
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การสุ่มตัวอย่าง  
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการสุ่ม ตัวอย่าง 4 
ขั้นตอน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับ ฉลาก
เพ่ือเลือกเขต จากการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 กลุ่มการปกครอง ตามระบบ
การบริหาร และการปกครองของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มรัตนโกสินทร์ จ านวน 9 เขต ได้แก่ เขตบางซื่อ  เขตดุสิต   เขตพญาไท  เขตราชเทวี เขต
ปทุมวัน  เขตพระนคร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก เขตท่ีสุ่มได้คือ  เขตพญาไท 
 2. กลุ่มบูรพา จ านวน 9 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง  เขตหลักสี่ เขตบางเขน  เขตบึงกุ่ม  เขตสาย
ไหม เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง เขตท่ีสุ่มได้คือ เขตบางกะปิ 
 3. กลุ่มศรีนครินทร์ จ านวน 8 เขต ได้แก่ เขตสะพานสูง  เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา  เขต หนอง
จอก  เขตลาดกระบัง  เขตประเวศ  เขตสวนหลวง  เขตคันนายาว เขตที่สุ่มได้คือ   
เขตคลองสามวา 
 4. กลุ่มเจ้าพระยา จ านวน 9 เขต ได้แก่ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขต
บางนา เขตพระโขนง เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตที่สุ่มได้คือ เขตวัฒนา 
 5. กลุ่มกรุงธนใต้ จ านวน 8 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ 
เขตราษฎร์บูรณะ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางแค เขตท่ีสุ่มได้คือ  เขตจอมทอง 
 6. กลุ่มกรุงธนเหนือ จ านวน 7 เขต ได้แก่ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขต ทวี
วัฒนา เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตท่ีสุ่มได้คือ เขตตลิ่งชัน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเลือก 
กลุ่มเป้าหมาย โดยในการจัดเก็บแบบสอบถามนั้นจะเจาะจงเลือกเฉพาะผู้ที่เคยซื้อ และเคยรับประทาน
ผักปลอดสารพิษ  
 ขั้นตอนที่ 3  การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่ม ตัวอย่างที่
จะเก็บข้อมูลในแต่ละเขตพ้ืนที่ ของเขตที่สุ่มจับฉลากได้ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 6 เขต รวมทั้งหมด 400 
ตัวอย่าง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  

กลุ่มการปกครอง เขตที่สุ่มได้ จ านวน(ชุด) 

กลุ่มรัตนโกสินทร์ เขตพญาไท 66 

กลุ่มบูรพา เขตบางกะปิ 67 

กลุ่มศรีนครินทร์ เขตคลองสามวา 67 

กลุ่มเจ้าพระยา เขตวัฒนา 68 

กลุ่มกรุงธนใต้ เขตจอมทอง 66 

กลุ่มกรุงธนเหนือ เขตตลิ่งชัน 66 

รวม 400 

  

 ขั้นตอนที่ 4 การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บ เฉพาะ
ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ จนครบ 400 คน  

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple choices 
question) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว 
 ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ด้าน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อม่ัน ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพ ใช้ค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราภาค
ชั้น (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 7 ข้อ ใช้ค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตรา
ภาคชั้น (Interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
 ก าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 95% ค่าที่ได้ คือ α = 0.951 หมายความว่า
แบบสอบถามที่น าไปทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 95% 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และข้อมูลการ
ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ ท าให้ทราบลักษณะพ้ืนฐานของข้อมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 สถิติที่
ใช้ ได้แก่ 
 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ 
 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลในด้านต่างๆ ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 
และส่วนที่ 3 
 1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 
  2. การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
 2.1 สถิติการทดสอบที (t-test) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ด้านเพศ 
 2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One-way 
ANOVA) ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใช้
ทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 ด้านอายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ 
 2.3 สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใช้ส าหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์กัน 

สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้ อผักปลอดสารพิษในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 
247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8  มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5  ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษามากที่สุด จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ตั้งแต่ 
10,001-20,000 บาท จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0  และมีสถานภาพโสดมากที่สุด จ านวน 335 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.8 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ 
 จากการศึกษาปัจจัยจิตวิทยาของผู้บริโภคเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ พบว่า ด้านการรับรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.332 รองลงมา คือ ด้านแรงจูงใจ คะแนนเฉลี่ย 4.320 ด้านความเชื่อมั่น คะแนน
เฉลี่ย 4.300  ด้านการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 4.280 ด้านทัศนคติ คะแนนเฉลี่ย 3.980 และด้านบุคลิกภาพ 
คะแนนเฉลี่ย 3.281 ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
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 ปัจจัยจิตวิทยา : ด้านแรงจูงใจ โดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.320 มีระดับความคิดเห็นระดับ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ต้องการความ
ปลอดภัยในสุขภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 และการลดราคา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.367 
 ปัจจัยจิตวิทยา : ด้านการรับรู้ โดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.332  มีระดับความคิดเห็นระดับ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ รับรู้ข้อมูลและ
อันตราย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.215 การมีหน่วยงานของราชการให้รับรอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.452 และทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสื่อโฆษณา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.330 
 ปัจจัยจิตวิทยา : ด้านการเรียนรู้ โดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.280  มีระดับความคิดเห็นระดับ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ  ประสบการณ์
การเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.327 และประสบการณ์ท าให้มั่นใจว่าผักปลอด
สารพิษมีคุณภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.232 
 ปัจจัยจิตวิทยา : ด้านความเชื่อม่ัน โดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.300  มีระดับความคิดเห็นระดับ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ เชื่อมั่นว่า
บริโภคผักปลอดสารพษิท าให้สุขภาพแข็งแรง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.385  เชื่อมั่นว่าผักปลอดสารพิษ
มาจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.230 และเชื่อม่ันว่าผักปลอดสารพิษสด สะอาด ถูก
หลักอนามัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.285  
 ปัจจัยจิตวิทยา : ด้านทัศนคติ โดยรวม คะแนนเฉลี่ย 3.980 มีระดับความคิดเห็นระดับ เห็นด้วย 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับเห็นด้วย คือ คุณภาพเมื่อเทียบกับราคา มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.160 และเลือกตามความมีชื่อเสียงของยี่ห้อ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.552 
 ปัจจัยจิตวิทยา : ด้านบุคลิกภาพ โดยรวม คะแนนเฉลี่ย 3.281 มีระดับความคิดเห็นระดับ ไม่
แน่ใจ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับไม่แน่ใจ คือ แสดงถึงรสนิยม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.192 และเลือกซื้อตามผู้อ่ืน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.920 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.255 คือ มากที่สุด เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ลักษณะของผัก มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.505  รองลงมา คือ คุณค่าทาง
โภชนาการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.467 ความปลอดภัยจากสารพิษ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.352 สินค้ามีคุณภาพ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.305 ราคาที่เหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.242 ความสะดวกในการซื้อ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.127 และได้รับค าแนะน าจากผู้อ่ืน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.790 

 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
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 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และสถานภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานที่ 1.1 เพศ : จากการทดสอบ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผักปลอด
สารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.2 อายุ : จากการทดสอบ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษา : จากการทดสอบ พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพ : จากการทดสอบ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน : จากการทดสอบ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 
 สมมติฐานที่ 1.6 สถานภาพ : จากการทดสอบ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมีการ
ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อมั่น ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานที่ 2.1 แรงจูงใจ : จากการทดสอบ พบว่า ปัจจัยจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 
 สมมติฐานที่ 2.2 การรับรู้ : จากการทดสอบ พบว่า ปัจจัยจิตวิทยา ด้านการรับรู้ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 
 สมมติฐานที่ 2.3 การเรียนรู้ : จากการทดสอบ พบว่า ปัจจัยจิตวิทยา ด้านการเรียนรู้ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 
 สมมติฐานที่ 2.4 ความเชื่อมั่น : จากการทดสอบ พบว่า ปัจจัยจิตวิทยา ด้านความเชื่อม่ัน มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 
 สมมติฐานที่ 2.5 ทัศนคต ิ: จากการทดสอบ พบว่า ปัจจัยจิตวิทยา ด้านทัศนคติ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 
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 สมมติฐานที่ 2.6 บุคลิกภาพ : จากการทดสอบ พบว่า ปัจจัยจิตวิทยา ด้านบุคลิกภาพ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 
 ปัจจัยจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อมั่น ทัศนคติ และบุคลิกภาพ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

การอภิปรายผล  
 จากการศึกษาปัจจัยจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน 
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยจิตวิทยา เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ
ซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพ  ผลการศึกษา พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
ผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะ เพศชายหรือหญิง ระดับ
การศึกษาไหน และประกอบอาชีพใด ผู้บริโภคหันมาดแลสุขภาพ และสนใจในการบริโภคผักปลอด
สารพิษที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ คือ กลุ่มผู้ประกอบอาหารส่วนใหญ่อาจมีอายุระหว่าง 21-30 ปี จึง
ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษได้ง่ายกว่าช่วงอายุอ่ืน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมาก อาจมีการ
ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษได้ง่ายกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า เนื่องจากผักปลอดสารพิษมักมี
ราคาค่อนข้างสูงกว่าผักทั่วไป และผู้ที่มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่ต้องประกอบอาหารทานเอง จึ งมีการ
ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษได้ง่ายกว่าสถานภาพอ่ืน     
 2. ปัจจัยจิตวิทยา ได้แก่  แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อมั่น ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
ผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้อง
กับ Kotler Philip (2000 : 176-178) ที่ว่า วิธีการที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจ ประกอบด้วยปัจจัยภายใน 
คือแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อมั่น ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ของผู้บริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความ
ต้องการความตระหนักในการที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้ายคือการ ประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 
นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านปัจจัยจิตวิทยาด้านต่างๆ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
จิตวิทยา อย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคผักปลอดสารพิษ เพราะห่วงเรื่องสุขภาพ และ
ต้องการรับประทานผักปราศจากสารเคมีตกค้าง ที่อาจจะท าลายสุขภาพได้ (ตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตวิทยากับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคใน    
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

Correlations 
ปัจจัยจิตวิทยา การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ 

แรงจูงใจ 
Pearson 

Correlation 
0.382** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

การรับรู้ 
Pearson 

Correlation 
0.290** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

การเรียนรู้ 
Pearson 

Correlation 
0.293** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

ความเชื่อมั่น 
Pearson 

Correlation 
0.349** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

ทัศนคติ 
Pearson 

Correlation 
0.255** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

บุคลิกภาพ 
Pearson 

Correlation 
0.262** 

Sig. (2-tailed) 0.000 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ  เป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ข้อมูลดังกล่าวท าให้
ผู้วิจัย เกษตรกร และผู้ประกอบการ สามารถน าผลวิจัยไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยมุ่งเน้นไปสู่ผู้บริโภคทั้งชายและหญิง ลดแลกแจกแถมในสถานศึกษา หรือจ าหน่ายตาม
ร้านค้าเพ่ือสุขภาพ 
 2. อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ผลการวิจัย พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และสถานภาพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ข้อมูล
ดังกล่าวท าให้ผู้วิจัย เกษตรกร และผู้ประกอบการ สามารถน าผลวิจัยไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น กลยุทธ์ทางด้านราคา ส่วนลด ลด แลก แจก แถม   
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 3. ปัจจัยจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อม่ัน ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การกระตุ้น
และส่งเสริมแรงจูงใจ เช่น การสร้างการรับรู้และการเรียนรู้ โดยการท าประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้
ประโยชน์จากการบริโภคผักปลอดสารพิษ เช่น การเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ประชาชน สร้าง
ความเชื่อมั่นในการบริโภคผักปลอดสารพิษ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคผักปลอดสารพิษ และสร้าง
ภาพพจน์ของผักปลอดสารพิษ คือ ผักที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน เนื่องจากการบริโภคผักที่มีสารเคมีมากจะ
ท าให้ร่างกายได้รับสารพิษจนสามารถท าให้ร่างกายอ่อนแอ เป็นโรคต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความ
ปลอดภัยที่จะได้รับ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความส าคัญในการบริโภคผักปลอดสารพิษและบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ เพ่ือเพ่ิมยอดจ าหน่ายให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่ประกอบการตัดสินใจในการซื้อผักปลอดสารพิษ เช่น ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นต้น เพ่ือท าให้ผู้วิจัย เกษตรกร 
และผู้ประกอบการ สามารถศึกษาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการขายในการด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ  
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค จากจังหวัดใกล้เคียง 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ ของกลุ่มผู้บริโภคในแหล่งอ่ืนๆ ซึ่ง
สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ  
 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กับภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่ม
ปิ โตรเลียม กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการศึกษา คือ ผู้ บริ โภคทั่ ว ไป จ านวน 400 ตัวอย่าง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples  และใช้ Pearson Correlation ในการหา
ความสัมพันธ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 26 -33 ปี  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ 10 ,001-20,000 บาท 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่ม
ปิโตรเลียม ในด้านผู้บริโภค ด้านชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียมโดยรวมมีความคิด
เห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) มีความสัมพันธ์
กับภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม ในทุกๆด้าน คือ ด้านผู้บริโภค ด้านชุมชนและสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
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ABSTRACT 
The objective of this independent study was to study the organization of 

Petroleum group, and the relationship between a corporate social responsibility (CSR) 
and a corporate image of Petroleum group. The samples used in this study consisted of 
400 general consumers in Bangkok by using a questionnaire as data collection. Statistical 
analysis used were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson 
correlation coefficient were used to test the relationships between variables. 

The study indicated that most respondents were female, aged between 26-33 
years, undergraduate educational level. Private employees and monthly income of the 
majority of them were 10,001-20,000 THB.  Respondents’  opinions about Corporate 
Social Responsibility (CSR)  of Petroleum group on the consumer side, community and 
society and environment were “Agreed”.  In addition, the respondents' opinions on the 
Corporate Image of Petroleum group were, the overall opinion, “Agreed”. 

The results of this hypothesis testing indicated that Corporate Social 
Responsibility ( CSR)  have a relationship with Corporate Image of Petroleum group in 
every aspects including consumers, community and society and environment. 
 
บทน า 

ในปัจจุบันธุรกิจในประเทศไทยมีการแข่งขันอย่างรุนแรง และมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามา
เป็นเครื่องมือในการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ท าให้ผู้บริหารของแต่ละองค์กรต้องหาแนวทางให้องค์กร
ของตนเองมีความแตกต่างจากองค์กรอ่ืน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า การมุ่งผลก าไรของการ
ประกอบการนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักของแต่ละองค์กร จึงท าให้แต่ละองค์กรต้องหา กลยุทธ์เพ่ือให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จเหนือกว่าคู่แข่ง  
          ความยั่งยืนขององค์กรเป็นแนวความคิดที่ส าคัญในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ 
แนวคิดนี้เสนอว่าเติบโตและผลก าไรขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญ แต่นั่นไม่เพียงพอที่จะท าให้องค์กรอยู่อย่าง
ยั่งยืนได้ องค์กรที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน  ต้องยึดหลัก 3 ประการ ได้ แก่ ความยั่งยืนด้าน
เศรษฐกิจสังคม  และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการย้ายจุดเป็นจากเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงิน 
ไปเน้นเรื่องของการสร้างผลตอบแทนทางสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับเป้าหมายเรื่อง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เป็นการช่วยให้ธุรกิจสามารถด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ ซึ่ง
สิ่งที่เป็นพื้นฐานของความยั่งยืนขององค์กรคือ “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” 
  กลุ่มปิโตรเลียม ผลิตและ ให้บริการในด้านพลังงาน  มีความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ธุรกิจพลังงาน เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน เนื่องจากพลังงานเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญต่อการผลิตของภาคธุรกิจและในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และการด ารงชีวิตของประชาชน  
ท าให้มีความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจและ
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยค านึงถึงการด าเนินธุรกิจ  หลักและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ



250 
 

องค์กร ผลกระทบของการด าเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับธุรกิจโดยตรง นอกจากนี้ ยังต้อง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบพ้ืนที่ปฏิบัติการ ให้การสนับสนุนกิจกรรมและริเริ่มด าเนิน
โครงการต่างๆ เพ่ือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนเป็นยอมรับของสังคม จึง
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน   
  ที่ผ่านมา เหตุการณ์และประเด็นข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับน้ ามันดิบรั่วลงทะเลซึ่งเกิดขึ้นให้เห็นตาม
ข่าวมาโดยตลอด  เหตุการณ์น้ ามันรั ่วลงทะเลในแต่ครั้งท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล 
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวประมง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องของภาพลักษณ์องค์กร ความเชื่อมั่น
ของสาธารณชนที่มีต่อกลุ่มปิโตรเลียม และก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการด าเนินงานและการขยายธุรกิจใน
อนาคต 
  จากปัญหาที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาในเรื่อ งของความสัมพันธ์ระหว่างความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กับภาพลักษณ์องค์กร กรณีศึกษา: กลุ่มปิโตรเลียม โดยศึกษา
ค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทปิโตรเลียม ทั้งในส่วนของ
วัตถุประสงค์ หลักการ เหตุผล เป้าหมายและวิธีการด าเนินการ น ามาก าหนดแนวทางในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กับภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่ม
ปิโตรเลียม เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของภาคธุรกิจ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งองค์กร ตลอดจนประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์องค์กรกลุ่มปิโตรเลียม 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม(CSR)กับ 

ภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)กับภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียมมี
ความสัมพันธ์กัน 
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กรอบแนวคิดและทฤษฏี 
 จากการศึกษาค้นคว้า จากงานวิชาการวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้ศึกษาสามารถก าหนดความส าคัญ
ของตัวแปรในกรอบแนวคิดท่ีน ามาศึกษาในงานวิจัย ดังนี้  
    
ตัวแปรอิสระ                                                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับภาพลักษณ์องค์กรของ
กลุ่มปิโตรเลียม 

2. สามารถน าผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

3. กระตุ้นให้องค์กรต่างๆ  ตระหนักถึงความส าคัญของการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
กับภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม ผู้วิจัยได้ก าหนดองค์ประกอบ ตามหัวข้อดังนี้ 

1. ประชากรที่ท าการศึกษา 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภค ที่มีภูมิล าเนาหรือท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
ที่มี อายุตั้งแต่ 18 – 60 ปี 

 
2. ขนาดตวัอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการและสินค้าของกลุ่มปิโตรเลียม ที่มีอายุตั้งแต่ 
18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตร ของ นราศรี ไววานิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี (2538:104) โดยการค านวณประชากรใช้
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดข้ึน 0.05 

 

ภาพลกัษณ์องค์กรของ  
กลุ่มปิโตรเลียม 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม(CSR)ของกลุ่ม

ปิโตรเลียม 
- ดา้นผูบ้ริโภค 
- ดา้นชุมชนและสังคม 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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3. เครื่องมือและวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง 
การเลือกตัวอย่างที่ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random 

Sampling) มีดังนี ้
ขั้นที ่1 ผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling) ดังนี้ ในเขตกรุงเทพมหานครมี

ทั้งหมด 50 เขต โดยแบ่งกลุ่มประชากรแบ่งตามส านักงานเขตเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่พ้ืนที่ 
เศรษฐกิจ สังคมโดยถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพ, ม.ป.ป.) 

    1. กลุ่มกรุงเทพกลางประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขต
ดินแดง เขตสัมพันธวงศ์ เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง 

   2. กลุ่มกรุงเทพใต้ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม 
เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตบางนา และเขตประเวศ 

    3. กลุ่มกรุงเทพเหนือประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขต
ดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน 

    4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออกประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคัน
นายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา 

    5. กลุ่มกรุงธนเหนือประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอก
ใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา 

    6. กลุ่มกรุงธนใต้ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุน
เทียนเขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ 

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
เพ่ือเลือกตัวแทนเขต ได้ตัวแทนเขต 6 กลุ่ม กลุ่มละ 1 เขตได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง เขตห้วยขวาง กลุ่ม
กรุงเทพใต้ เขตยานนาวา กลุ่มกรุงเทพเหนือ เขตจตุจักร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เขตบางกะปิ กลุ่มกรุงธน
เหนือ เขตทวีวัฒนา กลุ่มกรุงธนใต้ เขตภาษีเจริญ 

ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควต้า ซึ่งเป็นการแบ่งแบบสอบถามจ านวน 400
ชุด ตามสัดส่วนที่เท่าๆกันของประชากรรายเขต จ านวน 6 เขต 

1.เขตห้วยขวาง      จ านวน 67 ชุด 
2.เขตยานนาวา      จ านวน 67 ชุด 
3.เขตจตุจักร         จ านวน 67 ชุด 
4.เขตบางกะปิ       จ านวน 67 ชุด 
5.เขตทวีวัฒนา       จ านวน 66 ชุด 
6.เขตบางแค    จ านวน  66 ชุด 

ขั้นที่ 4 วิจัยเลือกการสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้การ
ออกแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
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4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α- 

Coefficient) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่าของ Cronbach’s Alpha Coefficient ก าหนดค่า 
ความเชื่อมั่นที่ 95% ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงค่าความเชื่อถือ (r) ของแบบสอบถามโดยถ้ามีค่ามากคือมี
ค่าใกล้ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้สูง แต่ถ้าความเชื่อถือมีค่าน้อยหรือมีค่าใกล้ 0 แสดงว่ามี
ความเชื่อถือได้ต่ า (0 <α> 1) (กัลยาวานิชย์บัญชา. 2552: 30) จากการศึกษาการวิจัย ในครั้งนี้มีการ
ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าโดยรวม มีค่าเท่ากับ 0.960 

5. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมา มีข้ันตอนดังนี้ 
     1.ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมเนื้อหา ความสัมพันธ์
ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับความจงรักภักดีของกลุ่มปิโตรเลียม 
    2.  สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
       3. น าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าแนะน า เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมอีกครั้ง 
                    4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้   เพ่ือเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคทั่วไปที่มีอายุ
ตั้งแต่ 18-60 ปีที่อาศัยหรือท างานในเขตกรุงเทพมหานครนอกเขตพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ตัวอย่าง 
  
 6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้อมูลอยู่ 2 ส่วน ดังนี้ 
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน)และจากต ารา ทฤษฎี งานวิจัย บทความจากวารสาร และเว็บไซต์ ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง แล้วจึงน ามาสร้างกรอบ แนวความคิดทางการวิจัย 
        ส่วนที่ 2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคทั่วไปที่อาศัยหรือท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่  18-
60 ปี ในเขตพ้ืนที่ที่ถูกเลือกเป็นตัวแทนซึ่งมี 6 กลุ่ม คือ 
       1. กลุ่มกรุงเทพกลาง    ประกอบด้วยเขตห้วยขวาง      
       2. กลุ่มกรุงเทพใต้    ประกอบด้วยเขตยานนาวา      
       3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ    ประกอบด้วยเขตจตุจักร 
      4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก   ประกอบด้วยเขตบางกะปิ        
       5. กลุ่มกรุงธนเหนือ    ประกอบด้วยเขตทวีวัฒนา 
     6. กลุ่มกรุงธนใต้   ประกอบด้วยเขตบางแค 
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           หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงน า
แบบสอบถามไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องและน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาทดสอบกรอบ
แนวความคิด 
           7.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
       การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยนา แบบสอบถามที่รวบรวมไว้มาท าการ ประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถิติทดสอบเชิงอนุมาน ( Inference 
Statistics) อ้างอิงดังต่อไปนี้ 
           1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงลักษณะของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความ
คิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม และความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มปิโตรเลียม 

     2. สถิติทดสอบเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย
เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) กับภาพลักษณ์องค์กร กรณีศึกษา : กลุ่มปิโตรเลียม” ผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเป็น 4 
ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
    จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีจ านวน 

242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 มีอายุในช่วง 26-33 ปี โดยมีจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี โดยมีจ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมี
จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่  10,001-20,000 บาท โดยมีจ านวน 
196 คน คิดเป็น ร้อยละ 49 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR)ของกลุ่มปิโตรเลียม 

    ด้านผู้บริโภค 
        ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กลุ่มปิโตรเลียม ด้านผู้บริโภค โดยรวมมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51   เมื่อ
พิจารณาในข้อต่างๆของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ขององค์กรพบว่า  

        ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับ ข้อสินค้าของกลุ่ม
ปิโตรเลียมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 

       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย  คือ กลุ่มปิโตรเลียม มีการ
สรรหาแหล่งพลังงาน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า รองลงมา คือ เมื่อพูดถึงความรับผิดชอบ
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ต่อผู้บริโภค ท่านนึกถึงกลุ่มปิโตรเลียม เป็นอันดับแรก และกลุ่มปิโตรเลียมมีหน่วยงาน  เป็นศูนย์กลางใน
การดูแลและช่วยเหลือลูกค้าโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.18, 3.59 และ 3.31 ตามล าดับ   

    ด้านชุมชนและสังคม 
        ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มปิโตรเลียม  ด้านชุมชนและ

สังคม โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66  
เมื่อพิจารณาในข้อต่างๆของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ขององค์กรพบว่า  

        ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ กลุ่มปิโตรเลียม
สนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รองลงมา คือ กลุ่ มปิโตรเลียมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน  กลุ่มปิโตรเลียมสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนในชุมชน และกลุ่มปิโตรเลียมมุ่งเน้นให้
ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98, 3.96, 3.79 และ 3.78 
ตามล าดับ 

   ด้านสิ่งแวดล้อม 
        ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มปิโตรเลียม ด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 
เมื่อพิจารณาในข้อต่างๆของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ขององค์กรพบว่า 

        ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ กลุ่มปิโตรเลียม 
สร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับข้อกลุ่มปิโตรเลียมส่งเสริมการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียว รองลงมาคือ กลุ่มปิโตรเลียมปลูกจิตส านึกให้พนักงานรักษาสิ่งแวดล้อม 
และกลุ่มปิโตรเลียมได้จัดท าแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่หลากหลายส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.99 และ 3.94 ตามล าดับ  

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม 
    ภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.77 เมื่อพิจารณาในข้อต่างๆของภาพลักษณ์องค์กรของ
องค์กรพบว่า  

    ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ กลุ่มปิโตรเลียม สร้าง
จิตส านึกให้คนในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับข้อกลุ่มปิโตรเลียมส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่สีเขียว รองลงมาคือ กลุ่มปิโตรเลียมปลูกจิตส านึกให้พนักงานรักษาสิ่งแวดล้อม และกลุ่ม
ปิโตรเลียมได้จัดท าแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่หลากหลายส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.99 และ 3.94 ตามล าดับ  

    ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย คือ ข้อกลุ่มปิโตรเลียมมีการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี รองลงมา คือ ข้อกลุ่มปิโตรเลียมด าเนินธุรกิจอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมของประเทศ   ข้อ
กลุ่มปิโตรเลียมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  ข้อกลุ่มปิโตรเลียมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดกับ
ชุมชนได้ดี  ข้อกลุ่มปิโตรเลียมมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ และข้อ
กลุ่มปิโตรเลียมท าการค้าเป็นธรรมกับผู้บริโภค  โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.66,3.64,3.60,3.55,3.43 
และ 3.42 ตามล าดับ   
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับเฉยๆ คือ ข้อกลุ่มปิโตรเลียมมีการจัดการด้านความ
ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38   

ส่วนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กับภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่ม

ปิโตรเลียม มีความสัมพันธ์กัน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กับภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทปตท. จ ากัด 

(มหาชน ) โดยใช้สหสัม พันธ์อย่ างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ในการทดสอบพบว่า  

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้านผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม ในระดับต่ า โดยพบว่ามี ค่า sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้านชุมชนและสังคมมีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม ในระดับสูง โดยพบว่ามี ค่า sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม ในระดับสูง โดยพบว่ามี ค่า sig เท่ากับ  0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 

ดังนั้น ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กับภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม 
มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กับ
ภาพลักษณ์องค์กร กรณีศึกษา : กลุ่มปิโตรเลียม”น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุในช่วง 
26-33 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท  

ผลการวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่ม
ปิโตรเลียม ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในเห็น
ด้วย คือ ด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมา  ด้านชุมชนและสังคม ด้านผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัย
ของ พักตร์ศุภางค์  ศรีสวัสดิ์  (2554) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพลักษณ์เครือซิเมนนต์ไทย (SCG) ผลการวิจัยพบว่าด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ให้ความคิด
เห็นในระดับ เห็นด้วยเหมือนกัน 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กับภาพลักษณ์
องค์กรของกลุ่มปิโตรเลียม มีความสัมพันธ์กันทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริโภค ด้านชุมชนและสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปวีนา  สินขาว (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทไทยน้ าทิพย์ จ ากัด จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิวัย
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พบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์บริษัทไทยน้ าทิพย์ 
จ ากัด ในทุกๆด้าน คือ ด้านผู้บริโภค ด้านชุมชนและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
        จากการศึกษาเรื่อง“ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) กับ
ภาพลักษณ์องค์กร กรณีศึกษา : กลุ่มปิโตรเลียม” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาให้กลุ่มปิโตรเลียม มีภาพลักษณ์ท่ีตีในสายตาผู้บริโภคดังต่อไปนี้ 

1. ด้านผู้บริโภค  ควรมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ือสังคม โดยกระจายข้อมูลไปยัง
ผู้บริโภคเพ่ือให้ได้เกิดการรับรู้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทยิ่งขึ้น 

2. ด้านชุมชนและสังคม  ควรท ากิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน เน้นไปที่กิจกรรม
เดียวจะท าให้ผู้บริโภคจดจ าและส่งผลต่อภาพลักษณ์ได้ดีกว่า 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มปิโตรเลียมได้ใส่ใจและตะหนักถึงความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่าง
มาก น ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอย่างยั่งยืน ควรที่จะด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและควรจะ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน พนักงาน ผู้บริหาร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
         ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 

 การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่อง“ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) กับภาพลักษณ์องค์กร กรณีศึกษา : กลุ่มปิโตรเลียม” โดยผู้ที่สนใจสามารถท าการศึกษาต่อใน
อนาคตในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ท าการศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรที่ เป็นด าเนินธุรกิจเดียวกัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบให้ถึงขบวนการและการด าเนินธุรกิจในความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอ่ืนๆเพ่ือน ามา
ปรับปรุงและเสริมจุดแข็งให้กับองค์กร 

2. ท าการศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรที่เป็นด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน เพ่ือจะได้ทราบถึง
แนวโน้ม และทิศทางในการด าเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ต่อไปในอนาคต 

3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) กับภาพลักษณ์องค์กร  กรณีศึกษา : กลุ่มปิโตรเลียม เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมและ
ทั่วถึง ควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างไปในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ขับรถบรรทุก ต่อการ
พัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ” ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ขับ
รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่ใช้เส้นทางหรือพบอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 384 คน โดยใช้
แบบสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ และใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณาสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ, คะแนนเฉลี่ย, Chi-Square, Independent -Simples T-Test และ One-Way ANOVA F-Test 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ประสบการ์ในการ
ขับขี่ 6-10 ปี ประเภทของรถเป็นรถบรรทุกตู้ มีความเร็วในการขับรถ โดยประมาณ  60 กม./ชม.  มี
ระยะเวลาในการขับรถรถขนส่งสินค้าแต่ละรอบต่อวันอยู่ที่ 9 – 12 ชม. และสถานที่จอดพักรถที่ใช้บริการ
บ่อยท่ีสุด คือที่บริเวณข้างสถานีบริการน้ ามัน 
 ปัจจัยการเดินรถ พบว่า ผู้ขับรถบรรทุกมีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการ ในด้านระยะทาง
และเวลา, ด้านสภาพแวดล้อมและร่างกาย, ด้านความเสี่ยงและ ด้านปัญหาที่เกิดและข้อจ ากัด อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 ผลวิเคราะห์ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มีต่อจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้า
สายสมุทรปราการที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ความต้องการ สัมพันธ์กับเพศ  ในเรื่องความ
ต้องการด้านความปลอดภัย , สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน , พาณิชยกรรม, บริเวณที่ตั้ง และความ
สะดวกสบาย  ตามอายุ ในเรื่องความต้องการด้านความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, สิ่งอ านวย
ความสะดวกพ้ืนฐาน, พาณิชยกรรม, และบริเวณที่ตั้ง ตามประสบการณ์ขับขี่ ในเรื่องความต้องการด้าน
ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, และบริเวณท่ีตั้ง ตามความเร็วโดยประมาณในการขับรถ ใน
เรื่องความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน, พาณิชยกรรม และ
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ความสะดวกสบาย ตามระยะเวลาในการขับรถขนส่งสินค้าแต่ละรอบ / ครั้ง ในเรื่องความต้องการด้าน
ความปลอดภัย และตามสถานที่จอดพักรถที่ใช้บริการบ่อยที่สุด ในเรื่องความต้องการด้านความปลอดภัย, 
สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน และพาณิชยกรรม  
ค าส าคัญ: ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุก, การพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก เส้นทางขนส่ง สายสมุทรปราการ 
 
ABSTRACT 
 This study was conducted to investigate factors affecting truck drivers' needs on 
the development of rest areas along Samut Prakarn transport routes. Samples of the 
study were 384 drivers of six-wheel trucks and trucks with more than six-wheel being 
around Samut Prakarn areas or using Samut Prakarn transport routes. Questionnaires 
were used as research tools for data compilation. The study applied descriptive 
statistical analysis. Statistical analysis included percentage, standard deviation, Chi-
Square, Independent-Simples T-Test and One-Way ANOVA F-Test.  
 Findings revealed that the majority of samples were males, age between 31-40. 
They had 6-10 year experiences in driving container trucks with the approximate speed 
limit of 60 kilo-meters per hour. Daily driving time was 9-12 hours. Their frequent rest 
areas were beside gas stations. 

 As to driving factor, it was found out that truck drivers had factors affecting their 
needs on distance and time, and environmental and physical conditions at high levels.  
 The analysis of truck drivers' needs on the development of rest areas along 
Samut Prakarn transport routes at a significance level of 0.05 indicated that truck drivers' 
needs related to gender on safety, infrastructures, commerce, locations, and 
convenience, to age with respect to safety, environment and public health, 
infrastructures, commerce, and locations, to driving experiences regarding safety, 
environment and public health, and locations, to average driving speed on environment 
and public health, infrastructures, commerce, and convenience, to driving period per 
each trip on safety, and  to frequent rest areas on the aspects of safety, infrastructures, 
and commerce.  
KEYWORD:  AFFECTING TRUCK DRIVERS  NEED , THE DEVELOPMENT OF  REST 
AREAS ALONG SAMUT PRAKARN  TRANSPORT ROUTE 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การขนส่งสินค้าทางถนนนั้น เป็นการขนส่งสินค้าที่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับ โดยส่ง
สินค้าให้จนถึงมือผู้รับที่ปลายทาง พบว่าประเทศไทยมีการขนส่งสินค้าภายในประเทศที่ท าการขนส่งด้วย
รถบรรทุกมากที่สุดรวม 193, 911 ล้านตัน–กิโลเมตร (กระทรวงโทรคมนาคม , 2558) นอกจากนี้การ
ขนส่งสินค้าทางถนนก็ยังเป็นรูปแบบการขนส่งที่ประสบกับปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงที่บ่อยครั้ง 
ไม่ว่าจะเป็นจากความประมาทของผู้ขับรถบรรทุกเองหรือจากผู้ร่วมใช้ถนน อีกท้ังการเกิดอุบัติเหตุบนทาง
หลวง  นั้นบ้างมีสาเหตุจากการที่รถบรรทุกจอดพักรถตามพ้ืนที่ริมทางหลวง เพราะขนาดของรถที่มีขนาด
ใหญ่ จึงไม่สามารถที่จะไปจอดพักตามสถานีบริการต่างๆตามปกติทั่วไปได้ เนื่องจากสถานีให้บริการ
ทั่วๆไปนั้นจะมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด แล้วจะมุ่งเน้นไปในการที่จะให้บริการผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวมากกว่า
รถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ ในมุมมองอีกด้านหนึ่งสินค้าที่ถูกบรรทุกมาในแต่ละเที่ยวนั้น สินค้าที่บรรทุกย่อม
มีโอกาสเป็นสินค้ามูลค่าสูง การที่จอดพักรถตามพ้ืนที่ริมทางหลวงหรือในสถานที่อันตราย ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมปล้นชิงทรัพย์หรือถูกท าร้ายร่างกายได้ ซึ่งเหตุการ์ณต่างๆเหล่านี้ส่งผล 
กระทบต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนบนทางหลวง, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และผู้ขับรถบรรทุก  
 ด้วยพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 103 ทวิ ได้บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมง ห้ามมิให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกินสี่ชั่วโมงนับแต่ขณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ แต่ถ้าใน
ระหว่างนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่
ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมงติดต่อกัน”  
 ทั้งนีผ้ลปราฎว่าในด้านของทางปฎิบัตินั้น ท าให้ผู้ขับรถบรรทุกส่วนมากจึงไม่สามารถที่จะหยุดพัก
รถได้ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีจุดจอด
พักรถบรรทุกที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการที่จะรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่ท าการวิ่งขนส่งสินค้า
ตามถนนสายหลักต่างๆ จึงท าให้รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการเร่งด าเนินการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกให้ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งสินค้าสาย
หลักของประเทศ  เพ่ือให้มีจุดจอดพักรถบรรทุกให้ผู้ขับรถบรรทุกใช้หลับนอนพักผ่อน ลดอาการง่วงนอน 
เมื่อยล้าระหว่างขับรถตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักที่มีมาตรฐานและรองรับผู้ขับรถบรรทุกของประเทศ
สมาชิก ASEAN  
 จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น เมื่อจะมีการพัฒนาสร้างจุดจอดพักรถบรรทุกแล้วนั้น ท าให้ผู้วิจัย
สนใจค้นคว้าและศึกษาถึงความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตาม
เส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ เพ่ือที่จะสามารถท าให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ถึง ความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ขับรถบรรทุก ซึ่งประโยชน์ของวิจัยนี้จะสามารถท าให้ทราบถึงรู้ข้อมูลความต้องต่างๆจากผู้ใช้บริการ 
และได้สามารถน าข้อมูลมาพัฒนาหรือสร้างจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายหลักได้ตรง
ตามกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมากท่ีสุด 
 



263 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพัก
รถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการเดินรถที่มีอิทธิพลกับความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก
ตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตาม
เส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ 
 2. ปัจจัยการเดินรถที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตาม
เส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการแตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

      ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

                                                                                                    ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

                                                                    

 

     

 

  

 

 

 

 

 ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ประสบการณ์ขบัรถ 
4. ประเภทของรถ 
5. ระยะเวลาการขนส่ง 
6. สถานท่ีจอดพกัรถ 

ปัจจัยการเดินรถ 
1. ดา้นระยะทางและเวลา 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มและร่างกาย 
3. ดา้นความเส่ียง 
4. ดา้นปัญหาและขอ้จ ากดั 

ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุก 
ทีม่ีต่อจุดจอดพกัรถบรรทุก 

1. ความปลอดภยั 
2. ส่ิงแวดลอ้มและสาธารณสุข 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
4. พาณิชยกรรม 
5. บริเวณท่ีตั้ง 
6. ความสะดวกสบาย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่ง
ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ขับรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่ใช้เส้นทางหรือที่พบอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ขับรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่ใช้เส้นทางหรือที่พบอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไม่ทราบจ านวนของประชากรที่แน่นอน ใช้สุ่มตัวอย่างแบบ โดยใช้ความน่าจะเป็น
(Probability Sampling) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน ได้จากการค านวณของ W.G. Cochran โดยให้มี
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นค าถามเลือกตอบ (Check List)  
  ส่วนที่ 2 ปัจจัยการเดินรถ มีลักษณะเป็นค าถามมาตรส่วนค่า 5 ระดับ แบบ Likert 
Scale 
 ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก มีลักษณะเป็น
ค าถามมาตรส่วนค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale 

 ก าหนดค่ าความ เชื่ อมั่ น ของแบบสอบถามที่  95% ได้ ค่ า α = 0.914 หมายความว่ า 
แบบสอบถามที่น าไปทดสอบมคีวามน่าเชื่อถือ 91.4%  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการของผู้ขับรถบรรทุก ต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตาม
เส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ  สรุปผลได้ดังนี้ 
 
  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ ผู้ขับรถบรรทุก
ตั้งแต่        6 ล้อขึ้นไป ที่ใช้เส้นทางหรือที่พบอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 ราย 
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่างอายุ 31-40 ปี ประสบการณ์ในการ
ขับขี่ 6-10 ปี เป็นส่วนมาก ประเภทของรถส่วนมากเป็นรถบรรทุกตู้ มีความเร็วโดยประมาณในการขับรถ
อยู่ที ่60 กม./ชม. มีระยะเวลาในการขับรถรถขนส่งสินค้าแต่ละรอบต่อวันอยู่ที่ 9 – 12 ชม. และมสีถานที่
จอดพักรถที่ใช้บริการบ่อยที่สุดอยู่ที่ข้างสถานีบริการน้ ามัน  (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1.1 ข้อมลูส่วนบุคคล 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยการเดินรถที่มีผลต่อความต้องการให้สร้างจุดจอดพักรถบรรทุกตาม 
   เส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ 
  จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยการเดินรถประกอบด้วย ด้านระยะทางและเวลา , ด้าน
สภาพแวดล้อมและร่างกาย, ด้านความเสี่ยงและด้านปัญหาที่เกิด และข้อจ ากัด มีระดับความส าคัญปาน
กลาง (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 1.2 ปัจจัยการเดินรถ 

ที่มา: จากการค านวณ 
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มีต่อจุดจอดพักรถบรรทุกตาม  
  
  เส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ 
  จากการศึกษา พบว่า ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพัก
รถบรรทุกสายสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย ความต้องการความปลอดภัย มีระดับความต้องการปาน
กลาง, ความต้องการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน , ความ
ต้องการพาณิชยกรรม (บริการ) และความต้องการมาก (ตารางท่ี 3) 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
  ชาย 371 96.61 
  31-40 ปี 179 46.61 
  6-10 ปี         145 37.80 
  รถบรรทุกตู้     143 37.24 
  60 กม. /ชม.   207 53.91 
  9 – 12 ชม 169 44.01 
  ข้างสถานีบริการน้ ามัน 187 48.70 

  
ด้าน 

ระยะทางและเวลา 
ด้าน 

  สภาพแวดล้อม,ร่างกาย 
ด้าน 

ความเสี่ยง 
ด้าน 

 ปัญหาที่เกิด, ข้อจ ากัด 
  ค่าเฉลี่ย 3.389             3.213    2.879 3.080 
  S.D. 0.796             0.781    1.116 0.894 
ความหมาย ปานกลาง         ปานกลาง  ปานกลาง ปานกลาง 
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ตารางท่ี 1.3 ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกสายสมุทรปราการ 

ที่มา : จากการค านวณ 
 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยที่มีความส าคัญมีต่อความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุด
จอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ  
  สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพัก
รถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ โดยแบ่งเป็น เพศ, อายุ, ประสบการณ์ในการขับขี่, 
ประเภทของรถ, ความเร็วโดยประมาณในการขับรถ, ระยะเวลาในการขับรถรถขนส่งสินค้าแต่ละรอบของ
วัน, และสถานที่จอดพักรถที่ใช้บริการบ่อยที่สุด 
 เพศ จากการทดสอบ พบว่าเพศกับความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตาม
เส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการมีความสัมพันธ์กัน ในเรื่องความต้องการด้านความปลอดภัย, สิ่ง
อ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน, พาณิชยกรรม (บริการ), บริเวณท่ีตั้ง และความสะดวกสบาย 
 อายุ จากการทดสอบ พบว่า อายุกับความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตาม
เส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการมีความสัมพันธ์กัน ในเรื่องความต้องการด้านความปลอดภัย, 
สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน, พาณิชยกรรม (บริการ), และบริเวณท่ีตั้ง 
  ประสบการณ์ในการขับขี่ จากการทดสอบ พบว่า ประสบการณ์ ในการขับข่ีกับความต้องการที่มี
ต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการมีความสัมพันธ์กัน ในเรื่อง
ความต้องการด้านความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมและสธารณสุขและบริเวณท่ีตั้ง 
  ประเภทของรถ จากการทดสอบ พบว่า ประเภทกับความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพัก
รถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ ประเภทของรถกับความต้องการในการพัฒนาจุด
จอดพักรถบรรทุกทั้งหมดไม่มีสัมพันธ์กัน ในเรื่องความต้องการด้านความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณสุข, สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน, พาณิชยกรรม (บริการ), บริเวณท่ีตั้ง และความสะดวกสบาย  
  ความเร็วโดยประมาณในการขับรถ จากการทดสอบ พบว่า  ความเร็วโดยประมาณในการขับรถกับความ
ต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการมีความสัมพันธ์กัน ในเรื่องความ
ต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน, พาณิชยกรรม (บริการ)   และความสะดวกสบาย   
(ตารางท่ี 4) 
 

  

ความต้องการ 
ความปลอดภัย 

 ความต้องการ 
  สิ่งแวดล้อม,สาธารณสุข 

       ความต้องการ 
 สิ่งอ านวยความ

สะดวก 

        ความ
ต้องการ 

   พ า ณิ ช ย ก
รรม 

  ค่าเฉลี่ย 3.361               3.514              3.801 3.515 
  S.D. 0.804               0.920             0.961 0.789 
ความหมาย ปานกลาง               มาก              มาก มาก 
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ตารางท่ี 1.4 ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคล กับความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตาม
 เส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ  
 

ปัจจัยลักษณะ 
พ้ืนฐาน 

 ความต้องการ
ของผู้ขับ

รถบรรทุกที่มต่ีอ 
การพัฒนาจุด

จอดพัก
รถบรรทุก 

 
   

          
Sig 

ความหมาย 

                      อาย ุ    ด้านความ
ปลอดภัย 

139.635 0.000*  สัมพันธ์กัน 

  ด้านสิ่งแวดล้อม
และสาธารณสุข 

 85.941 0.035*  สัมพันธ์กัน 

  ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก
พื้นฐาน 

 83.986 0.048*  สัมพันธ์กัน 

  ด้านพาณิชยก
รรม ( บริการ) 

101.144 0.001*  สัมพันธ์กัน 

  ด้านบริเวณที่ตั้ง  83.958 0.009*  สัมพันธ์กัน 
ประสบการณ์ในการขับข่ี   ด้านความ

ปลอดภัย  
        90.384    0.025*                                     สัมพันธ์กัน 

 ด้านสิ่งแวดล้อม
และ
สาธารณสุข 

   66.489    0.040*                                     สัมพันธ์กัน 

 ด้านบริเวณที่ตั้ง               83.958          0.008*           สัมพันธ์กัน 
ประเภทของรถ ด้านความ

ปลอดภัย  
        90.384   0.025*                                     สัมพันธ์กัน 
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 หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ด้านสิ่งแวดล้อม
และ
สาธารณสุข 

   66.489   0.040*                                     สัมพันธ์กัน 

 ด้านบริเวณที่ตั้ง               83.958           0.008*            สัมพันธ์กัน 
ความเร็วโดยประมาณในการขับรถ  ด้านสิ่งแวดล้อม

และสาธารณสุข 
 83.261 0.001*  สัมพันธ์กัน 

  ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก
พื้นฐาน 

 116.392 0.000*  สัมพันธ์กัน 

  ด้านพาณิชยก
รรม ( บริการ) 

84.038 0.000*  สัมพันธ์กนั 

  ด้านความ
สะดวกสบาย 

50.200 0.000*  สัมพันธ์กัน 

ระยะเวลาในการขับรถ/วัน   ด้านความ
ปลอดภัย 

64.472 0.024*  สัมพันธ์กัน 

สถานที่จอดพักรถที่ใช้บริการบ่อย   ด้านความ
ปลอดภัย 

64.302 0.025*  สัมพันธ์กัน 

 ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก
พื้นฐาน 

58.893 0.003*  สัมพันธ์กัน 

 ด้านพาณิชยก
รรม ( บริการ) 

45.098 0.038*  สัมพันธ์กัน 

ปัจจัยลักษณะ  
พ้ืนฐาน 

ความต้องการของผู้ขับ
รถบรรทุกที่มต่ีอ 

การพัฒนาจุดจอดพัก
รถบรรทุก 

       t           Sig           ความหมาย 

เพศ ด้านความปลอดภัย   -3.005 0.003*             สัมพันธ์กัน 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

พื้นฐาน 
  -2.764 0.006*             สัมพันธ์กัน 

 ด้านพาณิชยกรรม ( 
บริการ) 

  -2.267 0.024*             สัมพันธ์กัน 

 ด้านบริเวณที่ตั้ง   -3.532 0.000*             สัมพันธ์กัน 
 ด้านความสะดวกสบาย   -2.512                   0.012*             สัมพันธ์กัน 
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 ที่มา : จากการค านวณ 
 
      สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการเดินรถทีแ่ตกต่างกันมีผลต่อความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุด
จอดพักรถบรรทุกตามเสน้ทางขนสง่สินค้าสายสมุทรปราการแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นด้านระยะทางและเวลา, ด้าน
สภาพแวดล้อมและร่างกาย,        ดา้นความเสี่ยง และด้านปญัหาและข้อจ ากัด 
 ด้านระยะทางและเวลา    จากการทดสอบพบว่า ปัจจัยการเดินรถด้านระยะทางและเวลา
กับความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการที่แตกต่างกัน ในเรื่องความ
ต้องการความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน, พาณิชยกรรม (บริการ), บริเวณที่ตั้ง และ
ความสะดวกสบาย (ตารางที่ 5) 
 
ตารางท่ี 1.5 ความแตกต่างของปัจจัยการเดินรถที่มีความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก 
       ตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ: ด้านระยะทางและเวลา    

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 ด้านสภาพแวดล้อมและร่างกาย จากการทดสอบ พบว่าปัจจัยการเดินรถด้านสภาพแวดล้อมและร่างกาย
กับความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการที่แตกต่างกัน ในเรื่อง
ความต้องการความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน, พาณิชยกรรม (บริการ), บริเวณ
ที่ตั้ง และความสะดวกสบาย (ตารางที่ 6) 
 

ปัจจัย 
การเดินรถ 

ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มี
ต่อ 

การพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก 
            F      Sig  ความหมาย 

 1. ด้านความปลอดภัย 2.075 0.011* แตกต่าง 
ด้านระยะทางและเวลา 2. ด้านสิ่งแวดล้อมและ

สาธารณสุข 
2.794 0.000* แตกต่าง 

 3. ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกพื้นฐาน 

3.467 0.000* แตกต่าง 

 4. ด้านพาณิชยกรรม 
(บริการ) 

2.644 0.001* แตกต่าง 

 5. ด้านบริเวณที่ตั้ง 2.846 0.000* แตกต่าง 
 6. ด้านความสะดวกสบาย 2.525 0.001* แตกต่าง 
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ตารางท่ี 1.6 ความแตกต่างของปัจจัยการเดินรถท่ีมีความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก 
               ตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ: ด้านสภาพแวดล้อมและร่างกาย  
                                   

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
  ด้านความเสี่ยง จากการทดสอบพบว่า ปัจจัยการเดินรถด้านด้านความเสี่ยงกับความต้องการที่มี
ต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการที่แตกต่างกัน ในเรื่องความ
ต้องการความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมและสาธารณสข, สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน, พาณิชยกรรม, บริเวณที่ตั้ง 
และความสะดวกสบาย (ตารางที่ 7) 
 
ตารางท่ี 1.7 ความแตกต่างของปัจจัยการเดินรถท่ีมีผลต่อความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพัก 
   รถบรรทุก       
                   ตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ: ด้านความเสี่ยง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัย 
การเดินรถ 

ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มี
ต่อ 

การพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก 
   F       Sig ความหมาย 

 1. ด้านความปลอดภัย 1.850 0.024* แตกต่าง 
ด้านสภาพแวดล้อมและร่างกาย 2. ด้านสิ่งแวดล้อมและ

สาธารณสุข 
2.472 0.001* แตกต่าง 

 3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
พื้นฐาน 

2.566 0.001* แตกต่าง 

 4. ด้านพาณิชยกรรม (บริการ) 3.000 0.000* แตกต่าง 
 5. ด้านบริเวณที่ตั้ง 3.406 0.000* แตกต่าง 
 6. ด้านความสะดวกสบาย 3.089 0.000* แตกต่าง 
     

ปัจจัย 
การเดินรถ 

ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มีต่อ 
การพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก 

  F Sig ความหมาย 

 1. ด้านความปลอดภัย 5.747 0.000* แตกต่าง 
ด้านความเสี่ยง 2. ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 6.782 0.000* แตกต่าง 

 3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
พื้นฐาน 

5.635 0.000* แตกต่าง 

 4. ด้านพาณิชยกรรม (บริการ) 6.440 0.000* แตกต่าง 
 5. ด้านบริเวณที่ตั้ง 6.767 0.000* แตกต่าง 
 6. ด้านความสะดวกสบาย 5.706 0.000* แตกต่าง 
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ที่มา : จากการค านวณ 
 
  ด้านปัญหาและข้อจ ากัด จากการทดสอบพบว่า ปัจจัยการเดินรถด้านปัญหาและข้อจ ากัดกับความต้องการที่
มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการที่แตกต่างกัน ในเรื่องความต้องการความ
ปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน, พาณิชยกรรม, บริเวณที่ตั้ง และความสะดวกสบาย 
(ตารางที่ 8) 
 
ตารางท่ี 8 ความแตกต่างของปัจจัยการเดินรถที่มีผลต่อความต้องการที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพัก 
   รถบรรทุก  
                ตามเส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ: ด้านปัญหาและข้อจ ากัด 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
การอภิปรายผล  
  จากการศึกษา ปัจจัยความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มีต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตาม
เส้นทางขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1) ปัจจัยส่วนบุคคล ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มีต่อจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทาง
ขนส่งสินค้าสายสมุทรปราการและปัจจัยการเดินรถ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุประมาณ 31-40 ปี มีประสบการณ์ในการขับขี่ 6-10 ปี ประเภทของรถที่ใช้  เป็น
รถบรรทุกตู้ ความเร็วโดยประมาณในการขับรถ อยู่ที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง รอบระยะเวลาในการขับรถ
ขนส่งสินค้าแต่ละรอบของวันอยู่ที่ 9 – 12 ชั่วโมง และสถานที่จอดพักรถ ที่ใช้บริการบ่อยที่สุดจะอยู่ ใน
บริเวณข้างสถานีบริการน้ ามัน ในส่วนปัจจัยพฤติกรรมการเดินรถ โดยจากการศึกษาพบว่า ด้านระยะทาง
และเวลา, ด้านสภาพแวดล้อมและสภาพร่างกาย, ด้านความเสี่ยง และด้านปัญหาและข้อจ ากัด ส่งผลต่อ
ความต้องการจุดพักรถบรรทุก ในเรื่องความต้องการด้านความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข, สิ่ง

ปัจจัย 
การเดินรถ 

ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มี
ต่อ 

การพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก 
   F Sig ความหมาย 

 1. ด้านความปลอดภัย 4.166 0.000* แตกต่าง 
ด้านปัญหาและข้อจ ากัด 2. ด้านสิ่งแวดล้อมและ

สาธารณสุข 
4.998 0.000* แตกต่าง 

 3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
พื้นฐาน 

5.400 0.000* แตกต่าง 

 4. ด้านพาณิชยกรรม (บริการ) 5.234 0.000* แตกต่าง 
 5. ด้านบริเวณที่ตั้ง 4.633 0.000* แตกต่าง 
 6. ด้านความสะดวกสบาย 5.281 0.000* แตกต่าง 
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อ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน, พาณิชยกรรม (บริการ), บริเวณที่ตั้ง และความสะดวกสบาย  โดยการศึกษา
นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชา เอ้ือรักสกุล เรื่อง “แนวคิดการสร้างTruck Station ในเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัท ไดนามิค ลอจิสติคส์ จ ากัด” โดยจาก
การศึกษาพบว่า ผู้ขับรถในสถานีขนส่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ประสบการณ์ในการขับขี่ตั้งแต่ 3 ปี 
ขึ้นไป ประเภทของรถที่ใช้เป็นรถบรรทุก โดยมีรอบระยะเวลาในการขับรถขนส่งสินค้าแต่ละรอบของวัน
อยู่ที่ 8–12 ชั่วโมง และสถานที่จอดพักรถที่ใช้บริการบ่อยที่สุดบริเวณปั๊มน้ ามัน  และในส่วนของปัจจัย
การเดินรถ ด้านระยะทางและเวลา พบว่า มีความต้องการในเรื่องของความต้องการความปลอดภัย คือ 
ต้องมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดต่อรถบรรทุกสินค้า สินค้าที่อยู่ระหว่างการบรรทุก 
และผู้ขับรถบรรทุก ,มีความต้องการในเรื่องของความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน คือ 
ห้องน้ าและห้องอาบน้ า, ความต้องการด้านพาณิชยกรรม (บริการ)  คือ  สถานีเติมเชื้อเพลิง 
  ด้านสภาพแวดล้อมและสภาพร่างกาย จากการศึกษาพบว่า มีความต้องการในเรื่องของความ
ต้องการความปลอดภัย, ความต้องการความสะดวกสบาย และพาณิชยกรรม (บริการ) คือ การรักษาความ
ปลอดภัยที่เข้มงวดต่อรถบรรทุกสินค้า, ต้องการสถานที่นอนพักชั่วคราวที่สามารถพักผ่อนได้ตลอดเวลาที่
ต้องการ, และต้องการร้านอาหารราคาประหยัด  
   ด้านความเสี่ยง จากการศึกษาพบว่า มีความต้องการในเรื่องของความต้องการความปลอดภัย ที่
จอดพักรถบรรทุกต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยรถบรรทุกและสินค้า เพราะกลัวการปล้นอะไหล่รถหรือ
สินค้าภายในรถบรรทุก, มีความต้องการในเรื่องของความต้องการบริเวณที่ตั้ง คือ ต้อวการจุดพักรถที่มี
มาตรฐาน ตั้งอยู่ในเส้นทางขนส่งสายหลักที่เป็นจุดสังเกตุพบเห็นได้ง่าย 
  ด้านปัญหาและข้อจ ากัด จากการศึกษาพบว่า มีความต้องการในเรื่องของความต้องการบริเวณ
ที่ตั้ง คือ พ้ืนที่มีอากาศถ่ายเท พักผ่อนได้เต็มที่สบายใจ ลดความกังวัล  เพราะไม่ต้องรู้สึกเหมือนถูก
แบ่งแยกจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
  2) ความต้องการของผู้ขับรถบรรทุกที่มีต่อจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าสาย
สมุทรปราการ พบว่าความต้องการความปลอดภัยระดับปานกลาง ในเรื่องมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย, ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานมีความต้องการมาก นอกจากนี้ของห้องน้ าและ
ห้องอาบน้ า ความต้องการพาณิชยกรรม(บริการ) ร้านค้าสะดวกซื้อหรือร้านอาหารราคาย่อมเยาว์ และมี
สถานีเติมเชื้อเพลิงมีความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการศึกษารายละเอียดของส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2554 เรื่อง “การพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทาง
ขนส่งสินค้าหลักของประเทศ” โดยจากการศึกษาพบว่า ความต้องการความปลอดภัยในส่วนของระบบ
รักษาความปลอดภัย มีความส าคัญในระดับกลาง , ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน ในส่วน
ของห้องน้ าและห้องอาบน้ า มีความส าคัญในระดับมาก ,  ความต้องการพาณิชยกรรม(บริการ) มี
ความส าคัญในระดับมาก ในส่วนของร้านสะดวกซื้อและร้านอาหาร และความต้องการบริเวณท่ีตั้ง ในส่วน
ของมีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอกับผู้เข้าพัก มีความส าคัญในระดับมาก  ในการศึกษาด้านความต้องการ
สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข และความต้องการความสะดวกสบายพบว่า ความต้องการสิ่งแวดล้อมและ
สาธารณสุขในส่วนห้องปฐมพยาบาลที่มีความต้องการปานกลาง และความต้องการความสะดวกสบายที่มี
ความต้องการมาก ในส่วนของเข้าไปจอดพักผ่อนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างกันกับโครงการศึกษา
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รายละเอียดของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ .ศ.2554 เรื่อง 
“การพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ” โดยจากการศึกษาพบว่า ความ
ต้องการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขในส่วนห้องปฐมพยาบาลมีความต้องการต่ า  
  
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  
  จากการศึกษา สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้า
สายสมุทรปราการ ได้ดังนี้  
   1) ควรพิจารณถึง แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงทิศทางการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตาม
เส้นทางขนส่งสินค้าสายให้ตรงความต้องการของผู้ขับรถบรรทุก   
  2) ความต้องการด้านความปลอดภัย ควรจัดให้มีการติดกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณจุดจอดพัก
รถบรรทุก และมีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สามารถบันทึกภาพและเหตุการ์ณต่างๆได้ตลอดเวลา  

  3) ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ควรมีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในจุดพักรถให้ดูเหมาะสมร่มรื่น ปลูกต้นไม้ที่มีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไป และไม่ควรปลูกหนาทึบ
จนดูรกและกีดขวางเส้นทางเข้าออก  
  4) ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน ในส่วนของห้องน้ าและห้องอาบน้ าเป็นสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่มีความจ าเป็น และผู้ขับรถบรรทุกส่วนมากจะจอดแวะพักผ่อนด้วยการอาบน้ าหรือ
ล้างหน้า ควรมีห้องน้ าและห้องอาบน้ าอย่างเพียงพอ มีการท าความสะอาดให้ห้องน้ าสะอาดอยู่สม่ า เสมอ 
มีน้ าที่ในการใช้อาบและช าระล้างที่เพียงพอ ไม่ควรปล่อยให้น้ าหยุดไหล และมีบริการที่ครอบคลุมความ
ต้องการ 
  5) ความต้องการด้านพาณิชยกรรม (บริการ) ในส่วนของร้านค้าหรือร้านอาหาร ควรมีราคา
ย่อมเยาว์ เป็นร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัย อาจะเป็นร้านอาหารธงฟ้า ที่มีราคาถูก มีบริการล้างรถ
แบบหยอดเหรียญ และตู้กดน้ าหยอดเหรียญ 
  6) ความต้องการด้านบริเวณที่ตั้ง ควรสร้างจุดพักรถในบริเวณพ้ืนที่ ที่มีรถบรรทุกขนส่งวิ่งผ่าน
เส้นทางนั้นมากที่สุด และควรสร้างทางเข้าออกให้มีขนาดกว้างเพียงพอต่อขนาดของรถบรรทุก ทุก
ประเภท เพ่ือสะดวกต่อการเข้าพัก เช่น รถพ่วงที่มีลักษณะหางพ่วงที่ยาว เพราะถ้าหากทางเข้าออกเล็ก
และแคบ อาจท าให้เกิดความล าบากต่อการเลี้ยงหรือบังคับขับรถและอาจก็ไห้เกิดอันตรายได้  
  7) ความต้องการด้านความสะดวกสบาย ควรจะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ขับรถบรรทุกได้อย่าง
เต็มที่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลควรจัดสรรอ านวยความสะดวก ให้ผู้ขับรถบรรทุกที่เข้าพักได้ตลอด  
  ดังนั้นในการพัฒนาจุดพักรถตามแนวเส้นทางสมุทรปราการนี้ เป็นการให้ท าผู้ขับรถบรรทุก
สามารถจอดพักได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งต่อผู้ขับรถบรรทุกและสินค้า สามารถลดต้นทุน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศได้ อีกทั้งยัง
สามารถลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด และเป็นการรองรับการขนส่ง
ในระยะทางไกลภายหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ  
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกให้สามารถ
เคลื่อนย้ายสินค้าหรือเปลี่ยนถ่ายสินค้าได้ 
  2) ศึกษาอัตราการลดอุบัติเหต่อการพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
  3) ศึกษาปัจจัยอ่ืน ที่มีผลต่อความต้องการจุดพักรถบรรทุก หรือสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ 
  4) การลงทุนพัฒนาจุดพักรถบรรทุกสถานีจ าเป็นต้องใช้เงินทุนสูง จึงควรให้รัฐบาลร่วมกันลงทุนและให้
บริษัทเอกชนเข้ามาช่วยดูแล เพ่ือพัฒนาจุดพักรถบรรทุกให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และสามารถรองรับ
การขนส่งที่คาดว่าจะมีเพิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งภายในประเทศหรือขนส่งจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเฉพาะบุคลนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการ วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านขนาดของบริษัท ความสามารถในการท าก าไร สภาพคล่อง และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ โดยใช้วิธี การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นโดยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์สมการถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูล SET และ SETSMART ระหว่าง
ปี พ.ศ.2554-2558 
 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการท าก าไรและสภาพคล่องมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์จากสินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 

 
ค าส าคัญ:  โครงสร้างเงินทุน บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการ 
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ABSTRACT  
 This independent study of factors determining capital structure of listed 
companies in the stock exchange of Thailand case study Company in the service aims to 
study the relation between the size of company, profitability ratio, liquidity ratio, return 
on assets and the debt to asset ratio. The data was analyzed by Descriptive Statistics, 
Pearson Correlation, and Multiple Regression Analysis, which uses secondary data from 
the database SET and SETSMART during year        2011-2015 
 The results show that liquidity and return on asset profitability and liquidity has a 
negative statistically significant relationship to the debt to assets ratio, size of company 
has a positive statistically significant relationship to the debt to asset ratio, consistent 
with the hypothesis. Return on assets does not have a direct relationship with debt to 
asset ratio. 
 
KEYWORDS  
 Capital Structure. The Company  In The Service. 
 
บทน า 
 โครงสร้างของเงินทุน คือการผสมผสานระหว่างหนี้สิน หุ้นบุริมสิทธิ์ และหุ้นสามัญที่กิจการ
ก าหนดเป้าหมายไว้เพ่ือจัดหาเงินทุนในอนาคต โครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสม จะต้องท าให้ราคาหุ้น
สูงสุด และมีต้นทุนของเงินทุนต่ าสุด โดยการแลกเปลี่ยนชดเชยระหว่าง ผลก าไร (ROE และ EPS) ที่สูงขึ้น
พร้อมกับความเสี่ยง (risk) ที่สูงขึ้นด้วย โครงสร้างของเงินทุน หมายถึง การจัดหาเงินทุนระยะยาวของ
ธุรกิจ ซึ่งได้แก่หนี้สินระยะยาว หุ้นบุริมสิทธิ และส่วนของผู้ถือหุ้น โครงสร้างของเงินทุนจะไม่รวมหนี้สิน
ระยะสั้น ดังนั้นโครงสร้างของเงินทุนจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางการเงินโครงสร้างเงินทุน = หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน + ส่วนของผู้ถือหุ้นตลาดการเงิน (Financial Markets)โครงสร้างเงินทุนเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานโดยใช้เงินทุนเป็นปัจจัยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจ พัฒนาและ
เพ่ิมโอกาสการเติบโตในอนาคต โดยทั่วไป ธุรกิจต้องมีเงินทุนเพ่ือหมุนเวียนและลงทุนในโครงการใหม่ๆ 
ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพ่ือสร้างรายได้และการเติบโตในระยะยาวของธุรกิจ ทั้งนี้แหล่งเงินทุนจากส่วน
ของเจ้าของเป็นเงินทุนถาวรที่ไม่มีพันธะผูกพันว่าต้องจ่ายผลตอบแทนให้เจ้าของ และไม่มีภาระที่ต้องคืน
เงินที่เจ้าของน ามาลงทุน แต่ผู้บริหารต้องตระหนักถึงหน้าที่ในการบริหารงานเพ่ือสร้างความมั่งคั่งสูงสุด
ให้แก่เจ้าของเงินทุน ส าหรับแหล่งเงินทุนจากหนี้สินธุรกิจมีภาระต้องช าระดอกเบี้ยพร้อมจ่ายเงินต้นคืน
เมื่อครบก าหนด แหล่งเงินทุนระยะยาว เป็นแหล่งเงินทุนที่กิจการมีภาระผูกพันระยะยาวต่อเจ้าของ
เงินทุนแตกต่างกัน ถ้าไม่มีเงินทุนมาพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น อาจท าให้การใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ 
เมื่อกิจการมีความต้องการที่จะลงทุนในโครงการใหม่ๆ ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องจัดหาเงินทุนเพ่ิม ซึ่งวิธีการ
จัดหาเงินทุนใหม่นั้นก็สามารถท าได้หลายทางด้วยกัน โดยแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสีย ที่แตกต่างกันไป อาทิ
การจัดหาเงินทุนจากการก่อหนี้นั้น กิจการสามารถน าดอกเบี้ยจ่ายมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือลดหย่อนภาระ

http://mba.sorrawut.com/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
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ภาษีได้อีกทั้งการจัดหาเงินทุนจากการก่อหนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นสามัญตรงที่ยังคงสามารถรักษา
ส่วนได้เสียของตนให้คงไว้เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นกู้หรือ เจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการบริหาร 
รวมทั้งในช่วงภาวะเงินเฟ้อ กิจการที่มีภาระผูกพันทางการเงินที่ต้องช าระดอกเบี้ยและเงินต้นตามจ านวนที่
ตกลงกันไว้จะได้ประโยชน์จากการที่เงินนั้นจะมีค่าลดลงในขณะเดียวกัน การจัดหาเงินทุนจากการก่อหนี้ก็
มีข้อเสียเช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่กิจการประสบกับปัญหาการขาดทุนจากการด าเนินงาน หรือปัญหา
ทางการเงินกิจการก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นตามจ านวนเงินและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่ง
สภาวะดังกล่าวจะเป็นการเพ่ิมโอกาสที่กิจการจะตกอยู่ในภาวะล้มละลายมากขึ้นและเงื่อนไขบางอย่างใน
สัญญาอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการด าเนินงาน และท าให้ความคล่องตัวในการบริหารงานลดลง 
 เรื่องขนาดของบริษัท บริษัทที่มีประสิทธิภาพในการท าก าไรสูง อัตราส่วนหนี้สินมีแนวโน้มต่ าลง 
บริษัทจะใช้เงินทุนจากแหลงภายในก่อน คือ ก าไรสะสมจากการขายหรือการบริการ ขนาดของบริษัท คือ
บริษัทขนาดใหญ่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากกว่าบริษัทขนาดเล็ก อัตราส่วนหนี้สินมีสัดส่วนสูงขึ้น
สภาพคล่อง บริษัทมีสภาพคล่องดีไม่มีความจ าเป็นที่ต้องหาเงินทุนจากภายนอก สภาพคล่องมีสัดส่วนสูงมี
แนวโน้มว่าอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทมีสัดส่วนต่ า 
 กิจการขนาดใหญ่ได้รับความเชื่อถือในการกู้ยืมเงินในเงื่อนไขที่ดีกว่ากิจการขนาดเล็กหรือมี
ยอดขายต่ า ถ้าความสามารถในการท าก าไรสูงเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ยืมได้มากกว่ากิจการที่ท าก าไรต่ า กิจการ
ที่มีสภาพคล่องสูงย่อมมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ า เมื่อต้องการหาเงินทุนมาใช้ภายในกิจการ
จะน าสินทรัพย์ไปจัดหาเงินทุนแทนการกู้จากภายนอกกิจการ 

ความสามารถในการท าก าไร อัตราส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)จะ
วัดว่าธุรกิจมีความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสดได้มากข้ึนหรือน้อยลง โดยอัตราผลตอบแทนที่
สูงหมายถึงความสามารถในการท าก าไรของกิจการมีสูงซึ่งอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการท าก าไร 
เช่นอัตราผลตอบแทนขั้นต้น (Gross Margin) = (ก าไรขั้นต้น/ยอดขาย) x 100อัตราผลตอบแทนจากก าไร
สุทธิ (Net Profit Margin) = ก าไรสุทธิ/ยอดขาย x 100อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on 
Asset : ROA) = ก าไรจากการด าเนินงาน/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย x 100อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น 
(Return on Equity : ROE) = ก าไร/ส่วนของเจ้าของเฉลี่ย x 100อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถใน
การท าก าไร หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร (Profitability Ratios) เป็น
อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอัตราส่วนประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มก าไรสัมพันธ์กับยอดขายซึ่งได้จากงบก าไรขาดทุน สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพใน
การควบคุมค่าใช้จ่าย การท าก าไรจากยอดขาย เช่น ผลตอบแทนก าไร ขั้นต้น (Gross Profit Margin) 
ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) ผลตอบแทนจากกาไรสุทธิ (Net Profit 
Margin) และกลุ่มกาไรสัมพันธ์กับเงินลงทุนซึ่งได้จากงบก าไรขาดทุนและงบดุล เช่นผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 

การพิจารณาเลือกน าอัตราส่วนทางการเงินมาวิเคราะห์นั้น ไม่จ าเป็นต้องเลือกใช้ทุกอัตราส่วน
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการวิเคราะห์ และเป็นที่ทราบกันดีว่าการวิเคราะห์โดยทั่วไปมี
เป้าหมายเพ่ือให้ทราบถึงความสามารถในการท าก าไรของกิจการ ทั้งนี้เพราะก าไรเป็นตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานของกิจการที่ดีตัวหนึ่งที่นิยมใช้กัน ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การใช้อัตราส่วน
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วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร เนื่องจากนักลงทุนและผู้บริหารมักให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการ
วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Measures of Profitability) โดยน างบก าไรขาดทุนประจ าปี
ขึ้นมาพิจารณา 
 ด้านสภาพคล่อง หากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใช้แหล่งเงินลงทุนจากภายนอกบริษัท 
(แหล่งเงินทุนจากหนี้สิน) มากกว่าการหาแหล่งเงินลงทุนจากภายในบริษัท (แหล่งเงินทุนจากส่วนของ
เจ้าของ) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใช้เงินทุนจากการกู้ยืมหรือทุนของบริษัทโดยมีอัตราส่วน 
Debt to Equity อยู่ในอัตราที่สูงกว่า 1 เท่าตัว แสดงถึงธุรกิจใช้เงินจากการกู้ยืมเพ่ือด าเนินกิจการ
มากกว่าจากส่วนของผู้ถือหุ้น เกิดภาระหนี้สินที่เพ่ิมข้ึน โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องช าระคืนดอกเบี้ยทุก
งวด โดยไม่ค านึงว่าบริษัทจะมีก าไรหรือขาดทุน ท าให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน  (Financial Risk) แต่ถ้า
บริษัทใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น หากบริษัทประสบภาวะขาดทุนอาจพิจารณาไม่ต้องจ่ายเงินปันผลได้ 
การขอกู้ยืมจากธนาคารแต่ละแห่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทผู้ขอกู้แต่ละรายอาจได้รับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
ต้นทุนที่แตกต่างกันในแต่ละธนาคาร โดยธนาคารใหญ่ๆ จะให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าธนาคารเล็กๆ และ
พิจารณาความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ค่ าประกัน โดยในช่วงปี 2559 ดอกเบี้ย
ธนาคารใหญ่ โดยเฉลี่ย MLR = 6.7750% (ที่มาธนาคารแห่งประเทศไทย) นอกจากนั้นงานวิจัยในอดีต
พบว่า “บริษัทที่มีการก่อหนี้สูงจะมีผลภาวะความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยได้ท าให้บาง
ช่วงต้องแบกรับดอกเบี้ยที่สูงภาระผูกพันทางการเงินสูง ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ าภาระของดอกเบี้ยจะส่งผล
ต่อการด าเนินงานที่แย่ลงโดยสรุป บริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ าจะมีผลการด าเนินงาน
ที่ดีกว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาโดยมีตัวแปร
ตามคือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค่ามัธยฐาน พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วน
ใหญ่จะจัดหาเงินทุนมาจากหนี้สินเป็นจ านวนที่สูงกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ดูจากว่าบริษัทมีการเอาสินทรัพย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แค่
ไหน มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่มีกี่ %โดยที่ สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทนั้น เกิดจากของสองอย่างคือ 
ส่วนทุนที่เกิดจากการลงเงินของผู้ถือหุ้น(หรือที่สะสมๆ กันมาเนื่องจากมีก าไรสะสม) และส่วนที่เกิดจาก
การกู้หนี้ยืมสิน ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินระยะสั้น ระยะยาว หนี้สินหมุนเวียนเครดิตอะไรก็ตามอัตราส่วน
ทางการเงินเป็นเครื่องมือทีช่วยในการเปรียบเทียบรายการต่างๆ ทางการเงินของบริษัท เพ่ือให้การอ่านงบ
การเงินของบริษัทนั้นมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าการอ่านเป็นตัวเลขโดยตรงจากงบการเงิน ซึ่งการ
วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินนั้นจะท าให้ผู้บริหารบริษัทมีความเข้าใจในจุด
แข็ง จุดอ่อนของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาอัตราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ(Net profit 
margin) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on asset: ROA) มาศึกษาความสัมพันธ์กับโครงสร้าง
เงินทุน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มบริการ 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างเงินทุนกับปัจจัยด้านขนาดของบริษัท ความสามารถใน

การท าก าไร สภาพคล่อง และอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์  
 
สมมติฐานในการวิจัย 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
กรณีศึกษาบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มบริการ มีสมมติฐานการศึกษาดังนี้ 

H1: ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

H2: ความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพันธ์เชิงลบกับเชิงลบกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่
อยู่ในกลุ่มบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

H3: สภาพคล่องมีความสัมพันธ์เชิงลบกับเชิงลบกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
บริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

H4: อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์เชิงลบเชิงลบกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่
อยู่ในกลุ่มบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

โครงสร้างเงินทุน 

ขนาดของบริษัท 

สภาพคล่อง 

ความสามารถในการท าก าไร 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ผลวิจัยที่ได้ท าให้ผู้บริหารทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจและวาง
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารท่งด้านการเงิน เพ่ือสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น 

2. ผลวิจัยที่ได้ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงความสัมพันธ์ต่อโครงสร้างเงินทุนกับปัจจัยด้านขนาดของ
บริษัท ความสามารถในการท าก าไร สภาพคล่อง และอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุน 

3. ผลวิจัยที่ได้ท าให้นักลงทุนในหลักทรัพย์ทราบถึงการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของราคา
หลักทรัพย์ในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีลงทุนในหลักทรัพย์
กลุ่มบริการเพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจลงทุน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านขนาดของบริษัท ปัจจัยด้านความสามารถในการท า
ก าไร สภาพคล่องและอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวก หรือเชิงลบกับ
โครงสร้างเงินทุน โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยพิจารณา
ข้อมูลเป็นรายปี ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล SET และ SET SMART โดยศึกษาปัจจัย ต่างๆ ของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริการ 5 ปีย้อนหลัง ระหว่าง 31 ธันวาคม 2554 ถึง 
31 ธันวาคม 2558 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การศึกษานี้ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary 
Data) โดยพิจารณาข้อมูลเป็นรายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านขนาดของบริษัท ปัจจัยด้าน
ความสามารถในการท าก าไร สภาพคล่องและอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ว่ามีความสัมพันธ์ในเชิง
บวก หรือเชิงลบกับโครงสร้างเงินทุน โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary 
Data) โดยพิจารณาข้อมูลเป็นรายปี ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล SET และ SETSMARTโดยศึกษาปัจจัย ต่างๆ 
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริการ 5 ปีย้อนหลังระหว่างปี พ .ศ. 
2554 ถึง 2558ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ทางสถิติเป็นข้อมูลผสม (Panel data) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรม SPSS 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีศึกษาบริษัท
ที่อยู่ในกลุ่มบริการ 71 บริษัท โดยใช้ข้อมูลรายปีระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง 2558 
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วิธีการวิจัย 
ศึกษาโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการน าเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา

โดยน ามาบรรยายถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ ทั้งในรูปแบบของตาราง ข้อความ แผนภูมิ หรือกราฟ
ต่างๆ หลักส าคัญของสถิติเชิงพรรณนานี้ คือ เก็บข้อมูลชนิดใดมาได้ก็จะอธิบายได้เฉพาะข้อมูลชนิดนั้น ไม่
สามารถน าไปใช้อ้างอิงถึงข้อมูลในส่วนอ่ืนๆ ได้ เช่น เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  71 บริษัท การ
บรรยายลักษณะของข้อมูลตลอดจนการวิเคราะห์และแปลผลจะเป็นเฉพาะในส่ วนของข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง71 บริษัท ผู้วิจัยไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงแทนทุนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้จึงเป็นการสรุปเฉพาะลักษณะที่ส าคัญของข้อมูลที่ศึกษาเท่านั้น 

 
ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างเงินทุนขนาดของบริษัท (Market Cap) ความสามารถในการ
ท าก าไร (Net Profit Margin) สภาพคล่อง (Current Ratio) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 
เป็นรายปี โดยรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล SETและ SETSMART 

2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กรณีศึกษาบริษัทที่อยู่ ในกลุ่ม
บริการโดยใช้ข้อมูลราปี ในช่วงปี 2554ถึง 2558 

3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ได้แก่โครงสร้างเงินทุนขนาด
ของบริษัท (Market Cap) ความสามารถในการท าก าไร (Net Profit Margin) สภาพคล่อง (Current 
Ratio) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 

4. เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์โดยวิธีวิ เคราะห์สัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression 
Analysis) และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเป็นเครื่องมือทดสอบความสัมพันธ์ 

5. ทดสอบสมมติฐาน 
6. วิเคราะห์และสรุปข้อมูล 
 

สรุปผล 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษั ทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
กรณีศึกษาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการ 71 บริษัท 5 ปีย้อนหลัง ระหว่าง 31 ธันวาคม 2554 ถึง 31 
ธันวาคม 2558ตัวแปรที่น ามาศึกษาคือ ตัวแปรตาม อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ ตัวแปรอิสระ ขนาดของ
บริษัท ความสามารถในการท าก าไร สภาพคล่อง และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์
ทางสถิติเป็นข้อมูลผสม (Panel data) วิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) การวิเคราะห์การถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรม SPSS 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กรณีศึกษาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังนี้ 
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 H1: ขนาดของบริษัท (MCAP) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มบริการ 
 ผลการศึกษาขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาด
ใหญ่จะมีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากธนาคารได้มากกว่าและยังสามารถระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้
โดยมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากบริษัทมีความมั่นคง เปิดมายาวนานเป็นที่รู้จักของประชาชน แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อกิจการมีขนาดใหญ่ขึ้นจะยิ่งเพ่ิมความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากหนี้สินได้มากขึ้น 
เนื่องจาก Credit Rating ของกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่ามักอยู่ในอันดับที่ดีกว่ากิจการที่มีขนาดเล็ก การก่อ
หนี้จึงท าได้ง่ายกว่าถึงแม้จะมีระดับหนี้สินในโครงสร้างเงินทุนสูงอยู่แล้วก็ตาม ดังนั้นระดับหนี้ของกิจการ
จึงเพ่ิมขึ้นตามงานวิจัยของ อุไรวรรณ ตั้งสัมพันธ์ (2552) ศึกษาขนาดของกิจการ มีทิศทางความสัมพันธ์
ของขนาดของกิจการพบว่ามีทิศทางเป็นบวกเนื่องจากขนาดของกิจการใหญ่ จะรับความเชื่อถือจากเจ้าหนี้
ในการกูยืมเงิน มีโอกาสที่จะล้มละลายต่ า  เจ้าหนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่ากิจการขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้
กิจการที่มีขนาดของกิจการที่ใหญ่กว่าจึงมีความสามารถท่ีจะกูยืมได้ในเงือนไขที่ดีกว่ากิจการขนาดเล็ก 
 H2: ความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มบริการ 
 ผลการศึกษาความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ขนาดและลักษณะของธุรกิจในกลุ่มบริการแยก
ออกเป็นหลายธุรกิจแต่ละธุรกิจมีความสามารถในการท าก าไรที่แตกต่างกัน เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่มี
เงินลงทุนมากและเสถียรภาพของบริษัทดีกว่า ท าให้ไม่มีความต้องการก่อหนี้ เพ่ิม และอาจขึ้นอยู่กับ
นโยบายในธุรกิจแต่ละธุรกิจว่ามีความต้องการในการเติบโตของธุรกิจอย่างไง ลักษณะของธุรกิจที่ต่างกัน 
ต้องการการลงทุนแตกต่างกันตามนโยบาย ผู้บริหารต้องหาเงินลงทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ าเพ่ือธุรกิจจะ
ได้มีก าไรที่สูง โดยพิจารณาจากแหล่งเงินทุนภายในบริษัทก่อนว่าเพียงพอต่อนโยบายหรือไม่ ถ้าบริษัท
สามารถด าเนินธุรกิจโดยมีอัตราก าไรสุทธิสูง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะใช้เงินจากก็จะใช้
เงินจากก าไรสะสมในการด าเนินการมากกว่าที่จะระดมเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์หรือระดมเงินจากการ
ขายหุ้นกู้ งานวิจัยของ อุไรวรรณ ตั้งสัมพันธ์ (2552) ความสามารถในการท าก าไร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล 
โดยมีทิศทางความสัมพันธ์เป็นลบแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศไทยจะ
มีการก าหนดโครงสร้างเงินทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการท าก าไรเป็นหลัก  
 H3: สภาพคล่องมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มบริการ 
 ผลการศึกษาสภาพคล่องของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีผลการด าเนินงานและมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนั้น จะไม่มีความต้องการการเงิน
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ลงทุนจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และระดมทุนจากการขายหุ้นกู้ งานวิจัยของอัศนัย ธุรวติกุล 
(2552) ศึกษาสภาพคล่องของกิจการ สมมติฐานที่ตั้งไว้คือ สภาพคล่องของกิจการมีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างเงินทุนในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ งานวิจัยของ บวรวิช สายชล
พิทักษ์ (2554) สภาพคล่องมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหนี้สินอย่างมีนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางลบ แสดงว่าหากสภาพคล่องเปลี่ยนแปลงไปโดยแปรตัวอ่ืนๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จะท าให้อัตราส่วนหนี้สินเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน และหากบริษัทมีสภาพคล่องที่ดี  บริษัทไม่มี
ความจ าเป็นต้องหาเงินทุนจากภายนอก 
 H4: อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มบริการ 
 ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อ
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทางสถิติแสดงว่าประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการบริหารงานโดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และได้ประโยชน์จะไม่ต้องการระดมเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์และระดมเงินจากการขายหุ้นกู้ โดยจะใช้
เงินจากส่วนของผู้ถือหุ้น และจากวิจัยของ ศิริวดี ประศาสตร์อินทาระ (2553) ศึกษาอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ของกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการ
จัดหาเงินทุนตามล าดับชั้น (Pecking Order Theory) ที่มีแนวคิดว่า หากกิจการมีความต้องการจัดหา
เงินทุนจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากภายในกิจการเป็นอันดับแรก แต่หากแหล่งเงินทุนภายในของกิจการมี
ไม่เพียงพอกับความต้องการ ผู้บริหารของกิจการจะต้องอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกโดยจะพิจารณา
จัดหาเงินทุนจากการก่อหนี้ ก่อนการพิจารณาการจัดหาเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น งานวิจัยของ กฤศกร
จิรภานุเมศ (2553) ได้ศึกษา 3 องค์ประกอบในการชี้วัดผลการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราก าไรสุทธิ 
โดยทั้ง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งกันและกันในระดับที่สูง และมีความเหมาะสมที่จะเป็น
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานขององค์กรในระดับที่สูงเช่นกัน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการของผู้บริหารส่งอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรยังพบว่า
ปัจจัยการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการของผู้บริหาร ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยผลการด าเนินงานขององค์กร 
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริการ พบว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์
ทางสถิติกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ ส่วนตัวแปรขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราส่วน
หนี้สินต่อสินทรัพย์ อย่างมีนัยส าคัญ ตัวแปรความสามารถในการท าก าไร และสภาพคล่องมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ อย่างมีนัยส าคัญ โดยปัจจัยต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจระดม
เงินทุนภายนอกของธุรกิจ และมีผลต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ว่าจะมีอัตราส่วนหนี้สูงหรือต่ าและ
ควรใช้เงินจากก าไรสะสมหรือการกูยืมจากแหล่งภายนอก โดยค านึงถึงความต้องการของบริษัท และการ
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ขยายธุรกิจ ท าให้ทราบว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ เพ่ือน ามาพิจารณาต้นทุนทางการเงินและ
โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจให้มีความเหมาะสมและจะประสบความส าเร็จมากน้อยแค่ไหนเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีเพ่ือมัน
มั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส าหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร การใช้แหลางเงินทุนจากหนี้สินในโครงสร้างเงินทุนควรใช้
ทฤษฏีในการตัดสินใจ ควรมีการก าหนดระดับหนี้สินเป้าหมาย หรือโครงสร้างเงินทุนจากหนี้สินใน
โครงสร้างเงินทุนเป้าหมายเพ่ือให้การก่อหนี้นั้นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และควรจะ
ใช้เงินทุนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ควรใช้ตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น อัตราดอกเบี้ยในตลาด สัดส่วนของผู้ถือหุ้น อั ตรา
ผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญ ระดับความผันผวนของสินทรัพย์ เป็น
ต้น 

3. การศึกษาครั้งนี้เลือกกลุ่มธุรกิจด้านการบริการ ในการวิจัยครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆได้มีการพัฒนาคิดค้นผลิตนวัตกรรม
ใหม่ขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน หรือ UAV : 
Unmanned Aerial Vehicle) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ ได้รับความสนใจและได้รับการพัฒนา โดยใน
การศึกษานี้มี 2 วัตถุประสงค์คือ 1. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการการใช้บริการ
ขนส่งโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ 2. ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งมีอิทธิพลกับความต้องการใช้
บริการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ 

 ข้อมูลการวิเคราะห์มาจากการเก็บแบบสอบถาม 400 ชุดโดยแบ่งเป็นสุ่มจากเขตราชเทวี และ
เขตบางเขนในจังกวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือท าการเก็บตัวอย่าง 300 ชุด และแบบสอบถามออนไลน์ 100 
ชุด โดยวิเคราะห์ 2 สมมุติฐาน คือ 1. เรื่องปัจจัยส่วนบุคคล 2. พฤติกรรมการใช้บริการขนส่งมีอิทธิพลต่อ
ความต้องการใช้บริการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านความน่าเชื่อถือ ควรเน้นการบริการที่มีมาตรฐาน มีความ
เชื่อถือได้ สามารถท างานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้ถูกต้องแม่นย า ในด้านความปลอดภัย 
การบริการการขนส่งต้องมีการประกัน หรือมีการป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้ใช้บริการ และในด้านการบริการ การที่ผู้บริการเข้าถึงได้ง่ายในการใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต และ
ผ่านมือถือ สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าที่ต้องการได้อย่างทันท่วงที และบริการหลังการขายที่
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ตอบสนองตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ จะเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ขนส่งมีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน 
 
ค าส าคัญ: การขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ 
 
ABSTRACT 
 Now technology advanced quickly. In many countries have developed 
innovative products to facilitate various aspects. Drones or UAV: (Unmanned Aerial 
Vehicle) is another technology that has been developed continuously. Since the 
military to spy at present can be applied in other fields such as photography / video 
from a high angle to transportation 
 The study had two objectives. 1. Personal factors are associated with the 
need to use transportation by Drone.  2. To examine the influence the transport 
demand for transportation services in the form of Drone 

The sample sizes of this research were 400 samples. The data was collected 
300 from Ratchathewi  and Bangkan and 100 using the online questionnaire. The 
statistics used for analyzing the data were percentage, Weight Mean Score, Chi-Square, 
ONE-WAY ANOVA F-test and Logistic Regression Analysis. The results of the research 
found that; 
 Most respondents were female, age of 25 -29  years, held Bachelor's degree, 
works as private company employees, average incomes around 25,001-35,000 baht per 
month, using transport service 2 -3  times per year, choose Thailand Post service and 
almost think Drone can transport service in Bangkok  

The findings showed, pointed out, revealed that  Personal factors affect 
the behavior of the service varies according to demographic characteristics. In reliability 
should focus on service standards. Reliability Work meets the needs of service users. 
Accurate Security Transportation services must be guaranteed or to prevent its damage 
to reassure users. And in terms of service the easy access to the services available 
through the Internet. And mobile you can check the status of product they want 
quickly. And after-sales service to meet the needs of service users. Are the main factors 
that affect the behavior of transport influence the demand for transportation services in 
the form of drones. 
 
KEYWORDS: DRONE FOR TRANSPORTATION/ LOGISTIC SERVICES IN PHAYATHAI AND 
BANGKAN 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประเทศผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ดังนั้นการขนส่งจึงถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทาง
บก ทางน้ า ทางอากาศ เพราะช่วยในการอ านวยความสะดวกได้อย่างมากมาย และปัจจุบันมีแนวโน้มใน
การต้องการการขนส่งเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งส่งได้ตรงเวลา สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น ผู้ประกอบการจึง
จ าเป็นต้องสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการขนส่ง เพ่ือตอบสนองลูกค้าได้ดีขึ้น สามารถลดต้นทุนได้ 
ท าให้ผลก าไรเพิ่มขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  

การขนส่งถือได้ว่าหลักส าคัญของแทบทุกภาคธุรกิจเนื่องจากเป็นส่วนในการเชื่อมโยงกิจกรรม
อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การจัดการคลังสินค้า รวมไปถึงการให้บริการลูกค้า และค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนทั้งหมด กล่าวคือ การขนส่งที่มีประสิทธิภาพนอกจากต้อง
สามารถรับและส่งสินค้าให้ตรงเวลา สินค้าอยู่ในสภาพดี และอยู่ในต้นทุนที่เหมาะสมด้วย (ศิลป์ชัย อุ่น
อรุณ, 2554) 

กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีการขนส่งมากที่สุดอีกเมืองหนึ่ง ผู้บริโภคมีความต้องการ
ในการขนส่งเป็นอย่างมากมาก ดังนั้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ต้องมีการจัดส่งที่รวดเร็ว 
แต่มีปัญหาส าคัญคือ การจราจร ถือว่าเป็นปัญหาหลักของกรุงเทพมหานคร ทางรัฐบาลมีการแก้ไขปัญหา
นี้อย่างมากมาย แต่ก็ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรที่เพ่ิมขึ้นได้ เนื่องจากมีการเพ่ิมจ านวนของ
รถยนต์ทุกปีอย่างต่อเนื่อง  
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้ประกอบการหันมาเห็นความส าคัญของการขนส่งกันมากข้ึนโดยมีการ
พัฒนาระบบการขนส่ง พัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการอ านวยความสะดวก โดรนหรือ อากาศยานไร้
คนขับ ถือเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกพัฒนา ให้ตอบโจทย์ ในด้านการท างานแทนมนุษย์ สามารถบินได้
ในพ้ืนที่คับแคบและอันตราย และใช้งานได้หลายรูปแบบ สามารถส่งเอกสารพัสดุเข้าไปในพ้ืนที่  ที่ตัว
บุคคลเข้าไปไม่ถึง หรือพ้ืนที่ ที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายได้ ไม่ต้องเจอกับปัญหารถติด หรือปัญหาการเข้าถึง
ต่างๆ โดยโดรนเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทกับการขนส่งกับโลกเรามากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับวงการโลจิสติกส์อีกทางหนึ่งซึ่งทางผู้จัดท าได้เห็นโอกาสในการศึกษาการขนส่ง
รูปแบบใหม่โดยใช้ อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนมา ใช้ในการส่งเอกสารพัสดุ ต่างๆ ในพ้ืนที่ที่ยาก
เข้าถึง ทั้งลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน ส าหรับสินค้าที่การเวลาในการขนส่งและ สินค้าที่มีมูลค่า ไม่ต้อง
เจอกับปัญหารถติด เป็นการท้าทายการขนส่งทางอากาศแบบใหม่อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความต้องการการใช้บริการขนส่งโดยใช้โดรน 
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการขนส่งกับความต้องการใช้บริการขนส่งในรูปแบบอากาศยาน

ไร้คนขับ 
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สมมติฐานของงานวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้บริการโดรนที่แตกต่างกัน โดยเบ่ง

เป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
2. พฤติกรรมต่างกันส่งผลต่อความต้องการในการใช้บริการขนส่งในรูปแบบอากาศยาน     ไร้

คนขับต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 
ตัวแปรต้น (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

ความตอ้งการในการใชบ้ริการขนส่ง
รูปแบบอากาศยานไร้คนขบั 

 ดา้นความน่าเช่ือถือ 

 ดา้นความปลอดภยั 

 ดา้นราคา 

 ดา้นการบริการ 

  
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพสมรส 

 ระดบัการศึกษา 

 รายไดต่้อเดือน 

 อาชีพ 
 

ลกัษณะพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 

 ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

 บริษทัท่ีจา้งขนส่ง 

 ประเภทของส่ิงของในการขนส่ง 

 จ านวนน ้าหนกัของส่ิงของ 

 ลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการ 

-  
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The Momentum (2016) ได้เขียนบทความเรื่อง อเมซอนได้ท าการพัฒนาการขนส่งรูปแบบ
ใหม่ ในชื่อ Prime Air เป็นการขนส่งโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โดยจะใช้เวลาเพียงแค่ 30 
นาที โดยท าการบินที่ระยะ 200-400 ฟุตเหนือพ้ืนดิน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา Amazon ได้
ทดลองส่งของโดยการใช้โดรน หรือ Amazon Prime Air เป็นครั้งแรกในเมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 
และสินค้าดังกล่าวก็คือเครื่องเล่นเกมและสตรีมมิง Amazon Fire TV กับถุงป๊อปคอร์น โดยใช้เวลาเพียง   
13 นาทีเท่านั้น นับตั้งแต่วินาทีที่กดสั่ง จนลูกค้าได้รับสินค้า ปัจจุบัน Amazon Prime Air อยู่ในระหว่าง
การทดสอบและให้บริการลูกค้าที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวเท่านั้น แต่ทางบริษัทจะเปิดให้บริการแก่ลูกค้า
เพ่ิมมากข้ึน ในบริเวณที่อยู่ห่างจากศูนย์กระจายสินค้าหรือ Fulfillment Center ของ Amazon ในเคม
บริดจ์ไม่ก่ีไมล์  

แต่เนื่องจากที่เทคโนโลยีโดรน เป็นเทคโนโลยีใหม่จึงท าให้ ผู้บริโภคสงสัย สงสัยว่าบริการของ 
Amazon Prime Air จะรองรับสินค้าที่มีน้ าหนักมากขนาดไหนและความปลอดภัยเป็นอย่างไร  
Amazon ได้ชี้แจงดังนี้ เช่น Amazon Prime Air จะจัดส่งพัสดุที่มีน้ าหนักไม่เกิน 5 ปอนด์ ภายใน 30 
นาทีหรือน้อยกว่านั้น ส่วนโดรนส าหรับการขนส่งนั้นผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนสูง และ
เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลทุกครั้งในระหว่างการทดสอบ เพ่ือน ามาพัฒนาระบบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น Amazon เผยว่าตอนนี้ได้รับอนุญาตจากสหราชอาณาจักร โดย
หน่วยงาน Cilvil Aviation Authority หรือ CAA ให้เริ่มทดสอบโดรนเพ่ือใช้ในการส่งสินค้าได้ และการ
ที่หน่วยงานได้อนุญาตให้ใช้โดรนจะเป็นการช่วยนวัตกรรม 3 อย่าง คือ ช่วยขยายการให้บริการในพ้ืนที่
ชนบทและนอกเมือง, ทดสอบประสิทธิภาพเซนเซอร์ในการท าให้แน่ใจว่าโดรนสามารถตรวจสอบและ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้ และโดรนสามารถบินได้อัตโนมัติ ใช้คนเพียงคนเดียวคุมโดรนหลายตัว ซึ่งถือเป็น
การยกระดับบริการจัดส่งสินค้าทางอากาศไปอีกข้ันหนึ่ง 

Renee Knight (2014) ได้กล่าวถึงบทวิจัยของ Johns Hopkins ในเรื่อง Researchers Use 
UAS to Transport Blood โดยการวิจัยนี้เจ้าหน้าที่จะใช้โดรนในการขนส่งเลือดและตัวอย่างทางการ
แพทย์อ่ืน ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยให้คนที่อยู่ในสถานที่ห่างไกลและที่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย โดยการวิจัยในครั้งนี้ ใช้อาสาสมัครบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลจอห์นฮอปกินส์ 336 
ตัวอย่างจะแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ประเภทในแต่ละเคมีในเลือดและการทดสอบการแข็งตัว
ตามล าดับ  168 ตัวอย่างจะถูกส่งโดยวิธีปกติ ขณะที่เหลืออีก 168 ตัวอย่างจะถูกส่งโดยใช้โดรน  

สรุปผลการทดสอบพบว่า ระยะทางไม่มีผลกระทบต่อผลการทดสอบของเลือด แต่สิ่งที่ประสบ
ความส าเร็จก็คือ การให้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ห่างไกล ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่มีการแพทย์
สมัยใหม่ แต่โดรนจะช่วยให้การเข้าถึงเป็นไปได้ง่ายขึ้น และนักวิจัยยังคิดต่อไปอีกว่า นอกจากจะขนส่ง
ระหว่างโรงพยาบาลแล้ว โดรนยังสามารถขนส่งในเมืองใหญ่เพ่ือเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดอีกกด้วย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในเขตพญาไทและเขตบางเขน   
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2 เขต ประกอบด้วย เขต
ราช เทวี  จ านวน 31,916 คน (ส านั กงาน เขตราชเทวี ,2559) และ เขตบางเขน   ประชากร
ทั้งสิ้น   191,031  คน (ส านักงานเขตบางเขน,2559) รวมทั้งสิ้น 2 เขต เป็นจ านวน 222,947 คน ใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ได้จากการค านวณ
ของ Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List) 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริการขนส่งเป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check 
List) 

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการใช้การขนส่งรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ 
ส่วนที่ 4 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการใช้บริการ

ขนส่งรูปแบบอากาศยานไร้คนขับซึ่งเป็นค าถามมาตรส่วนค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scaleก าหนดค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 95% ได้ค่า α = 0.877 หมายความว่าแบบสอบถามที่น าไปทดสอบมี
ความน่าเชื่อถือ 89% 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาการศึกษาความต้องการใช้บริการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ ใน
เขตพญาไทและเขตบางเขน  สรุปผลได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  จากการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 430 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ รู้จักโดรนมากกว่าไม่รู้จัก เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 25-29 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,001-35,000 บาท (ตารางที่ 1.1) 
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ตารางท่ี 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
หญิง 246 57.2 
รู้จักโดรน 300 69.8 
อายุ 25 – 29 ปี 142 33.0 
ปริญญาตรี     249 57.9 
พนักงานบริษัทเอกชน   186 43.3 
25,001-35,000 บาท 110 25.6 
ประมาณ 1-3 ชั่วโมงต่อวัน 159 39.75 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้การขนส่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษา จากการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะส่งของ 2 -3 ครั้งต่อปี และใช้
บริการการขนส่งของไปรษณีย์ไทย เฉลี่ยน้ าหนักในการส่งแต่ละครั้งอยู่ที่ น้อยกว่า 1 กิโลกรัม และ ส่ง
เอกสารมากท่ีสุด ความคิดเห็นต่อการขนส่งโดยใช้โดรนส่วนใหญ่คิดว่าโดรน ควรให้บริการขนส่ง เอกสาร 
ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีผลต่อการใช้บริการขนส่งโดยโดรน คือ ความน่า เชื่อถือ และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่คิดว่า โดรนสามารท าการขนส่งได้  (ตารางที่ 1.2) 
 
ตารางท่ี 1.2 พฤติกรรมในการใช้การขนส่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อมูล Place Promotion 
ใช้บริการขนส่ง 2-3 ครั้งต่อปี  102 23.7 

ใช้บริการไปรษณีย์ไทย 309 71.9 
น้ าหนักเฉลี่ยส่งน้อยกว่า 1 กิโลกรัม 276 64.2 

ส่งเอกสาร 220 51.2 
ความน่าเชื่อถือ  117 27.2 

โดรนสามารถส่งของได้ 209 48.6 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการในการใช้บริการขนส่งรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน 
 จากการศึกษา พบว่าระดับความพึงพอใจ หรือความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการใช้บริการ
ขนส่งโดยใช้โดรน ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย ด้านราคา และด้าน
การบริการมีระดับความส าคัญมาก (ตารางท่ี 1.3) 
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ตารางท่ี 1.3 การวิเคราะห์ความต้องการในการใช้บริการขนส่งรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน 
 

  
ด้านความ
น่าเชื่อถือ 

ด้านความ
ปลอดภัย ด้านราคา ด้านการบริการ 

  ค่าเฉลี่ย 3.438 3.531 4.088 3.794 
  S.D. 0.802 0.678 0.954 1.095 
  ความหมาย มาก มาก มาก มาก 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความต้องการในการใช้การขนส่ง
ในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้บริการโดรน โดยเบ่ง
เป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 เพศ : จากการทดสอบ พบว่าเพศกับความต้องการในการใช้บริการขนส่งโดยใช้โดรน มี
ความสัมพันธ์กัน ในเรื่อง ประเภทสิ่งของที่ควรจะใช้บริการการขนส่งโดยใช้โดรน ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
การขนส่งโดยใช้โดรน และโดรน สามารถให้บริการขนส่งได ้

 อายุ : จากการทดสอบ พบว่าอายุกับความต้องการในการใช้บริการขนส่งโดยใช้โดรน มี
ความสัมพันธ์กัน ในเรื่อง ประเภทสิ่งของที่ควรจะใช้บริการการขนส่งโดยใช้โดรน ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้
การขนส่งโดยใช้โดรน และโดรน สามารถให้บริการขนส่งได ้

 ระดับการศึกษา : จากการทดสอบ พบว่าระดับการศึกษามีกับความต้องการในการใช้บริการ
ขนส่งโดยใช้โดรน มีความสัมพันธ์กัน ในเรื่อง ประเภทสิ่งของที่ควรจะใช้บริการการขนส่งโดยใช้โดรน 
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้การขนส่งโดยใช้โดรน และโดรน สามารถให้บริการขนส่งได ้

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน : จากการทดสอบ พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีกับความต้องการในการ
ใช้บริการขนส่งโดยใช้โดรน มีความสัมพันธ์กัน ในเรื่อง ประเภทสิ่งของที่ควรจะใช้บริการการขนส่งโดยใช้
โดรน ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้การขนส่งโดยใช้โดรน และโดรน สามารถให้บริการขนส่งได้ (ตารางท่ี 1.4) 
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ตารางท่ี 1.4 ความสัมพันธ์ของเพศต่อความคิดเห็นในการใช้บริการขนส่งโดยใช้โดรน 
 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ความคิดเห็นในการใช้
บริการขนส่งโดยใช้โดรน 

  
Sig ความหมาย 

เพศ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้
บริการ 

5.574 0.000* มีความสัมพันธ์ 

โดรนสามารถส่งของได้  2.781 0.006* มีความสัมพันธ์ 

อายุ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้
บริการ 153.204 0.000* 

มีความสัมพันธ์ 

 
โดรนสามารถส่งของได้  118.078 0.000* มีความสัมพันธ์ 

ระดับ
การศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้
บริการ 213.029 0.000* 

มีความสัมพันธ์ 

 
โดรนสามารถส่งของได้  26.494 0.000* มีความสัมพันธ์ 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้
บริการ 304.473 0.000* 

มีความสัมพันธ์ 

โดรนสามารถส่งของได้  162.101 0.000* มีความสัมพันธ์ 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
 

 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการขนส่งมีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการขนส่งใน
รูปแบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน โดยแบ่งเป็น ความถี่ในการใช้บริการการขนส่ง, รูปแบบในการใช้
บริการการขนส่ง, ประเภทของสิ่งของที่ส่งบ่อยครั้งที่สุด และ จ านวนน้ าหนักโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการส่ง
สินค้า 

 ความถี่ในการใช้บริการการขนส่ง : จากการวิเคราะห์พบว่า ความถี่ในการขนส่ง ที่แตกต่าง
กันอิทธิพลต่อความต้องการในการใช้บริการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ แตกต่างกัน  (ตารางที่ 
1.5) 
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ตารางที่ 1.5 ความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้บริการการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ในการ
ใช้บริการการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน : ด้านความถี่ในการใช้บริการ
การขนส่ง 

 
พฤติกรรมใน
การขนส่ง 

ความต้องการในการใช้
บริการการขนส่งโดยใช้ 

โดรน 
 F Sig ความหมาย 

 
ความถี่ในการใช้

บริการการ
ขนส่ง 

1.ด้านความน่าเชื่อถือ 14.976 0.000* แตกต่างกัน 
2.ด้านความปลอดภัย 7.845 0.000* แตกต่างกัน 
3.ด้านราคา 4.088 0.000* แตกต่างกัน 
4.ด้านการบริการ 3.939 0.000* แตกต่างกัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 ด้านรูปแบบที่ใช้ในการใช้บริการขนส่ง : จากการวิเคราะห์พบว่า ว่า รูปแบบที่ใช้ในการใช้
บริการขนส่ง ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความต้องการในการใช้บริการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้
คนขับ ต่างกัน   (ตารางท่ี 1.6) 
 
ตารางท่ี 1.6 ความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้บริการการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการ

ใช้บริการการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน : ด้านรูปแบบที่ใช้ในการใช้
บริการขนส่ง  

 
พฤติกรรมในการ

ขนส่ง 
ความต้องการในการใช้

บริการการขนส่งโดยใช้ โด
รน 

 F Sig ความหมาย 

 
รูปแบบท่ีใช้ในการ
ใช้บริการขนส่ง 

 

1.ด้านความน่าเชื่อถือ 3.850 0.002* แตกต่างกัน 
2.ด้านความปลอดภัย 2.030 0.073 ไม่แตกต่างกัน 
3.ด้านราคา 1.852 0.102 ไม่แตกต่างกัน 
4.ด้านการบริการ 3.235 0.007* แตกต่างกัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
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 ประเภทของสิ่งของที่ส่งบ่อยครั้งที่สุด : จากการวิเคราะห์พบว่า ประเภทของสิ่งของที่ส่ง      ที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความต้องการในการใช้บริการขนส่งในรูปแบบโดยโดรน ต่างกัน  (ตารางที่ 1.7) 
ตารางที่ 1.7 ความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้บริการการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการใช้

บริการการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน : ด้านประเภทของสิ่งของที่ใช้
บริการการขนส่ง 

 
พฤติกรรมในการ

ขนส่ง 
ความต้องการในการใช้
บริการการขนส่งโดยใช้ 

โดรน 
 F Sig ความหมาย 

 
ประเภทของ

สิ่งของท่ีใช้บริการ
การขนส่ง 

 

1.ด้านความน่าเชื่อถือ 18.519 0.000* แตกต่างกัน 
2.ด้านความปลอดภัย 40.332 0.00* แตกต่างกัน 
3.ด้านราคา 13.909 0.000* แตกต่างกัน 
4.ด้านการบริการ 19.527 0.000* แตกต่างกัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 จ านวนน้ าหนักโดยเฉลี่ยต่อการใช้บริการการขนส่ง : จากการวิเคราะห์พบว่า ว่า จ านวน
น้ าหนักโดยเฉลี่ยต่อการใช้บริการการขนส่ง ที่แตกต่างกันกัน มีอิทธิพลต่อความต้องการในการใช้บริการ
ขนส่งในรูปแบบ (ตารางท่ี 1.8) 
 
ตารางท่ี 8 ความแตกต่างของพฤติกรรมในการใช้บริการการขนส่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ 

ในการใช้บริการการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน : ด้านจ านวนน้ าหนักโดย
เฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการการขนส่ง  
 

พฤติกรรมในการ
ขนส่ง 

ความต้องการในการใช้
บริการการขนส่งโดยใช้ โด

รน 
 F Sig ความหมาย 

 
จ านวนน้ าหนักโดย
เฉลี่ยต่อครั้งในการ
ใช้บริการการขนส่ง 

 

1.ด้านความน่าเชื่อถือ 4.458 0.012* แตกต่างกัน 
2.ด้านความปลอดภัย 3.852 0.022* แตกต่างกัน 
3.ด้านราคา 1.053 0.350 ไม่แตกต่างกัน 
4.ด้านการบริการ 23.696 0.000* แตกต่างกัน 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 



298 
 

การอภิปรายผล  
 จากการศึกษา เรื่อง ความต้องการใช้บริการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ ใน          เขต
พญาไทและเขตราชเทวี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. จากการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา อาชีพ     
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจาการบริการขนส่งโดยใช้โดรนเป็นเรื่องใหม่                 
ทั้งประสบการณ์และความรู้ที่แตกต่างกันท าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้บริการขนส่งโดยใช้โด
รน ต่างกัน สอดคล้องกับ งานวิจัย พฤติกรรมของผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขา ส าเหร่ นฤ
มล พันธ์เตี้ย : (2556) พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ ใช้บริการย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ โดยเพศที่ต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรมการใช้บริการ แตกต่างกันออกไป ผู้ที่มีอายุต่างกัน
พฤติกรรมในการใช้บริการ ก็ต่างไปตามประสบการณ์ที่เคยใช้บริการ คนที่มีการศึกษาสูงจะมีการวิเคราะห์ 
หรือสืบค้นข้อมูล ก่อนที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ส่วนคนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมีค่านิยมในการใช้บริการที่
ต่างกัน และ คนที่มีรายได้สูงย่อมมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูงมากกว่ารายได้ต่ า ซึ่ ง            จะวิเคราะห์
จากความต้องการจริง 

2. ด้านความน่าเชื่อถือ การขนส่งโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ถือว่าเป็นการขนส่ง
รูปแบบใหม่ผู้ใช้บริการยังไม่มีความมั่นใจ ดังนั้นควรจะเน้นการบริการที่มีมาตรฐาน มีความเชื่อถือได้ 
สามารถท างานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้ถูกต้องแม่นย า สอดคล้องกับ ฐาปนา พงศ์ธน
ไพบูลย์ (2556) การศึกษา ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้ระบบติดตามการขนส่งสินค้าของบริษัท ดี.ที.ซี.เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด ด้านความเชื่อถือได้ ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมมีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด มีการให้บริการตามสัญญาอย่างมีคุณภาพ มีความถูกต้อง
แม่นย า จนท าให้ลูกค้ามีความพอใจในการบริการและการบริการที่อย่างมีคุณภาพยังเพ่ิมความเชื่อมั่นใน
การบริการการขนส่งให้กับลูกค้า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในการบริการการขนส่งได้  และ ผู้
ให้บริการมีความรู้ความสามารถช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ด้านความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจในการใช้บริการมากข้ึนถ้า
เกิดว่า ในการให้บริการการขนส่งนั้น มีการประกัน หรือมีการป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสี ยหาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศิลป์ชัย อุ่นอรุณ (2554)  การศึกษาความสัมพันธ์ระกว่างคุณภาพให้บริการ การปฏิบัติงาน
เพ่ือก าจัดความสูญเปล่า และประสิทธิภาพการขนส่งทางบก กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จ ากัด 
พบว่าผู้ใช้บริการจะเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการบริการการขนส่ง คือการที่บริษัท มีอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยของสินค้าเพ่ือป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหาย อีกทั้งยังบริษัทยังมีระบบติดตามงานจัด
ส่งผ่านดาวเทียม หรือ LTS (Logistics Tracking System) ซึ่งท าให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะใน
การจัดส่งสินค้าได้ง่ายๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้บริการ  

4. ด้านการบริการ ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวไกล สามารถเข้าถึงได้ทุกพ้ืนที่ จนท าให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป มีความต้องการ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ทันใจ และยังคงไว้ซึ่ง
ความปลอดภัย ดังเช่นการให้บริการการขนส่ง ผู้ใช้บริการต้องการ สื่อที่เข้าถึงได้ง่ายในการใช้บริการ เช่น
สามารถสั่งของ ส่งของ หรือ ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต และผ่านมือถือ สามารถตรวจสอบ
สถานะของสินค้าที่ต้องการได้อย่างทันท่วงที นอกจากสื่อใหม่ๆแล้ว ผู้ใช้บริการยังคงคาดหวังเกี่ยวกับ
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บริการหลังการขายอีกด้วย ว่าผู้ให้บริการมีความสามารถ มีจิตใจในการให้บริการ สามารถตอบค าถามได้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย ฐาปนา พงศ์ธนไพบูลย์ (2556)  การศึกษา
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้ระบบติดตามการขนส่งสินค้าของบริษัท ดี .ที .ซี .เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
ผู้ใช้บริการมีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากเนื่องจากบริษัทได้มีการน าเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มี
ศักยภาพ และสามารถใช้งานได้ง่าย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีผลกับการตัดสินใจในการ
เลือกใช้บริการขนส่ง  
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการขนส่ง ที่มีผล ต่อความต้องการในการในการใช้บริการ
ขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรน าแนวทางจากการศึกษามาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการด าเนินงาน ซึ่งสามารถก าหนด แนวทางในการให้บริการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้คนขับ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 1. ควรพิจารณาถึง แนวทางของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเรื่อง เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ที่มี
พฤติกรรมที่ต่างกัน เพ่ือเป็นการก าหนดกลยุทธ์ในการท าธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้บริการการขนส่งโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มีการให้ความรู้กระตุ้น
การอยากใช้บริการมากขึ้น 
 2.  ด้านความน่าเชื่อถือ ควรให้ความส าคัญกับความแตกต่างด้านเพศ อายุ ควรเน้นในเรื่องการ
สร้างความน่าเชื่อถือในการใช้บริการขนส่งโดยอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เนื่องจาก การขนส่งโดยใช้
โดรนเป็นการขนส่งรูปแบบใหม่จึงท าให้กลุ่มตัวอย่าง มีความไม่มั่นใจในศักยภาพของการท างานของ
อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ควรจะให้ความรู้ เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน หรือให้มีการ
ทดลองใช้การบริการขนส่งแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อน เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
และควรพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
มีใบรับรองของคนควบคุมอากาศยานไร้คนขับ  
 3. ด้านความปลอดภัย ควรให้ความส าคัญกับประเภทสิ่งของที่ต้องการใช้บริการ เนื่องจากโดรน
เป็นการบริการขนส่งรูปแบบใหม่ ควรเน้นย้ าให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในการบริการควรมีการประกัน
สินค้าเพ่ือป้องกันสินค้าเสียหาย  เช่น การขนส่งสิ่งของที่มีราคามีค่า ควรมีการประกันสินค้าตามลักษณะ
ของสินค้า เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ว่า ออกเดินทาง
จากต้นทางไปยังปลายทาง และมี เวลาก าหนดที่ชัดเจน และ ควรมีกฎระเบียบที่ให้พนักงานและ 
ผู้ใช้บริการปฏิบัติ เพ่ือป้องกันเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้น และควรมีระบบติดตามขั้นตอนการสั่งของที่
ผู้ใช้บริการสามารถเช็คสถานะของสินค้าได้อย่างทันท่วงที  
 4. ด้านราคา ควรมีการตั้งราคาให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้าขนาดน้ าหนักของงสินค้า เพื่อ และ
การบริการ เพ่ือเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และมีการบอกราคาตามชนิดของสินค้า  และขนาดน้ าหนัก
ให้ชัดเจนกับประเภทของสิ่งของ มากกว่าราคาเหมาจ่ายต่อครั้ง เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการบริการ 
 5. ด้านการบริการ ควรให้ความส าคัญกับความแตกต่างของเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่ส่งผล
ต่อความต้องการในการใช้บริการขนส่งที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการ ความเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
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อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และการให้ข้อมูลข่าวสารและวิธีการใช้บริการ มี
การเข้าถึงการบริการที่ง่ายโดยผ่าน Facebook,Website,Line และ Application ต่างๆ ควรมีวิธีการใช้
ที่ชัดเจน เพ่ือให้ง่ายต่อเข้าถึงทุกกลุ่มของผู้ใช้บริการ และควรมีการฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
อากาศยานไร้คนขับและ มีการออกใบรับรองของพนักงานที่ขับอากาศยานไร้คนขับให้มีมาตรฐานมีความ
ปลอดภัย และมีระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้โดยง่าย และมีการ
ช าระเงินออนไลน์ได้อีกด้วย เพราะกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันต้องการความสะดวกสบาย ซึ่งการมีสื่อออนไลน์
จะช่วยง่ายต่อการตัดสินใจ  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ศึกษาเรื่องกฎหมายหรือเส้นทางการบินในการให้บริการของอากาศยานไร้คนขับ 
2. ศึกษาความต้องการของการส่งยารักษาโรคจากโรงพยาบาลในเมืองไปยังสถานีอานามัย 
3. ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการบินของอากาศยานไร้คนขับ  
4. ศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการการขนส่งในรูปแบบอากาศยานไร้

คนขับ เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศ
อินเดีย และเพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ราคาส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย (FOB) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 - 2558 เป็น
ระยะเวลาทั้งหมด 14 ปี โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์การค้าไทยกับ
อินเดีย และโครงสร้างการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง การแยกประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง และการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ โดยใช้วิธีแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Regression Analysis) และการประมาณค่าโดย
วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squaures-OLS) 
 ผลการวิจัยพบว่า ราคาอาหารสัตว์เลี้ยงที่ประเทศไทยส่งออกไปประเทศอินเดีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศอินเดีย สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ
ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียได้ร้อยละ 95.7 โดยมีค่า F-statistics เป็น  36.671 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 การทดสอบสหสัมพันธ์ในตัวแปร (autocorrelation) ผลปรากฏว่าค่า Durbin-Watson 
(D.W.) เท่ากับ 2.089 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 2 จึงสรุปได้ว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ในตัว 
 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเชิงซ้อน พบว่า เมื่อราคาอาหารสัตว์เลี้ยงที่ประเทศ
ไทยส่งออกไปประเทศอินเดีย เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศ
อินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามร้อยละ 1.632 เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันร้อยละ 4.913 และเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศอินเดียเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 
1 จะท าให้ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันร้อยละ 2.772 
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 แนวทางในการปรับปรุงการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย ควรใช้กลยุทธ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยอาศัยศักยภาพในการผลิตสินค้าที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบอยู่ คิดค้น พัฒนาและวิจัย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเน้นที่คุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในปัจจุบัน ที่ใส่ใจในสุขภาพของ
สัตว์เลี้ยง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่รัฐบาลก าหนด 
ค าส าคัญ: ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย 
 
ABSTRACT  
 This research aims to study the factors that affect the amount of pet food exported to 
India and to study ways to increase the amount of pet food exported to India. The secondary data 
included pet food exports to India (FOB), currency exchange rates, and the Gross Domestic 
Product of India from 2001- 2015 (that is 14 years by using descriptive analysis). The study and 
analysis of trade relations with India and Thailand showed the structure of exports of pet food. 
Quantitative analysis methods used Multiple Regressive Analysis and estimate by Ordinary Least 
Squares-OLS. 
 The research findings showed that the price of pet food exported to India, foreign 
exchange rates and gross domestic product of India can describe the changes in the volume of 
exports of pet food to India at 95.7 percent, having the F-statistics at 36.671 which was statistically 
significant at 95 percent of the confidence level. For the correlation test (Autocorrelation), it was 
found that Durbin-Watson (D.W.) equals 2.089, which is closer to 2.  This means that there is no 
problem with the autocorrelation. 
 The analysis of the coefficients of the regression complexes found that when the price of 
pet food exported to India changed by 1 percent, it had an inverse effect on the quantity of pet 
food exported to India by 1.632 percent. A change of 1 percent in the foreign exchange rate made 
the pet food exports to India change in the same direction by 4.913 percent. Moreover, a change 
of gross domestic product of India by 1 percent made the pet food exports to India change in the 
same direction by 2.772 percent. 
 To improve pet food exports to India, Thailand should use strategies to develop new 
products, discover, develop and conduct research for new products emphasizing its quality to be 
in accordance with current conditions concerning health of pets, which must meet the standards 
of pet food set by the government. 
 Suggestions to improve pet food products exported to India are as follows: 
1. The government should establish policies and give guidelines to promote the export 
development of Thailand pet food including planning, manufacturing, and marketing promotions, 
which help to bring Thailand pet food exports up to the required standard. 
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2. Research and development, using technology to produce quality products should be 
conducted in order to reduce production costs and price competition. This will help to gain 
quality products and value. 
3. An association of pet food exporters to India should be established to set rules and regulations 
and help with new rules and regulations set by the Indian government. 
4. The Thai government should help producers of pet food in Thailand by organizing trade fairs in 
India. Inviting members of private sector who are interested in exporting pet food to India for 
business negotiation is suggested. 
KEYWORDS: Export volume of pet food to India 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยในปี 2558 ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อัตรา 10% ต่อปี ปัจจัยที่ผลักดันให้ตลาดยังคงเติบโต เกิดจากกระแสการเลี้ยงสัตว์ที่มีมากขึ้น โดยธุรกิจอาหาร
สัตว์เลี้ยงสร้างมูลค่าการส่งออกให้ประเทศไทยกว่า 30,500 ล้านบาทต่อปี ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 7 ปี และ
คาดว่าจะมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ (ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ,2559) 
 ตลาดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจมากที่สุดอีกประเทศหนึ่งคือ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดใหม่
ของไทยที่ก าลังเติบโต โดยตั้งแต่ปี 2553 - 2558 อินเดียมีอัตราการเติบโตของยอดขายอาหารสัตว์เป็นอันดับ
หนึ่งในภูมิภาคเอเชีย คือ 13.8% คิดเป็นมูลค่า 820 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่สินค้าไทยในสายตาชาว
อินเดียเป็นสินค้าคุณภาพดี มาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับค่อนข้างมาก โดยพ้ืนฐานแล้วชาวอินเดียเป็นคนที่
มีความเมตตาและรักสัตว์ เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาที่ไม่เบียดเบียนสัตว์โลก โดยเห็นได้ชัดเจนจากจ านวน
ประชากรสัตว์เลี้ยงที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกในอนาคต  
 แนวโน้มการเติบโตของอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศอินเดียเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 
2013 ตลาดอาหารสุนัขมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 4,263.1 ล้านรูปี และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 
2013 - 2018 อยู่ที่ปีละ 13.7% ตลาดอาหารแมวส าเร็จรูปมีแนวโน้มที่จะเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2013 - 2018 
ในอัตรา 8.6% ต่อปี และตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ มีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก โดยมีมูลค่าตลาดอยู่เพียง 11.7 
ล้านรูปี และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหว่าง ปี 2013 - 2018 อยู่ที่ประมาณ 11.9% ต่อปี (Thai 
Trade Center,Mumbai , 2013) 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไป
ประเทศอินเดีย ส าหรับเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงให้เกิดประสิทธิภาพใน
การตอบสนองต่อการเติบโตของตลาดประเทศอินเดีย โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านราคา และปริมาณการส่งออก 
เพ่ือให้เกิดรายได้ของประชากรไทย และเกิดประสิทธิภาพการส่งออกสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 1. ราคาส่งออกอาหารสัตว์ (FOB) มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการ
ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย 
 2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการ
ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย 
 3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศอินเดียมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณการน าเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
      ตัวแปรต้น (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ได้แก่ 
ราคาส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย (FOB) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 - 2558  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ราคาส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย 

(FOB)  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 -2558 เป็น
ระยะเวลาทั้งหมด 14 ปี โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานของกรมส่งเสริมการส่งออก ส านักงานคุณภาพอาหารสัตว์
กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ เอกชน และเว็บไซต์ต่างๆ  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ โดยการสืบค้นจากทางอินเตอร์เน็ต 
ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด โดยก าหนดค่านัยส าคัญ (Significance) 
ที่ระดับค่า p < 0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95 ในการวิเคราะห์สมการถดถอย
รวมทั้งหาค่าสัมประสิทธิ์ข้อมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย สรุปผลได้ดังนี้ 
ส่วนที ่1 การแยกประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย ผู้วิจัยได้จ าแนก

ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยงตามพิกัดภาษีศุลกากร โดยใช้พิกัดภาษี 2309 คือ กากและเศษที่ เหลือจาก
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดท าไว้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ ของปรุงแต่ง ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย 
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยและประเทศอินเดีย มีการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง

เขตการค้าเสรี (FTA)ไทย - อินเดีย (ITFTA) โดยไทยและอินเดียได้ยกเลิกภาษีสินค้าจ านวน 82 รายการ ตั้งแต่วันที่ 
1 กันยายน 2549 สินค้าที่จะได้รับสิทธิการลดภาษีภายใต้ EHS ต้องได้แหล่งก าเนิดของสินค้าตามกฎเกณฑ์ที่ได้
ตกลงกันไว้ คือ สินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด หรือ สินค้าที่ผลิตในไทยหรืออินเดียโดยมี
การน าเข้าวัตถุดิบจากแหล่งอ่ืนไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรในระดับที่ก าหนดไว้ 
และมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของวัสดุในประเทศตามที่ก าหนด 

ประโยชน์ต่อผู้ส่งออกไทย คือ ประเทศอินเดียมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นและมีความส าคัญ
ต่อภูมิภาคเอเชียเป็นอันดับ 3 รองจากญี่ปุ่นและจีน ด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี 
ส่งผลให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้นและเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีก าลังซื้อ ปานกลาง-สูงรวมกว่า 350 ล้าน
คน อินเดียจึงเป็นตลาดใหม่ทีมีศักยภาพรองรับการส่งออกของไทย 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห ์SWOT และ TOWS Matrix ของประเทศไทยและประเทศอินเดีย 
ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 

S จุดแข็ง 
1. อาหารสั ตว์ เลี้ ยงที่ ผลิ ตมี
มาตรฐานคุณภาพระดับสากล 
2. มาตรฐานการผลิตในระดับ
สากล 

W จุดอ่อน 
1. ต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์
เลี้ยงสูง 
2. การพ่ึงพาเทคโนโลยีในการ
ผลิ ตอ าห ารสั ต ว์ เลี้ ย งจาก
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ปัจจัยภายนอก 

3. การรวมกลุ่มของผู้ผลิตอาหาร
สัตว์เลี้ยงในประเทศ เพ่ิมอ านาจ
การต่อรองกับ Supplier  
4. มี วั ตถุ ดิ บหลักในการผลิ ต
อาหารสัตว์เลี้ยงมาก 
5. ค่าจ้างแรงงานในการผลิตยัง
อยู่ในระดับต่ า 

ต่างประเทศ 
3. การแข่งขันทางด้านราคาสูง 
 

O โอกาส 
1. วิกฤตเมลามีนปนเปื้ อนใน
อาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากจีน 
ไทยจึงกลายเป็นฐานการผลิตที่
ส าคัญ 
2. ครอบครัวเป็นแบบครอบครัว
เดี่ยว ไม่นิยมมีบุตร คนหันมา
เลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น 
3. เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะค านึงถึง
คุณภาพอาหารมากกว่าราคา    
4. ภาครัฐฯสนับสนุนการผลิต 

กลยุทธ์ SO (S1,S2,O3,O4) 
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(New product development) 
อาศัยศักยภาพในการผลิตสินค้า
ที่ประเทศไทยได้เปรียบอยู่ คิดค้น 
พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
เน้ นที่ คุณภาพผลิตภัณฑ์  ให้
สอดคล้องกับผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงใน
ปัจจุบัน ที่ ใส่ ใจในสุขภาพของ
สัตว์เลี้ยง ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์
เลี้ยงที่รัฐบาลก าหนด  

ก ล ยุ ท ธ์  WO 
(W1,W3,O1,O2,O3)  
กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะ
ก ลุ่ ม  (Focus strategy) เมื่ อ
ผลิตภัณฑ์มีต้นทุนวัตถุดิบที่สูง
เนื่ อ ง ด้ ว ย วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้
จ า เป็ น ต้ อ งมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด จึงส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มีต้นทุนรวมที่สูงไป
ด้วย ดั งนั้ นจึ งหลีกเลี่ ยงการ
แข่งขันทางด้านราคาโดยการ
ก าหนดราคาสินค้าเป็นพรีเมี่ยม 
เน้ นที่ คุ ณ ค่ าและคุ ณ ภ าพ
ผลิตภัณฑ์  

T อุปสรรค 
1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก 
2. การพัฒนาเทคโนโลยียังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ผลิต 
3. ก าแพงภาษีที่มองไม่เห็นจาก
ประเทศคูค่้า 

กลยุทธ์ ST (S3,S4,S5,T1,T2) 
กลยุ ทธ์ การบริ หารการผลิ ต 
(Operation management) 
ป รั บ เปลี่ ยนการผลิ ตสิ นค้ า 
มุ่ งเน้ นสิ นค้ าระดั บพรี เมี่ ยม 
เนื่องจากมีต้นทุนแรงงานที่ต่ า 
เน้นการผลิตที่ ใช้แรงงานคนให้
มากขึ้นกว่าการใช้เครื่องจักร 

กลยุทธ์ WT (W2,T1,T2,T3) 
กลยุทธ์แนวระดับราคา (Price 
lining) อาศั ยเทคโนโลยี จาก
ต่างประเทศในการช่วยให้การ
ผลิตมีต้นทุนที่ต่ าลง เทคโนโลยี
จากต่างประเทศจะช่วยให้สินค้า
ได้คุณภาพและได้ราคาที่ผู้ซื้อ
พอใจ 

ภาพประกอบที่ 2 SWOT และ TOWS Matrix ของประเทศไทย 
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ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

S จุดแข็ง  
1. มีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์เลี้ยงจ านวนมาก 
2. ค่าจ้างแรงงานในการผลิตยังอยู่
ในระดับต่ า 
 

W จุดอ่อน 
1. เครื่องจักรและเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
ยังไม่มีความทันสมัย 
2. บ รรจุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะก า ร
ควบคุมคุณภาพของอาหาร
สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ที่ ผ ลิ ต
ภ าย ใน ป ระ เท ศยั ง ไม่ ได้
มาตรฐาน 
3. อาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิต
และจ าหน่ายในประเทศ ยัง
ไม่เพียงพอ 
 4. มีการแข่งขันทางด้าน
ราคา 

O โอกาส 
1. ตลาดอาหารสัตว์เลี้ ยงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 
2. ชาวอินเดียสนใจความเป็นอยู่
ของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น 
3. ชาวอินเดียมีแนวโน้มซื้อสินค้าที่
มีคุณภาพ 
4. รัฐบาลอินเดียออกพิมพ์เขียว
ปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
5. โอกาสส าหรับนักลงทุนต่างชาติ
ในการขยายตลาดไปยังอินเดีย 

กลยุทธ์ SO (S1,S2,O4,O5) 
กลยุ ท ธ์ ก ารร่ ว มล งทุ น  (Joint 
venture) ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ า 
แต่ขาดซึ่งเทคโนโลยีและแหล่ง
เงินทุนในการผลิต รัฐบาลออก
พิมพ์เขียวปฏิรูปอุตสาหกรรม เป็น
การเปิดโอกาสส าหรับนักลงทุน
ต่ างชาติ  ให้มาร่วมลงทุน  เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่
ผลิตภายในประเทศ 

ก ล ยุ ท ธ์  WO 
(W3,O1,O2,O3) 
กลยุทธ์การบริหารการผลิต 
(Operation 
management) ส่งเสริม
การลงทุนในเทคโนโลยีการ
ผลิต ให้มีความรวดเร็วใน
การผลิต เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดได้
อย่างเพียงพอ 
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T อุปสรรค 
1. ชาวอินเดียนิยมสินค้าน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
2. แนวโน้มการพ่ึงพาสินค้าอาหาร
สัตว์น าเข้า 
3. ชาวอินเดียนิยมให้อาหารที่เหลือ
จากการรับประทานแก่สัตว์เลี้ยงอยู่ 
4. การจัดเก็บภาษีอาหารแปรรูป
อัตราที่สูง 
5. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง
ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการกระจาย
สินค้า 

กลยุทธ์ ST (S1,S2,T4,T5) 
กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต 
(Lower costing) ควบคุมต้นทุน
ในการผลิตให้อยู่ในระดับที่ต่ า เพ่ือ
เพ่ิมผลตอบแทนของธุรกิจให้มาก
ขึ้น แต่ยังสามารถจ าหน่ายได้ใน
ราคาที่เหมาะสม และสร้างศูนย์
กระจายสินค้าในจุดที่ เหมาะสม
เพ่ือลดปัญหาทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการขนส่งของอินเดีย 

กลยุทธ์ WT 
(W1,W2,T1,T2,T3) 
กลยุทธ์การผลิตควบคุมการ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ 
(High quality)เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือและสร้าง
ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ 
รวมถึงกลยุทธ์การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึง
ข้อดีของผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เลี้ยงส าเร็จรูปที่ผลิต
ภายในประเทศ 

ภาพประกอบที่ 2 SWOT และ TOWS Matrix ของประเทศอินเดีย  
 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ STP 
 จากการศึกษาพบว่า การแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic) คือ เขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล จังหวัดในศูนย์กลางภูมิภาค ประชากรศาสตร์ (Demographic) คือ อายุ (Age) 21 - 60 ปี
, เพศ (Sex) หญิงและเพศชาย, อาชีพ (Occupation) พนักงานบริษัทเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ วัย
เกษียณ เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว , การศึกษา (Education) คือ มัธยมศึกษาขึ้นไป, 
รายได้ (Income) คือ ผู้มีระดับรายได้ปานกลาง - สูง 

เกณฑ์จิตวิทยา (Psychographic) คือ ชั้นของสังคม (Social class) ระดับกลาง - สูง, ค่านิยม
และรูปแบบการด าเนินชีวิต (Value and lifestyle) ตัดสินใจซื้อที่คุณภาพสินค้า และตราสินค้า ชอบ
ความทันสมัย ความสะดวกสบาย ใส่ใจในด้านคุณภาพของสินค้า , บุคลิกภาพ (Personality) ให้
ความส าคัญต่อความเป็นอยู่และต้องการการยอมรับจากสังคมรอบข้าง 

เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior) คือ โอกาสในการซื้อ (Occasion) ซื้อเพ่ือทดแทนตราสินค้า
อ่ืนๆ หรือซื้อเพ่ือทดแทนของเดิม หรือซื้อประจ า, การแสวงหาผลประโยชน์ (Benefits) คุณค่าทางอาหาร
ที่ครบถ้วน คุณภาพ ความสะอาด ตราสินค้าที่น่าเชื่อถือ ความสะดวก และประหยัดเวลา  

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมวที่ให้ความส าคัญกับการดูแล และเลือกอาหารที่มี
ประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมวที่หันมาใช้อาหารสัตว์เลี้ยงส าเร็จรูปในการเลี้ยง
มากขึ้น 
 ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ที่วางไว้ คือ การเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเพ่ือสุขภาพ มีสารอาหารครบถ้วน 
โดยใช้วัตถุดิบการผลิตจากเนื้อไก่เป็นหลัก 
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ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโต 
 ผลการศึกษาระหว่างปี 2545 - 2558 ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย  
7,197,136 กิโลกรัมต่อปี และมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 24.63 ต่อปี 
 ผลการศึกษาระหว่างปี 2545 - 2558 ราคาส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย 63.24 
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อหน่วย และมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 6.54 ต่อปี  

ผลการศึกษาระหว่างปี 2545 - 2558 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  35.21 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อปี และมีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.54 ต่อปี 

ผลการศึกษาระหว่างปี 2545 - 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศอินเดีย 1,343 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี และมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.72 ต่อปี 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย 

ปี ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย อัตราเพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 
2545 2,071,096  
2546 2,385,473 15.18 
2547 2,197,697 -7.87 
2548 2,197,317 -0.02 
2549 3,851,800 75.30 
2550 3,582,672 -6.99 
2551 2,156,422 -39.81 
2552 2,982,642 38.31 
2553 5,575,706 86.94 
2554 14,376,609 157.84 
2555 18,416,620 28.10 
2556 10,743,864 -41.66 
2557 15,415,999 43.49 
2558 14,805,988 -3.96 
เฉลี่ย 7,197,136 24.63 

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ Thailand Trading Report (www2.ops3.moc.go.th) 
ตารางท่ี 2 ราคาส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย (หน่วย:ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ปี ราคาส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย อัตราเพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 
2545 49.34  
2546 54.89 11.24 
2547 50.24 -8.46 
2548 98.26 95.56 
2549 57.65 -41.33 
2550 72.69 26.09 
2551 78.86 8.48 
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2552 89.49 13.49 
2553 54.47 -39.14 
2554 45.31 -16.82 
2555 48.25 6.50 
2556 57.89 19.97 
2557 60.56 4.62 
2558 67.45 11.37 
เฉลี่ย 63.24 6.54 

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ Thailand Trading Report (www2.ops3.moc.go.th) 
ตารางท่ี 3 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หน่วย:ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ปี อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราเพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 
2545 43  
2546 41 -3.44 
2547 40 -3.04 
2548 40 -0.01 
2549 38 -5.84 
2550 34 -8.97 
2551 33 -3.52 
2552 34 2.89 
2553 31 -7.66 
2554 30 -3.92 
2555 31 1.95 
2556 30 -1.15 
2557 32 5.76 
2558 34 5.45 
เฉลี่ย 35.21 -1.54 

ที่มา : เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th) 
ตารางท่ี 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศอินเดีย (หน่วย:พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอินเดีย อัตราเพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 
2545 524  
2546 618 18.01 
2547 722 16.69 
2548 834 15.61 
2549 949 13.77 
2550 1,239 30.54 
2551 1,224 -1.21 
2552 1,365 11.52 
2553 1,708 25.13 
2554 1,816 6.32 
2555 1,825 0.50 
2556 1,863 2.08 

https://www.bot.or.th/
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2557 2,042 9.61 
2558 2,074 1.57 
เฉลี่ย 1,343 10.72 

ที่มา : เว็บไซต์ธนาคารโลก (http://data.worldbank.org) 
  
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์สมการถดถอย 
 จากการศึกษาพบว่า ราคาอาหารสัตว์เลี้ ยงที่ประเทศไทยส่งออกไปประเทศอินเดีย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศอินเดีย สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียได้ร้อยละ 95.7 โดยมีค่า F-
statistics เป็น  36.671 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 การทดสอบสหสัมพันธ์ใน
ตัวแปร (autocorrelation) ผลปรากฏว่าค่า Durbin-Watson (D.W.) เท่ากับ 2.089 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 2 
จึงสรุปได้ว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ในตัว 
 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเชิงซ้อน พบว่า  
 เมื่อราคาอาหารสัตว์เลี้ยงที่ประเทศไทยส่งออกไปประเทศอินเดีย เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะ
ท าให้ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามร้อยละ 
1.632  
  เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณการส่งออก
อาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันร้อยละ 4.913 
  เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศอินเดียเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณ
การส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันร้อยละ 2.772 
 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย ราคาส่งออก
อาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศของประเทศอินเดีย 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์
ของปัจจัย 

ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
เบตา 

t Sig. 

(Constant) -15.010 10.307  -1.456 0.176 
lnPrice_F.O.B. -1.632 0.347 -0.450 -4.698 0.001 
lnExg 4.913 2.001 0.687 2.455 0.034 
lnGDP_India 2.772 0.515 1.499 5.378 0.000 

 
 ส่วนที่ 7 แนวทางการปรับปรุงการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยไปประเทศอินเดีย 
 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s Marketing Mix) 
 1) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) โดยเพิ่มความลึกของสายผลิตภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนขนาด
ของผลิตภัณฑ์ให้มีมากข้ึน ท าให้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถไปแข่งขันกับคู่แข่งได้มากข้ึน 

http://data.worldbank.org/
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 2) กลยุทธ์การตั้งราคา (Price Strategy) เลือกใช้วิธีการตั้งราคาแบบ Premium Price คือการ
ตั้งราคาสูง มีเป้าหมายเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ 
 3) กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) ควรท าการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย
ให้ครอบคลุมถึงผู้บริโภคมากข้ึน ขยายตลาดไปยังเมืองส าคัญให้ครอบคลุมร้านค้าในประเทศอินเดีย 
 4) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) จัดกรรมมุ่งส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารการตลาด เนื่องจากการแข่งขันในตลาดมีสูง โดยจะท าการสื่อสารให้มากขึ้น
ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ การใช้การส่งเสริมการขายโดยท าการส่งเสริมการตลาดมุ่งไปที่คน
กลาง คือลูกค้าประเภทร้านค้าที่มาท าการติดต่อเพ่ือซื้อสินค้าและน าไปจ าหน่ายต่อผู้บริโภคคนสุดท้าย 
โดยจะมีการให้ส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้าประเภทตัวแทนจ าหน่ายที่สั่งซื้อสินค้า 
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย พบว่า 
ราคาอาหารสัตว์เลี้ยงที่ประเทศไทยส่งออกไปประเทศอินเดีย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 โดยที่เมื่อราคาอาหารสัตว์เลี้ยงที่ประเทศไทยส่งออกไปประเทศอินเดีย เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะ
ท าให้ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามร้อยละ 
1.632 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศอินเดีย มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  โดยที่เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป
ร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยไปประเทศอินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกันร้อยละ 4.913 ซึ่งสอดคล้องกับ ยัสมิน บินฮาลายา (2555) ศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังของไทยไปญี่ปุ่น พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนของไทยกับประเทศญี่ปุ่น และการท าข้อตกลงทางการ
ค้า มีความส าคัญกับการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของไทยไปประเทศญี่ปุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศอินเดียเปลี่ยนแปลงไป
ร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
ร้อยละ 2.772 สอดคล้องกับ วราวรรณ ปัญญานะ (2555) ศึกษาผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีต่อากร
ส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า มูลค่าการส่งออกยางพาราจาก
ประเทศไทยไปประเทศจีนขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดียเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงไทย ดังนี้ 
 1. การศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอินเดีย แนวโน้มมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยไปยังประเทศอินเดีย ภาครัฐควรก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการก าหนดมาตรการส่งเสริมการพัฒนาการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทย รวมทั้งวางแผนการ
ผลิตและการส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้การส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไทยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 2. อุตสากรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยมีต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสูง การพ่ึงพาเทคโนโลยีใน
การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศ และมีการแข่งขันทางด้านราคาสูง ควรมีการวิจัยและพัฒนาโดย
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตและลดการแข่งขันทางด้าน
ราคา เนื่องจากสินค้าท่ีมีคุณภาพจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าและมีมูลค่าสูงขึ้น 
 3. ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงส่งออกไปประเทศอินเดีย ควรจัดตั้งสมาคมผู้ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์
เลี้ยงไปประเทศอินเดีย เพ่ือช่วยเหลือเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ทางรัฐบาลอินเดียมีการปรับปรุง 
เพ่ิมเติม หรือแก้ไข 
 4. ภาครัฐควรช่วยเหลือผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงไทย โดยการจัดงานแสดงสินค้าที่ประเทศอินเดีย 
โดยรวบรวมภาคเอกชนที่สนใจส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย เพ่ือให้นักธุรกิจอินเดียที่มีความ
สนใจเข้ามาร่วมชมงานและเจรจาธุรกิจต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาด
ส่งออกอาหารสัตว์หลักของไทยที่ส าคัญเช่นกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง 
 2. ศึกษาการพยากรณ์การเติบโตของการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย เพ่ือน ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงได้อย่างเหมาะสม 
 3. ศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปประเทศอินเดีย 
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บทคัดย่อ 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ปัจจัยที่มี อิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ                      
เพ่ือการท่องเที่ยว” โดยก าหนดตัวอย่างประชากรเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ก าลังใช้บริการภายในท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง จ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล                
โดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติต่าง ๆ  ที่ ใช้ ได้แก่  ร้อยละ, ค่าคะแนนเฉลี่ย, T-test, Chi- Square ,ONE-WAY ANOVA                    
และ F-test  ผลการวิจัย พบว่า    
        กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 31-35 ปี สถานภาพโสด ศึกษาในระดับปริญญาตรี                      
เป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 25,001-30,000 บาท และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศโดยใช้ เครื่ องบิ น มี ความถี่ ปี ละ 3-4 ครั้ ง เลื อกช่ วงวันเดิ นทางที่ ไม่ แน่ นอน มี ค่ าใช้ จ่ าย                           
ในการเดินทางต่อครั้งประมาณ 5,0001-10,000 บาท จ านวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง 3-4 คน ผู้ ร่วมเดินทาง                   
ท่องเที่ยวเป็นครอบครัว สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบไปคือ ทะเล ภาคที่ชอบไปเที่ยวเป็นภาคใต้  ประเภทที่พักอาศัยในช่วง
ระหว่างท่องเที่ยวเป็นรีสอร์ท  จ านวนวันที่พักอาศัยประมาณ  3-4 วัน  และมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจวางแผน
เดินทางท่องเที่ยวคือทางเวปไซด ์
       ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย                   
ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ  ด้านความปลอดภัย  ด้านราคา ด้านความสะดวกในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ พบว่า
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก  
        ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ              
ด้านความปลอดภัย ด้านราคา ด้านความสะดวกในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ ส่วนในเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยว
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ภายในประเทศที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว โดยแบ่งปัจจัยเป็นด้านเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ด้านความปลอดภัย ด้านราคา ด้านความสะดวกในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ  ที่แตกต่างกัน 
 
ABSTRACT 
        The purpose of this research is to study “ the factors that influence the decision of using  air 
transport tourism”  
        We have asked 400 travellers to fill in the questionnaire as a sample group who 
using air transport tourism at Donmuang International Airport. The result was analyzed 
by SPSS program and figure out in the different forms such as percentage, average score, 
T-test, Chi-square, ONE-WAY ANOVA แ ล ะ  F-test. The result reveals that most of our 
sample group were 31-35 years old single female, undergrate student and private 
company employer with the salary of 25,001-30,000 Baht. They chose to travel via air transport 
about 3-4 times a year with the cost of approximately 5,001-10,000 Baht per each time with  3-4 
people of their family members. Their favorite destination is the beach in the Southern 
part of Thailand and they mostly stay at the resort for 3-4 nights. The internet and 
website turned out to be the best source for them to find an information tin order to 
plan their trip.  
        There are several factors that influence the decision of using air transport tourism, which are 
domestic economy, safeness, travel cost, services and the accessible to the information. An analysis of 
domestic traveller’s behaviour were                   significantly found at the level of  0.05. The gender does not 
the factor that influence the decision of using air transport for tourism. Whereas the variety of traveller’s 
behaviour can influence them in making a decision which rely on the factors of                   domestic 
economy, safeness , travel cost, services and the accessible to the information. 
        There are five recommendations for the government to consider in order to develop an airline                                           
services and accommodations to help the traveller making their decision easier which 
are as follows:   
        1. The government should launch a policy which support the tourism by 
arrange a joint activities with private sector, airlines and tourism attractions.   
        2. The government must preserve the safety and secureness of the tourist 
throughout their journey. 
        3. The travel industries should adjust the price according to the season of each 
region. 
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        4. The travel industries should improve the airline services and the 
accommodations in order to satisfy their customers to influence them to consider using 
air transport for tourism. 
        5. The government should develop and improve the access of information to 
convince the traveller’s decision to use air transport for their journey. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
        การเดินทางเป็นของคู่กันกับมนุษย์มาตั้งแต่อดีตกาล โดยในอดีตวัตถุประสงค์ของการเดินทางแตกต่างกันไป
ตามแต่ละยุคสมัยมาจนถึงปัจจุบัน เช่น เยี่ยมญาติ เพ่ือการค้า  เพ่ือการกีฬา  เพ่ือแสวงหาความสุขส าราญใจ                            
การเดินทางและการพักแรมจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว ท าให้การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม            
ที่ส าคัญต่อมนุษย์  เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดหรือเพ่ือการพักผ่อนความสนุกสนานเพลิดเพลิน เมื่อมนุษย์มีความ
ต้องการจะเดินทางท่องเที่ยว  การขนส่งจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งการจัดให้มี
การขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอ สะดวกสบายปลอดภัย รวดเร็วและมีราคาถูกเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ ส าคัญ                        
ของตลาดการท่องเที่ยว  การขนส่งทางอากาศได้พัฒนาขึ้นและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เป็นเพราะเทคโนโลยี                     
ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (นิศา  ชัชกุล,  2550:  บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา,  2548: พลอยศรี โปราณานนท,์  2540) 
        ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวได้รับความนิยมกว่าในอดีตมาก จ านวนเที่ยวบิน และจ านวน
ผู้ โดยสารก็เพ่ิมขึ้น และอีกประการหนึ่ งยุคนี้คือยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ คนทั่วโลกสามารถรับรู้ข่าวสาร                      
ความเคลื่อนไหว และติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็ว  มนุษย์ผู้ซึ่งมีความต้องการอยากรู้ อยากเห็น จึงเกิดความต้องการ
ในการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง เพ่ือแสวงหาความแปลกใหม่ให้กับชีวิตตน            เพ่ือ
แสวงหาความสุขที่แท้จริง และเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ดังนั้น ระบบการขนส่งจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของมนุษย์ และการขนส่งทางอากาศจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง              เพ่ือ
ตอบสนองความต้ องการของมนุ ษย์ ในการเดิ นทางไปให้ ถึ งยั งจุ ดหมายปลายทางได้ โดยเร็ วยิ่ ง ขึ้ น                                
และได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทย 
        ด้วยสาเหตุและความส าคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทาง
อากาศเพ่ือการท่องเที่ ยว เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ ยว                       
ของนักท่องเที่ยว  และใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและภาครัฐสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศแบบบูรณาการร่วมกันกับภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ เพ่ือการท่องเที่ยว 
        2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้การขนส่ง      
ทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว 
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สมมติฐานของงานวิจัย  
        1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว ที่ต่างกัน 
        2. พฤติกรรมการท่องเที่ ยวภายในประเทศที่ต่ างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ                      
เพ่ือการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
         ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการตัดสินใจ
ใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว โดยก าหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้    
 
                       ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
        เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ 
(Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย

เชิงส ารวจ (Survey Research)                  มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการในท่าอากาศยานนานาชาติดอน
เมือง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ ใช้การขนส่ง                   
ทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวภายในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบ   ใช้
หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) จากสูตรค านวณของ W.G.Cochran (Cochran, 1953)  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ                          2) อายุ          3) สถานภาพ                  
4) ระดับการศึกษา       5) อาชีพ       6) รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 
พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
1) ความถี่ในการเดินทาง                  2) ช่วงวันที่เลือก
เดินทาง 
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้ง    4) จ านวนผู้ร่วม
เดินทาง 
5) ผู้ร่วมเดินทาง                               6) ประเภท
สถานที่ท่องเที่ยว 
7) ภาคท่ีชอบไปเท่ียว                       8) ประเภทที่พัก  
9) จ านวนวันที่พัก                          10) แหล่งข้อมูลที่
ใช้ตัดสินใจ 
                                                             
วางแผนท่องเที่ยว 

การตัดสินใจใช้การขนส่ง 

ทางอากาศเพือ่การท่องเที่ยว 
-ดา้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 
-ดา้นความปลอดภยั 
-ดา้นราคา 
-ดา้นความสะดวกในการใชบ้ริการ 
-ดา้นสารสนเทศ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
        ส่วนที่  1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ                 
และรายได้ต่อเดือน ลักษณะค าถามมีหลายตัวเลือก ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวซึ่งตรงกับข้อเท็จจริง 
           ส่วนที่ 2: พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้บริการขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว ได้แก่ 
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยเครื่องบิน ช่วงวันที่เลือกเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้ง 
จ านวนผู้ร่วมเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ภาคที่ชอบไปเที่ยว ประเภทที่พัก จ านวนวันที่พัก 
แหล่งข้อมูลที่ท าให้ตัดสินใจวางแผนท่องเที่ยว เป็นลักษณะค าถาม มีหลายตัวเลือกให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว 
         ส่วนที่  3 : การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวได้แก่ ด้านเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ด้านความปลอดภัย ด้านราคา ด้านความสะดวกในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ 
เป็นลักษณะค าถามให้ผู้ตอบประเมินค่าความส าคัญของปัจจัยแต่ละด้านมี 5 ระดับ  แบบ Likert Scale 
         ส่วนที่ 4: ข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้กลุ่มตัวตัวอย่างแสดงความคิดเห็น                
ด้านการเดินทางโดยเครื่องบินและด้านการท่องเที่ยว  
        ก าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 95% ได้ค่า α=0.87 หมายความว่าแบบสอบถาม  
ที่น าไปทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 87% 
 
สรุปผลการวิจัย 
        ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว       
สรุปผลได้ดังนี้ 
        ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว                
ที่ตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 31-35 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,001-30,000 บาท (ตารางที่ 1)  
ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
  หญิง 206 51.50 
  31-35 ปี  97 24.25 
  โสด         231 57.75 
  ปริญญาตรี     223 55.75 
  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน   122 30.50 
  25,001-30,000 บาท  85 21.25 

ที่มา: จากการส ารวจ 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
        จากการศึกษา พบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ เดินทางโดยใช้การขนส่งทางอากาศ               
เพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ในการเดินทาง ช่วงวันที่เลือกใช้เดินทาง วางแผนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้ง จ านวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง  ผู้ร่วมเดินทางไปท่องเทียว สถานที่
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ท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางโดยเครื่องบิน เพ่ือไปยังแหล่งท่องเที่ยว ภาคที่ชอบไปท่องเที่ยว ประเภทที่พัก
อาศัยในช่วงระหว่างท่องเที่ยว จ านวนวันที่พักอาศัยในการท่องเที่ยว แหล่งข้อมูลที่ท าให้ตัดสินใจวางแผน
ในการท่องเที่ยว (ตารางท่ี 2) 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 

ข้อมูล ผลส่วนใหญ่ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 
2. ช่วงวันที่เลือกใช้เดินทาง 
3. วางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
ต่อครั้ง 
4. จ านวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง 
5. ผู้ร่วมเดินทางไปท่องเทียว 
6. สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางโดย
เครื่องบิน 
7. ภาคที่ชอบไปท่องเที่ยว 
8. ประเภทท่ีพักอาศัยในช่วงระหว่างท่องเที่ยว 
9.จ านวนวันที่พักอาศัยในการท่องเที่ยวต่อครั้ง 
10.แหล่งข้อมูลที่ท าให้ตัดสินใจวางแผน
ท่องเที่ยว 

3-4 ครั้ง 
ไม่แน่นอน 
5,001-10,000 
บาท 
3-4 คน 
ครอบครัว 
ทะเล 
ใต ้
โรงแรม 
3-4 วัน 
Internet/เวปไซต์ 

173 
161 
140 
226 
202 
181 
230 
147 
212 
198 

43.25 
40.25 
35.00 
56.50 
50.50 
45.25 
57.50 
36.75 
53.00 
49.50 

ที่มา : จากการส ารวจ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพื่อการท่องเที่ยว 
        จากการศึกษา พบว่าระดับความส าคัญทางด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ
เพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ และด้านความปลอดภัย มีระดับความส าคัญ
มากที่สุด ส่วนปัจจัยในด้านราคา ด้านความสะดวกในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ  มีระดับความส าคัญมาก 
(ตารางที่ 3) 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว 

  
ด้านเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศ 

ด้านความ
ปลอดภัย 

ด้านราคา 
ด้านความสะดวก 
ในการใช้บริการ 

ด้าน
สารสนเทศ 

  ค่าเฉลี่ย 4.268 4.327 3.956 3.994 3.854 

  S.D. 0.514 0.474 0.598 0.582 0.621 
  ความหมาย มากที่สุด มากที่สุด มาก มาก มาก 

ที่มา: จากการค านวณ 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
        การทดสอบสมมติฐานได้พิจารณาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้การขนส่ ง               
ทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้ 
       สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่
ต่างกัน  โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
       เพศ : จากการทดสอบพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ        
เพ่ือการท่องเที่ยว ในด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านความปลอดภัย ด้านราคา ด้านความสะดวก     
ในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ 
        อายุ : จากการทดสอบพบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ          
เพ่ือการท่องเที่ยวในด้านราคา ส่วนในด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวก                         
ในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ  มีความสัมพันธ์กัน 
      สถานภาพ : จากการทดสอบพบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้การขนส่ง                             
ทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านความปลอดภัย และด้านความ
สะดวกในการใช้บริการ ส่วนในด้านราคา และด้านสารสนเทศ  มีความสัมพันธ์กัน 
       ระดับการศึกษา : จากการทดสอบพบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ           
ใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ด้านราคา และด้านสารสนเทศ              
ส่วนในด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ และด้านความสะดวกในการใช้บริการ มีความสัมพันธ์กัน 
        อาชีพ : จากการทดสอบพบว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ                             
เพ่ือการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านความปลอดภัย ด้านราคา และด้านสารสนเทศ 
ส่วนในด้านความสะดวกในการใช้บริการ มีความสัมพันธ์กัน 
        รายได้เฉลี่ยต่อเดือน : จากการทดสอบพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวในด้านสารสนเทศ ส่วนในด้านเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ด้านความปลอดภัย ด้านราคา และความสะดวกในการใช้บริการมี ความสัม พันธ์กัน 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
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ปัจจัยส่วน
บุคคล 

การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ
เพื่อการท่องเที่ยว  

Sig ความหมาย 

 1.ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 0.344 0.731 ไม่สัมพันธ์ 
เพศ 2. ด้านความปลอดภัย 

3. ด้านราคา 
4. ด้านความสะดวกในการใช้บริการ  
5. ด้านสารสนเทศ 

-1.044 
0.290 
0.831 
1.007 

0.297 
0.772 
0.406 
0.315 

ไม่สัมพันธ์ 
ไม่สัมพันธ์ 
ไม่สัมพันธ์ 
ไม่สัมพันธ์ 

 1. ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 70.243 0.000* สัมพันธ์ 
อายุ 2. ด้านความปลอดภัย 

3. ด้านราคา 
4. ด้านความสะดวกในการใช้บริการ  
5. ด้านสารสนเทศ 

76.694 
66.194 
117.418 
75.531 

0.028* 
0.143 
0.000* 
0.011* 

สัมพันธ์ 
ไม่สัมพันธ์ 
สัมพันธ์ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 1.ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 
2. ด้านความปลอดภัย 
3. ด้านราคา 
4. ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 
5. ด้านสารสนเทศ 

29.171 
48.282 
68.202 
51.691 
67.092 

0.404 
0.304 
0.011* 
0.199 
0.005* 

ไม่สัมพันธ์ 
ไม่สัมพันธ์ 
สัมพันธ์ 

ไม่สัมพันธ์ 
สัมพันธ์ 

ระดับ 
การศึกษา 

1.ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 
2. ด้านความปลอดภัย 
3. ด้านราคา 
4. ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 
5. ด้านสารสนเทศ 

73.427 
65.928 
70.265 
128.176 
58.144 

0.000* 
0.149 
0.081 
0.000* 
0.200 

สัมพันธ์ 
ไม่สัมพันธ์ 
ไม่สัมพันธ์ 
สัมพันธ์ 

ไม่สัมพันธ์ 
อาชีพ 1. ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 

2. ด้านความปลอดภัย 
3. ด้านราคา 
4. ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 
5. ด้านสารสนเทศ 

36.259 
42.507 
43.963 
71.800 
49.970 

0.136 
0.536 
0.473 
0.005* 
0.134 

ไม่สัมพันธ์ 
ไม่สัมพันธ์ 
ไมส่ัมพันธ์ 
สัมพันธ์ 

ไม่สัมพันธ์ 
รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

1. ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 
2. ด้านความปลอดภัย 
3. ด้านราคา 
4. ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 
5. ด้านสารสนเทศ 

69.963 
80.098 
74.679 
96.544 
63.391 

0.000* 
0.009* 
0.040* 
0.000* 
0.097 

สัมพันธ์ 
สัมพันธ์ 
สัมพันธ์ 
สัมพันธ์ 

ไม่สัมพันธ์ 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
         สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้การ
ขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน โดยแบ่งปัจจัยเป็น ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ                
ด้านความปลอดภัย ด้านราคา ด้านความสะดวกในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ         
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 ด้านความถี่ในการเดินทาง : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ในเรื่องของด้านความสะดวกในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ แตกต่างกัน 
ตารางที่ 4.28 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กับปัจจัยที่มีอิทธิพล 
                      ต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว : ด้านความถี่ในการ
เ ดิ น ท า ง 
                      ท่องเที่ยวโดยใช้บริการทางเครื่องบิน 

พฤติกรรม
การท่องเที่ยว 

การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ          
เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

F Sig ความหมาย 

ความถี่ 
ในการ 
เดินทาง 

1 ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 0.678 0.566 ไม่แตกต่าง 
2 ด้านความปลอดภัย   2.374 0.070 ไม่แตกต่าง 
3 ด้านราคา 0.665 0.574 ไม่แตกต่าง 

 4 ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 7.888 0.000* แตกต่าง 
 5 ด้านสารสนเทศ 4.326 0.005* แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
        ด้านการเลือกช่วงวันเดินทาง : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกในการใช้บริการ               
และด้านสารสนเทศ แตกต่างกัน  
ตารางท่ี 4.29 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ 
                      ตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว : ด้านของการเลือกช่วงวัน
เดินทาง                               

พฤติกรรม
การ

ท่องเที่ยว 

การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ          
เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

F Sig ความหมาย 

ช่วงวัน
เดินทาง 

1 ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 0.753 0.042* แตกต่าง 
2 ด้านความปลอดภัย      3.145 0.025* แตกต่าง 
3 ด้านราคา 1.972 0.118 ไม่แตกต่าง 

 4 ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 7.223 0.000* แตกต่าง 
 5 ด้านสารสนเทศ 10.890 0.000* แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
        ด้านการวางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้ง : จากการวิเคราะห์พบว่า                        
ในภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการตัดสินใจในเรื่องของด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านความสะดวก                
ในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ กับการวางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้ง แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.30 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กับปัจจัยที่มีอิทธิพล 
                     ต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว : ด้านการวางแผน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
                     ในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้ง                

พฤติกรรม
การท่องเที่ยว 

การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ          
เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

F Sig ความหมาย 

ค่าใช้จ่าย       
ต่อครั้ง 

1 ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 3.942 0.004* แตกต่าง 
2 ด้านความปลอดภัย     1.157 0.329 ไม่แตกต่าง 
3 ด้านราคา 0.425 0.791 ไม่แตกต่าง 

 4 ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 14.378 0.000* แตกต่าง 
 

5 ด้านสารสนเทศ 9.996 0.000* แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ   
        ด้านของจ านวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยว                           
มีพฤติกรรมการตัดสินใจในเรื่องของด้านความปลอดภัย ด้านราคา และด้านสารสนเทศ กับจ านวน                  
ผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง แตกต่างกัน  
ตารางที่  4.31 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กับปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ  
                   ใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว : ด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละ
ครั้ง                                     

พฤติกรรม
การ

ท่องเที่ยว 

การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ          
เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

F Sig ความหมาย 

จ านวนผู้ร่วม
เดินทาง 

1 ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 1.696 0.150 ไม่แตกต่าง 
2 ด้านความปลอดภัย      4.601 0.001* แตกต่าง 
3 ด้านราคา 3.532 0.008* แตกต่าง 

 4 ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 1.757 0.137 ไม่แตกต่าง 
 5 ด้านสารสนเทศ 4.331 0.002* แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
         ด้านการเดินทางไปท่องเที่ยวกับใคร : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวมี
พฤติกรรม                การตัดสินใจในเรื่องของด้านความสะดวกในการใช้บริการ กับผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยว แตกต่างกัน         
ตารางที่ 4.32 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กับปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ 
  การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว : ด้านเดินทางท่องเที่ยวกับใคร                                     
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พฤติกรรม
การท่องเที่ยว 

การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ          
เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

F Sig ความหมาย 

ท่องเที่ยว      
กับใคร 

1 ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 1.525 0.194 ไม่แตกต่าง 
2 ด้านความปลอดภัย     1.381 0.240 ไม่แตกต่าง 
3 ด้านราคา 1.044 0.384 ไม่แตกต่าง 

 4 ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 3.892 0.004* แตกต่าง 
 

5 ด้านสารสนเทศ 1.098 0.357 ไม่แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
             ด้านประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบินเพื่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว : จากการ
วิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการตัดสินใจในเรื่องของด้านด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านความสะดวก
ในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ กับประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบินเพ่ือไป
ยังแหล่งท่องเที่ยว แตกต่างกัน  
ตารางที่ 4.33 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กับปัจจัยที่มีอิทธิพล 
                        ต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว : ด้านประเภทของ
ส ถ า น ที่ 
                        ท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบินเพื่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว                                     

พฤติกรรม
การท่องเที่ยว 

การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ          
เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

F Sig ความหมาย 

ประเภทของ
สถานที่
ท่องเที่ยว 

1 ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 3.484 0.002* แตกต่าง 
2 ด้านความปลอดภัย     2.005 0.064 ไม่แตกต่าง 
3 ด้านราคา 1.474 0.186 ไม่แตกต่าง 

 4 ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 8.432 0.000* แตกต่าง 
 

5 ด้านสารสนเทศ 10.854 0.000* แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ที่มา : จากการค านวณ 
        
        ด้านของภาคที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยว : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัย                    
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยว                          
มีพฤติกรรมการตัดสินใจในเรื่องของด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านความปลอดภัย ด้านราคา               
ด้านความสะดวกในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ กับการตัดสินใจเลือกภาคในการเดินทาง
ท่องเที่ยว แตกต่างกัน  
 ตารางที่ 4.34 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กับปัจจัยที่มี อิทธิพล 
  ต่ อการตั ดสิ น ใจ ใช้ ก ารขนส่ งท างอากาศ เพ่ื อการท่ องเที่ ย ว  : ด้ าน สถาน ที่ ท่ อ ง เที่ ย ว 
 ที่ชอบไปเป็นภาคใดมากที่สุด                                     

พฤติกรรม
การท่องเที่ยว 

การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ          
เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

F Sig ความหมาย 
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ชอบไปเที่ยว
ภาคใด 

1 ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 2.839 0.016* แตกต่าง 
2 ด้านความปลอดภัย     2.731 0.019* แตกต่าง 
3 ด้านราคา 2.299 0.044* แตกต่าง 

 4 ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 5.075 0.000* แตกต่าง 
 5 ด้านสารสนเทศ 3.515 0.000* แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
        ด้านของประเภทที่พักที่เลือกพักอาศัยในช่วงระหว่างการท่องเที่ยว : จากการวิเคราะห์
พบว่า         ในภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการตัดสินใจในเรื่องของด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านราคา                  
และด้านสารสนเทศ กับประเภทที่พักท่ีเลือกพักอาศัยในช่วงระหว่างการท่องเที่ยว แตกต่างกัน  
ตารางที่ 4.35 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ  
                      การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว : ด้านประเภทที่พักที่เลือก
พักอาศัย                         ในช่วงระหว่างการท่องเที่ยว                                     

พฤติกรรม
การท่องเที่ยว 

การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ          
เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

F Sig ความหมาย 

ประเภทท่ีพัก 1 ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 4.121 0.001* แตกต่าง 
2 ด้านความปลอดภัย     1.002 0.416 ไม่แตกต่าง 
3 ด้านราคา 6.981 0.000* แตกต่าง 

 4 ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 1.309 0.259 ไม่แตกต่าง 
 5 ด้านสารสนเทศ 2.774 0.018 แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
        ด้านของจ านวนวันที่พักอาศัยในการท่องเที่ยวต่อครั้ง : จากการวิเคราะห์พบว่า ใน
ภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
นักท่องเที่ยว           มีพฤติกรรมการตัดสินใจในเรื่องของด้านด้านความปลอดภัย กับการเลือก
จ านวนวันที่พักอาศัยในการท่องเที่ยวต่อครั้ง แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.36 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
                      การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว : ด้านจ านวนวันที่พักอาศัย 
                      ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง                                     

พฤติกรรม
การ

ท่องเที่ยว 

การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ          
เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

F Sig ความหมาย 

จ านวนวัน    
ที่พักอาศัย 

1 ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 2.360 0.071 ไม่แตกต่าง 
2 ด้านความปลอดภัย      2.905  0.035* แตกต่าง 
3 ด้านราคา 2.365 0.071 ไม่แตกต่าง 

 4 ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 2.471 0.061 ไม่แตกต่าง 
 5 ด้านสารสนเทศ 2.213 0.086 ไม่แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
        ด้านของแหล่งข้อมูลที่ท าให้ตัดสินใจวางแผนในการท่องเที่ยว : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวม             
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยว   
มีพฤติกรรมการตัดสินใจในเรื่องของด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านความปลอดภัย ด้านราคา       
ด้านความสะดวกในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ กับการหาแหล่งข้อมูลที่ท าให้ตัดสินใจวางแผน
ในการท่องเที่ยว แตกต่างกัน  
ตารางที่ 4.37 ความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
                      การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว : ด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ 
                      ตัดสินใจวางแผนในการท่องเที่ยว                                     

พฤติกรรม
การท่องเที่ยว 

การตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ          
เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

F Sig ความหมาย 

แหล่งข้อมูลที่
ใช้ตัดสินใจ
วางแผน
ท่องเที่ยว 

1 ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ 2.727 0.013* แตกต่าง 
2 ด้านความปลอดภัย     2.244 0.038* แตกต่าง 
3 ด้านราคา 3.061 0.006* แตกต่าง 

 4 ด้านความสะดวกในการใช้บริการ 6.906 0.000* แตกต่าง 
 5 ด้านสารสนเทศ 10.589 0.000* แตกต่าง 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
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การอภิปรายผล  
        จากการศึกษา เรื่องปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว                
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
        1. พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเครื่องบิน จากการส ารวจพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 31-35 ปี สถานภาพโสด ศึกษาในระดับปริญญา
ตรี เป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มี เงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 25,001-30,000 บาท และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยใช้เครื่องบิน มีความถ่ีปีละ 3-4 ครั้ง เลือกช่วงวันเดินทางที่
ไม่แน่นอน          มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อครั้งประมาณ 5,001-10,000 บาท จ านวนผู้ร่วมเดินทางในแต่ละ
ครั้ง 3-4 คน                        ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัว สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบไปคือ ทะเล ภาคที่
ชอบไปเที่ยวเป็นภาคใต้                    ประเภทที่พักอาศัยในช่วงระหว่างท่องเที่ยวเป็นรีสอร์ท จ านวน
วันที่พักอาศัยประมาณ 3-4 วัน และมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจวางแผนเดินทางท่องเที่ยวคือทาง Internet/เวป
ไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ พงษ์เดช (2556) เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์ด้านการ
ท่องเที่ยวของรีสอร์ท ในอ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา” จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุ 20-30 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001-40,000 บาท 
ส่วนใหญ่มาเที่ยวเป็นครั้งแรกและวางแผน                 การเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง เข้าพักที่รี
สอร์ท 2-3 วัน มีการวางแผนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประมาณ 10,001-20,000 บาท ทราบข้อมูล
การท่องเทีย่วจากเพ่ือน/ญาติพี่น้อง และนักท่องเที่ยว                ส่วนใหญ่จะกลับมาอีก  
        2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว จากการ
ทดสอบพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทั้งทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านความ
ปลอดภัย       ด้านราคา ด้านความสะดวกในการใช้บริการ และด้านสารสนเทศ  นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญใน
ระดับมาก                      ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมศรี อ้วนศรี (2557) เรื่อง “ปัจจัยที่
ส่งผลให้ผู้โดยสารใช้บริการ         สายการบินต้นทุนต่ า ระหว่างสายการบินแอร์ เอเชีย กับสายการ
บินนกแอร์” เลือกเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ เนื่องจากราคาค่าโดยสารถูก โดยพนักงานบน
เครื่องบินไม่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างใช้บริการสายการบินนกแอร์ด้วยตนเอง ไม่มีใคร
แนะน าการจองตั๋วโดยสาร ท าการจอง                          ผ่านเว็บไซด์ของสายการบินและช าระค่าตั๋วโดยสาร
ผ่านบัตรเครดิต แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสายการบินของกลุ่มตัวอย่างคืออินเทอร์เน็ต ส่วน
การศึกษากลุ่มตัวอย่างของสายการบินแอร์เอเซีย พบว่าเลือกเดินทางโดยสารการบินแอร์เอเชีย 
เนื่องจากราคาค่าโดยสารถูก โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียด้วยตนเอง            ไม่มีใครแนะน าการจองตั๋ว 
  
 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
        จากการศึกษาสามารถน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงด้านการบริการของทั้งสายการบินและ
สถานที่พักแรม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น ดังนี้ 
        1. ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
โดยจัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชน ทั้งสายการบิน สถานที่พักแรม และสถานที่ท่องเที่ยว 
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        2. ด้านความปลอดภัย  ควรให้ความส าคัญต่อการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง  
        3. ด้านราคา ควรมีการปรับราคาให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวของแต่
ละภาค เพราะจะท าให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น  
        4. ด้านความสะดวกในการใช้บริการ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของสายการ
บินและสถานที่พักแรมอยู่เสมอ เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และเป็นส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศ  
        5. ด้านสารสนเทศ  ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง          
เพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการตัดสินใจใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว      
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
        1. ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการของการขนส่งทางอากาศ  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทาง               
โดยสายการบินเป็นอันดับแรก เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว เมื่อเทียบกับการเลือกเดินทางโดยวิธีอ่ืน 
       2. ศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้การขนส่งทางอากาศเพ่ือการท่องเที่ยว  และ
ก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบใหม่ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง 
เพียงแห่งเดียว   
       3. ศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพ่ือ
พัฒนา และเพ่ิมการบริการที่หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น   
 
เอกสารอ้างอิง 
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บินแอร์เอเชียกับสายการบินนกแอร์. 
 รายงานการวิจัย). วิทยาลัยการบริหารและจัดการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง. 
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   มหาวิทยาลัยศรีปทุม.  
พลอยศรี  โปราณานนท์ . (2540). การท่องเที่ ยวเบื้ องต้น . เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ ,  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารออมสิน ผู้วิจัยท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน จ านวน 
400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ผลโดยใช้ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า T-Test , One Way Anova โดยใช้วิธี LSD ในการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ซึ่ง  ประกอบด้วย ปัจจัย
ภายในองค์กรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Job performance) จากการศึกษาพบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่เห็นด้วยมากเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อม
การท างาน ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(Job performance) ของพนักงาน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ 

ส่วนบุคคล ด้านต้นทุนการผลิต ด้านกระบวนการท างานและด้านผลผลิต ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งข้อสรุปนี้ สามารถน าไปประยุกต์และปรับปรุงให้เข้า
กับการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน และเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

mailto:nong3618@hotmail.com
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ABSTRACT 

 This research is study purposes about Factors Effecting Work Efficiency Of 
Government Saving Bank Employee. The samples used in this study are 400 
employees of GSB Bank by using the questionnaire as a data collection tool. 
Frequency.Percentade, mean and standard deviation used as statistical tools for 
analyzing data. T-test and One way ANOVA statistics. The results showed that most 
of them agreed regrading with the factors in an organization. Which is about Financial 
and benefits, progress in work, relationships with colleagues, policy and 
management, working environment,, stability in work, the administration of 
supervisors or leader, respectively, responsibility and gob performance for employee 
in work which is personal performance, production that effect to performance of  
employee for GOVERNMENT SAVING BANK So this conclusion can be use and match 
with them by applied and developed and employees in the organization to enhance 
work efficiency. 

บทน า 

 ในปัจจุบันการด าเนินชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลถึงกันได้อย่าง
รวดเร็วการท างานของหน่วยงานที่สังกัดภาครัฐ หรือบริษัทเอกชนก็ต้องมีการเตรียมองค์กรของตนให้
มีความพร้อม เพ่ือที่จะสามารถเข้าสู่การแข่งขันที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ได้อย่ามีประสิทธิภาพ การเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานก็จะมุ่งในการเปลี่ยนแปลงองค์กร มีปัจจัย 2 ประการ คือ                   1. 
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบทางด้านการตลาด ฐานลูกค้า และ
องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายขององค์กรและ 
กระบวนการท างาน โดยเฉพาะการท างานที่เก่ียวข้องกับงานหลักขององค์กร โครงสร้างองค์กร  
และการน าระบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ไม่สามารถที่จะท างานให้ 
เกิดความส าเร็จได้ ถ้าปราศจากองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส าคัญ คือ ความพร้อมของคนและ
วัฒนธรรมขององค์กร 
 

บุคคลเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์การ การปฏิบัติงานให้องค์การควรมีการตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล  หากหน่วยงานต้องการให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานต้องท าความ
เข้าใจถึงความต้องการของพนักงาน งานด้านบริหารบุคคลจึงมีส่วนที่ตอบสนองความต้องการของ
บุคคลเพ่ือเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้กับพนักงาน ถ้าองค์กรใดบุคคลากรมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับสูงเสมอก็จะมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง มีความอดทน มีปัญหาขัดแย้งกับเพ่ือน
ร่วมงานน้อยมากและไม่คิดหนีงาน ดังนั้น การบริหารบุคลากรจะต้องพิจารณาและค านึงถึงความ
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บริสุทธิ์ ยุติธรรม ความเสมอภาค เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงานจะท าให้บุคลากรใน
องค์กรตั้งใจท างานให้ลุล่วงโดยไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบีบบังคับให้ท างานและพร้อมที่จะท างานด้วยความ
เต็มใจ จึงท าให้งานที่ออกมามีคุณภาพและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว 

ระบบสถาบันการเงินมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยน
โครงสร้างการท างานให้เป็นระบบสากลมากขึ้น เพื่อให้พร้อมกับการแข่งขันที่มีความหลากหลายและมี
ความรุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การแข่งขันด้านราคา การแข่งขันด้าน
ช่องทางการบริการ การแข่งขันด้านการส่งเสริมการตลาด และการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาลเป็นประกันอยู่ภายใต้ก ากับ
ของกระทรวงการคลัง เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนทุกระดับและอยู่คู่
สังคมไทยมากกว่า 103 ปี มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมทางการออมให้เกิดขึ้นในสังคมมาโดยตลอด 
เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยธนาคารได้พัฒนาเพ่ือคงความเป็นสถาบันการเงินที่
มั่นคงสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันและการ
พัฒนาในระบบสถาบันการเงินที่มีมากขึ้นและมีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของ
หน่วยงานและตามมาตรฐานสากล โดยธนาคารมุ่งด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของธนาคารที่ส าคัญ ได้แก่ ลูกค้า ประชาชน รัฐบาล (กระทรวงการคลัง) และพนักงาน 
โดยให้ความส าคัญกับการให้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนระดับฐานรากของ
ประเทศ                                                            

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารออมสิน ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 

ระบบการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานให้สูงขึ้น อันจะท าให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ท างานเต็มศักยภาพของตัวเอง อันจะส่งผลน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและองค์กรประสบความส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 

2. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงต่อการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานธนาคารออมสิน 
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สมมติฐานในการวิจัย 

       ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายในองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารออมสิน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       แนวทางในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
     -     เพศ 
     -     อายุ 
     -     สถานภาพสมรส 
     -     ระดับการศึกษา 
     -     ระดับต าแหน่งงาน 
     -     อายุงาน 
     -     รายได ้

 
ปัจจัยภายในองค์กร 
 
       -      เงินเดือนและสวัสดิการ 
     -     ความก้าวหน้าในอนาคต 
     -     ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
     -     นโยบายและการบริหารงาน 
     -     สภาพแวดล้อมการท างาน 
     -     ความมั่นคงในการท างาน 
     -     การปกครองของผู้บังคับบัญชา 
     -     ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
     -     ความรับผิดชอบ 
 

ประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย       
 การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออม
สินนับว่ามีประโยชน์มากทั้งในตัวผู้ศึกษาเอง ดังนั้นจากการที่ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวจึงเห็นว่าเป็น
ประโยชน์อย่างมากดังต่อไปนี้        
 1. ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารออมสิน อันเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร
ในการวางแผนกลยุทธ์ออกแบบงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 .  ท า ใ ห้
ทราบถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพของพนักงานธนาคารออมสิน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยภายในองค์กร น าไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงองค์กรต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน เป็น
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนรายละเอียดการวิจัย คือประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง, การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล, การเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารออมสิน ที่อยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ได้จากการสุ่มจ านวนประชากรที่เป็นพนักงานธนาคารออมสินใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูรยามาเน่ (Yamane,1973, หน้า 725) ที่รับ
ความเชื่อมั่น 95 หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
เครื่องมือ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Job 
performance) ของพนักงานธนาคารออมสิน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรา 
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารออมออมสิน 
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สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51 มีอายุ               
30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.7 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีคิด
เป็นร้อยละ 74.3 มีอายุงาน 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 48  
  
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาวิจัยปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารออมสินด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 

ปัจจัยภายในองค์กร         S.D. ความหมาย 

1. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ    4.069 0.634 เห็นด้วยมาก 
2. ด้านความก้าวหน้าในงาน    3.973 0.785 เห็นด้วยมาก 
3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน    4.248 0.503 เห็นด้วยมากที่สุด 
4. ด้านนโยบายและการบริหารงาน   4.073 0.652 เห็นด้วยมาก 
5. ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน    4.110 0.543 เห็นด้วยมาก 
6. ด้านความม่ันคงในการท างาน    4.408 0.458 เห็นด้วยมากที่สุด 
7. ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา   4.166 0.601 เห็นด้วยมาก 
8. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ   4.257 0.726 เห็นด้วยมากที่สุด 
9. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ    4.085 0.660 เห็นด้วยมาก 
10.ด้านความรับผิดชอบ     4.068 0.644 เห็นด้วยมาก 
 รวมเฉลี่ย     4.140 0.496 เห็นด้วยมาก 
 

 
 

พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ (  = 4.069) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า มีการจ่ายโบนัสทุกปี (  = 4.35) มีการปรับ
เงินเดือนเพ่ิมเมื่อมีการปฏิบัติงานในระยะหนึ่งตามเกณฑ์ (  = 4.202) มีเงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับ
ค่าครองชีพ (  = 3.695) เรียงตามล าดับ       
 ด้านความก้าวหน้าในงาน       
 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรด้านความก้าวหน้า
ในงาน(  = 3.973) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า องค์กรสนับสนุน จัดฝึกอบรม หรือมอบทุนใน
การศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาความสามารถในการด าเนินงาน (  = 4.002) การสนับสนุนแต่งตั้งหรือให้
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เลื่อนต าแหน่งเป็นไปตามความเหมาะสม (  = 3.985) การโอนย้ายสายงานเป็นไปตามความ
เหมาะสมของความสามารถในการปฏิบัติงาน  (  = 3.933) เรียงตามล าดับ  

ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน      
 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับปัจจั ยภายในองค์กรด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (  = 4.248) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า การให้ความช่วยเหลือของ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน (  = 4.307) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานเป็นไปในทิศทางที่ดี (  = 4.285) การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน (  = 4.182) เรียงตามล าดับ  

ด้านนโยบายและการบริหารงาน       
 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรด้านนโยบายและ
การบริหารงาน (  = 4.073) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่าระเบียบข้อบังคับของฝ่ายงานที่สังกัด               
(  = 4.142) ความชัดเจนของงานที่ได้รับมอบหมาย (  = 4.122) การมอบหมายงานตรงตามความรู้
ความสามารถ พนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมาก (  = 4.005) เรียงตามล าดับ  
 ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน       
 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรด้านสภาพแวดล้อม
การท างาน (  = 4.110) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า สภาพแวดล้อมด้านแสงในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 
(  = 4.25) สภาพแวดล้อมด้านเสียงในบริเวณที่ปฏิบัติงาน (  = 4.230) คุณภาพและปริมาณ
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (  = 3.877) เรียงตามล าดับ   ด้ า น ค ว า ม
ม่ันคงในงาน        พ บ ว่ า พ นั ก ง า น
ธนาคารออมสินเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรด้านความมั่นคงในการท างาน (  = 
4.408) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า องค์กรเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง               (  = 4.512) 
ความรู้สึกมั่นคงในอาชีพ (  = 4.392) สถานภาพและการเจริญเติบโตขององค์กร                (  = 
4.322 ) เรียงตามล าดับ 

 
ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา     

 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรด้านการปกครอง
ของผู้บังคับบัญชา (  = 4.166) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ผู้บังคับบัญชามีความสามารถในการ
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม (  = 4.265) ผู้บังคับบัญชามีความเป็น
กันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม (  = 4.187) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (  = 4.085) เรียงตามล าดับ      
 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ      
 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ (  = 4.257) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า การได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม 
(  = 4.405) มีความภาคภูมิใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย (  = 4.295) งานที่ได้รับมอบหมาย
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ (  = 4.125) เรียงตามล าดับ   
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ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ      
 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรด้านลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ (  = 4.085) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายช่วยในการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานของตน (  = 4.147) งานที่ได้รับมอบหมายก่อให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างทักษะใหม่ๆ 
ในการปฏิบัติงานได้ (  = 4.077) งานที่ได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจแปลกใหม่อยู่เสมอ (  = 
4.032) เรียงตามล าดับ  

ด้านความรับผิดชอบ       
 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์กรด้านความรับผิดชอบ  
(  = 4.068) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานที่ใหญ่ๆ หรือ
ส าคัญๆ(  = 4.120) มีโอกาสได้แสดงความสามารถและทักษะของตนเอง (  = 4.111) มีอ านาจใน
การรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ (  = 3.967) เรียงตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาวิจัยปัจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Job performance) ของ
พนักงานธนาคารออมสิน   

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน         S.D. ความหมาย 

1. ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล    4.314 0.454 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. ด้านต้นทุนการผลิต     3.986 0.685 เห็นด้วย มาก 
3. ด้านกระบวนการท างาน    4.087 0.596 เห็นด้วยมาก 
4. ด้านผลผลิต      4.251 0.453 เห็นด้วยมากที่สุด 
  รวมเฉลี่ย    4.158 0.442 เห็นด้วยมาก 
 

  

พบว่า พนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (  = 
4.158) เรียงตามล าดับดังนี้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล คือเห็นด้วย
มากที่สุด (  = 4.314) รองลงมา คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านผลผลิต คือ เห็นด้วยมาก
ที่สุด (  = 4.251) ในขณะที่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต้นทุนการผลิตน้อยที่สุด คือ เห็นด้วย
มาก (  = 3.986) 

ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล      
 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล                
(  = 4.314) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน (  = 4.420) 
ท่านมีการเตรียมพร้อมและเตรียมเครื่องมือก่อนการปฏิบัติงานเสมอ (  = 4.420) ท่านมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาแม้ไม่ได้รับค่าตอบแทนล่วงเวลา (  = 4.102) เรียงตามล าดับ 
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 ด้านต้นทุนการผลิต        
 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากเกี่ยวกับด้านต้นทุนการผลิต(  = 3.986) โดย
พิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า พนักงานใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน (  = 4.095) 
ท่านใช้วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด (  = 4.020) เครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีใช้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ (  = 3.845) เรียงตามล าดับ   
 ด้านกระบวนการท างาน        
 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากเกี่ยวกับด้านกระบวนการท างาน (  = 4.087) 
โดยพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ท่านปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (  = 4.170) ท่านมีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน (  = 4.005) เรียงตามล าดับ    
 ด้านผลผลิต         
 พบว่าพนักงานธนาคารออมสินเห็นด้วยมากที่สุดเกี่ยวกับด้านผลผลิต (  = 4.251) โดย
พิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ผลงานและผลผลิตส าเร็จตามเวลาที่ ก าหนด (  = 4.267) ผลงานและ
ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด (  = 4.235) เรียงตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน    
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตกต่างกัน         
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน อายุงาน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการ
ทดสอบว่า  

1. เพศท่ีแตกต่างกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานธนาคารออมสินแตกต่างกัน                  
2. อายุที่แตกต่างกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินแตกต่างกัน                    
3. สถานภาพที่แตกต่างกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินแตกต่างกัน 
4. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินแตกต่าง
กัน 
5. ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน
แตกต่างกัน                         
6. อายุงานที่แตกต่างกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินแตกต่างกัน    7. 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน
แตกต่างกัน          
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยภายในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารออมสิน         
 ปัจจัยภายในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 
ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ของปัจจัยภายในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ออมสิน 

 df SS MS F Sig. 
Regression 10 48.770 48.777 72.069 0.000 
Residual 389 26.324 0.068   

รวม 399 75.095    
 

ผลการวิเคราะห์ของปัจจัยภายในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารออมสิน พบว่า ปัจจัยภายในองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลของปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ          
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 
 
ปัจจัยภายในองค์กร       B S.E. Beta T Sig. 
(Constant)     1.110 0.150  7.418 0.000 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ   0.079 0.038 0.116 2.091 0.037 
ด้านความก้าวหน้าในงาน    0.012 0.026 0.022 0.469
 0.639 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน   0.298 0.049 0.346 6.055 0.000 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน               -0.133 0.047    -0.199   -2.837
 0.005 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน   0.179 0.041 0.225 4.407 0.000 
ด้านความม่ันคงในการท างาน   0.007 0.032 0.007 0.212 0.832 
ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา  0.002 0.043 0.003 0.047 0.962 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ               -0.012 0.022    -0.020    -0.540
 0.590 
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   0.132 0.031 0.201 4.277 0.000 
ด้านความรับผิดชอบ    0.169 0.034 0.251 4.942 0.000 
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พบว่า ปัจจัยภายในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออม
สินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านลักษณะของงาน               ที่
ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ออมสิน” น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ อายุงาน 3 – 5 ปี รายได้ต่อ
เดือน 15,000 – 20,000 บาท  
 ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านการปกครองของผู้บังคับบัญชา ด้าน
ลักษณะของงาน และด้านความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ อทิตยา เสนะวงศ์ 
(2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้า
งานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัย M พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็น ด้าน
ความรับผิดชอบในงาน และความม่ันคงในการท างาน อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารออมสิน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

1. ด้านความก้าวหน้าในงาน ธนาคารควรมีการจัดอบรมเพ่ือเ พ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 

2. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ธนาคารควรมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ
และความถนัดของพนักงาน รวมถึงมีการสลับหมุนเวียนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ด้านกระบวนการท างาน ธนาคารควรจัดซื้อ จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะทราบถึง
ปัจจัยเหล่านั้น แล้วน ามาก าหนดแนวทางในการจัดการองค์กร 

2. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการบริการของพนักงานต่อลูกค้า เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานระหว่างธนาคาร เพื่อปรับ

กลยุทธ์และสามารถแข่งกันกันธนาคารอ่ืนได้ 
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การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งของบริษัทขนส่ง
เอกชนกับไปรษณีย์ไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่ มีผลต่อความพึง
พอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านอัตราค่าบริการ ด้านความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี และด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ ผู้ที่ใช้บริการหรือเคยใช้บริการขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทยจ านวน 400 ราย 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง  18-25 ปี ศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  5,000-15,000 บาท มี
สถานภาพโสด ความถ่ีในการไปใช้บริการสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 101 – 
300 บาท มีวัตถุประสงค์ในการฝากส่งสิ่งของโดยส่งเพ่ือการค้า และเลือกฝากส่งสิ่งของกับไปรษณีย์
ไทยมากท่ีสุด ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 1. ด้านคุณภาพการให้บริการของไปรษณีย์ไทย คือ ความ
รวดเร็วในการให้บริการกับมีพ้ืนที่ให้บริการอย่างครอบคลุม ในส่วนของบริษัทเอกชน คือ มีบริการที่
หลากหลายกับความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 2. ด้านอัตราค่าบริการของไปรษณีย์ไทย คือ 
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ และความคุ้มค่าของอัตราค่าบริการกับบริการที่ได้รับ ในส่วนของ
บริษัทเอกชน คือ มีการแสดงอัตราค่าบริการไว้อย่างชัดเจน 3. ด้านความปลอดภัยของไปรษณีย์ไทย 
คือ ผู้รับได้รับสิ่งของในสภาพดี ไม่ช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย ในส่วนของบริษัทเอกชน คือ หาก
สิ่งของช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย จะมีการชดใช้ที่เหมาะสม และผู้รับได้รับสิ่งของถูกต้องตรงตามที่
อยู่บนจ่าหน้า 4. ด้านเทคโนโลยีของไปรษณีย์ไทย คือ มีการใช้ Application บนสมาร์ทโฟน และ 
Application มีความทันสมัยและมีความหลากหลาย ในส่วนของบริษัทเอกชน คือ มีการใช้ 
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Application บนสมาร์ทโฟน 5. ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรของไปรษณีย์ไทย คือ ชื่อของบริษัท
สามารถจดจ าได้ง่าย สีและเอกลักษณ์ของบริษัท มีความโดดเด่นสามารถจดจ าได้ง่าย และพนักงานมี
ทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ในส่วนของบริษัทเอกชน คือ ชื่อของบริษัทสามารถจดจ าได้ง่าย 
นอกจากนี้ พบว่า ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพที่
แตกต่างกัน และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการระบบขนส่งของบริษัทเอกชนกับไปรษณีย์ไทยที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน 
 
ABSTRACT 

 THE STUDY FACTORS THAT AFFECT THE DECISION OF THE FACTORS 
THAT INFLUENCE THE DECISION TO USE TRANSPORT OF PRIVATE COMPANIES AND 
THE SHIPPING COMPANIES OF THE POSTAL THAILAND. THE OBJECTIVE TO DETERMINE 
THE LEVEL OF SATISFACTION AND THE FACTORS THAT AFFECT CUSTOMER 
SATISFACTION AND SERVICE QUALITY, PRICE, TECHNOLOGY, SAFETY AND CORPORATE 
IMAGE. THE TOOLS USED IN THIS STUDY WAS A QUESTIONNAIRE USED IN THE STUDY 
POPULATION HAVE USED SERVICES OF PRIVATE TRANSPORT COMPANIES AND 
THAILAND POST TO 400  PEOPLES.  

THE STUDY INDICATED THAT MOST RESPONDENTS WERE FEMALE, AGED 
BETWEEN 18-25 YEARS. THEY ARE IN UNDERGRADUATE STUDIES. THEY ARE A 
STUDENT. THEY HAVE AVERAGE MONTHLY INCOME 5000-15000 BAHT. THE 
FREQUENCY OF USE SERVICE 1-3 TIMES A WEEK. THE COST OF THE USE SERVICE 101-
300 BAHT PER VISIT. THE OBJECTIVE IS TO DELIVER THE GOODS SENT FOR 
COMMERCIAL PURPOSES AND DELIVER ITEMS TO THE THAILAND POST. THE 
SATISFACTION OF THE CUSTOMER SERVICE QUALITY OF POSTAL 1) THAILAND POST IS 
A QUICK SERVICE AND A SERVICE AREA COVERAGE. THE SHIPPING COMPANIES IS A 
VARIETY OF SERVICES TO FACILITATE THE TRAVEL OF SERVICE. 2) THE RATES OF 
POSTAL THAILAND IS APPROPRIATE RATES AND THE VALUE OF THE RATES WITH THE 
SERVICE. THE PRIVATE COMPANY IS CLEARLY SHOWING RATES. 3) THE SECURITY OF 
THAILAND POST IS THE RECIPIENT RECEIVED THE ITEMS IN GOOD CONDITION, NO 
DAMAGE OR LOSS ON THE PART OF PRIVATE COMPANIES IS THAT IF SOMETHING IS 
DAMAGED OR LOST WILL BE COMPENSATED FOR AND RECIPIENTS RECEIVE WHAT WAS 
REQUIRED TO MEET ON ADDRESSED. 4) THE TECHNOLOGY OF THAILAND POST IS 
USING THE APPLICATION ON THE SMARTPHONE AND THE APPLICATION OF MODERN 
AND DIVERSIFIED PRIVATE COMPANIES, IS USING THE APPLICATION ON A 
SMARTPHONE. 5) THAILAND POST IS THE GOOD CORPORATE IMAGE OF THE POSTAL 
COMPANY'S NAME CAN BE EASILY REMEMBERED. COLOR AND IDENTITY OF THE 
COMPANY IS DISTINGUISHED EASILY RECOGNIZABLE. AND STAFF HAVE A POSITIVE 
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ATTITUDE TO SERVICE. THE CORPORATE NAME OF THE COMPANY CAN BE EASILY 
RECOGNIZED. MOREOVER, THE FACTORS OF PERSONAL INFORMATION INCLUDING 
GENDER, AGE, CAREER, INCOME, AND STATUS ARE DIFFERENT, AND THE BEHAVIOR OF 
USERS OF THE TRANSPORT OF PRIVATE COMPANIES AND THE SHIPPING COMPANIES 
OF THE POSTAL THAILAND ARE DIFFERENT. 

 
บทน า 

ปัจจุบันธุรกิจ SMEs มีการแข่งขันกันสูงเพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งก าไรที่เพ่ิม
มากขึ้น มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น ดังนั้นแต่ละธุรกิจจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ซึ่งระบบ 
“ขนส่ง” หรือ “โลจิสติก” ก็ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ SMEs ได้เป็นอย่างดี เพราะระบบ “ขนส่ง” ถือเป็นต้นทุนส าคัญของผู้ประกอบการ ทั้งที่
อยู่ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ โดยมีเป้าหมายของการจัดการขนส่งหลากหลาย อาทิ การ
ลดต้นทุน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน ลดระยะเวลา เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ง "การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)" 
ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยรับมอบกิจการด้านปฏิบัติการ
ทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาด า เนินการ โดยมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ ใช้สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ท าการไปรษณีย์กลาง ต่อมาส านักงานใหญ่ย้ายมาอยู่ที่ถนนแจ้ง
วัฒนะ ซึ่ง กสท. ได้ปรับปรุงและพัฒนาบริการให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จนเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นน า
ที่ยิ่งใหญ่ มีศักยภาพเครือข่าย ระบบ และคุณภาพบริการระดับมาตรฐานสากล 

จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้
เทียบเท่าภาคเอกชน ซึ่ง กสท. เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ต้องด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยเมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทพัฒนากิจการ
โทรคมนาคม และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท.) ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งอยู่ที่  อาคารส านักงานใหญ่ ปณท. ถนนแจ้งวัฒนะ โดยปฏิรูป
ภาพลักษณ์ใหม่ ปรับปรุงบริการและการให้บริการไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไปและพัฒนาการ
ให้บริการเชิงธุรกิจ เพ่ือให้ ปณท. ก้าวไกล ทันสมัย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเอ้ือประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

บริษัทขนส่งเอกชนได้เริ่มให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกแก่การใช้บริการ 
(C2C) โดยมีการเปิดสาขาหรือร้านพาร์เซลช็อป (Parcel Shop) และจุดให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้า 
(BTS) อีกทั้งยังเปิดให้บริการผ่านทางตู้ล็อคเกอร์ตามอาคารส านักงานและคอนโดมิเนียมอีกด้วย ซึ่ง
จุดให้บริการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าและร้านค้าขนาดเล็กในกรุงเทพฯ สามารถส่งสินค้าไปยัง
ครอบครัว, เพ่ือน, ลูกค้าและบริษัทคู่ค้าในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยัง
มีการให้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (Cash-On-Delivery: COD) ซึ่งเป็นบริการที่จะช่วยผู้ขายเก็บ
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เงินปลายทางพร้อมกับการจัดส่งพัสดุให้ผู้ที่ซื้อสินค้า ทางบริษัทรับประกัน 100% ว่าการเรียกเก็บเงิน
ปลายทางเช่นนี้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ทั้งนี้บริษัทของเรามีการพัฒนาการให้บริการช าระเงิน
ผ่านบัตรเครดิตและจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด (QR code payment) แห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย  

ปัจจุบันธุรกิจระบบ “ขนส่ง” หรือ “โลจิสติก” มีการขยายตัวเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด
การแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่อง
ของการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีเลือกใช้บริการระบบขนส่งระหว่างบริษัทขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทย 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางให้กับบริษัทขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทยได้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบ “ขนส่ง” หรือ “โลจิสติก” ของผู้บริโภค เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข และ
เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึง
ยังสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบ “ขนส่ง” หรือ “โลจิสติก” ตามสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบขนส่ง
ของบริษัทขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทย 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ระบบขนส่งระหว่างบริษัทขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทย 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจัยประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบขนส่งของบริษัท
ขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทย 

2. พฤติกรรมการใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งระหว่างบริษัท
ขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทยแตกต่างกัน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือช่วยให้ทราบถึงเหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบขนส่งของบริษัทขนส่ง
เอกชนกับไปรษณีย์ไทย 

2. บริษัทขนส่งเอกชน สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบขนส่งระหว่างบริษัทเอกชนกับไปรษณีย์ไทย” สามารถก าหนดกรอบ
แนวคิด ดังนี้ 

ภาพที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ศึกษา 

                               ตัวแปรอิสระ                                                                  ตัว
แปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการระบบขนส่งของบริษัทเอกชนและ

ไปรษณีย์ไทยทั้ง 2 บริษัท 
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการระบบขนส่งของ
บริษัทเอกชนและไปรษณีย์ไทยทั้ง 2 บริษัท แตเ่นื่องจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้
วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตร
ก าหนดขนาดตัวอย่างของ สูตร W.G.cochran (1953) ดังนี้  

ขอ้มูลทัว่ไป 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

- ความถ่ีในการมาใชบ้ริการ 
- ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

- วตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการ 

- การฝากส่งส่ิงของกบั
ผูใ้ชบ้ริการรายอ่ืน 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระบบ
ขนส่งระหวา่งบริษทัขนส่งเอกชน

กบัไปรษณียไ์ทย 

- ดา้นการใหบ้ริการ 

- ดา้นราคาค่าบริการ 

- ดา้นความปลอดภยั 

- ดา้นเทคโนโลยี 
- ดา้นภาพลกัษณ์ของ

องคก์ร 
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 แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  
 แทน  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการจะสุ่ม  
 แทน  ระดับความม่ันใจที่ผู้วิจัยก าหนดไว้   มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 แทน  ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดข้ึนได้ คือ 0.05 

 

แทนค่า    

         

 
 

ในขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ผู้วิจัยได้ท าการสร้างขึ้นสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 1 ชุด โดยจดัท าแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดงานวิจัย เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ซึ่ง
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 

 ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมการใช้บริการ เช่น ความถี่ในการมาใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 
วัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ และการฝากส่งสิ่งของกับผู้ใช้บริการรายอ่ืน เป็นต้น 

 ส่วนที่ 3 : การตัดสินใจใช้บริการ เช่น ด้านการให้บริการ ด้านราคาค่าบริการ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น ซึ่งมลีักษณะเป็นค าถามแบบ
สเกลการจัดประเภท (Selected Category Scale) โดยให้ระดับค่านิยมและให้ค่าคะแนน
หรือ Rating Scale โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

  ระดับค่านิยม            คะแนน 
มากที่สุด     5 
มาก      4 
ปานกลาง    3 
น้อย      2 
น้อยที่สุด     1 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติ
ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test เพ่ือวิเคราะห์
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย  
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  18-25 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-15,000 
บาท และมีสถานภาพโสด  
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 

จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความถี่ในการไปใช้บริการสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง
มากที่สุด จ านวน 181  คน (ร้อยละ 45.3) รองลงมาคือความถี่ในการไปใช้บริการวันละ 1-2 ครั้ง  
จ านวน 159 คน (ร้อยละ 39.8) ความถี่ในการไปใช้บริการเดือนละ 1-5 ครั้ง จ านวน 44 คน (ร้อยละ 
11.0) และอ่ืนๆ จ านวน 16 คน (ร้อยละ 4.0) ตามล าดับ 

มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 101 – 300 บาท มากที่สุด จ านวน 166 คน (ร้อยละ 
41.5) รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้งต่ ากว่า 100 บาท จ านวน 104 คน (ร้อยละ 26.0) 
รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง  301 – 500 บาท จ านวน 83 คน (ร้อยละ 20.8) 
รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 501 – 1,000 บาท  จ านวน 32 คน (ร้อยละ 8.0) และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้งมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 15 คน (ร้อยละ 3.8) ตามล าดับ 

มีวัตถุประสงค์ในการฝากส่งสิ่งของโดยส่งเพ่ือการค้ามากที่สุด จ านวน 287 คน (ร้อยละ 
71.8) รองลงมาคือวัตถุประสงค์ในการฝากส่งสิ่งของโดยรับจ้างมาส่งแทน จ านวน 95 คน (ร้อยละ 
23.8) และวัตถุประสงค์ในการฝากส่งสิ่งของโดยธุระส่วนตัว จ านวน 18 คน (ร้อยละ 4.5) ตามล าดับ 

เลือกฝากส่งสิ่งของกับไปรษณีย์ไทยมากท่ีสุด จ านวน 400 คน (ร้อยละ 37.2) รองลงมาคือ
ฝากส่งสิ่งของกับ Kerry Express จ านวน 302 คน (ร้อยละ 28.1) รองลงมาคือฝากส่งสิ่งของกับนิ่มซี
เส็ง จ านวน 296 คน (ร้อยละ 27.6) รองลงมาคือฝากส่งสิ่งของกับ DHL จ านวน 34 คน (ร้อยละ 3.2) 
รองลงมาคือฝากส่งสิ่งของกับ IT Transpot จ านวน 21 คน (ร้อยละ 2.0) รองลงมาคือฝากส่งสิ่งของ
กับ FedEx จ านวน 14 คน (ร้อยละ 1.3) และอ่ืนๆ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 0.7) ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนและ
ไปรษณีย์ไทย 

1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ในภาพรวมของผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.37 
เมื่อพิจารณาพบว่า ที่อยู่ในระดับมาก คือ มีพ้ืนที่ให้บริการอย่างครอบคลุม ค่าเฉลี่ย 4.38 ความ
รวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.38 มี 3 รายข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ช่วงเวลาที่ เปิด
ให้บริการมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.37 ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.37 และ
มีบริการที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับ 

 ด้านอัตราค่าบริการ 
ในภาพรวมของผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.37 

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ ความคุ้มค่าของ
อัตราค่าบริการกับบริการที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย 4.38 ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ ค่าเฉลี่ย 4.38 
และมีการแสดงอัตราค่าบริการไว้อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับ 

 ด้านความปลอดภัย 
ในภาพรวมของผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย  4.37  

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้  ผู้รับได้รับสิ่งของ
ในสภาพดี ไม่ช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย ค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมา คือ ผู้รับได้รับสิ่งของถูกต้องตรง
ตามที่อยู่บนจ่าหน้า ค่าเฉลี่ย 4.37  และหากสิ่งของช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย จะมีการชดใช้ที่
เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.37  ตามล าดับ 

 ด้านเทคโนโลยี 
ในภาพรวมของผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย  4.37  

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ Application มี
ความทันสมัยและมีความหลากหลาย ค่าเฉลี่ย 4.38 มีการใช้ Application บนสมาร์ทโฟน ค่าเฉลี่ย 
4.38 และ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งออนไลน์ได้ ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับ 

 ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
ในภาพรวมของผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย  4.36  

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ สีและเอกลักษณ์
ของบริษัท มีความโดดเด่นสามารถจดจ าได้ง่าย ค่าเฉลี่ย 4.36  พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.36  และชื่อของบริษัทสามารถจดจ าได้ง่าย ค่าเฉลี่ย 4.36  ตามล าดับ 

สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 โดยปัจจัยที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงล าดับดังนี้ ด้าน
ราคาค่าบริการ รองลงมาคือด้านกระบวนการการให้บริการ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านบุคลากรที่
ให้บริการ และด้านลักษณะกายภาพ ตามล าดับ 

2. บริษัทขนส่งเอกชน 
 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
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ในภาพรวมของบริษัทขนส่งเอกชนอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.36 เมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ารายข้อที่อยู่ในระดับมาก คือ มีบริการที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ย 4.37 ความรวดเร็วใน
การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.37 มี 3 รายข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.36 มีพ้ืนที่ให้บริการอย่างครอบคลุม ค่าเฉลี่ย 4.36 และช่วงเวลาที่เปิดให้บริการมีความ
เหมาะสม  ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับ 

 ด้านอัตราค่าบริการ 
ในภาพรวมของบริษัทขนส่งเอกชนอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.36 เมื่อแยกพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่ารายข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ มีการแสดงอัตราค่าบริการไว้อย่าง
ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.37 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ ค่าเฉลี่ย 4.36 และความ
คุ้มค่าของอัตราค่าบริการกับบริการที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับ 

 ด้านความปลอดภัย 
ในภาพรวมของผู้ใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชนอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.37  เมื่อแยก

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายข้อที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับได้ดังนี้  หากสิ่งของช ารุด เสียหาย 
หรือสูญหาย จะมีการชดใช้ที่เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.37 ผู้รับได้รับสิ่งของถูกต้องตรงตามที่อยู่บนจ่าหน้า 
ค่าเฉลี่ย 4.37  และผู้รับได้รับสิ่งของในสภาพดี ไม่ช ารุด เสียหาย หรือสูญหาย ค่าเฉลี่ย 4.36  
ตามล าดับ 

 ด้านเทคโนโลยี 
ในภาพรวมของผู้ใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชนอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.36  เมื่อแยก

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายข้อที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับได้ดังนี้ มีการใช้ Application บน
สมาร์ทโฟน ค่าเฉลี่ย 4.37 สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งออนไลน์ได้  ค่าเฉลี่ย 4.37 และ 
Application มีความทันสมัยและมีความหลากหลาย ค่าเฉลี่ย 4.36 ตามล าดับ 

 ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
ในภาพรวมของผู้ใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชนอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.36  เมื่อแยก

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ ชื่อของบริษัทสามารถ
จดจ าได้ง่าย ค่าเฉลี่ย 4.37  สีและเอกลักษณ์ของบริษัท มีความโดดเด่นสามารถจดจ าได้ง่าย ค่าเฉลี่ย 
4.36  และพนักงานมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.36  ตามล าดับ 

สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้ใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย  โดยปัจจัยที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดเรียงล าดับดังนี้ ด้านคุณภาพ
ในการบริการ ด้านราคาค่าบริการ ด้านความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี และด้านภาพลักษณ์ของ
องค์กร ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งของบริษัทเอกชนและไปรษณีย์ไทย 
การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการระบบขนส่งของบริษัท

ขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทย เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของบริษัทขนส่ง
เอกชนกับไปรษณีย์ไทย 

ผลการวิจัยพบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทย สัมพันธ์กัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 ส่วนอายุ และสถานภาพสมรสที่ต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
ขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทย 

สมมติฐาน 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทย  

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ได้แก่ ประเภทที่เลือกใช้บริการ ความถี่ในการ
ใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทย สัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการระบบขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนกับ
ไปรษณีย์ไทย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

การตัดสินใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทยพบว่า 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี และด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิชชา ศรเลี่ยมทอง  (2558) เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจขอ
ผู้ใช้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด”, งานวิจัยของนฤมล พันธ์เตี้ย 
(2559) เรื่อง “พฤติกรรมของผ้ใช้บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขา ส าเหร่”, งานวิจัยของดวง
กมล กรมาทิตย์สุข (2550) เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการ
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการของธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร”, 
งานวิจัยของดวงจันทร์ งามมีลาภ (2551) เรื่อง “ทัศนคติของลูกค้าต่อภาพลักษณ์การเป็นธนาคาร
แสนสะดวก (The Convenience Bank) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)” และงานวิจัยของพร
ทิพย์ หมั่นผดุงกิจ (2552) เรื่อง “ความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความ
ภักดีต่อตราสินค้า” 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากผลการวิจัย การตัดสินใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนกับ
ไปรษณีย์ไทย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

- ด้านผลิตภัณฑ์  
บริษัทขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย ควรมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือ

เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากไปรษณีย์ไทย
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากกว่า 

- ด้านราคา  
บริษัทขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย ควรมีการจัดท าป้ายบอกอัตราค่าใช้บริการให้

ละเอียดและชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบอัตราค่าบริการ 
- ด้านบุคลากร 

บริษัทขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย ควรเพ่ิมเจ้าหน้าที่ประจ าช่องให้เพียงพอต่อการเข้า
ใช้บริการ โดยท าการส ารวจจ านวนผู้ที่มาใช้บริการในแต่ละช่วงวัน หรือช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการสะดวก
เข้าใช้บริการ เพ่ือท าการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจ าช่องให้บริการในช่วงเวลาที่มีการใช้บริการมาก 

- ด้านกระบวนการให้บริการ 
บริษัทขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย ควรท าการขยายช่วงวันและเวลาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถมาใช้บริการในเวลาท าการปกติได้ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและท่ัวถึง 

-  ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
บริษัทขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย ควรปรับลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ง่ายต่อการใช้

บริการ และควรแยกบริการที่มีขั้นตอนการให้บริการคล้ายกัน ใช้เวลาใกล้เคียงกันไว้ในบริเวณ
เดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก  

จากผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบ
ขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทย พบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนั้นบริษัทควรก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับผลการวิจัย เพ่ือให้นโยบาย
ของบริษัทประสบผลส าเร็จในอนาคตต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืนหรือเขตอ่ืนเพ่ือจะท าให้ข้อมูลที่ได้มี
ความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากขึ้น  

2. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการไปรษณีย์ไทยเปรียบเทียบกับบริษัทขนส่งเอกชนหลายๆ 
บริษัท เพ่ือให้เห็นข้อเด่นและข้อด้อยที่ชัดเจน เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัย มาใช้ในการ
วางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนา การให้บริการขนส่งของบริษัทขนส่งเอกชนกับไปรษณีย์ไทย 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบริ่ง” โดยก าหนดตัวอย่างประชากรเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีที
เอส จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ 
ที่ ใช้ ได้ แก่  ร้อยละ , ค่ าคะแนนเฉลี่ ย , T-test, Chi- Square และ ONE-WAY ANOVA F-test 
ผลการวิจัยพบว่า 

 จากการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต -แบริ่ง 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท
มากที่สุด ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ต้ังแต่ 15,001 – 20,000 บาท 

 โดยมีพฤติกรรมในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังนี้ จากการส ารวจพบว่าผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ไม่เกิน 10 ครั้ง มีช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อยที่สุดคือช่วง 06:00 - 10:00 
น. และไม่ได้ใช้บริการในวันใดเป็นประจ า โดดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เพ่ือไปสถานที่ท างาน 
และ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร ซึ่งต้องอาศัยการเดินทางด้วยวิธีการอ่ืนประกอบร่วมด้วย 

 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต -แบริ่ง จากการ
ทดสอบพบว่า ความพึงพอใจ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์  และด้านการส่งเสริมการขายผู้บริโภคมีความพึง
พอใจในระดับมาก ส่วนในด้านราคา และช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

mailto:Molly.monthakarn@gmail.com
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ABSTRACT 
 This research aims to study the service satisfaction of passengers on BTS 
Skytrain, Morchit-Bearings line.The research sample included 400 BTS Skytrain 
passengers. It utilized an online questionnaire to collect statistical data which was 
analyzed by means of percentage, mean score, T-test, Chi- Square and ONE-WAY 
ANOVA F-test. 
 The findings show that most of the passengers using BTS Skytrain, Morchit-
Bearings line, were female, ages between 21 and 30, holding a bachelor’s degree, 
were company employees, and had a monthly income of between 15 ,001 -20 ,000 
baht. 
 The services behavior of the BTS Skytrain passengers revealed that most of 
them used the BTS Skytrain up to 10times most frequently between 06:00 to 10:00 
a.m., and did not use the service on a regular basis.The objective of using the service, 
with the addition of other means of transportation, was to get to their workplace and 
avoid traffic congestion. 
 The results of the service satisfaction survey of passengers on BTS Skytrain, 
Morchit-Bearings line, showed that the passengers were highly satisfied with the 
product and the sales promotion for customer satisfaction. In terms of price and 
distribution channels, the passengers’ satisfaction was moderate with statistical 
significance at 0.05 level. 
 
   Research recommendations 
 1. In terms of product, further research should focus on the relationship of 
age, education level, occupation, average monthly income, and the service behavior 
of BTS Skytrain, Morchit-Bearings line users. Different reasons for using the BTS 
Skytrain service should also be emphasized. 
 2. In terms of price, further research should focus on the relationship 
between educational level and average monthly income because these factors have 
an effect on the BTS use of Skytrain services. 
  3. In terms of distribution channels, further research should focus on the 
relationship of age because the distribution channels have an effect on the service 
satisfaction of BTS Skytrain. 
  4. In terms of sales promotion, further research should focus on the services 
behavior of BTS Skytrain, Morchit-Bearings line, in terms of different time periods that 
passengers frequently use and the reasons for using the service. 
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บทน า 

 รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่ด าเนินการ โดยบริษัท ระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่ลงทุนโดยเอกชนทั้ง 100 % เปิดให้บริการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ใน 2 เส้นทาง คือสายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กม. ได้รับชื่อพระราชทานว่า 
"รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๑ " และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ได้เปิด
ให้บริการส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิทอย่างเป็นทางการ ระยะทาง 5.25 กม. จากสถานีอ่อนนุชถึงสถานี
แบริ่ง และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กม. ซึ่งได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา สาย ๒"  

 เนื่องจากภาวะปัจจุบันกรุงเทพมหานครเผชิญปัญหาสภาวะการจราจรติดขัดอย่างมาก
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรีบอย่างเช่นช่วงเวลาที่ต้องไปท างานไปหรือไปเรียน เป็นการเดินทาง
ในช่วงในการเดินทางตั้งแต่หกโมงไปจนถึงเก้าโมงเช้าและอีกช่วงหนึ่งก็ ก็คือช่วงหลังเลิกงานตั้งแต่ห้า
โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้จะท าให้ผู้คนหรือประชาชนประสบกับปัญหาการจราจรติดขัด
บางครั้งอาจจะต้องติดอยู่บนถนนนานหลายชั่วโมงหากขับรถไปเองอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย 
จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงท าให้ประชาชนส่วนหนึ่งเลือกใช้บริการรถโดยสารโดยเฉพาะการโดยสารรถ
โดยสารบีทีเอสซึ่งเป็นการโดยสารพ่ีสะดวกตรงต่อเวลาและไม่ต้องไปเผชิญ ปัญหารถติดบนท้องถนน 
จึงท าให้ปัจจุบันรถโดยสารบีทีเอสมีจ านวนหลายสายมากขึ้นอาทิสายสีน้ าเงินสายสีฟ้าสายสีเหลือง
และสายสีม่วงที่สร้างเสร็จไปแล้วยังเหลือสายสีเขียวที่ก าลังก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จและสายสีชมพู
ที่ยังเป็นโครงการอยู่ และในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้น อาจท าให้ขบวนรถไฟ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมไปถึงงปัจจุบัน ยังพบว่า
ระบบรถไฟฟ้านั้นมีความขัดข้องท าให้ต้องหยุดขบวนรถบ่อยๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและ
ความไม่น่าเชื่อถือของรถไฟฟ้าบีทเอสในสายตาผู้โดยสารได้ 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการขนส่งรถไฟฟ้าบีทีเอส 
และข้อมูลนี้ยังสามารถ ให้รัฐบาลน าไปปรับปรุงในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงรวมทั้งรถไฟฟ้าสายอื่นที่
ก าลังก่อสร้างและมีโครงการต่อไปในภายภาคหน้า 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจ 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจ 
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สมมติฐานงานวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ 

2. พฤติกรรมการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสมีอิทธิพลกับระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ในการด าเนินการ 
2. รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาและปรับปรุง หรือ

วางแผนส าหรับโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่จะมีข้ึนในภายภาคหน้า 

กรอบแนวคิด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อาย ุ 

 ระดบั

การศกึษาสงูสดุ 

 อาชีพ 

 รายได้ 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

 จ านวนครัง้การใช้

บริการ 

 วนัท่ีใช้บริการ 

 ช่วงเวลาที่ใช้

บริการ 

 วตัถปุระสงค์ใน

การเดินทาง 

 เหตผุลในการใช้

บริการ 

 ความสามารถใน

การพาไปถงึจดุหมาย 

 วิธีการเดินทาง

นอกจากบีทีเอส 

  

ความพงึพอใจของผู้โดยสารต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดจากการใช้

บริการรถไฟฟ้าบีทเีอส 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริม

การขาย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหมอชิต – แบริ่ง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต - แบริ่ง ซึ่งมี
สมาชิกท้ังสิ้น 709,686 คน (VGI,2014) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ได้จากการค านวณของ Taro Yamane โดยให้มีความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ส่วน
ที่  1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบค าถามเลือกตอบ(Check List) 

 ส่วนที่     2ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบริ่งมีลักษณะเป็น
แบบค าถามเลือกตอบ (Check List) 
 ส่วนที่    3ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีที สายหมอชิต-แบ
ริ่งมีลักษณะเป็นแบบค าถามเลือกตอบ(Likert Scale) 

ก าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่  95% ได้ค่า α = 0.892 หมายความว่า
แบบสอบถามที่น าไปทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 89.2% 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา เรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-
แบริ่ง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบริ่ง ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท
มากที่สุด ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ตั้งแต่ 15,001 – 20,000 บาท (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมลู จ านวน(คน) ร้อยละ 

หญิง 207 51.80 

21 – 30 ปี 226 56.50 

ปริญญาตรี 290 72.50 

พนักงานบริษัท 162 40.50 

15,001 – 20,000 บาท 96 24.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

สายหมอชิต-แบริ่ง 

จากการส ารวจพบว่า ผู้บริโภคใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่เกิน 10 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยไม่ได้
ใช้บริการในวันใดเป็นประจ า  และช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อยที่สุดคือช่วง 06:00 - 10:00 น. มี
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการคือ เพื่อไปสถานที่ท างาน และ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร ซึ่งส่วน
ใหญ่ต้องอาศัยการเดินทางด้วยวิธีการอ่ืนประกอบ (ตารางที่ 2 ) 

ตารางที่ 2  พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหมอชิต- แบริ่ง 

ข้อมูล ผลส่วนใหญ ่
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1. จ านวนครั้งในการใช้บีทีเอส ไม่เกิน 10 ครั้ง 255 63.80 

2. วันที่ใช้บริการบ่อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการในวันใดเป็นประจ า 191 47.75 

3. ช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อยท่ีสุด 06:00 - 10:00 น. 167 41.80 

4. วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ เพ่ือไปสถานที่ท างาน 380 95.00 

5. เหตุผลในการใช้บริการ หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร 300 75.00 
6. ความสามารถในการพาไปยังจุดมาย

ปลายทาง 
ต้องอาศัยการเดินทางด้วยวิธีการ
อ่ืนประกอบ 251 62.80 

7. วิธีการเดินทางอ่ืนนอกจากบีทีเอส รถโดยสารประจ าทาง 188 47.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

สายหมอชิต-แบริ่ง 

 จากการศึกษา พบว่าระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านส่งเสริมการขาย มีความพึงพอใจมาก ส่วนในด้านราคา และด้านการจัด
จ าหน่าย มีความพึงพอใจปานกลาง (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหมอชิต-แบริ่ง 

  Product Price Place Promotion 

ค่าเฉล่ีย 3.538 3.238 3.35 3.498 

  S.D. 0.545 0.667 0.7 0.589 

  ความหมาย มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก 

ที่มา: จากการค านวณ 

 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบริ่ง เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 เพศ : จากการทดสอบ พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการ
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบริ่ง ในด้านผลิตภัณฑ์ , ด้านราคา ,ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านส่งเสริมการขายที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05(ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4ความสัมพันธ์ของเพศกับความrพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความพึงพอใจในการใช้บริการ 

T Sig ความหมาย 
รถไฟฟ้าบีทีเอส 

เพศ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.842 0.400 ไม่สัมพันธ์ 

 
2. ด้านราคา 0.674 0.500 ไม่สัมพันธ์ 

 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.993 0.321 ไม่สัมพันธ์ 

  4. ด้านส่งเสริมการขาย -0.017 0.987 ไม่สัมพันธ์ 
ที่มา : จากการค านวณ 

 อายุ : จากการทดสอบ พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้
บริการรถไฟฟ้าบีที สายหมอชิต-แบริ่งในเรื่อง ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ระดับการศึกษา : จากการทดสอบพบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีที สายหมอชิต-แบริ่ง ในด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคา ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 อาชีพ: จากการทดสอบ พบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการ
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีที สายหมอชิต-แบริ่ง ในด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน : จากการทดสอบพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีที สายหมอชิต-แบริ่ง ในเรื่อง ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้าน
ราคา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05(ตารางท่ี 5) 

ตารางที่ 5ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความrพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส   Sig ความหมาย 

อายุ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 135.269 0.000* สัมพันธ์ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 37.125 0.043* สัมพันธ์ 

ระดับการศึกษา 
ด้านผลิตภัณฑ์ 26.588 0.032* สัมพันธ์ 
ด้านราคา 35.533 0.025* สัมพันธ์ 

อาชีพ ด้านผลิตภัณฑ์ 42.6 0.002* สัมพันธ์ 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ด้านผลิตภัณฑ์ 26.21 0.036* สัมพันธ์ 
ด้านราคา 36.125 0.021* สัมพันธ์ 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
ที่มา: จากการค านวณ 
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สมมติฐานที่ 2พฤติกรรมการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสที่สัมพันธ์กันมีผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 

 จ านวนครั้งในการใช้บีทีเอส จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้
บริการรถไฟฟ้าบีที สายหมอชิต-แบริ่ง ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการขาย ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (ตารางที่ 6 ) 

 
ตารางที่ 6  ความสัมพันธ์ของจ านวนครั้งในการใช้บีทีเอสกับความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีใช้ 
 บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายแบริ่ง-หมอชิต 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
ความพึงพอใจในการใช้บริการ 

F Sig ความหมาย 
รถไฟฟ้าบีทีเอส 

จ านวนครั้งในการใช้บีทีเอส 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.758 0.789 ไม่แตกต่าง 

 
2. ด้านราคา 1.355 0.192 ไม่แตกต่าง 

 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 1.062 0.389 ไม่แตกต่าง 

  4. ด้านส่งเสริมการขาย 1.681 0.830 ไม่แตกต่าง 
ที่มา : จากการค านวณ 

 วันที่ใช้บริการบ่อยที่สุด จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีที สายหมอชิต-แบริ่ง ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการขายไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านส่งเสริมการขาย แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 (ตารางที่ 7 ) 

ตารางที่ 7ความสัมพันธ์ของวันที่ใช้บริการบ่อยที่สุดกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายแบริ่ง-หมอชิต 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
ความพึงพอใจในการใช้บริการ 

F Sig ความหมาย 
รถไฟฟ้าบีทีเอส 

วันที่ใช้บริการบ่อยที่สุด 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 1.015 0.445 ไม่แตกต่าง 

 
2. ด้านราคา 0.978 0.466 ไม่แตกต่าง 

 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.305 0.964 ไม่แตกต่าง 

  4. ด้านส่งเสริมการขาย 1.561 0.116 ไม่แตกตา่ง 
ที่มา : จากการค านวณ 

ช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อยที่สุด จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบริ่ง ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านส่งเสริมการขาย แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05(
ตารางที่ 8 ) 
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ตารางที่ 8ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อยท่ีสุดกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายแบริ่ง-หมอชิต 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
ความพึงพอใจในการใช้บริการ 

F Sig ความหมาย 
รถไฟฟ้าบีทีเอส 

ช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อย
ที่สุด 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.789 0.751 ไม่แตกต่าง 

 
2. ด้านราคา 1.622 0.090 ไม่แตกต่าง 

 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.856 0.554 ไม่แตกต่าง 

  4. ด้านส่งเสริมการขาย 1.996 0.033* แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบริ่ง ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการขายไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05(ตารางที่ 9 ) 

 
ตารางที่ 9ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ในการใช้บริการกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
     ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายแบริ่ง-หมอชิต 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
ความพึงพอใจในการใช้

บริการ F Sig ความหมาย 
รถไฟฟ้าบีทีเอส 

วัตถุประสงค์ในการใช้
บริการ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 1.273 0.178 ไม่แตกต่าง 

 
2. ด้านราคา 0.659 0.778 ไม่แตกต่าง 

 

3. ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 1.649 0.109 ไม่แตกต่าง 

  4. ด้านส่งเสริมการขาย 0.941 0.495 ไม่แตกต่าง 
ที่มา : จากการค านวณ 

 เหตุผลในการใช้ จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบริ่งในด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านการส่งเสริมการขาย แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในด้านราคา และ ด้านการจัดจ าหน่าย ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05(ตารางที่ 10 ) 
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ตารางที่ 10ความสัมพันธ์ของเหตุผลในการใช้บริการกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
                        ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายแบริ่ง-หมอชิต 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
ความพึงพอใจในการใช้

บริการ F Sig ความหมาย 
รถไฟฟ้าบีทีเอส 

เหตุผลในการใช้บริการ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 1.888 0.008 แตกต่าง 

 
2. ด้านราคา 1.072 0.383 ไม่แตกต่าง 

 

3. ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 1.399 0.195 ไม่แตกต่าง 

  4. ด้านส่งเสริมการขาย 2.164 0.019 แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 ความสามารถในการพาไปยังจุดมายปลายทาง จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต -แบริ่ง ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05(
ตารางที่ 11 ) 

ตารางที่ 11    ความสัมพันธ์ของความสามารถในการพาไปยังจุดมายปลายทาง 
        กับความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายแบริ่ง-หมอชิต 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
ความพึงพอใจในการใช้บริการ 

F Sig ความหมาย 
รถไฟฟ้าบีทีเอส 

ความสามารถในการพาไป
ยังจุดมายปลายทาง 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.762 0.784 ไม่แตกต่าง 

 
2. ด้านราคา 0.655 0.781 ไม่แตกต่าง 

 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.737 0.659 ไม่แตกต่าง 

  4. ด้านส่งเสริมการขาย 0.723 0.703 ไม่แตกต่าง 
ที่มา : จากการค านวณ 
 
 วิธีการเดินทางอ่ืน จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบริ่ง ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05(ตารางที่ 12 ) 
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ตารางที่ 12ความสัมพันธ์ของวิธีการเดินทางอ่ืน กับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายแบริ่ง-หมอชิต 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
ความพึงพอใจในการใช้บริการ 

F Sig ความหมาย 
รถไฟฟ้าบีทีเอส 

วิธีการเดินทางอ่ืน 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.831 0.697 ไม่แตกต่าง 

 
2. ด้านราคา 0.651 0.784 ไม่แตกต่าง 

 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 1.311 0.236 ไม่แตกต่าง 

  4. ด้านส่งเสริมการขาย 0.497 0.892 ไม่แตกต่าง 
ที่มา : จากการค านวณ 
 

การอภิปรายผล  

 จากการศึกษา เรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอ
ชิต-แบริ่ง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบริ่ง จากการส ารวจพบว่า ส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ตั้งแต่ 15,001 – 20,000 บาทโดยมีพฤติกรรมในการซื้อ
จ านวนครั้งในการใช้บีทีเอส จากการส ารวจพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ไม่เกิน 
10 ครั้ง โดยไม่ได้ใช้บริการในวันใดเป็นประจ า  และช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อยที่สุดคือช่วง 06:00 - 
10:00 น. มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการคือ เพ่ือไปสถานที่ท างาน และ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา
การจราจร ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศัยการเดินทางด้วยวิธีการอ่ืนประกอบ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นายณัฐกฤษณ ศรีจิตรพงศ์ (2550)ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บัตรโดยสาร
รถไฟฟ้ามหานครโดยจากการศึกษาพบว่าพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วง
อายุ ระหว่าง 21-30 ป ซึ่งเป็นช่วงวัยเรียนระดับอุดมศึกษาและวัยท างาน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
10,001-15,000 บาทมีความถี่ ในการใช้รถไฟฟ้ามหานครต่อเดือนส่วนใหญ่ต่ัากว่า 20 ครั้งต่อเดือน 
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครของนายณัฐกฤษณ ใกล้เคียงกันกับพฤติกรรมการใช้
บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าอายุมีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของนายณัฐกฤษณที่ว่า อายุมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตร
โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร  

2. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต -แบริ่ง จากการ
ทดสอบพบว่า ความพึงพอใจ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์  และด้านการส่งเสริมการขายผู้บริโภคมีความพึง
พอใจในระดับมาก ส่วนในด้านราคา และช่องทางการจัดจ าหน่ายผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านาจ เสนาดี
(2548)ที่ศึกษาการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการให้บริการ
ระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอสกับรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งผลการวิจัยที่สอดคล้อง พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 
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10,000-19,999 บาทและจากการเปรียบเทียบทัศนคติผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการพบว่าด้ าน
ผลิตภัณฑ์ มีทัศนคติอยู่ในระดับที่ดีในการใช้บริการทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดิน และด้าน
ราคาที่จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อ านาจ เสนาดี ในด้านราคาที่มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แต่ผล
ศึกษาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในระดับ
ปานกลาง แต่ ผลการวิจัยของอ านาจ เสนาดีพบว่า มีทัศนคติอยู่ในระดับที่ดี ในการใช้บริการทั้ง
รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดินและด้านการส่งเสริมการขาย จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากแต่ผลการศึกษาของอ านาจ เสนาดีพบว่าในด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอส มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลางส่วนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน มีทัศนคติอยู่ในระดับที่
ไม่ค่อยดี ซึ่งไม่สอดคล้องกันกับผลการศึกษาในครั้งนี้ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 จากการศึกษา สามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงการในการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้
ดังนี้ 

1. ในด้านผลิตภัณฑ์ ควรเน้นในเรื่องความสัมพันธ์ของอายุ , ระดับการศึกษา, อาชีพ , รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบริ่ง ควรเน้นในเรื่องความ
แตกต่างของเหตุผลในการใช้บริการ 

2. ในด้านราคา  ควรเน้นในเรื่องความสัมพันธ์ของ ระดับการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน เนื่องจากระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

 3. ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรเน้นในเรื่องความสัมพันธ์ของอายุ  เพราะช่องทาง
การจัดจ าห น่ายมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

 4. ในด้านส่งเสริมการขาย ควรเน้นพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส สายหมอชิต-แบ
ริ่งในเรื่อง ความแตกต่าง ของช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อยท่ีสุด และเหตุผลการใช้บริการ  

5.5 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ศึกษาผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคต่อการสร้างรถไฟฟ้าบีทีเอสายสีเขียว 

 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว 

เอกสารอ้างอิง 

 กุลธน ธนาพงศ์ธร (2537, หน้า34) เรื่องหลักการให้บริการที่ดี 

ซิกมันด์ฟรอยด์ ( S. M. Freud),ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2544, หน้า196-98)การบริการ 

ประยูร กาญจนดุล (2533, หน้า 80-83)การบริการ 
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อับราฮัม  มาสโลว์ (A.H.Maslow),ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

FACTORS AFFECTING THE SELECTION  OF USE SCOUT CAMP’S SERVICE NATIONAL SCOUT 
ORGANIZATION OF THAILAND 

นางสาวนิตยา  แก้วศรี 

นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

Nittaya.keawsri@hotmail.com 

ดร.นนทิพันธุ์  ประยูรหงษ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติและเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสื อของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ตัวแปรต้นคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P's) และปัจจัย
ทางสังคม ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ จ านวน 400 คน โดยใช้การแจก
แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบหาความแตกต่าง          (T-
Test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปร          (Chi-
Square Test) และทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ (Correlation Pearson)   

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี     
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท และอาชีพรับราชการ/
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้เข้ามาใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือ 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และพบว่าด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
รองลงมา ด้านกายภาพและการน าเสนอ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านบุคลากรหรือพนักงาน     
ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ปัจจัยทางสังคม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ต าแหน่งหน้าที่การงาน หรือสถานะทางสังคมมีส่วน
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มากที่สุด รองลงมา กลุ่มอ้างอิงมี 
และครอบครัวมีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ น้อยที่สุด 
และปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ             ผู้ตอบแบบสอบถาม
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ค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติก่อนที่จะ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ มากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 
ค าส าคัญ : ค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
ABSTRACT 

    The research Factors Affecting The Selection to Use Service Scout camp of 
National scout Organization of Thailand. To study the decision to use the services of the 
Office of National Scout camp and   to study the factors that influence the decision to use 
the services of the Office of National Scout camp variable is the personal factor. The 
marketing mix (7P's) and social factors are variable based on the decision to use the 
services of the Office of National Scout camp. The samples Users of Office National Scout 
camp 400 using questionnaires to gather information. The questionnaire was prepared. 
Statistical methods such as frequency, percentage, average, standard deviation. Find 
statistics and test different values (t-test) test, ANOVA (ANOVA) test and evaluate the 
relationship (Correlation Pearson). 

  The study indicated that Answerer Most are male Aged between 41-50 years of 
undergraduate education. The average monthly income of 15,001 to 20,000 baht and 
career civil servants / public officials. Respondents will come to your office Scout camp. 
Marketing mix factors that influence the decision to use the services of the Office of 
National Scout camp as a whole at a high level. And found that the price The decision 
affects most minor physical and presentations. Products and Services Personnel or 
employees process The distribution channel And the promotion by social factors. At a high 
level Considering that it was found. Positions Or social status have contributed to the 
decision to use the services of the Office of National Scout camp the most, followed by a 
reference group. And take part in the decision to use the services of the Office of National 
Scout camp and a minimum factor deciding the services of the Office of National Scout 
camp. Respondents consider the benefits to be gained from using the services of the 
Office of National Scout camp before deciding on most services. 

 

Keyword: Scout camp of national scout organization of thailand. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ค่ายลูกเสือถือว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการใช้ฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูก เสื อ  ยุ วกาชาด  เนตรน ารี  ผู้ บั งคั บบัญ ชาลู ก เสื อ  นอกสถานศึกษา และยั งสามารถ                          
จัดกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การเล่นกีฬา       
เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และกิจกรรมอ่ืนๆ แก่ชุมชนรวมถึงการบริการที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวแต่
ปัจจุบันการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าไป
ใช้พ้ืนที่ของค่ายทหารและรีสอร์ทที่จัดท าเป็นค่ายลูกเสือเอกชนเพ่ิมขึ้นจึงท าให้ค่ายลู กเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรงส่งผลให้ปัจจุบันค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติหลายแห่งเกิดการขาดทุน แม้กระทั้งค่ายลูกเสือระดับชาติ คือ         ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ก็ประสบปัญหาการขาดทุน จากสถิติประจ าปี งบประมาณ        พ.ศ.
2558 ค่ายลูกเสือวชิราวุธมีผู้เข้ามาใช้ค่าย จ านวน 47 ,918 คน มีรายได้จากการใช้ค่ายจ านวน
1,726,683 บาท แต่มีค่าสาธารณูปโภคจ านวน 4 ,710,036 บาท ค่าใช้จ่ายมากว่ารายได้ถึง       
2,983,354 บาท (ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ) อีกทั้ งผู้ใช้บริการมีทางเลือก     
ในการใช้บริการมากขึ้น จึงต้องปรับตัวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้วยการหาวิธีการ
และแนวทางในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการด าเนินงานนั้นก็คือการยืนได้ด้วยตัวเองในการบริหารจัดการค่ายลูกเสือ     เพ่ือลด
ภาระของรัฐบาลในการใช้เงินอุดหนุนจากภาครัฐมาบริหารงานในค่ายลูกเสือนั้นเอง       ทั้งนี้ ค่าย
ลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้พยายามแข่งขันกับค่ายลูกเสือเอกชน                   ไม่จะ
เป็นด้านอาคาร สถานที่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและการให้บริการด้านอ่ืนๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องน าปัจจัยทางการตลาดเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพ    การแข่งขัน
ในปัจจุบัน   

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือให้ทราบความต้องการที่แท้จริง
และปัจจัยหลักในการเข้ามาใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติผลการศึกษาที่ได้จะเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการภายในค่ายลูกเสือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ตามหลักการตลาดที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด            ให้สอดคล้อง
กับปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
สมมติฐานของงานวิจัย 
  1. ปัจจัยบุคคลต่างกันจะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติต่างกัน   
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  2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

  3. ปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

กรอบทฤษฎีแนวคิดในการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ 
- อาชีพ 
 

ตัวแปรต้น 

ปัจจัยทางสังคม 

- กลุม่อ้างอิง 
- ครอบครัว 
- บทบาทและสถานะ 

ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ 

คา่ยลกูเสือของ 

ส านกังานลกูเสือแหง่ชาติ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P's) 

- ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- ด้านบุคลากรหรือพนักงาน 
- ด้านกายภาพและการน าเสนอ 
- ด้านกระบวนการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการหรือเคยใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการหรือเคยใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ        
ไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างแบบทราไม่ทราบจ านวนประชากร 

  ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเท่ากับ 384.16 หรือ 385 ตัวอย่างโดยก าหนด
ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ด้วยความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง ผู้วิจัยขอส ารองไว้ 
4% หรือเท่ากับ 15 ตัวอย่าง รวมเป็น 400 ตัวอย่าง 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ โดยจ าแนกแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการหรือเคยใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ซึ่งมีลักษณะ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

ส่วนที ่3 ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

ส่วนที ่4 ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 

สรุปผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 206 คิดเป็นร้อยละ 51.50 มีอายุ 41 – 50 ปี
จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5       
มีรายได้ 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 และอาชีพรับราชการ/เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8  
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  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 4.03 รองลงมา ด้านกายภาพและการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย 3.61               
ด้ านผลิตภัณ ฑ์ และบริการ มี ค่ า เฉลี่ ย  3.53 ด้ านบุ คลากรหรือพนั กงาน  มีค่ า เฉลี่ ย  3.35                    
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 3.24 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย 3.00 และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉลี่ย 2.42  

   1. ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติมีชื่อเสียงที่ดี  มีค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมา      
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอในค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ย 3.54 ภาพลักษณ์
โดยรวมค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ย 3.39 และค่ายลูกเสือมีความหลากหลาย
ของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.37 

  2. ด้านราคา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ราคาถูกกว่า         
ผู้ให้บริการรายอื่นที่อยู่ในลักษณะเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.05 และราคาเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.01  

  3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ต าแหน่งที่ตั้งค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติสะดวกต่อการเดินทาง มีค่าเฉลี่ย  
3.47 รองลงมา มีค่ายลูกเสือจังหวัดของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 
3.19 สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ , Internet, E-mail มีค่าเฉลี่ย 2.73 มีป้ายบอก
ทางชัดเจนถึงสถานที่ตั้งค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเพ่ือสะดวกแก่การเดินทาง มีค่าเฉลี่ย 
2.61  

  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า สิทธิพิเศษส าหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลต่อการเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ย 2.78 รองลงมา การลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ มีผลต่อการเลือกใช้
บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ย 2.35 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ
ต่างๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจและดงึดูดการเข้ามาใช้บริการค่ายลูกเสือ มีค่าเฉลี่ย 2.12  

  5. ด้านบุคลากรหรือพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.53 รองลงมา เจ้าหน้าที่   
แต่งกายและมีกริยาสุภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.49 เจ้าหน้าที่มีความยินดีให้ข้อมูลและให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 
3.45 การให้ข้อมูลและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ย 2.94  
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    6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ค่ายลูกเสือมีสถานที่สวยงาม ร่มรื่นเป็น ธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมา 
เจ้าหน้าที่         ค่ายลูกเสือมีการพูดจา กิริยา มารยาทที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.79 ที่พักแต่ละหลังของค่าย
ลูกเสือมีความสะอาด    ความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ย 3.61 สิ่งอ านวยความสะดวกมีเพียงพอ เช่น ห้องน้ า ที่
จอดรถ ตู้เอทีเอ็ม ระบบ Internet มีค่าเฉลี่ย 3.60 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือมีความรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ย 3.57 ระบบรักษาความปลอดภัยมีเพียงพอ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 
รั้วรอบขอบชิด มีค่าเฉลี่ย 3.39 

  7. ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า     
มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.37 รองลงมา 
ขั้นตอนในการเข้าใช้บริการค่ายลูกเสือสะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 3.25 ความทันสมัยของ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.10 

  ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางสังคมของผู้ใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

  ปัจจัยทางสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ต าแหน่ง
หน้าที่การงาน หรือสถานะทางสังคมมีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมา กลุ่มอ้างอิงมีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือ   ของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ย 3.81 ครอบครัวมีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ            ค่าย
ลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ย 3.08 

  ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ    

  ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  อยู่ ในระดับมาก                       
มีค่าเฉลี่ย 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการ
ค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมา
ท าการศึกษาข้อมูลการให้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้
บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.12 พิจารณาถึงเหตุผลหรือความจ าเป็นในการใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.02 และการใช้ระดับความพอใจหลังจาก
การใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติในการตัดสินใจเลือกใช้บริการในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ย 
3.92             

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยบุคคลต่างกันจะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติต่างกัน 

   สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันจะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือ
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องเหตุผลหรือความจ าเป็นก่อนตัดสินใจ เรื่องการศึกษาข้อมูลก่อน
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ตัดสินใจ เรื่องความพอใจหลังจากการใช้บริการก่อนตัดสินใจครั้งต่อไป ไม่แตกต่างกัน           ที่
ระดับนั ยส าคัญ ทางสถิติ  0.05 ยกเว้น เรื่ องประโยชน์ ที่ จะได้ รับก่ อนตัดสิน ใจ ที่ ต่ างกัน              
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันจะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือ
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องเหตุผลหรือความจ าเป็นก่อนตัดสินใจ เรื่องการศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจ เรื่องประโยชน์ที่จะได้รับก่อนตัดสินใจค่ายลูกเสือ และเรื่องความพอใจหลังจาก    การใช้
บริการก่อนตัดสินใจครั้งต่อไป ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ค่ายลูกเสือของส านั กงานลูกเสือแห่ งชาติ  ใน เรื่องเหตุผลหรือความจ าเป็นก่อนตัดสินใจ              
เรื่องการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เรื่องประโยชน์ที่จะได้รับก่อนตัดสินใจค่ายลูกเสือ และเรื่องความ
พอใจหลังจากการใช้บริการก่อนตัดสินใจครั้งต่อไป ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่างกันจะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือ
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องเหตุผลหรือความจ าเป็นก่อนตัดสินใจ เรื่องการศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจ เรื่องประโยชน์ที่จะได้รับก่อนตัดสินใจค่ายลูกเสือ และเรื่องความพอใจหลังจากการใช้บริการ
ก่อนตัดสินใจครั้งต่อไป ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   สมมติฐานย่อยที่  1.5 ผู้ ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกันจะมีการตัดสินใจ เลือกใช้บริการ           
ค่ายลูกเสือของส านั กงานลูกเสือแห่ งชาติ  ใน เรื่องเหตุผลหรือความจ าเป็นก่อนตัดสินใจ              
เรื่องการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เรื่องประโยชน์ที่จะได้รับก่อนตัดสินใจค่ายลูกเสือ และเรื่องความ
พอใจหลังจากการใช้บริการก่อนตัดสินใจครั้งต่อไป ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

   สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีอิทธิพล       
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องภาพลักษณ์โดยรวม
ค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่องค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติมีชื่อเสียงที่ดี เรื่อง
ค่ายลูกเสือมีความหลากหลายของการให้บริการ เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอใน     ค่าย
ลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องราคาถูกกว่าผู้ให้บริการรายอ่ืนที่อยู่ในลักษณะ
เดียวกันและเรื่องราคาเหมาะสม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานย่อยที่ 2.3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติสะดวกต่อการเดินทาง เรื่องมีค่ายลูกเสือจังหวัดของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ เรื่องมีป้ายบอกทางชัดเจนถึงสถานที่ตั้งค่ายลูกเสือของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติเพ่ือสะดวกแก่การเดินทาง และเรื่องสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ 
Internet E-mail มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  สมมติฐานข้อที่ 2.4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือกระตุ้นความสนใจและดึงดูดการเข้ามาใช้บริการค่ายลูกเสือ เรื่องการลดราคาในช่วง
เทศกาลต่างๆ เรื่องสิทธิพิเศษส าหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  สมมติฐานข้อที่ 2.5 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรหรือพนักงานมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องการให้ข้อมูลและค าแนะน า
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องเจ้าหน้าที่มีความยินดีให้ข้อมูลและให้บริการ เรื่องเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย และเรื่องเจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านต้องการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  สมมติฐานข้อที่ 2.6 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกายภาพและการน าเสนอมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือมีความรวดเร็ว เรื่องเจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือมีการพูดจา กิริยา มารยาทที่ดี         
เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยมีเพียงพอ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด รั้วรอบ
ขอบชิด เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกมีเพียงพอ เช่น ห้องน้ า ที่จอดรถ ตู้เอทีเอ็ม ระบบ Internet       
เรื่องค่ายลูกเสือมีสถานที่สวยงาม ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ และที่พักแต่ละหลังของค่ายลูกเสือมีความสะอาด 
ความสะดวกสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

  สมมติฐานข้อที่ 2.7 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือก ใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องขั้นตอนในการเข้าใช้บริการค่าย
ลูกเสือสะดวกรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เรื่องความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ 
และเรื่องความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่าย
ลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 

สมมติฐานย่อยที่ 3.1 ปัจจัยทางสังคมด้านกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ปัจจัยทางด้านสังคมด้านครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในเรื่องครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

  สมมติฐานย่อยที่ 3.3 ปัจจัยทางสังคมด้านบทบาทและสถานะทางสังคมมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติในเรื่องต าแหน่งหน้าที่การงาน
(บทบาทสถานะ) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
ผู้วิจัยขอสรุปการอภิปรายผล ดังนี้ 

         1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ แตกต่าง
กันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ไม่ต่างกันทั้งนี้
อาจเป็ น เพราะผู้ ใช้บริการค่ายลูกเสือของส านั กงานลูกเสือแห่ งชาติ  ไม่ ว่าจะมี เพศ อายุ               
ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ แตกต่างกันอย่างไร ผู้ใช้บริการก็มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่าย
ลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติโดยการพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการค่าย
ลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการเช่นกัน 

    2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
ก ารส่ ง เส ริ ม ก ารต ล าด  ด้ าน บุ ค ล าก รห รื อพ นั ก งาน  ด้ าน ก ายภ าพ และก ารน า เส น อ                          
ด้านกระบวนการ 

   2.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ชื่อเสียง
ที่ดีของค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติมากที่สุด  

   2.2 ด้านราคา ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ราคาถูกว่าผู้ให้บริการ
รายอ่ืนที่อยู่ในลักษณะเดียวกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติมากที่สุด 
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   2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า 
ต าแหน่งที่ตั้งค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติสะดวกต่อการเดินทาง มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติมากที่สุด 

    2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อย โดยพบว่า                
สิทธิพิเศษส าหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติมากที่สุด 

   2.5 ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า
เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านต้องการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือ
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติมากที่สุด 

   2.6 ด้านกายภาพและการน าเสนอ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าค่าย
ลูกเสือมีสถานที่สวยงาม ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติมากที่สุด 

   2.7 ด้านกระบวนการ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยพบว่ามีความชัดเจนใน
การอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติมากที่สุด 

    ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีศาสตราจารย์ ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) ได้กล่าวไว้ว่า   
เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่างสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป 
จ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P’s ในการก าหนดกลยุทธ์
การตลาด และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร       
เสรีรัตน์ (2541) ได้กล่าวถึง การบริหารการตลาดยุคใหม่ว่าขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying 
Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 
7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P's    ซึ่งทุกตัวมี
ความเกี่ยวพันธ์กันและมีความส าคัญเท่าเทียมกัน จึงต้องประสานกันอย่างดี เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

   1. Product (สินค้ า/บริการ) จะต้องตัดสิน ใจเลือกบริการหลักและบริการเสริม                     
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและสามารถแข่งขันได้ดี เมื่อ
เทียบกับบริการของคู่แข่ง 

  2. Price (ราคาและค่าใช้จ่ายส่วนที่ลูกค้าต้องจ่าย) คือการก าหนดราคาที่เหมาะสมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วย นอกเหนือจากราคาของสินค้าแบบเดิม นั่นคือ เวลา
ที่ลูกค้าต้องเสียไปกับการมาใช้บริการ ตลอดจนความรู้สึกทางด้านร่างกายและจิตใจที่อาจออกมาใน
แง่ลบ ความไม่พึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ เนื่องจากบริการไม่ได้เป็นไปตามท่ีคาดหมายไว้ 
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  3. Place (สถานที่) ในการส่งมอบบริการต้องค านึงถึงปัจจัยทางด้านสถานที่ที่ให้บริการ 
และเวลาที่สะดวกรวดเร็วจากการได้รับบริการเพราะจะค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
เป็นปัจจัยส าคัญ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels) 

   4. ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
บริการและเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

   5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก 
การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ 
มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถ
สร้างค่านิยมให้กับองค์กร 

   6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and 
Presentation)       

เป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้บริการ         ไม่
ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว 
หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการควรได้รับ 

   7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบัติ     ในด้านการบริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และ
ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

    3. ปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ต าแหน่งหน้าที่การงาน                
หรือสถานะทางสังคมมีผลการตัดสินใจเลือกใช้ บริการค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ              
มีอิทธิพลในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอ้างอิงมีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และครอบครัวมีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

   จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่ายลูกเสือของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ในครั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดังนี้ 
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   1. ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้บริหาร/ผู้ให้บริการควรมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
และการให้บริการให้ทันสมัยและก้าวให้ทันกับตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

   2. ด้านราคา อาจต้องมีการปรับตัวให้ทันกับคู่แข่งขัน และตั้งราคาให้ต่ ากว่าคู่แข่งไม่มากนัก 
เพ่ือป้องกันการขาดทุน และต้องให้เหมาะสมกับการให้บริการ 

   3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการแจ้งเส้นทางค่ายลูกเสือเพ่ือความ
สะดวกแก่การเดินทาง และเพ่ิมช่องทางการติดต่อให้ทันตามยุคสมัย 

  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องมีการส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้นทุกด้าน โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการสินค้าและบริการของค่ายลูกเสือรวมถึงรู้จักรูปแบบการ
ให้บริการ 

  5. ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ควรมีการอบรมพนักงานในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และการให้บริการของค่ายลูกเสือเพ่ือสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้มากข้ึน 

   6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ ค่ายลูกเสือควรเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยให้มากขึ้น   
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการ 

  7. ด้านกระบวนการ ค่ายลูกเสือควรปรับปรุงขั้นตอนในการเข้าใช้บริการค่ายลูกเสือ          
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อนโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระในปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
เพ่ือให้งานวิจัยกว้างขวางและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

  2. ควรศึกษาถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงค่ายลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เพราะ
จะเป็นการช่วยในการบริหารจัดการองค์กรที่มองรอบด้าน เช่น ความเสี่ยงจากการทาหน้าที่หรือ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงทางกายภาพ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงทางด้านสังคม 
ซึ่งจะเป็นการเฝ้าระวัง (Awareness) ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลเสียให้กับองค์กรได้       
และเป็นการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กร 
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ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อของผู้สูงอายุในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

 

นันทวรรณ กมลยะบุตร รหัส 58503258 

 

ปัจจุบันพบว่าในประเทศไทยมีผู้สูงอายุจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุจะมากเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องมาจากการน าเอาวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่มาใช้และการด าเนินงานทางด้าน
สาธารณสุขที่มามากเพ่ิมขึ้นในส่วนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข ส่งผลให้อัตราการเกิด
และอัตราตายน้อยลง  

การเพ่ิมของประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นที่สนใจกับหลายฝ่ายเนื่องจากการด าเนินชีวิต การ
เจ็บป่วย แตกต่างจากประชากรกลุ่มอ่ืนและการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ โดยการ
แบ่งของนักการตลาดมักจะแบ่งตาม Generation ตามรุ่นอายุของผู้บริโภคที่เป็นหลักสากลจะมีเพียง 
4 Generation เท่านั้น คือ Baby Boomer, Generation X, Generation Y และ Generation Z 
Baby Boomer หรือ Gen B  คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 Generation X หรือ 
Gen Xคือ กลุ่มคนที่มีอายุลดหลั่นลงมาอีกช่วงหนึ่ง เกิดประมาณปี พ.ศ.2508-2522 Generation Y 
หรือ Gen Yคือคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2543 Generation ZหรือGen - Zคือกลุ่มคนที่เกิด
ระหว่าง พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละ Generation มีความแตกต่างกันหลายด้าน ทั้งในด้าน
พฤติกรรม สังคม การใช้ชีวิต ความคิดต่างๆจากพฤติกรรมท าให้ส่งผลต่อการบริโภคที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน 

เมื่อจ านวนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นพร้อมกับความต้องการรูปแบบใหม่ๆ จึงท าให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุมีบทบาททางด้านสังคมและเศรษฐกิจมากเพ่ิมขึ้นรวมถึงวงการแฟชั่นเริ่มให้พ้ืนที่กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจหรือการใช้นางแบบสูงอายุมาเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณา 
แม้ในสมัยก่อนวัยสูงอายุจะแต่งตัวน้อยลงเพ่ือให้ เหมาะสมกับอายุ แต่ในปัจจุบันผู้สูงอายุให้
ความส าคัญในการแต่งกายเพ่ือเป็นการลดอายุและเสริมความมั่นใจให้กับตนเอง นักออกแบบสินค้า
แฟชั่นและผู้ผลิตจึงเริ่มหันมาให้ความสนใจในแฟชั่นของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการออกแบบและผลิต
เสื้อผ้าที่ไม่ได้ให้แค่ความสวยงามในการสวมใส่แต่ยังต้องค านึงถึงคุณภาพของเนื้อผ้า บุคลิกและ
รสนิยม เพราะในวัยผู้สูงอายุนี้ เป็นผู้บริโภคที่จัดอยู่ในกลุ่ม Generation B, Gen B หรือ Baby 
Boomer Generation เป็นกลุ่มที่มีก าลังการซื้อสูง ในกระแสแฟชั่นที่มาเร็วไปเร็วท าให้ส่งผลในการ
เลือกซื้อสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องการผู้ผลิตให้ความส าคัญกับปริมาณการผลิตโดยไม่ค านึงถึง
ความต้องการของผู้สวมใส่ที่มีความต้องการไม่เหมือนกันในแต่ละวัย  

 

ในการที่ผู้บริโภคจะเลือกซ้ือสินค้าผู้บริโภคจะค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ ราคา
เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งราคาท่ีตั้งควรเหมาะสมกับคุณภาพและควรค านึงถึงผู้บริโภคว่าลูกค้ากลุ่มท่ีเรา
จะขายมีก าลังในการจ่ายมากหรือน้อยเพียงใด ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หาซื้อได้ง่ายเพราะในปัจจุบัน
มาได้มีเพียงแค่สถานที่แค่นั้นที่จะขายสินค้าได้แต่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายต่างๆอีกมากมายที่จะซื้อ



387 
 

สินค้าได้ การส่งเสริมการตลาด ในปัจจุบันแค่ ลด แลก แจก แถม ยังไม่พอแต่ควรค านึงว่าสื่อที่ออกไป
กระจายไปถึงผู้บริโภคข่าวสารที่ส่งไปควรจะส่งไปแบบใด 

วัตถุประสงค์ 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ท าการก าหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาราคาที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อของผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้ศึกษามุ่งท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งการก าหนดกรอบแนวคิดข้ึนนั้นได้ค าถึงความสอดคล้องของ
หัวข้อกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย จนสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยขึ้นได้ 

 

ตัวแปรอิสระ (X)    ตัวแปรตาม (Y)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น เพศ 
อายุ อาชีพก่อนอายุ 60 ปี ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานภาพ 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล  

- เพศ 

 - อายุ 

- อาชีพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

-สถานภาพสมรส 

 
2. ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

-  การส่งเสริมการตลาด 

 

 

 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือของ
ผูสู้งอาย ุในเขต กรุงเทพมหานคร 
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2. ปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน โดย
แบ่งเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 

ขอบเขตเนื้อหา 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อ
ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปผลิตภัณฑ์(Product) ราคา(Price) ช่องทางการจัด
จ าหน่าย(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)เนื่องจากเป็นที่รู้จัก และเป็นพ้ืนฐานมากที่สุด 

ขอบเขตประชากร  

 ทั้งนี้จะท าการศึกษาในพื้นที่ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย โดยเลือกที่จะท าการศึกษากับ
กลุ่มประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งประชากรมีจ านวน 5,696,409 คน (พ.ศ.2558) จากประชากรทั้งหมดในประเทศไทยจ านวน 
65,729,098 คน (พ.ศ.2558) คิดเป็นร้อยละ 8.67 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย (ส านักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง, 2558.  http://bora.dopa.go.th, 3 กันยายน 2559) 

ขอบเขตเวลา 

 ในการวิจัยครั้งนี้จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ.2559 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ประโยชน์ทางวิชาการ 

เพ่ือทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ 

ประโยชน์ทางวิชาชีพ 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ผลิตและจ าหน่ายเสื้อผ้าให้กับผู้สูงอายุ 

 

 การศึกษานี้ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุที่เลือกซ้ือเสื้อในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการวิจัยเป็นล าดับขั้นตอนดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้สูงอายุที่เลือกซ้ือเสื้อในจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งมี
จ านวนประชากรอายุ60 ปี ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร ชาย342,548  หญิง475,305  รวม817,853 
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(ข้อมูลประชากรผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจากทะเบียนราษฎร์ของส านักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง,2556) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

การค านวณ ใช้สูตรก าหนดขนาดประชากรของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) 

สูตร              
 2

1 eN

N
n


  

 
n = จ านวนตัวอย่าง 
N = จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 5% 

จากการแทนค่าได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 
n   

 
   

 
   

   = 399.80 หรือประมาณ 400 คน 
ขนาดตัวอย่างที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้อย่างน้อย 400 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ส่วน
ที่    1     ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบค าถามเลือกตอบ (Check List) 

 ส่วนที่     2    ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือเสื้อของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
ค าถามมาตรส่วนค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale 
 ส่วนที่    3     ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือเสื้อของผู้สูงอายุมีลักษณะเป็นแบบ
ค าถามเลือกตอบ (Check List) 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการกับข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
Facebook ในประเทศไทย 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เอกสาร ต ารา
วิชาการ เอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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การวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ 
 การศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
 Likert Rating Scalesโดยมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

(Weigh Mean Score: WMS) ระดับความพึงพอใจ  
 Chi- Square   การทดสอบค่าสถิติทุกค่าจะท าการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05 
 T-test   การทดสอบค่าสถิติทุกค่าจะท าการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ONE WAY – ANOVA F-test การทดสอบค่าสถิติทุกค่าจะท าการทดสอบที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 400 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
60 - 64 ปี มีอาชีพก่อนอายุ 60 ปี คืออาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน  ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนก่อนอายุ 60 ปี อยู่ที่ 40,001 – 50,000 บาท และ
มีสถานภาพสมรส มากท่ีสุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด : ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวม มีระดับความส าคัญในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุด คือ เนื้อผ้า 
เช่น ใส่สบาย ระบายอากาศ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด : ด้านราคา โดยรวม มีระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญมากท่ีสุด คือ คุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ราคา สินค้ามีป้ายบอกราคาชัดเจนและราคาต่ ากว่าผู้ขายรายอื่น 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด : ด้านการจัดจ าหน่าย โดยรวม มีระดับความส าคัญใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญมากที่สุด คือ 
สถานที่จ าหน่ายอยู่ใกล้บ้าน สถานที่จ าหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้า มีป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ของร้าน
สังเกตง่าย  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด : ด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวม มีระดับความส าคัญใน
ระดับมากท่ีสุด คือ การให้ส่วนลด 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อของผู้สูงอายุ 

การเลือกซื้อเสื้อกี่ครั้งต่อเดือน พบว่า เลือกซื้อเสื้อ1 ครั้งต่อเดือน รองลงมาคือ ซื้อน้อยกว่า 
1 ครั้งต่อเดือน และน้อยที่สุดคือ 2 ครั้งต่อเดือน 

ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว  พบว่า ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละ 1 ตัว รองลงมาคือซื้อเสื้อ 2 ตัว
ต่อครั้ง และน้อยที่สุดคือซื้อเสื้อ 3 ตัวต่อครั้ง 
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จ านวนเงินในการซื้อเสื้อแต่ละครั้ง พบว่าซื้อเสื้อ501 – 1,000 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือซื้อ
1,001 – 1,500 บาทต่อครั้ง และน้อยที่สุดคือ 1,501 บาท ขึ้นไป 

ชนิดของเสื้อ พบว่าเสื้อยืดคอกลม/คอวี มีความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือเสื้อเสื้อโปโล, 
เสื้อเชิ้ตแขนยาว ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ เสื้อเชิ๊ตแขนสั้น 

แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ พบว่าตัดสินใจซื้อจากโทรทัศน์ รองลงมาคือตัดสินใจซื้อจาก
เว็บไซต์,ป้ายโฆษณา, หนังสือพิมพ์, ได้ค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน, นิตยสารตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ 
วิทยุ 

แหล่งที่เลือกซื้อ พบว่าแหล่งที่ซื้อมากท่ีสุดคือซื้อจากห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือ ซื้อจาก
ตลาดเสื้อผ้า, ร้านเสื้อปลีก-ส่ง ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ ร้านแบรนด์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อที่แตกต่างกัน โดย

แบ่งเป็น เพศ อายุ อาชีพก่อนอายุ 60 ปี ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานภาพ 
เพศ : จากการทดสอบ พบว่า เพศท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อในเรื่องการเลือกซื้อเสื้อผ้ากี่

ครั้งต่อเดือนและชนิดของเสื้อ ที่แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในเรื่อง ซื้อเสื้อโดย
เฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อและแหล่งที่เลือกซื้อ
ความแตกต่างของเพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการซื้อที่ไม่แตกต่างกัน 

อาย ุ: จากการทดสอบ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อในเรื่องชนิดของเสื้อ
ที่แตกต่างกันที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในเรื่อง ส่วนเรื่อง เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ซื้อ
เสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาทแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อและแหล่งที่เลือก
ซ้ืออายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน 

อาชีพ : จากการทดสอบ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อในเรื่องการเสื้อ
เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน  ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละก่ีตัว ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท  ชนิดของ
เสื้อ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อและแหล่งที่เลือกซ้ือแตกต่างกันที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ระดับการศึกษา :  จากการทดสอบ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรม
การซื้อในเรื่องการเลือกซ้ือเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน  ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่
บาท  ชนิดของเสื้อ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อและแหล่งที่เลือกซื้อที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนก่อนอายุ 60 ปี : จากการทดสอบ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนก่อนอายุ 60 ปี ต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อในเรื่องการเลือกซื้อเสื้อผ้ากีค่รั้งต่อเดือน  ซื้อเสื้อโดย
เฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท  ชนิดของเสื้อ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อและแหล่ง
ที่เลือกซื้อที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สถานภาพ : จากการทดสอบ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อในเรื่อง
การซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ชนิดของเสื้อและแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันที่ระดับ
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นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนเรื่อง เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท และ
แหล่งที่เลือกซื้อสถานภาพที่แตกต่างมีพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อของผู้สูงอายุที่
แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 

ด้านผลิตภัณฑ์ : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่
แตกต่างกัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อ ในเรื่องการเลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ย
ครั้งละกี่ตัว, ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท , แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อและแหล่งที่เลือกซื้อที่
แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนเรื่องชนิดของเสื้อ พบว่าถึงแม้ปัจจัยทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน 

ด้านราคา : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ที่แตกต่างกัน 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อ ในเรื่องการเลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว, ซื้อ
เสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท, แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อและแหล่งที่เลือกซื้อที่แตกต่างกัน  ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนเรื่องชนิดของเสื้อ พบว่าถึงแม้ปัจจัยทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่าง
กัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยทางการตลาดด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แตกต่างกันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อ ในเรื่องการเลือกซ้ือเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อ
เดือนซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว , ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท,ชนิดของเสื้อ, แหล่งข้อมูลในการ
ตัดสินใจซื้อและแหล่งที่เลือกซื้อปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05  

ด้านการส่งเสริมการขาย : จากการวิเคราะห์พบว่า ในภาพรวมปัจจัยทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อ ในเรื่องการเลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน 
ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาทและแหล่งที่เลือกซื้อแตกต่างกัน  ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนเรื่องชนิดของเสื้อและแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ พบว่าถึงแม้ปัจจัย
ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน 
ตาราง ท่ี 1 แสดงสรุปผลการสดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยต่าง ๆกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อของ
ผู้สูงอายุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ปัจจัย พฤติกรรม ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 
1 เพศ เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
2 เพศ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ยอมรับ 
3 เพศ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ยอมรับ 
4 เพศ ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
5 เพศ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
6 เพศ แหล่งที่เลือกซื้อ ยอมรับ 
7 อายุ เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ยอมรับ 
8 อายุ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ยอมรับ 
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ตาราง ท่ี 1 (ต่อ) 

ล าดับ ปัจจัย พฤติกรรม ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 
9 อายุ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ยอมรับ 
10 อายุ ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
11 อายุ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
12 อายุ แหล่งที่เลือกซื้อ ยอมรับ 
13 ระดับการศึกษา เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
14 ระดับการศึกษา ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
15 ระดับการศึกษา ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
16 ระดับการศึกษา ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
17 ระดับการศึกษา แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
18 ระดับการศึกษา แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
19 รายได้ก่อนอายุ60ปี เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
20 รายได้ก่อนอายุ60ปี ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
21 รายได้ก่อนอายุ60ปี ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
22 รายได้ก่อนอายุ60ปี ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
23 รายได้ก่อนอายุ60ปี แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
24 รายได้ก่อนอายุ60ปี แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
25 สถานภาพ เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ยอมรับ 
26 สถานภาพ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
27 สถานภาพ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ยอมรับ 
28 สถานภาพ ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
29 สถานภาพ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
30 สถานภาพ แหล่งที่เลือกซื้อ ยอมรับ 
31 การออกแบบ  เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
32 การออกแบบ ซ้ือเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
33 การออกแบบ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
34 การออกแบบ ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
35 การออกแบบ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
36 การออกแบบ แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
37 เนื้อผ้า เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
38 เนื้อผ้า ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
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ตาราง ท่ี 1 (ต่อ) 

ล าดับ ปัจจัย พฤติกรรม ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 
39 เนื้อผ้า ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
40 เนื้อผ้า ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
41 เนื้อผ้า แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
42 เนื้อผ้า แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
43 ลักษณะการตัดเย็บ เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
44 ลักษณะการตัดเย็บ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
45 ลักษณะการตัดเย็บ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
46 ลักษณะการตัดเย็บ ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
47 ลักษณะการตัดเย็บ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
48 ลักษณะการตัดเย็บ แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
49 ความทันสมัยตามแฟชั่น เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
50 ความทันสมัยตามแฟชั่น ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
51 ความทันสมัยตามแฟชั่น ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
52 ความทันสมัยตามแฟชั่น ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
53 ความทันสมัยตามแฟชั่น แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
54 ความทันสมัยตามแฟชั่น แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
55 เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
56 เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
57 เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
58 เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
59 เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
60 เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียง แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
61 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
62 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
63 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
64 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
65 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
66 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
67 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
68 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
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ตาราง ท่ี 1 (ต่อ) 

ล าดับ ปัจจัย พฤติกรรม ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 
69 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
70 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
71 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
72 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
73 ความคุ้มค่าเม่ือเทียบราคา เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ยอมรับ 
74 ความคุ้มค่าเม่ือเทียบราคา ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ยอมรับ 
75 ความคุ้มค่าเมื่อเทียบราคา ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ยอมรับ 
76 ความคุ้มค่าเม่ือเทียบราคา ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
77 ความคุ้มค่าเม่ือเทียบราคา แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
78 ความคุ้มค่าเม่ือเทียบราคา แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
79 สินค้ามีป้ายบอกราคาชัดเจน เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
80 สินค้ามีป้ายบอกราคาชัดเจน ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
81 สินค้ามีป้ายบอกราคาชัดเจน ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
82 สินค้ามีป้ายบอกราคาชัดเจน ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
83 สินค้ามีป้ายบอกราคาชัดเจน แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
84 สินค้ามีป้ายบอกราคาชัดเจน แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
85 ราคาต่ ากว่าผู้ขายรายอื่น เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ยอมรับ 
86 ราคาต่ ากว่าผู้ขายรายอื่น ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ยอมรับ 
87 ราคาต่ ากว่าผู้ขายรายอื่น ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ยอมรับ 
88 ราคาต่ ากว่าผู้ขายรายอื่น ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
89 ราคาต่ ากว่าผู้ขายรายอื่น แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
90 ราคาต่ ากว่าผู้ขายรายอื่น แหล่งที่เลือกซื้อ ยอมรับ 
91 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านราคา เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
92 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านราคา ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
93 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านราคา ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
94 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านราคา ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
95 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านราคา แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
96 ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านราคา แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
97 สถานที่จ าหน่ายอยู่ใกล้บ้าน เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
98 สถานที่จ าหน่ายอยู่ใกล้บ้าน ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
99 สถานที่จ าหน่ายอยู่ใกล้บ้าน ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ยอมรับ 
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ตารางท่ี 4.27 (ต่อ) 

ล าดับ ปัจจัย พฤติกรรม ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 
100 สถานที่จ าหน่ายอยู่ใกล้บ้าน ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
101 สถานที่จ าหน่ายอยู่ใกล้บ้าน แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
102 สถานที่จ าหน่ายอยู่ใกล้บ้าน แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
103 มีบริการส่งถึงบ้าน เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
104 มีบริการส่งถึงบ้าน ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ยอมรับ 
105 มีบริการส่งถึงบ้าน ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
106 มีบริการส่งถึงบ้าน ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
107 มีบริการส่งถึงบ้าน แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
108 มีบริการส่งถึงบ้าน แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
109 จ าหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้า เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
110 จ าหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้า ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
111 จ าหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้า ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
112 จ าหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้า ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
113 จ าหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้า แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
114 จ าหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้า แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
115 มีป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ของร้าน เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
116 มีป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ของร้าน ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
117 มีป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ของร้าน ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
118 มีป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ของร้าน ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
119 มีป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ของร้าน แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
120 มีป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ของร้าน แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
121 ลักษณะการจัดแต่งร้านสวยงาม เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
122 ลักษณะการจัดแต่งร้านสวยงาม ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
123 ลักษณะการจัดแต่งร้านสวยงาม ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
124 ลักษณะการจัดแต่งร้านสวยงาม ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
125 ลักษณะการจัดแต่งร้านสวยงาม แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
126 ลักษณะการจัดแต่งร้านสวยงาม แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
127 ค่าเฉลี่ยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
128 ค่าเฉลี่ยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
129 ค่าเฉลี่ยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
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ตารางท่ี 4.27 (ต่อ) 

ล าดับ ปัจจัย พฤติกรรม ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 
130 ค่าเฉลี่ยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
131 ค่าเฉลี่ยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
132 ค่าเฉลี่ยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
133 การให้ส่วนลด เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ยอมรับ 
134 การให้ส่วนลด ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
135 การให้ส่วนลด ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ยอมรับ 
136 การให้ส่วนลด ชนิดของเสื้อ ปฏิเสธ 
137 การให้ส่วนลด แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ปฏิเสธ 
138 การให้ส่วนลด แหล่งที่เลือกซื้อ ยอมรับ 
139 ช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทาง เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
140 ช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทาง ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
141 ช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทาง ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
142 ช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทาง ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
143 ช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทาง แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
144 ช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทาง แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 
145 ค่าเฉลี่ยด้านการส่งเสริมการขาย เลือกซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งต่อเดือน ปฏิเสธ 
146 ค่าเฉลี่ยด้านการส่งเสริมการขาย ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่ตัว ปฏิเสธ 
147 ค่าเฉลี่ยด้านการส่งเสริมการขาย ซื้อเสื้อโดยเฉลี่ยครั้งละกี่บาท ปฏิเสธ 
148 ค่าเฉลี่ยด้านการส่งเสริมการขาย ชนิดของเสื้อ ยอมรับ 
149 ค่าเฉลี่ยด้านการส่งเสริมการขาย แหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ ยอมรับ 
150 ค่าเฉลี่ยด้านการส่งเสริมการขาย แหล่งที่เลือกซื้อ ปฏิเสธ 

 

จากตาราง แสดงสรุปผลการสดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยต่าง ๆกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อของ
ผู้สูงอายุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าจากการสมมติฐานทั้งสิ้น 150 ข้อ สมมติฐานได้รับการ
ยอมรับจ านวน 48  ข้อ และปฏิเสธจ านวน 102 ข้อ 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ปัจจัยด้านด้านผลิตภัณฑ์ ควรเลือกช่างที่มีความสามารถและความช านาญในการตัดเย็บเพ่ือ
ลดข้อผิดพลาดของสินค้าประเภทสินค้า ในการเลือกภาพมีความจ าเป็นเท่าๆกับการตัดเย็บเหมือนกัน 
ควรเลือกคุณสมบัติของผ้าตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องใช้ การเลือกผ้าที่น ามาตัดเสื้อส าหรับสวมใส่ควรเน้น
ความทนทานเรียกผ้าที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่จะใช้ ในการเลือกผ้าไม่ควรคิดถึงเพียงความสวยงาม
เพราะเสื้อผ้าที่สวยงามบางชนิดสวมแล้วรู้สึกไม่สบายร้อน อึดอัดและเป็นผื่นคันดังนั้นจึงต้องค านึงถึง
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เมื่อตัดสวมใส่แล้วมีความสบายคือไม่ร้อน ไม่อึดอัด ไม่คันเสื้อผ้ามีให้เลือกควรมีหลากหลายสไตล์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มและควรมีไซด์เสื้อผ้าตอบสนองไว้ส าหรับลูกค้าที่มีไซด์ใหญ่ 

2. ปัจจัยด้านราคา จะต้องก าหนดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงสภาพทาง การแข่งขัน ก าไรที่
คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขันด้วย ผู้ประกอบการควรตั้งราคาให้สอบคล้องกับคุณภาพของสินค้า เมื่อ
ผู้บริโภคซื้อไปจะท าให้เกิดความรู้สึกคุ้มค่าและกลับมาซื้อซ้ า และไม่ควรขายแพงกว่าร้านอื่นเนื่องจาก
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณภาพและราคาก่อนซื้อและไม่ควรขายจนเกินไปจะท าให้ภาพลักษณ์ของแบ
รนด์ดูเป็นสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพหมั่นควรตรวจเช็คราคาคู่แข่งอยู่สม่ าเสมอ 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ท าเล เป็นองค์ประกอบส าคัญมากทีเดียว  ควรเลือก
สถานที่ที่เป็นชุมชน มีคนอาศัยอยู่มาก หรืออาจเลือกตลาดนัดที่ใกล้กับโรงงาน บริษัท 
ห้างสรรพสินค้าที่มีคนพลุกพล่านจะช่วยเพิ่มโอกาสในการค้าขายได้มากกว่าการตั้งร้านในท าเลที่ไม่
ค่อยมีคนสัญจรไปมา 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายผู้ประกอบการควรมีกิจกรรมที่กระตุ้นยอดขายโดยการจัด
กิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสนใจในสินค้าและเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับธุรกิจด้วย โดยการส่งเสริมการขายจะมีวิธีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การส่งเสริมการขาย
ด้านลดราคา  การส่งเสริมการขายโดยการใช้คูปอง การส่งเสริมการขายโดยการให้ของแถมการ
ส่งเสริมการขายโดยการแข่งขันและให้รางวัล และการส่งเสริมการขายโดยการชิงโชค 
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ศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุ้นที่มีค่า P/E สูงสุด 20 อันดับ ใน SET 100 
THE RATE OF RETURN AND RISK OF TOP 20 STOCK HAVE THE HIGHEST P/E RATIO 

IN SET 100 
สุวนัย ชาญณรงค์กุล 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  กลุ่มวิชาการเงินการลงทุนและการประกันภัย 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ     2559 

 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนของหุ้นที่มีค่า P/E  ใน 
SET 100 2. เพ่ือศึกษาความเสี่ยงของหุ้นที่มีค่า P/E Ratio สูงสุด 20 อันดับใน SET 100 ข้อมูลที่
น ามาศึกษานี้น ามาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลือกหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E Ratio สูงสุด 
20 อันดับใน SET 100 เมื่อปี 2554 การศึกษานี้ได้ใช้ตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ 
(Capital Asset Pricing Model : CAPM) เพ่ือประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในกลุ่มหลักทรัพย์ และเลือก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยระหว่าง 1 มกราคม 2554-30 มิถุนายน 2559 มาใช้เป็น
ข้อมูลในอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง สถิติที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์  (Regression and Correlation 
Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่าจากการศึกษาผลตอบแทนพบว่าบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีค่า P/E Ratio สูงที่สุดใน 20 อันดับบริษัทที่ท าการศึกษาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่
ที่ -7.8113%  ในขณะที่บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทที่มีค่า P/E Ratio ต่ าสุดใน 20 อันดับที่ท าการศึกษาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี -3.5557 % และ
บริษัทที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดคือ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย
ต่อปีสูงถึง 52.7123% โดยบริษัทนี้มีค่า P/E Ratio 60.49 ในปี 2554 และอยู่ในอันดับ 16 จาก 20 
อันดับที่ท าการศึกษา และเป็นบริษัทที่มีค่า P/E ต่ าสุดจาก 5 บริษัทในกลุ่ม ในทางตรงกันข้าม
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนติดลบมากที่สุดคือบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ย
ติดลบ 16.0884% ต่อปี โดยบริษัทนี้มีค่า P/E Ratio 55.12 ในปี 2554 และอยู่ในอันดับ 18 จาก 20 
อันดับที่ท าการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนระหว่างกลุ่มหลักทรัพย์ที่ท าการศึกษาและตลาด
หลักทรัพย์สัมพันธ์กันยังมีนัยยะส าคัญ โดยกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดคือ กลุ่มเหล็ก 
รองลงมาคือกลุ่มบริการ / พาณิชย์ ในทางตรงกันข้ามกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ต่ าสุดคือ
เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ABSTRACT 
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The objective of this individual study is 1. Studies the rate of return that 20 stock 
have highest P/E Ratio in Set 100. 2. Studies the risk of 20 stock have highest P/E 
Ratio in Set 100. The information of this research from the stock exchange of 
Thailand and choose the stock have highest P/E Ratio in Set 100 and start the 
research at 2001. The research choose Capital Asset Pricing Model : CAPM for the 
assessment value of the stock and the rate of return that have no risk I choose 
information from the interest of Bank of Thailand between 1 January 2011 to 30 June 
2016. The Statistic in this research I choose Average ,Standard deviation , Regression 
and Correlation Analysis  
 From the studies average rate of return of PADAENG INDUSTRY PUBLIC 
COMPANY LIMITED is -7.8113%  and this company is the highest P/E ratio in this 
research. The stock have lower ratio in this research is STARS MICROELECTRONICS 
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED and the average rate of return per year is -
3.5557. The stock have highest rate of return per year from this research is SIAM 
MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED. The rate of return of this stock is 57.7123% and 
the P/E Ratio of this stock in year 2011 is 60.49 and was rank 16 from 20 stock 
studies and lower P/E Ratio from 5 stock in group service/commerce in this research. 
The lower average rate of return per year is MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED. The 
rate of return is -16.0884% and the P/E Ratio is 55.12 in year 2011 and rank 18 from 
20 stock studies. 
 From the research the average return of SET index and the group relevance is 
also significant. The group of stock the highest relevance with set index is steel group 
and subordinate is service/commerce. On the other hand the group of stock the 
lowest relevance with set index is Technology/ Electronic Components 
 

หลักการและวัตถุประสงค์ 

การลงทุนหมายถึง การน าเงินที่เก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออมปัจจุบัน ให้
ได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพ่ิมที่จะ
ได้รับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า 
หรืออาจกล่าวได้ว่า การลงทุนเป็นการออมเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยที่จะต้องยอมรับ
ความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการตัดสินใจลงทุน จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้และเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนจากการลงทุน  โดยมีการลงทุนในหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือตลาดทุน 
 ตลาดทุนหมายถึง ตลาดการเงินที่เป็นแหล่งกลางที่เชื่อมโยงโดยตรงระหว่างผู้ออม ซึ่ง
ต้องการ น าเงินกู้ยืม หรือลงทุนระยะยาวและผู้ลงทุนซึ่งแสวงหาเงินทุนระยะยาวเพ่ือน าไปใช้ในการ
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ก่อตั้ง กิจการ หรือเพ่ือขยายกิจการ โดยประเทศไทยนั้นมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศได้มีการจัดกลุ่ม 100 อันดับแรกบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาด
สูงสุด การซื้อขายมีสภาพคล่องสูง เพ่ือใช้ค านวณดัชนี Set 100 โดยจะมีการจัดอันดับใหม่ทุก 6 
เดือน เนื่องจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มนี้มีผลต่อตลาดมาก และสิ่งหนึ่งที่บอกมูลค่าหุ้นได้คือค่า Ratio 
เช่น P/E Ratio PBV Dividend เป็นต้น โดยหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์จะมีค่า Ratio โดยในปี 2554 มี
หลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 ก็มีค่าเหล่านั้นเช่นกันโดยเมื่อเรียงตามล าดับหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E 
Ratio สูงสุด ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
P/E Ratio ณ 

ปี 2554 
1 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) PDI 1112 
2 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) BEC 352.77 
3 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) TSTH 213.33 
4 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ ากัด (มหาชน) ROBINS 145.88 
5 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ ากัด (มหาชน) KKC 126.14 
6 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) HANA 113.63 
7 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) HMPRO 110 
8 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) TTA 103.5 
9 บริษัท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) SAMTEL 103.33 
10 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) TRUE 101.42 
11 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) LOXLEY 91.33 
12 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) BTS 82 
13 บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) THCOM 73.93 
14 บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) JAS 66.67 
15 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) GLOBAL 61.48 
16 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) MAKRO 60.49 
17 บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
DELTA 

56.45 
18 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) MCOT 55.12 
19 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ADVANC 50.29 
20 บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 
SMT 

49.18 
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ล าดับ ชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
P/E Ratio ณ 

ปี 2554 
21 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) CPN 45.33 
22 บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 
KEST 

44.28 
23 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) STA 42.35 
24 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) IVL 38.24 
25 บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) TVO 34.57 
26 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) IRPC 32.5 
27 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 
DTAC 

32.06 
28 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) 
CCET 

31.45 
29 บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) SVI 30.9 
30 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ ากัด (มหาชน) HEMRAJ 30.83 
31 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) 
SAT 

30.46 
32 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ESSO 29.44 
33 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน) PSL 26.37 
34 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) TMB 26.22 
35 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) AMATA 24.82 
36 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ากัด (มหาชน) STPI 24.54 
37 บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) GFPT 23.82 
38 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 
TICON 

23.68 
39 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) ROJNA 22.59 
40 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) CPALL 22.5 
41 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) AOT 22.03 
42 บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากัด (มหาชน) RCL 22 
43 บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จ ากัด (มหาชน) DCC 21.63 
44 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด SGP 21.56 
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ล าดับ ชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
P/E Ratio ณ 

ปี 2554 
(มหาชน) 

45 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) QH 21 
46 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) MINT 20.34 
47 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) GLOW 19.76 
48 บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) SIRI 19.13 
49 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) TISCO 17.41 
50 บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) BH 17.34 
51 บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) KSL 17.12 
52 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) BAY 16.83 
53 บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) TUF 16.61 
54 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) SCCC 16.34 
55 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) SAMART 16.11 
56 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) VNG 15.69 
57 บริษัท กรงุเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) BGH 15.5 
58 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) MAJOR 15.47 
59 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) SCC 15 
60 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) PS 14.45 
61 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) BIGC 13.87 
62 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน) TASCO 13.79 
63 บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด (มหาชน) BLAND 13.77 
64 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) KBANK 12.89 
65 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 

(มหาชน) 
PTTEP 

12.46 
66 บริษัท น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) TTW 12.21 
67 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) CENTEL 12.09 
68 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) ASP 11.58 
69 บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) LH 11.51 
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70 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) RATCH 11.45 
71 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) KTB 11.38 
72 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) EGCO 10.91 
73 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) BLA 10.78 
74 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BECL 10.76 
75 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) TOP 10.74 
76 บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) BANPU 10.72 
77 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) CPF 10.37 
78 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BBL 10.26 
79 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) THAI 10.1 
80 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) SCB 9.6 
81 บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) TCAP 9.27 
82 บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

(มหาชน) 
AP 

9.2 
83 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) PTT 8.66 
84 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) KK 8.6 
85 บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) KYE 7.55 
86 บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) SPALI 6.86 
87 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) LPN 6.84 
88 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) LANNA 6.34 
89 บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) CK 5.65 
90 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น 

จ ากัด(มหาชน) 
STEC 

4.68 
91 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) BCP 4.39 
92 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) TPIPL 2.52 
93 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) PHATRA 

 94 บริษัท ปตท.เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) PTTCH 
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95 บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) GJS 

 96 บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) GSTEEL 
 97 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) SSI 
 98 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ITD 
 99 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด 

(มหาชน) 
PTTAR 

 100 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) KH 
  ค่าเฉลี่ย  48.0372 

 
 และจาก 100 อันดับงานวิจัยฉบับนี้เลือกหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E Ratio สูงสุด 20 อันดับ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 จากที่มาความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนของหุ้นที่มีค่า P/E  ใน SET 100 
2. เพ่ือศึกษาความเสี่ยงของหุ้นที่มีค่า P/E Ratio สูงสุด 20 อันดับใน SET 100 

 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 

 

 

เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
ทุติยภูม ิ(Secondary Data) รวบรวมจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะน ามาค านวณหาผลตอบแทนและความผันพวนของหลักทรัพย์ และดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ การค านวณหาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
การวิเคราะห์สถิติด้วยคอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel) ตามสมมติฐานของงานวิจัย นอกจากนี้ยัง
รวบรวมข้อมูลจากบทความ เอกสารงานวิจัยและวารสารที่เก่ียวข้อง ในการน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

ตวัแปรตน้ 
- ราคาหุ้น 
- เงินปันผล 
- อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
- การเปล่ียนแปลงของค่า P/E Ratio 

ตวัแปรตาม 
- อตัราผลตอบแทน 
- ความเส่ียง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
หลักทรัพย์ที่มีค่า P/E Ratio สูงสุด 20 อันดับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสมการที่ใช้
ทดสอบคือ 
 ขั้นที่ 1 ค านวณหาอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E Ratio สูงสุด โดยใช้สูตรดังนี้  
             อัตราผลตอบแทน = [P1 - P0+ D1 ] / [P0 ]  
             โดยที่ P1 คือ ราคาเฉลี่ยหลักทรัพย์เดือนปัจจุบัน  

 P0 คือ ราคาเฉลี่ยหลักทรัพย์เดือนก่อนหน้า  
D1 คือ เงินปันผลของหลักทรัพย์เดือนปัจจุบัน 

 
ขั้นที่ 2 ค านวณอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ โดยค านวณได้ ดังนี้ 

 RM =  

 โดยที่ RM หมายถึง อัตราผลตอบแทนรายเดือนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
SET Index t หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท าการสุดท้าย

ของเดือน t 
SET Index t-1 หมายถึง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันท าการ

สุดท้ายของเดือน t-1 
 
 ขั้นที ่3 ค านวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์เครื่องมือที่ใช้วัด
ความเสี่ยง คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และความแปรปรวน (Variance) ซึ่ง
เป็นมาตรวัดการกระจายตัวของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง สะท้อนถึงความเบี่ยงเบนของอัตรา
ผลตอบแทนเทียบกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ค านวณได้ดังนี้ 

σ2=  

 

σ=  

 
โดยที่ σ2 หมายถึง ความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์

ที่ท าการศึกษา 
σ หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์ที่

ท าการศึกษา 
Ri หมายถึง อัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์ที่ท าการศึกษา 

i หมายถึง อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของหลักทรัพย์ที่ท าการศึกษา 
n หมายถึง จ านวนข้อมูลที่ศึกษา 
 

 ขั้นที่ 4 ค านวณหาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนรายเดือนของตลาดหลักทรัพย์ 
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แห่งประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยง คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และความแปรปรวน (Variance) ซึ่งเป็นการวัดความเบี่ยงเบนของอัตราผลตอบแทนเทียบกับ 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ค านวณได้ดังนี้ 

σ2=  

 

σ=  

 
โดยที่ σ2 หมายถึง ความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์

ที่ท าการศึกษา 
σ หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์ที่

ท าการศึกษา 
Ri หมายถึง อัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์ที่ท าการศึกษา 

i หมายถึง อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของหลักทรัพย์ที่ท าการศึกษา 
n หมายถึง จ านวนข้อมูลที่ศึกษา 

 
 ขั้นที่ 5 ค านวณหาค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน(Coefficient of Variation :CV) เป็น
เครื่องมือที่ใช้วัดส าหรับวัดค่าความเสียงอีกเครื่องมือหนึ่ง ใช้ส าหรับวัดการกระจายเมื่อขนาดของการ
ลงทุนหรืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนที่น ามาเปรียบเทียบกันแตกต่างกันมาก ผลลัพธ์ที่ได้มี
ความหมายถึง ความเสี่ยงต่อหนึ่งหน่วยของอัตราผลตอบแทนค านวณได้ดังนี้ 

CV=  

โดยที่ CV หมายถึง ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวน 
σ หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 หมายถึง อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 
ขั้นที่ 6 Capital asset pricing model(CAPM) เป็นแบบจ าลอง(model)ทางการเงินที่ช่วย

ให้นักลงทุนใช้ในการก าหนดราคาของความเสี่ยง(pricing risk)ในรูปอัตราผลตอบแทนที่จะได้ จาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ แสดงได้ดังสมการต่อไปนี้ 

rj = rf + βj (rm - rf )  
โดย rj = อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนเรียกร้องตามระดับความเสี่ยงของการลงทุน

ในหลักทรัพย์หนึ่งๆ ซึ่งในที่นี้สมมติว่า เป็นหลักทรัพย์j  
rf = risk-free rateหรือระดับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกับผู้กู้ท่ีไม่มีความเสี่ยง ซึ่ง

ในทางปฏิบัติสามารถประมาณการได้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของหนี้ภาครัฐ  



409 
 

r m = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในท้องตลาดโดยเฉลี่ย 
ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถค านวณหาได้  

βJ = ดัชนีที่แสดงถึงระดับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์j  ค านวณได้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์j กับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาด 

ในการค านวณจะใช้อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงคือ 0.00194 และอัตรา
ผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการคือ 0.083 
 
สรุปผลการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุ้นที่มีค่า P/E สูงสุด 20 อันดับใน SET 100 
มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนของหุ้นที่มีค่า P/E  ใน SET 100 2. เพ่ือศึกษา
ความเสี่ยงของหุ้นที่มีค่า P/E Ratio สูงสุด 20 อันดับใน SET 100 

การศึกษาครั้งนี้ เลือกมาจากบริษัทที่มีค่า P/E Ratio สูงสุด 20 อันดับใน Set 100 ในปี 
2554 โดยใช้ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 – 30 มิถุนายน 2559 โดยบริษัทที่
เลือกมาทั้งหมดมาจาก 8 กลุ่มหลักทรัพย์ ได้แก่ กลุ่มบริการ / พาณิชย์ จ านวน 5 บริษัท กลุ่ม
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจ านวน 5 บริษัท กลุ่มบริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
จ านวน 2 บริษัท กลุ่มเทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 3 บริษัท กลุ่มบริการ / ขนส่ง
และโลจิสติกส์จ านวน 2 บริษัท กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรจ านวน 1 
บริษัท กลุ่มทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภคจ านวน 1 บริษัท และกลุ่มเหล็กจ านวน 1 บริษัท 
โดยท าการรวบรวมรายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และน าข้อมูลที่ได้มาหาอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ทั้ง 20 ตัว 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุ้นที่มีค่า P/E Ratio สูงสุด 20 อันดับ
สามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2554 และจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละเท่ากับ 7.3583  ซึ่งสูงกว่า
ผลตอบแทนของเงินฝากประจ าของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ประมาณร้อยละ 3 ประมาณ 2 เท่า 
 2. อัตราค่าเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์จากจ านวนหลักทรัพย์ที่ท าการศึกษาที่ให้ผลตอบแทน
จากการลงทุนสูงสุดคือ กลุ่มเทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้ผลตอบแทน
เฉลี่ย 28.0568% ต่อปีซึ่งสูงกว่าตลาดหลักทรัพย์ประมาณ  4 เท่า เนื่องจากว่าอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์กลุ่มนี้เป็นบวกเกือบทุกหลักทรัพย์ที่ท าการศึกษาและบางหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่สูง
มาก  
 3. ผลการศึกษาพบว่ามี 2 อัตราค่าเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์จากจ านวนหลักทรัพย์ที่
ท าการศึกษาคือ กลุ่มเทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มบริการ  / พาณิชย์ 
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ในส่วนของกลุ่มเทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มบริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์ ให้
ผลตอบแทนเป็นบวกแต่ต่ ากว่าตลาดหลักทรัพย์ 
 4. ผลการศึกษาพบว่ามีถึง 4 กลุ่มหลักทรัพย์จากจ านวนหลักทรัพย์ที่ท าการศึกษาที่ให้
ผลตอบแทนเป็นลบ โดยกลุ่มสินค้าบริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีติดลบมากที่สุด
คือ -9.3816%  
 5. จากกการศึกษาหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดคือ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 52.7123% ซึ่งสูงกว่าตลาดหลักทรัพย์ประมาณ7 เท่า 
และสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจ าประมาณ 17 เท่า โดยบริษัทนี้มีค่า P/E Ratio 60.49 ในปี 2554 
และอยู่ในอันดับ 16 จาก 20 อันดับที่ท าการศึกษา และเป็นบริษัทที่มีค่า P/E ต่ าสุดจาก 5 บริษัทใน
กลุ่ม 
 6. จากการศึกษาพบว่าหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีติดลบมากที่สุดคือ บริษัท  
อสมท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งให้ผลตอบแทนติดลบ 16.0884% ต่อปี โดยบริษัทนี้มีค่า P/E Ratio 55.12 
ในปี 2554 และอยู่ในอันดับ 18 จาก 20 อันดับที่ท าการศึกษา 

7. จากการศึกษาผลตอบแทนพบว่าบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
ค่า P/E Ratio สูงที่สุดใน 20 อันดับบริษัทที่ท าการศึกษาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ -7.8113%  

8. บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีค่า 
P/E Ratio ต่ าสุดใน 20 อันดับที่ท าการศึกษาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี -3.5557 % หรือเฉลี่ย
มากกว่าปีละ 13% ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ Dr. Ashvinkumar H. Solanki (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง Relationship between P/E Ratio and Stock Return” with Reference to 
BSE 100 

9. จาก 20 อันดับของบริษัทที่ท าการศึกษาพบว่ามีถึง 11 บริษัทหรือคิดเป็น 55% ของ
บริษัทที่ท าการศึกษาทั้งหมดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาด และบริษัทที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกมี
จ านวน 12 บริษัท หรือ 60 % ของบริษัทที่ท าการศึกษา และมีมากถึง 8 บริษัทที่ให้ผลตอบแทนเป็น
ลบ นอกจากนี้บริษัทที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบเกิน 10%  มีจ านวนถึง 2 บริษัทหรือคิดเป็นร้อยละ 
10  
 10. ใน 20 หลักทรัพย์ที่ท าการศึกษานั้น พบว่ากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับตลาด
หลักทรัพย์มากที่สุดคือ กลุ่มเหล็ก โดยมีความสัมพันธ์กับตลาดอยู่ที่ร้อยละ 0.4249 รองลงมาคือกลุ่ม
บริการ / พาณิชย์ ในทางตรงกันข้ามกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์ต่ าสุดคือ
เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความสัมพันธ์แค่ร้อยละ 0.1793 
 11. ผลการวิเคราะห์ตามทฤษฎี CAPM พบว่าหลักทรัพย์ที่ศึกษาส่วนใหญ่มีราคาต่ ากว่าราคา
ที่เหมาะสมตามทฤษฎี โดยมี 4 บริษัทหรือ 20% ทีร่าคาสูงกว่าราคาที่เหมาะสม 
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อภิปรายผล 
การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุ้นที่มีค่า P/E สูงสุด 20 อันดับใน SET 100

สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การที่นักลงทุนทุกคนเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นก็เพ่ือสร้างผลตอบแทนและความมั่ง

คั่งต่อตัวนักลงทุนเอง โดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นบวก แต่ในโลกแห่งความ
เป็นจริงนั้นมีโอกาสที่อัตราผลตอบแทนจะเป็นลบ นักลงทุนก็ควรจะศึกษาและท าความเข้าใจก่อนจะ
เข้าไปลงทุน 

จากการศึกษาพบว่าค่า P/E Ratio ไม่ได้เป็นตัวบอกอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
หลักทรัพย์เสมอ เพราะว่าหลายๆหลักทรัพย์ที่มาจากการศึกษามีค่า P/E Ratio ที่ไม่สูงแต่ให้อัตรา
ผลตอบแทนแย่กว่าหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E Ratio สูง 
 ผลการศึกษาพบว่าหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E Ratio สูงส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีหรือติด
ลบเลย แต่ในหลักทรัพย์กลุ่มกลุ่มบริการ / พาณิชย์ ซึ่งหลายๆหลักทรัพย์มีค่า P/E Ratio ที่สูงแต่กลับ
ให้ผลตอบแทนที่สูงและระดับความพันพวนของราคาที่ไม่สูง ซึ่งหลักทรัพย์กลุ่มนี้เป็นหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค ซึ่งมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันท าให้อัตราผลตอบแทนจึงอยู่ใน
ระดับโตขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่นิยมความเสี่ยงมากหรือว่าไม่มีเวลาเฝ้าติดตาม 

เมื่อพิจารณาหลักทรัพย์ตามหฤษฎีแล้วทฤษฎีหนึงที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงได้ก็คือ ตัวแบบการก าหนด ราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 
โดยตัวแบบสามารถก าหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตามทฤษฎีได้ แต่อย่างไรก็ตามโลกแห่งความ
เป็นจริงก็อาจจะไม่ใช้ตามทฤษฎีก็ได้ ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการ
ลงทุน ผลที่ได้จะท าให้ทราบว่าหลักทรัพย์เหล่านั้นมีมูลค่ามากกว่าหรือต่ ากว่าตามหลักทฤษฎี CAPM 
โดยตามหลักเกณฑ์แล้วควรเลือกหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงตามทฤษฎี CAPM ซึ่งหลักทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนเป็นบวกทุกหลักทรัพย์ที่ท าการศึกษามีราคาต่ ากว่าราคาที่เหมาะสมตามทฤษฎี ซึ่งนัก
ลงทุนสามารถใช้พิจารณาการลงทุนได้ 

จากการศึกษาพบว่าหลักทรัพย์กลุ่มที่ ให้ค่าผลตอบแทนมากที่สุดคือกลุ่มเทคโนโลยี/
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากว่าประเทศไทยในช่วงที่ท าการศึกษามีการเพ่ิมขึ้นของ
ผู้ใช้งานบนโทรศัพท์มากข้ึนส่งผลให้หลักทรัพย์ในกลุ่มนี้นั้นให้ผลตอบแทนสูงเพราะอนาคตของบริษัท
โตขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้กลุ่มบริการ/พาณิชย์ก็เป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนที่ใช้ได้และมีแนวโน้มเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากว่าเป็นการซื้อใช้ของจ าเป็นของประชาชนทั่วไป 

จากข้อมูลที่น ามาศึกษาจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทยลดลงเรื่อยๆ 
การลดลงของดอกเบี้ยแสดงให้เห็นถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลงและท าให้ประชาชนเริ่มเปลี่ยน
สถานที่การลงทุนไป และจากท่ีเห็นช่วงแรกของการศึกษา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เพ่ิมจาก 1000 จุดไป
สูงสุดที่ 1500 จุดในเดือนมีนาคม 2556 และย่อตัวลงมาสู่ระดับ 1200 จุดในช่วงสิ้นปี 2558 และ
กลับขึ้นมาสู่ 1500 จุดอีกครั้ง โดยเมื่อสังเกตดูจะพบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวสูง
ขึ้นมาตลอด ท าให้ประชาชนเริ่มสนใจเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นเพราะให้ผลตอบแทน
เป็นที่น่าพอใจ 

ในการค านวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากหลักทรัพย์ที่เลือกเข้ามาศึกษานั้น
หลายๆหลักทรัพย์อยู่ในช่วงเจริญเติบโต และเป็นการน าข้อมูลย้อนหลังมาค านวณเพ่ือเป็นการ
พยากรณ์แนวโน้มในอนาคต อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์จะมีอะไรที่เข้ามาเป็นปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลง
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มาก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นช่วงเวลาที่ท าการศึกษา โดยราคา ผลตอบแทน และความเสี่ยงของ
หลักทรัพย์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัยที่เข้ามากระทบ 

การศึกษาเรื่องอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E Ratio สูงสุดใน 
SET 100 จะเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากส าหรับผู้ที่
ต้องการศึกษาต่อในอนาคต หรือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืนต่อไป 
นอกจากนี้ผู้ลงทุนต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควร
ระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุนหรือท าอะไร 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อมูลที่น ามาใช้นั้นเป็นเพียงข้อมูลและปัจจัยในอดีต ซึ่งมีผลในช่วงต่ออัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ดังนั้นปัจจัยที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุน
จึงควรพิจารณาและไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน 
 2. การพิจารณาเพ่ือลงทุนนั้นไม่ควรจะพิจารณาเฉพาะอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยง
เท่านั้น เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน มีหลายบทความและงานวิจัยพบว่าปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์คือ ความสามารถในการท าก าไร อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ ามัน ตัวเลข
ทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ซึ่งผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ในรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มา
เกี่ยวข้อง หรือวิเคราะห์ทางเทคนิค เพ่ือช่วยให้ทราบถึงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน 
 3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E Ratio สูงสุดในแต่ละกลุ่ม
หลักทรัพย์เพ่ือทดสอบดูอัตราผลตอบแทน หรือมีการศึกษาเปรียบเทียบภายในกลุ่มหลักทรัพย์ว่ า
หลักทรัพย์ที่มีค่า P/E Ratio สูงและต่ าในกลุ่มหลักทรัพย์เดียวกันอันไหนมีผลตอบแทนและความ
เสี่ยงมากกว่ากัน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้โดยสารจากการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) และเพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของ
พฤติกรรมการเดินทางกับความพึงพอใจของผู้โดยสารจากการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)  โดย
ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสวนจัตุ
จักร จ านวน 400 ตัวอย่าง 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT)ในด้านต่างๆ พบว่า ด้านเวลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.19 ให้ความส าคัญกับการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยรวมมากที่สุด ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 ให้ความส าคัญกับการติดป้ายประกาศ
หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมากที่สุด ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 ให้ความส าคัญกับการให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือก
ปฎิบัติมากที่สุด และด้านสิ่งอ านวยความสะตวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 ให้
ความส าคัญกับความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการมากที่สุด  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้โดยสารจากการใช้
บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของผู้โดยสารจากการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ในด้านขั้นตอนการให้บริการ, ด้าน
บุคลากรที่ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของผู้โดยสารจากการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านอาชีพมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้โดยสารจากการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ในด้านเวลา 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านรายได้ต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้โดยสารจากการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่ามีความแตกต่าง
กัน ตามระยะเวลาในการใช้บริการรถไฟฟ้าMRT ในด้านบุคลากรที่ให้บริการ ตามช่วงเวลาที่ใช้บริการ
รถไฟฟ้าMRT ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าMRTต่อเดือน
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โดยเฉลี่ย ในด้านเวลา ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามเหตุผลที่เลือกใช้
บริการรถไฟฟ้าMRT ในด้านเวลาและด้านบุคลากรที่ให้บริการ ตามการใช้บริการรถไฟฟ้าMRTในวัน
ใดเป็นประจ าในด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตาม
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ในด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านบุคลากรที่ให้บริการ ตาม
สิ่งที่ควรปรับปรุงต่อการให้บริการรถไฟฟ้าMRT ในด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้าน
บุคลากรที่ให้บริการ ตามการให้บริการของรถไฟฟ้าMRTควรเพ่ิมเติม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค าส าคัญ : รถไฟฟ้ามหานคร ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT 

The purposes of this study were to investigate first, the relationship of 
individual factors affecting MRT passengers’ satisfaction, and second, the differences 
between behavior and satisfaction of passengers at Jatujak station. A questionnaire 
was used as a tool to collect data from a sample of 400 passengers at Jatujak 
Station. 

The findings were that most passengers are female, age between 21-30, 
single, have a bachelor degree, are private sector employees, and have a salary of 
between 10,000-20,000 baht. For the passengers’ satisfaction towards MRT services it 
was found that timing had a high satisfactory level of 4.19, giving the most important 
point to punctuality; service step also had a high satisfactory level but of 3.97, giving 
the most important point to posting announcement/informing of steps and service 
time; service personnel had a high satisfactory level of 3.93, giving the most 
important point to same service for all; facility also had a high satisfactory level of 
3.73, giving the most important point to the clarity of notice, symbol, and PR of 
service point. 

The analysis of the relationship of individual factors and MRT passengers’ 
satisfaction, which  is at a 0.05 significant level, were that the MRT passengers’ 
satisfaction was related to the status in the point of service step, service personnel 
and facility; the  MRT passengers’ satisfaction  was related to education in the point 
of facility; the MRT passengers’ satisfaction was related to their career in the point of 
time; and the MRT passengers’ satisfaction was related to service step, service 
personnel, facility and salary in the point of service step and facility. 

The analysis of MRT passengers’ behavior, which is at a 0.05 significant level, 
was that there are differences according to time-length in the point of service 
personnel; it was related to the period of use in the point of facility; and it was 
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related to the expense in the point of time. Service personnel, and facilities were 
according to reasons of usage, in the point of time and service personnel; they were 
according to the daily use, in the point of time, service step, and facility; they were 
according to the objective of the journey, in the point of time, service step, and 
service personnel; they were according to things that should be improved, in the 
point of time, service step, and service personnel; and they were according to the 
service that MRT should add, in the point of service step and facility. 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และการศึกษา ในขณะที่ปริมาณการใช้รถยนต์ภายในประเทศเพ่ิมอย่างต่อเนื่องสวนทาง
กับภาวะเศรษฐกิจมีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนยังให้ความส าคัญกับความสะดวกสบายในการ
เดินทางมากกว่าความประหยัด จึงส่งผลท าให้ปัญหาจราจรติดขัดมีความรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้มี
ประชาชนบางส่วนใช้เส้นทางพิเศษของทางหลวงหรือเส้นทางลัด แต่ประชาชนยังต้องใช้เวลาในการ
เดินมากเกินความจ าเป็นอยู่และท าให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมขึ้น รวมถึงการเผชิญมลภาวะที่
เป็นพิษเป็นประจ าที่ท าให้สภาพร่างกายและจิตใจอ่อนเพลียเหนื่อยล้า ซึ่งส่งผลเสียต่อการท างานได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพ 

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า MRT คือโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรก
ของประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ที่ได้สะสมต่อเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของเมือง และจ านวนประชากรที่มากขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนับสิบปี 
โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นเจ้าของโครงการและผู้ให้สัมปทาน มีหน้าที่จัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และมอบสัมปทานการเดินรถให้แก่เอกชน คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ให้บริการการเดินรถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม เฉลิมรัชมงคล อันมีความหมายว่า งานเฉลิมฉลองความเป็นมงคลแห่งความเป็น
พระราชา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2542 และได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดการเดินรถ โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 (บริษัททางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ในปัจจุบันรถไฟฟ้าใต้ดินมีเส้นทางการให้บริการอยู่ 2 สาย ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ า
เงินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT) มีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 
กิโลเมตรเป็นโครงการใต้ดินตลอดสาย มีสถานีทั้งหมด 18 สถานี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง
บางใหญ่ - บางซื่อ มีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด 16 สถานี 

สาเหตุส าคัญดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้า
มหานคร (MRT) เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 
(MRT)ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสามารถน าความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีได้
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จากการวิจัยมานั้นน าไปพัฒนาปรับปรุงกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครที่มีอยู่เดิมและโครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้มที่ก าลังจะสร้างขึ้น 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้โดยสารจากการใช้

บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเดินทางมีอิทธิพลกับความพึงพอใจของผู้โดยสาร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้โดยสารจากการใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร(MRT)ท่ีไม่แตกต่างกัน 

2. พฤติกรรมการเดินทางที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหา
นคร(MRT)ท่ีไม่แตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิด 

          ตัวแปรอิสระ                                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

 

ความพงึพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร

(MRT) 

- ดา้นเวลา 

- ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ 

- ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 

- ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

พฤติกรรมการเดินทาง 

- ประเภทรถไฟฟ้าท่ีใช้บริการนอกจากรถไฟฟ้า MRT 
- ระยะเวลาที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
- ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เฉลี่ยกี่คร้ังต่อสัปดาห์ 
- ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT  ในช่วงเวลาใดบ่อยท่ีสุด 
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
- เหตุผลที่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้า MRT   
- วันที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เป็นประจ า 
- วัตถุประสงค์ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
- สิ่งที่ควรปรับปรุง 
- สิ่งที่ควรเพ่ิมเติม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT)ในประเทศไทย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร ในประเทศไทย ซึ่งมี
สมาชิกทั้งสิ้น 173,051 คน (พชร จิตต์แจ้ง,2553) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ได้จากการค านวณของ Taro Yamane โดยให้มี
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการรถไฟฟ้า 
    ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 

   ก าหนดค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ 95% ได้ค่า α = 0.972 หมายความว่า
แบบสอบถามที่น าไปทดสอบมีความน่าเชื่อถือ 95% 
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สรุปผลการวิจัย 
   ผลจากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)  สรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 -30 ปี มี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท (ตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

 
หญิง 209 52.30 

 
21-30 ปี 184 46.00 

 
โสด 228 57.00 

 
ปริญญาตรี 250 62.50 

 
พนักงานบริษัทเอกชน 168 42.00 

  10,000-20,000 บาท 210 52.50 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) 
 จากการส ารวจพบว่า นอกจากรถไฟฟ้า MRT ผู้บริโภคยังมีการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS  
โดยมีระยะเวลาในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 1-3 ปี ใช้บริการเป็นประจ าในวันจันทร์ – วันศุกร์ 4-6 
ครั้งต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาเร่งด่วน(5.00น.–9.00น.และ15.01น.–19.00น.)  มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 501 – 1,000 บาทต่อเดือน เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกใช้ คือความรวดเร็วในการเดินทาง เพ่ือไป
สถานที่ท างาน ผู้บริโภคเห็นว่า สิ่งที่รถไฟฟ้ามหานครควรปรับปรุง คืออัตราค่าโดยสารและสิ่งที่ควร
เพ่ิมเติมในรถไฟฟ้ามหานคร คือเพ่ิมจุดให้บริการแลกเหรียญ (ตารางท่ี 2 ) 
 
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) 

ข้อมูล ผลส่วนใหญ ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. รถไฟฟ้าสายอื่นที่ใช้บริการ 

  
 

นอกจากรถไฟฟ้า(MRT) BTS 350 82.00 
2. ระยะเวลาในการใช้บริการ 

   รถไฟฟ้าMRT 1 - 3 ปี 170 42.50 
3. จ านวนครั้งในการใช้บริการ 

   รถไฟฟ้าMRT 4 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์ 212 53.00 
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4. ช่วงเวลาที่ใช้บริการบ่อย
ที่สุด ช่วงเวลาเร่งด่วน 

  

 

(5.00น.–9.00น.และ15.01น.–19.00
น.) 223 55.80 

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
โดย 

   เฉลี่ยต่อเดือน 501 – 1,000 บาท 191 47.75 
6. เหตุผลที่เลือกใช้บริการ 

   รถไฟฟ้าMRT ความรวดเร็วในการเดินทาง 320 80.00 
7. วันที่ใช้บริการเป็นประจ า วันจันทร์ - วันศุกร์ 237 59.30 
8. วัตถุประสงค์ในการใช้
บริการ เพ่ือไปสถานที่ท างาน 205 51.30 
9. สิ่งที่รถไฟฟ้าMRT 

   ควรปรับปรุง อัตราค่าโดยสาร 185 46.30 
10. สี่งที่ควรเพิ่มเติมใน 

   รถไฟฟ้าMRT เพ่ิมจุดให้บริการแลกเหรียญ 176 44.00 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT)ในด้านต่างๆ 
 จากการส ารวจพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ซึ่งประกอบด้วย 
ด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ
มาก(ตารางที่ 3) 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT)ในด้านต่างๆ 

  ด้านเวลา 
ด้านขั้นตอนการ

ให้บริการ 
ด้านบุคลากรที่

ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก 
ค่าเฉลี่ย 4.19 3.97 3.93 3.73 
S.D. 0.65 0.58 0.54 0.54 
ความหมาย มาก มาก มาก มาก 

ที่มา: จากการค านวณ 
 



420 
 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน ได้พิจารณาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร(MRT) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้โดยสารจากการใช้
บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT)สัมพันธ์กัน โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได ้

เพศ : จากการทดสอบพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ในด้านเวลา, ด้านขั้นตอนการให้บริการ, ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก ไม่สัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (ตารางที่ 4) 

 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ์ของเพศกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความพึงพอใจในการ 

T Sig ความหมาย 
ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 

เพศ 1.ด้านเวลา -1.388 0.166 ไม่สัมพันธ์ 

 
2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ -0.395 0.693 ไม่สัมพันธ์ 

 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ -0.168 0.866 ไม่สัมพันธ์ 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก -0.449 0.654 ไม่สัมพันธ์ 
ที่มา : จากการค านวณ 
  

อายุ : จากการทดสอบพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ในด้านเวลา, ด้านขั้นตอนการให้บริการ, ด้านบุคลากรที่ให้บริการและด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ไม่สัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สถานภาพ : จากการทดสอบพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพกับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ในด้านขั้นตอนการให้บริการ, ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในด้านเวลา ไม่สัมพันธ์กัน  

การศึกษา : จากการทดสอบพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษากับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ส่วนในด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ไม่สัมพันธ์กัน 

อาชีพ : จากการทดสอบพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพกับความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ในด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก สัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

รายได้ต่อเดือน :  จากการทดสอบพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนกับความพึง
พอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ในด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก สัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในด้านเวลา และด้านบุคลากรที่ให้บริการ ไม่
สัมพันธ์กัน (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร
(MRT) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความพึงพอใจในการ 

X2 Sig ความหมาย 
ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 

สถานภาพ 1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 79.612 0.000* สัมพันธ์ 

 
2.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 76.309 0.006* สัมพันธ์ 

  3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 86.900 0.013* สัมพันธ์ 
การศึกษา 1.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 101.576 0.052* สัมพันธ์ 
อาชีพ 1.ด้านเวลา 47.459 0.039* สัมพันธ์ 

 
2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.924 0.000* สัมพันธ์ 

 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 84.909 0.041* สัมพันธ์ 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 102.374 0.047* สัมพันธ์ 
รายได้ต่อเดือน 1.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 71.188 0.026* สัมพันธ์ 
  2.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 152.562 0.001* สัมพันธ์ 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ที่ไม่แตกต่างกัน ในด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่
ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผู้บริโภคใช้บริการรถไฟฟ้าBTSนอกจากรถไฟฟ้า MRT  จากการทดสอบพบว่าความพึง
พอใจในการใช้รถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ในด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   

ระยะเวลาในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT  จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจในการใช้
รถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ในด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในด้านบุคลากรที่ให้บริการมีระยะเวลาในการใช้
บริการรถไฟฟ้าMRT แตกต่างกัน  

 จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ในการใช้บริการรถไฟฟ้าMRT จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจ
ในการใช้รถไฟฟ้ามหานคร(MRT)  ในด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ช่วงเวลาที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT  จากการทดสอบพบว่า ความพึงพอใจในการใช้
รถไฟฟ้ามหานคร(MRT)   ในด้านเวลา ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกช่วงเวลาที่ใช้บริการ
รถไฟฟ้า MRT แตกต่างกัน   
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าMRTต่อเดือนโดยเฉลี่ย จากการทดสอบพบว่า ความ
พึงพอใจในการใช้รถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ในด้านขั้นตอนการให้บริการไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในด้านเวลา ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
แ ต ก ต่ า ง กั น                                                                                                                      
 เหตุผลที่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้าMRT จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจในการใช้
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ในด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในด้านเวลาและด้านบุคลากรที่ให้บริการ แตกต่างกัน  

ใช้บริการรถไฟฟ้าMRTในวันใดเป็นประจ า จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจในการใช้
รถไฟฟ้ามหานคร(MRT)   ในด้านบุคลากรที่ให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
ส่วนในด้านเวลา  ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แตกต่างกัน   

วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจในการใช้รถไฟฟ้ามหา
นคร(MRT) ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนใน
ด้านเวลา  ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านบุคลากรที่ให้บริการ แตกต่างกัน  

สิ่งที่ควรปรับปรุงต่อการให้บริการรถไฟฟ้าMRT จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจใน
การใช้รถไฟฟ้ามหานคร(MRT)  ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ส่วนในด้านเวลา  ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านบุคลากรที่ให้บริการ แตกต่างกัน  

การให้บริการของรถไฟฟ้าMRTควรเพิ่มเติมในด้านใด จากการทดสอบพบว่าความพึงพอใจ
ในการใช้รถไฟฟ้ามหานคร(MRT) ในด้านเวลาและด้านบุคลากรที่ให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนในด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แตกต่าง
กัน (ตารางท่ี 6)  

 
 
ตารางท่ี 6 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเดินทางต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า(MRT) 

พฤติกรรมการเดินทาง 
ความพึงพอใจในการ 

f Sig ความหมาย 
ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 

ผู้บริโภคใช้บริการรถไฟฟ้าBTS 1.ด้านเวลา 1.058 0.392 ไม่แตกต่าง 
นอกจากรถไฟฟ้าMRT 2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 1.55 0.120 ไม่แตกต่าง 

 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 0.751 0.741 ไม่แตกต่าง 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 0.984 0.480 ไม่แตกต่าง 
ระยะเวลาในการใช้บริการ 1.ด้านเวลา 1.381 0.203 ไม่แตกต่าง 
รถไฟฟ้าMRT 2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 1.104 0.358 ไม่แตกต่าง 

 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 1.83 0.026* แตกต่าง 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1.092 0.355 ไม่แตกต่าง 
จ านวนครั้งต่อสัปดาห์ในการ 1.ด้านเวลา 1.715 0.093 ไม่แตกต่าง 
ใช้บริการรถไฟฟ้าMRT 2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 0.39 0.951 ไม่แตกต่าง 
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3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 1.231 0.241 ไม่แตกต่าง 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1.372 0.132 ไม่แตกต่าง 
ช่วงเวลาที่ใช้บริการรถไฟฟ้า 1.ด้านเวลา 1.245 0.272 ไม่แตกต่าง 
MRT 2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 1.698 0.079 ไม่แตกต่าง 

 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 1.123 0.331 ไม่แตกต่าง 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1.684 0.034* แตกต่าง 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย 1.ด้านเวลา 4.621 0.000* แตกต่าง 
รถไฟฟ้าMRTต่อเดือนโดยเฉลี่ย 2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 1.259 0.252 ไม่แตกต่าง 

 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 2.208 0.005* แตกต่าง 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1.829 0.017* แตกต่าง 
เหตุผลที่เลือกใช้บริการ 1.ด้านเวลา 2.725 0.006* แตกต่าง 
รถไฟฟ้าMRT 2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 1.387 0.184 ไมแ่ตกต่าง 

 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 1.982 0.013* แตกต่าง 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1.572 0.056 ไม่แตกต่าง 
ใช้บริการรถไฟฟ้าMRT 1.ด้านเวลา 3.181 0.002* แตกต่าง 
ในวันใดเป็นประจ า 2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2.607 0.004* แตกต่าง 

 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 1.371 0.153 ไม่แตกต่าง 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1.761 0.023* แตกต่าง 
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 1.ด้านเวลา 3.187 0.002* แตกต่าง 

 
2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2.476 0.007* แตกต่าง 

 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 1.732 0.039* แตกต่าง 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 0.978 0.488 ไม่แตกต่าง 
สิ่งที่ควรปรับปรุงต่อการให้บริการ 1.ด้านเวลา 3.798 0.000* แตกต่าง 
รถไฟฟ้าMRT 2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2.557 0.005* แตกต่าง 

 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 1.981 0.013* แตกต่าง 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1.435 0.102 ไม่แตกต่าง 
การให้บริการของรถไฟฟ้าMRT 1.ด้านเวลา 0.999 0.436 ไม่แตกต่าง 
ควรเพิ่มเติมในด้านใด 2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3.886 0.000* แตกต่าง 

 
3.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 1.61 0.063 ไม่แตกต่าง 

  4.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1.652 0.039* แตกต่าง 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่มา : จากการค านวณ 
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การอภิปรายผล 
จากการศึกษา เรื่องความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)  สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้  
1.พฤติกรรมของกลุ่มคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) จากการส ารวจพบว่า 

วัตถุประสงค์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) คือ เพ่ือไปสถานที่ท างาน 
รองลงมาคือ  เพ่ือไปท่องเที่ยว , เพ่ือไปห้างสรรพสินค้า/ร้านขายของ , เพ่ือไปพักอาศัย , เพ่ือไป
สถาบันการศึกษา, เพ่ือไปร้านอาหาร, เพ่ือไปสถานบันเทิง และ อ่ืนๆ ได้แก่ ไปประชุม, สัมมนา,ไปท า
ธุระ, ไปวัด, เพ่ือเดินทางเข้ากทม, เพ่ือไปต่อรถกลับที่พัก พบว่า ผู้ใช้บริการโดยสารเป็นเพศชาย
จ านวน 191 คน และเป็นเพศหญิงจ านวน 209 คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกช สืบสาย
หาญ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าใต้ดิน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเรื่อง
ของการบริการและความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานและความตรงต่อเวลาในการเดินรถไฟ
ไปถึงจุดหมายปลายทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.00 เพศชาย  
คิดเป็นร้อยละ 28.00 ในด้านระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการบริการด้านประสิทธิภาพใน
การขนส่งพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก การอภิปรายผลความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน 
แต่ละปัจจัยจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตามลักษณะส่วนบุคคล 
2.วัตถุประสงค์ของกลุ่มคนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) พบว่าคนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะใช้บริการ 
จากวัตถุประสงค์ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความรวดเร็วในการเดินทาง ความปลอดภัยใน
การเดินทาง วันที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ 
รองลงมา คือ ไม่ได้ใช้บริการในวันใดเป็นประจ า, วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณษา  กุลแดง (2554) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน มีความถ่ีในการใช้บริการทุกวัน มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการคือท างาน 
ช่วงเวลาที่ใช้บริการ06.00-09.00 น และ15.01-18.00 น เที่ยวการเดินรถท่ีใช้บริการคือเที่ยวไปและ
เที่ยวกลับ ด้านระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน ด้านบริการ พบว่า ให้ความส าคัญ
ด้านรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการมาก ด้านสถานที่ พบว่า ให้ความส าคัญด้านความ
สะอาดของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ให้ความส าคัญด้านมีบัตร
โดยสารหลายประเภทให้เลือกใช้บริการมาก ด้านบุคลากร พบว่า ให้ความส าคัญด้านการรักษาความ
ปลอดภัยมาก ด้านการกระบวนการให้บริการ พบว่า ให้ความส าคัญด้านวิธีเข้า-ออกจากระบบ
รถไฟฟ้าใต้ดินด้วยตั๋วโดยสารมาก และด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ให้ความส าคัญด้านแสงสว่าง
ทางเดินเข้าสู่สถานีมาก 
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
จากการศึกษา สามารถน าข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร 

(MRT) ได้ดังนี้ 
1. ด้านเวลา ควรเน้นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของอาชีพ และพฤติการการใช้บริการรถไฟฟ้า

มหานคร (MRT) ควรเน้นในเรื่องความแตกต่างของ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าMRTต่อ
เดือน , เหตุผลที่ เลือกใช้บริการรถไฟฟ้าMRT, การใช้บริการรถไฟฟ้าMRTในวันใดเป็นประจ า , 
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อการให้บริการรถไฟฟ้าMRT 

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ ควรเน้นเรื่องความสัมพันธ์ของสถานภาพ , อาชีพ, รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และพฤติการการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ควรเน้นในเรื่องความแตกต่างของการ
ใช้บริการรถไฟฟ้าMRTในวันใดเป็นประจ า, วัตถุประสงค์ในการเดินทาง, สิ่งที่ควรปรับปรุงต่อการ
ให้บริการรถไฟฟ้าMRT และการให้บริการของรถไฟฟ้าMRTควรเพิ่มเติมในด้านใด 

3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ควรเน้นเรื่องความสัมพันธ์ของสถานภาพ, อาชีพ และพฤติการ
การใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ควรเน้นในเรื่องความแตกต่างของระยะเวลาในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าMRT, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าMRTต่อเดือน, เหตุผลที่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้า
MRT, วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อการให้บริการรถไฟฟ้าMRT 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรเน้นเรื่องความสัมพันธ์ของสถานภาพ , การศึกษา, อาชีพ, 
รายได้ต่อเดือน และพฤติการการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ควรเน้นในเรื่องความแตกต่าง
ของช่วงเวลาที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าMRTต่อเดือนโดยเฉลี่ย, 
ใช้บริการรถไฟฟ้าMRTในวันใดเป็นประจ า, การให้บริการของรถไฟฟ้าMRTควรเพ่ิมเติมในด้านใด 

5. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ควรพิจารณา ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลใน
เรื่องเพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงของการ
บริการของรถไฟฟ้ามหานคร ให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดและได้รับความสนุกกับการ
เดินทาง คือ ถึงรวดเร็วตามเวลาที่ก าหนด มีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอส าหรับผู้โดยสารที่รอใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) และข้ันตอนการให้บริการสะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อน 

6. ช่วงเวลาที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) จาการส ารวจโดยส่วนมากผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานครในช่วงเวลาเร่งด่วน(5.00น.–9.00น.และ15.01น.–19.00น.)มากท่ีสุด ดังนั้นควร
ปรับปรุงและพัฒนา ให้ช่วงเวลาเร่งด่วนนี้มีรถไฟฟ้ามากพอ พร้อมที่จะรองรับกับจ านวนผู้โดยสารที่
เข้ามาใช้บริการและจ านวนที่เพ่ิมมากข้ึนในทุกวัน ให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจมากที่สุดและยินดีที่
จะมาใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครในทุกๆวัน 

7. เหตุผลที่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)  จาการส ารวจโดยส่วนมากผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานครเกิดความพึงพอใจในเรื่อง ความสะดวกสบายในการใช้บริการ, ความรวดเร็วในการ
ใช้บริการ และความปลอดภัยในการใช้บริการ ดังนั้นควรเน้นการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ, ความรวดเร็วในการใช้บริการ และความปลอดภัยในการใช้บริการ 
เพ่ือให้มีผู้ใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน 

8. สิ่งที่ควรปรับปรุงการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ควรเน้นปรับปรุงในด้านค่า
โดยสาร และสิ่งอ านวยความสะดวกบนสถานีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร ให้มีค่าโดยสารที่ถูกลงเพราะผู้ใช้บริการส่วนมากเห็นว่ามีค่าโดยสารที่แพงเกินไป
เมื่อเทียบกับการเดินทางในทุกๆวัน น ามารวมทั้งเดือนแล้วเป็นเงินจ านวนมากอยู่ ซึ่งผู้ใช้บริการคิดว่า
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มันสูงเกินไปส าหรับการเดินทางต่อเดือน และเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกบนสถานีควรปรับปรุงให้มีท่ี
นั่งรอรถไฟฟ้าที่เพียงพอ มีห้องน้ าที่สะอาด และมีจ านวนเครื่องจ าหน่ายตั๋วที่เพ่ิมมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาการพยากรณ์ จ านวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าให้มีความพร้อมและรองรับจ านวนผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 
 2. ศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร(MRT) เพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิ์ภาพในการให้บริการให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจอย่างมากที่สุด 
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
Integrated Marketing Communication Affecting Brand Loyalty on Medical 

Instruments of Scientists and Medical Personnel in Bangkok Metropolitan Area) 
นางสาวชิดชล พรหมทอง    58502784 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
   
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การที่มี อิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ของ
นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างคือ
นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ ใช้สถิติ t-Test  
และ F-test การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) และทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's 
Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลจากการวิจัยพบว่า  
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพ
โสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพยาบาล มีรายได้ระหว่าง             15,001-30,000 บาท 
และมีประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป 

2) สรุปผลการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) พบว่า การรับรู้เครื่องมือ
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง        (x̄  
= 3.36) หากพิจารณารายด้านพบว่า การขายโดยพนักงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 3.85) อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ การตลาดทางตรง ( x̄  = 3.25) อยู่ในระดับปานกลาง การส่งเสริมการขาย              
( x̄  = 2.95) อยู่ในระดับปานกลาง และการโฆษณา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( x̄  = 2.38)  โดยอยู่ในระดับ
น้อย ตามล าดับ  

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ อายุ และ ระดับ
การศึกษา และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) จ านวน 3 ด้านได้แก่ การขายโดย
พนักงาน การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้า



428 
 

เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05  

ข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้คือ ผลของการศึกษาระดับความคิดเห็นการรับรู้เครื่องมือการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 
องค์กรหรือบริษัทควรจะปรับปรุงพัฒนาแนวทางการรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการให้มากขึ้น และจากผลการศึกษาด้านความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.71 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์กรหรือบริษัทยัง
สามารถปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการรักษาและเพ่ิมความภักดีในตราสินค้า โดยการเสนอหรือสร้าง
กิจกรรมที่จูงใจดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ าอย่างสม่ าเสมอ รักษามาตรฐานในการให้บริการ 
รวมทั้งการใช้กลยุทธ์การบริหารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (CRM) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร 
ABSTRACT 

The current study aims to study and compare the effects of integrated 
marketing communication (IMC) on brand loyalty on medical instruments of scientists 
and medical personnel in Bangkok metropolitan area. The samples of this research 
were 400 scientists and medical personnel in Bangkok metropolitan area. A 
questionnaire was a research instrument used for data collection.  The data were 
analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard 
deviation (SD). Statistics t-Test and F-Test. Pearson Correlation Coefficient and 
Multiple Regression Analysis were used for hypothesis testing.  

The research results were as follows: 
 1) Most of the samples who answered the questionnaire are single females 

whose ages are between 31 to 40 years old. They graduated with a Bachelor’s 
degree and are nurses having more than 9 years of job experience with a salary 
between 15,001-30,000 baht.  

2) The overall level of perception on instruments of integrated marketing 
communication (IMC) was at an average level (x̄  = 3.36). When considering each 
aspect, the aspect which its mean was the highest included salespersons (x̄ = 3.85), 
followed by direct marketing ( x̄  = 3.25), sales promotion ( x̄  = 2.95), and advertising 
( x̄  = 2.38) respectively.  

3) Regarding the results from hypothesis testing, it was found that the aspect 
of individual (level of age and education) and the aspect of integrated marketing 
communication (salespersons, sales promotion, and public relation) significantly 
affected the brand loyalty on medical instruments of scientists and medical 
personnel in Bangkok metropolitan area at the .05 level.  

As the findings revealed that the overall level of perception on instruments 
of integrated marketing communication (IMC) was at an average level, organization or 
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company should develop guidelines for perceiving instruments of integrated 
marketing communication more. Moreover, the results showed that the overall level 
of brand loyalty on medical instruments was high with the mean of 3.71; therefore, 
organization or company can develop guidelines for maintaining and increasing brand 
loyalty by 1) suggesting or creating activities that persuade consumers to frequently 
buy the same products and 2) maintaining standard of services and administrative 
strategies in order to create a strong relationship with consumers and between 
consumers and organization.  

 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีตลาดอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ จาก            
ปี 2553 - 2558 มีการขยายตัว เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี 2558 มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 
3.73% มูลค่ารวม 149.3 พันล้านบาท ซึ่งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการแพทย์ของประเทศ และจากสถิติการขยายตัวของอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์ดังกล่าว ท าให้ธุรกิจต้องมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึ่งธุรกิจการขายวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์นั้นมีคู่แข่งรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดเป็นจ านวนมาก องค์กรจึงต้องมีวิธีในการ
ด าเนินงานทางตลาดอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะให้มากขึ้น , การรักษาฐานลูกค้าเก่า, 
การสร้างการซื้อซ้ า และสร้างฐานลูกค้าใหม่เพ่ือขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยจุดประสงค์หลักใน
การด าเนินงานทางการตลาดนั้นก็เพ่ือสร้างความภักดีในตราสินของลูกค้าเพ่ือความยั่งยืนในธุรกิจ การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็นวิธีการหนึ่งในการด าเนินงานทางการตลาดเพ่ือสร้างความ
ภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากร
ทางการแพทย์ โดยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการนั้นมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การ
โฆษณา (Advertising), การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling), การส่งเสริมการขาย (Sale 
Promotion), การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) และ การตลาด
ทางตรง (Direct marketing) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบนั้นมีการสร้างความภักดีในตราสินค้าที่แตกต่าง
กัน 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อ
ความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากร
ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงที่ต้องการทราบเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อค้นพบที่ส าคัญ และน าผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทาง
การตลาดของบริษัทเพ่ือสร้างความภักดีในตราสินค้า และสามารถสร้างมูลค่าอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศโดยส่วนรวมและผู้เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน สามารถน าไปต่อ
ยอดในการปฏิบัติได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา  
1. เพ่ือศึกษาการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตรา

สินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีใน
ตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการ
แพทย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานในการศึกษา 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อความความภักดีในตรา

สินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ที่
แตกต่างกัน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ 
1. ทราบถึงองค์ประกอบของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อความ

ภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากร
ทางการแพทย ์

2. ทราบอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับความภักดีในตราสินค้า
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือให้
สามารถเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างความภักดีในตราสินค้า
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

3. เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนางานด้านการตลาด ให้สามารถสร้างความได้เปรียบ
คู่แข่งขันและใช้ในการวางแผนการด าเนินงานเชิงรุกและเชิงรับของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาแนวทางและวางแผนด้านการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือด าเนินธุรกิจเครื่องมือ
แพทย์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
 ขอบเขตของการศึกษา 

ตัวแปรต้น  
ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ , อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, 

อาชีพ, รายได้ และประสบการณ์การท างาน 
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 5 ด้าน คือ การโฆษณา (Advertising), การขายโดยใช้

พนักงาน (Personal selling), การส่งเสริมการขาย (Sale promotion), การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) และการตลาดทางตรง (Direct marketing) 

ตัวแปรตาม  
ความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และ

บุคลากรทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอบเขตประชากร 
ผู้ศึกษาได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือประชากรที่มีอาชีพเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
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กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 400 คน คือบุคลากรที่มีอาชีพ

เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตและระยะเวลา 
ผู้ศึกษาด าเนินการศึกษาในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม 2559 – ธันวาคม 2559 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ตัวแปรอิสระ                                                                                                            
ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้ 
7. ประสบการณ์ 

 
 
 
 
 

 

การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication : IMC.) 

 

1. การโฆษณา (Advertising) 
2. การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal selling) 
3.  การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) 
4. การใหข้่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity 

and public relation) 
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing)  
 
 
 

 

ความภกัดีในตราสินคา้ 
(Brand Loyalty) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษา เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้า
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research)  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ศึกษาได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือประชากรที่มีอาชีพเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบวิจารณญาณ (Judgment) โดยเลือกเก็บตัวอย่างจากนักวิทยาศาสตร์และบุคลากร
ทางการแพทย์โดยใช้วิธีการเลือกแบบ Non – probability และการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience) ด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริง จึงค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของ กัลยา วานิชย์บัญชา ได้จ านวนตัวอย่าง 385 คน 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เป็นแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามวัตถุประสงค์โดยอาศัย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการใน
การศึกษา โดยเนื้อหาของแบบสอบถาม จะแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่มี
อาชีพเกี่ยวกับด้านการแพทย์จ านวน 7 ข้อเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบและเติมข้อความ 

ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่ง
ลักษณะของค าถามจะเป็นแบบค าตอบเพ่ือวัดระดับการรับรู้ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ โดยเป็นข้อค าถามชนิดมาตรจัดอันดับหรือการจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) มี
หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามข้อค าถามตามวิธีของ Likert และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท  อันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดมาตรวัดเป็น 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 

ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการวัดระดับของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
องค์ประกอบการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นแบบค าตอบเพ่ือ
วัดระดับความส าคัญที่มีต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทั้ง 5 ด้าน โดยเป็นข้อค าถามชนิด
มาตรจัดอันดับหรือการจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามข้อค าถาม
ตามวิธีของ Likert  และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดมาตร
วัดเป็น 5 ระดับ จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้า ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นแบบ
ค าตอบเพ่ือวัดระดับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อความภักดีในตราสินค้าได้แก่ ด้าน
ความเชื่อมั่น จ านวน 4 ข้อ, การเข้าไปอยู่ใจกลางของผู้บริโภค จ านวน 4 ข้อ และ ความผูกพัน 
จ านวน 4 ข้อ ตามล าดับ โดยเป็นข้อค าถามชนิดมาตรจัดอันดับหรือการจัดอันดับคุณภาพ  (Rating 
Scale) มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามข้อค าถามตามวิธีของ  Likert และใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภท อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดมาตรวัดเป็น 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ 
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4. การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 

ศึกษารวบรวมข้อมูล เอกสาร ค้นคว้าข้อมูลที่ส าคัญจากหนังสือวิชาการ วารสารวิทยานิพนธ์ 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางก าหนดการศึกษา ปัญหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือน ามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และประเด็นที่ส าคัญ น าแบบสอบถามให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหาในแบบสอบถาม น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และน ามาหาค่าความเชื่อมั่น 
โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α - Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) ซึ่งได้ค่าความ
เชื่อมั่นด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เท่ากับ 0.892 และด้านความภักดีในตราสินค้า
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เท่ากับ 0.876 

 
5. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

น าแบบสอบถามมาด าเนินการถ่ายรหัสลงในฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์ เพ่ือการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS / PC (Statistical Package for 
Social Sciences) For Windows Version 13 ใช้สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นการวิเคราะห์
สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่  (frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพ่ือใช้แปลความหมายของ
ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และ ตอนที่ 4 สถิติเชิงอนุมาน (Inference 
Statistic) ใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดยการทดสอบสมมติฐาน
ด้วย          การวิเคราะห์ใช้สถิติ t-Test และ F-test การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC.) องค์ประกอบใดส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า 

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพยาบาล มีรายได้ระหว่าง 
15,001-30,000 บาท และมีประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป 

สรุปผลการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ การตลาดทางตรง (Direct marketing) อยู่ในระดับปานกลาง การให้ข่าว
และการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) อยู่ในระดับปานกลาง การส่งเสริมการ
ขาย (Sale promotion) อยู่ในระดับปานกลาง และการโฆษณา (Advertising) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดย
อยู่ในระดับน้อย 

สรุปผลของความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ของ
นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
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ทางการแพทย์โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายข้อค าถาม ความเชื่อมั่น มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การเข้าไปอยู่ใจกลางของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก และ
ความผูกพัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อความภักดีในตรา
สินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
2 ด้าน ได้แก่ เพศ และ ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 การศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 
การโฆษณา (Advertising), การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling), การส่งเสริมการขาย (Sale 
promotion), การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) และการตลาด
ทางตรง (Direct marketing) ที่มีอิทธิพลต่อความความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์  จากการวิจัยพบว่า ตัวแปร
อิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกกับตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 3 ด้าน คือ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านการส่งเสริม
การขาย ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์ ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  3 ด้านได้แก่ 
ด้านการขายโดยใช้พนักงาน ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ของนักวิทยาศาสตร์และ
บุคลากรทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05  ด้าน
ความเชื่อมั่น การเข้าไปอยู่ใจกลางของลูกค้า และด้านความผูกพัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
Armstrong and Kotler (2007) มองว่าการสื่อสารการตลาดเป็นกระบวนการของการพัฒนา
แผนงาน การสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ คือ การที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยพิจารณาการสื่อสารตราสินค้า  (Brand contracts) 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่น าไปสู่ความเชื่อมั่น การเข้าไปอยู่ใจกลางของผู้บริโภค และ
ความผูกพัน ในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งโดยเฉพาะ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ เดชณรงค์ชัย พรมลี (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้การสื่อสารทาง
การตลาดแบบครบวงจรที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์แตงกวาพันธุ์ลูกผสม
ของเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่
เป็นตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ความภักดีต่อตราสินค้าที่ เป็นพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน ดังนั้น
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องค์กรจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ รอบด้าน เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืน โดย
ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและพิจารณาถึงแนวทางหรือวิธีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทุก
ด้านอย่างเหมาะสม ที่จะส่งผลโดยตรงกับความภักดีในตราสินค้าของลูกค้า โดยองค์กรหรือบริษัทมี
โครงสร้างองค์กรที่ประกอบด้วยหน่วยงานเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ อาทิ ฝ่ายขาย 
ฝ่ายส่งเสริมการขาย  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ซึ่งแต่ละฝ่ายเหล่านี้มีภารกิจ
หลักที่สอดคล้องกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่งผลให้เกิดความภักดีในตราสินค้ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามองค์กรหรือบริษัทก็ยังคงให้ความส าคัญกับการขายโดยใช้พนักงานเป็น
อันดับหนึ่ง ( X = 3.85) ทั้งนี้ เนื่องมาจากองค์กรหรือบริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์นั้นด าเนินงานในรูปของธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะทางที่มีการควบคุมจาก
หน่วยงานต่างๆ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มีวิธีการใช้ที่มีลักษณะเฉพาะที่ผู้ใช้งานต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ดังนั้นองค์กรหรือบริษัทต้องมีพนักงานขายที่มีประสบการณ์ มี ความรู้
ความเชี่ยวชาญที่จะสามารถถ่ายทอดวิธีการใช้งาน แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ไม่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า คือ ด้าน
การโฆษณาและการตลาดทางตรงไม่มีนัยส าคัญมากพอที่จะอธิบายความสัมพันธ์กับความภักดีในตรา
สินค้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นางสาวผกามาศ นิยมนา (2557) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าธนาคารออมสิน กรณีศึกษา : 
ผู้ใช้บริการในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรงและการจัด
กิจกรรมส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าธนาคารออมสินของผู้ ใช้บริการในเขตอ าเภอเมื อง
นครราชสีมา ส่วนด้านการโฆษณา และด้านการใช้พนักงานขายไม่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ นางสาวนุชนาฏ สกุลทอง (2538) การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการ
ตลาด และการตัดสินใจซื้อสินค้าถุงมือยางทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ตัวแทนจ าหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ได้สื่อสารด้านตัวสินค้าให้ผู้บริโภคได้เห็นถึง
จุดเด่นของตัวสินค้าท่ีมีความคงทน ไม่มีรูรั่ว และไม่ขาดง่าย อันเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริโภคต้องการ ส่วน
ทางด้านราคานั้น ตัวแทนจ าหน่ายส่วนใหญ่พยายามตั้งราคาให้อยู่ในระดับเดียวกัน ถุงมือยางทาง
การแพทย์จัดเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ไม่วางขายตามร้านค้า แต่จะใช้พนักงานขายเป็นผู้ไปเสนอขาย
สินค้าแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการจ าหน่ายสินค้าประเภทนี้ยังไม่มีการท าการส่งเสริมการตลาด
อย่างเด่นชัด กิจกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ การเยี่ยมชมโรงงาน การน าวีดีโอเทปการทดสอบสินค้าให้
ลูกค้าชม และการรับซื้อกล่องใส่ถุงมือคืน ส่วนการโฆษณานั้นยังไม่มีการจัดท าจึงไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ 
 ดังนั้น องค์กรหรือบริษัทควรมีการเลือกเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสม สร้างความแตกต่าง
ในผลิตภัณฑ์และบริการสร้างคุณค่าในสายตาลูกค้าอันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ า  เกิดความพึง
พอใจ ความชอบจนกระทั่ง กลายเป็นความผูกพันซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นความภักดีในที่สุด 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1) ผลของการศึกษาระดับความคิดเห็นการรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น องค์กรหรือบริษัทควรจะปรับปรุง
พัฒนาแนวทางการรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการให้มากขึ้น โดยผู้วิจัยขอ
น าเสนอเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 

(1)  ด้านการโฆษณา เนื่องมาจากปัจจุบันการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์มีการควบคุมจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยรวมไปถึงการโฆษณา กล่าวคือ 
ไม่ให้มีการโฆษณาเกินความจริงตามที่ได้ระบุไว้ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการโฆษณามีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 
จากผลการศึกษาพบว่า การโฆษณา มีระดับความคิดเห็นการรับรู้เครื่องมือทางการตลาดแบบบูรณา
การ(IMC) อยู่ในระดับน้อย โดยเมื่อเทียบกับเครื่องมือทั้ง 5 ด้านพบว่า การโฆษณาอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้าน
การโฆษณา พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นองค์กรหรือหน่วยงานไม่ควรมุ่ งเน้นท าตลาดในด้าน
การโฆษณาเป็นหลัก ควรใช้ช่องทางอ่ืนในการสื่อสารทางการตลาดถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากกว่า 
เช่นการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
เป็นต้น  

(2) ด้านการขายโดยพนักงาน ควรให้ความส าคัญเรื่องของการพัฒนาทักษะ และเพ่ิม
ศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ เพราะปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์มีการแข่งขันสูง ดังนั้นการให้ความส าคัญในเรื่องการบริการหลังการขายจึงเป็นหัวใจส าคัญ
ของธุรกิจ กล่าวคือ พนักงานทุกคนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กรหรือบริษัทและ
น าเสนอเป็นอย่างดี มีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และมีการเข้าพบเพ่ือเยี่ยมเยือน
ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่จะน าไปสู่ความจงรักภักดี 

(3) ด้านการส่งเสริมการขาย องค์กรหรือบริษัทควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆให้
หลากหลายมากขึ้นและจัดในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าเป้าหมายเกิดการรับรู้ เกิด
ความสนใจ โดยควรจัดกิจกรรมที่ท าให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
นั้นๆได้ เช่น มีการจัดโปรโมชั่น  อาทิ แจกของที่ระลึกในเทศกาล การลดราคาสินค้า การให้ของแถม 
อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

(4) ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์โดยรวมไปถึงการบอกต่อจากผู้ที่มีอิทธิพลและ
ได้รับความเคารพนับถือ เป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการสื่อสารเพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรหรือบริษัท องค์กรหรือบริษัทควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและ
กิจกรรมขององค์กรหรือบริษัทอยู่อย่างสม่ าเสมอ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่นการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมที่น าเสนอให้ เป็นกิจกรรมที่สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือบริษัท เช่น กิจกรรมการคืนประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นต้น     เพ่ือ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างองค์กรกับลูกค้าเพ่ือสร้างความภักดีในตราสินค้า 
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(5) ด้านการตลาดทางตรง องค์กรหรือบริษัทควรพัฒนาการสื่อสารทางด้านการตลาดทางตรง  
โดยการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เช่น 
การติดต่อสื่อสารผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ เช่น Line Application เป็นต้นเนื่องจากเป็น
ช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและเป็นที่นิยมในปัจจุบันและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างมาก 
เพราะการตลาดทางตรงเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพ่ือให้องค์กร
หรือบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด
และเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ    

2) จากผลการศึกษาด้านความภักดีในตราสินค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์กรหรือบริษัทยังสามารถปรับปรุง
พัฒนาแนวทางในการรักษาและเพ่ิมความภักดีในตราสินค้า โดยการเสนอหรือสร้างกิจกรรมที่จูงใจ
ดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ าอย่างสม่ าเสมอ รักษามาตรฐานในการให้บริการ รวมทั้งการใช้กล
ยุทธ์การบริหารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (CRM) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า
กับองค์กร เช่น การให้บริการที่แสดงถึงอัธยาศัยที่ดีของพนักงานขาย  การสื่อสารกับลูกค้าที่ชัดเจน
หรือการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที เป็นต้น การสร้างความไว้วางใจ หรือแสดงให้เห็นถึง
มาตรฐานและปลอดภัยกับลูกค้าซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ทางเครื่องมือ
ทางการแพทย์อันจะส่งผลในด้านบวกกับองค์กรในระยะยาวและท าให้ลูกค้าเกิดความผูกพันในอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ทัศนคติของลูกค้า ส่วนประสมทางการตลาด 
ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า 

2) ควรมีการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการการรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) ที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า เพ่ือทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการรับรู้รวมไป
ถึงความเข้าใจเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่ถูกต้องว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่อย่างไร ที่จะท าให้
งานวิจัยมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

3) ควรมีการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้า
และองค์กรหรือบริษัทเพ่ือส่งเสริมการตลาดที่มีศักยภาพการแข่งขันขององค์กรหรือธุรกิจวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ไทย 
นางสาว เจนชิญา สังฆสุบรรณ์ 

นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

Janechiya.sung@yahoo.com 
รองศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ไทยและเพ่ือศึกษา
แนวทางในการปรับปรุงการส่งออกกล้วยไม้ไทยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นข้อมูล
ทุติยภูมิ ได้แก่ราคากล้วยไม้ไทย และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2558 เป็น
ระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใช้การศึกษา SWOT, TOWS และ STP 
และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้วิธีแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Regression 
Analysis) และการประมาณค่าโดยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares-OLS) 
 ผลการวิจัยพบว่า ราคาส่งออกกล้วยไม้ไทย และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทยได้ร้อยละ 73.8 โดยมีค่า F-statistics 
เป็น 9.855 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเชิงซ้อน พบว่า เมื่อราคากล้วยไม้ไทย 
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม
ร้อยละ 1.098 เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณการ
ส่งออกกล้วยไม้ไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามร้อยละ 0.535 

ข้อเสนอแนะ 

 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)  
2) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างคลังสินค้าที่สนามบิน  
3) สนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเร่ง
แก้ปัญหาและปรับปรุงสายพันธ์กล้วยไม้ การก าจัดศัตรูพืช การจัดการคุณภาพ การขนส่ง 
และการส่งออก 
4) ปรับปรุงและเร่งสร้างระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบ cooling 

system  
5) สร้างระบบฐานข้อมูลกล้วยไม้ทั้งระบบ เพ่ือสะดวกต่อการติดตามและแก้ไขปัญหา 

ค าส าคัญ: กล้วยไม้ไทย 

mailto:Janechiya.sung@yahoo.com
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ความเป็นมาความส าคัญของปัญหา 
กล้วยไม้เป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกปีละไม่ต่ ากว่า 2,000 ล้านบาท ปัจจุบัน

ประเทศไทยส่งออกกล้วยไม้เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นผู้ส่งออก
กล้วยไม้เมืองร้อนเป็นอันดับ 1 ของโลก เนื่องจากกล้วยไม้เป็นไม้ดอกท่ีมีสีสันสวยงาม มีขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่หลายหลายแตกต่างกันตามลักษณะพันธุ์ ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวาย สกุลม๊อคคาร่า และ
สกุลออนซิเดียมท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกใช้ได้ตามต้องการ โดยมีตลาดส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าในแต่ละปี กล้วยไม้จะเป็นสินค้าส่งออกที่ท ารายได้ให้แก่
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ก็เป็นสินค้าเกษตรที่มีปัญหาในการส่งออกค่อนข้างมากในปัจจุบัน 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในตลาดที่ส าคัญ การตรวจพบศัตรูพืช ปัญหาการผลิต เช่น พ้ืนที่ที่
เหมาะสมลดลง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรมลง 
มลพิษในน้ าและอากาศ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือสารเคมีก าจัดศักตรู
พืช ตลอดจนปัญหาแรงงานซึ่งเริ่มหายากขึ้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการ
ส่งออกกล้วยไม้เป็นอย่างมาก ประกอบกับหลายประเทศในอาเซียนผลิตกล้วยไม้ส่งออกได้มากขึ้น 
เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ แม้จะเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันสามารถพัฒนาสายพันธุ์
และคุณภาพกล้วยไม้ส่งออกไปอย่างรวดเร็ว ในอนาคตจะเป็นคู่แข่งที่ส าคัญในตลาดโลก อีกทั้งยัง
ประสบปัญหาตลาดจีนก าลังซื้อแผ่ว เนื่องจากเศรษฐกิจจีนผันผวน ค าสั่งซื้อลดลง ประกอบกับหลาย
ประเทศในยุโรปและอเมริกาหันมาใช้ดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มีราคาถูกทดแทนกล้วยไม้จากเมืองไทย จาก
ปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ไทย 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ไทย 
 2.เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการส่งออกกล้วยไม้ไทยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สมมติฐานในการศึกษา 
 ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ของประเทศไทยได้ก าหนดสมมติฐานดังนี้ 
 1.ราคาส่งออกมีความส าคัญในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณส่งออกกล้วยไม้ 

2รายได้ประชาชาติมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ไปทางตรงกันข้ามกับปริมาณการส่งออก
กล้วยไม้ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
ราคาส่งออก (Price) 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม
ประชาชาติ(GDP) 
 

  

ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ (Exp) 
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ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิระหว่างปี 2549-2558 ประกอบด้วยราคาส่งออก ผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ และปริมาณส่งออกกล้วยไม้ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู่ส่งออกกล้วยไม้ และเกษตรกร
ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของไทย ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดในการส่งออก
กล้วยไม้ไทย 
 2. เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรักษาธุรกิจส่งออกและ/หรือขยายตลาดส่งออกกล้วยไม้ของ
ประเทศไทย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series)ได้แก่ 
ราคากล้วยไม้ไทย และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 – 2558 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ราคาส่งออกกล้วยไม้ และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2559 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี โดยรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารรายงานของกรมส่งเสริมการส่งออก ส านักส่งเสริมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานราชการ เอกชน และเว็บไซต์ต่างๆ  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ โดยการสืบค้นจากทางอินเตอร์เน็ต 
ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด โดยก าหนดค่านัยส าคัญ (Significance) 
ที่ระดับค่า p <0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมั่นทางสถิติท่ีร้อยละ 95 ในการวิเคราะห์สมการถดถอยรวมทั้ง
หาค่าสัมประสิทธิ์ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาตั้งแต่ปี 2549 – 2558 ซึ่งได้
ท าการศึกษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลด้านสถิติที่หน่วยงานราชการและเอกชนได้เก็บรวบรวมไว้ โดย
ราคาส่งออกกล้วยไม้ของไทย และปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ของไทย เก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซด์ 
กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรางพาณิชย์ เก็บรวมรวมข้อมูลจากเว็บ
ไซด์ธนาคารแห่งประเทศไทย และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศอินเดียเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเว็บไซด์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การศึกษาและวิเคราะห์SWOT และ
TOWS Matrix, STP และอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณของการส่งออก 

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) คือ การใช้สถิติเกี่ยวกับปัจจัยการส่งออกที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีการส่งออกของกล้วยไม้ของไทย โดยใช้วิธีแบบจ าลอง
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) และการประมาณค่าโดยวิธีก าลังสองน้อย
ที่สุด (Ordinary Least Squaures-OLS) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การ
ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาคือ ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทย อัตราการ
แลกเปลี่ยน และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) ของประเทศไทย โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐ
มิติในการวิเคราะห์ 
 ในการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ของไทย ครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบจ าลองขึ้นมาดังนี้ 
  LnExp =  ln a + b1lnPrice +b2lnGDP 
 โดยก าหนดให้ 

Exp = ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทย (กิโลกรัม) 
Price = ราคาส่งออกกล้วยไม้ไทย (บาท) 
GDP = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (ล้านบาท) 
การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้แบบจ าลองที่อยู่ในรูปของลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm) 

หรือ ลอการิทึม เนื่องจากมีข้อได้เปรียบกว่าสมการในรูปแบบอื่นๆ คือ 
1. เป็นรูปสมการที่สามารถเปลี่ยนเป็นสมการเส้นตรงในรูปล็อกการิทึม ซึ่งสะดวกในการหา

ค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
2. ค่าสัมประสิทธิ์ที่ค านวณได้ คือค่าความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์

โดยตรงและเป็นประโยชน์ต่อไป 
3. ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ต่างๆ จะมีค่าน้อยลง เพราะต้อง

เปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปของล็อกการิทึมก่อนท าการค านวณ ซึ่งเป็นการลดขนาดของข้อมูล 
ดังนั้น ค่าความคลาดเคลื่อนต่างๆ ของข้อมูลที่น ามาใช้ค านวณจึงมีค่าน้อยลงด้วย 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ของไทย สรุปผลได้ดังนี้ 

สถานการณ์กล้วยไม้ในไทย 
ตลาดการส่งออกกล้วยไม้ของไทยที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง แต่เป็นการเติบโตเชิงปริมาณ

มากกว่าคุณภาพ แต่ถ้าหากเกษตรกรและผู้ประกอบการหันมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ก็จะเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 

ถ้าตลาดกล้วยไม้ไทยจะยังคงศักยภาพการแข่งขันในจลาดโลกได้นั้น จะต้องให้ความส าคัญ
กับมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะกล้วยไม้ ที่มีอายุสั้นและบอบช้ าง่าย จึงต้องให้
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ความส าคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่เพียงเพ่ือการเก็บรักษา แต่ต้องเพ่ิมมูลค่าอย่างอ่ืนด้วย เช่น ความ
สวยงามของบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการจัดเก็บสินค้า การคมน าคมชนส่ง เพ่ือให้กล้วยไม้มี
คุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน  

โดยปัญหาเรื่องคุณภาพของกล้วยไม้ไทยส่งอออก ส่วนใหญ่เกิดจากระบบการจัดการหลังเก็บ
เกี่ยวที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกล้วยไม้มีจุดเด่นที่ความสวยงาม แต่มีอายุสั้นและช้ าได้ง่าย ดังนั้น
กระบวนการรักษาและการขนส่งเป็นสิ่งส าคัญ จณะที่บรรจุภัณฑ์ก็จะต้องป้องกันการกระแทก รักษา
ความชื้นได้ สร้างมูลค่าเพ่ิม โดยสร้างความสวยงามให้กับบรรจุภัณฑ์  หรือแม้แต่การติดฉลากหรือ
สัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ สัญลักษณ์การเข้างานสินค้า เพ่ือแสดงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 

ผู้ประกอบการธุรกิจควรหาแนวทางการผลิตใหม่ที่ช่วยการผลิตลดลงตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลาย
น้ า รวมถึงการเพาะพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆ โดยน าเอาเทคโนโลยมาใช้เพ่ือสร้างความหลากหลาย และ
หมุนเวียนพันธุ์ หากปรับตัวและพัฒน าศักยภาพของตนได้ ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย ทีจะ
เป็นฐานการผลิตและการส่งออกกล้วยไม้ที่ส าคัญในการเป็นศูนย์กระจายการส่งออกกล้วยไม้ไปยัง
ประเทศต่างๆทั่วโลก 
ตลาดดอกกล้วยไม้ในสหรัฐฯ (Orchid Flower)  
  1. ภาวะตลาด  
  1.1 สินค้าดอกกล้วยไม้ในสหรัฐฯ แยกเป็น 2 ชนิด คือ กล้วยไม้กระถาง (Plant Orchid) 
และ กล้วยไม้ตัดดอก (Cut Orchid)  
  1.2 สหรัฐฯ มีสวนปลูกกล้วยไม้ (Orchid Nursery) จ านวน 281 แห่งทั่วประเทศ โดยมีรัฐ 
California ปลูกกล้วยไม้มากที่สุดของสหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 40 รัฐ Hawaii เป็นแหล่ง อันดับที่ 2 
ร้อยละ 34 และ รัฐ Florida เป็นอันดับที่ 3 มีสัดส่วนร้อยละ 18  
  1.3 ครัวเรือนในสหรัฐฯ ใช้จ่ายซื้อดอกกล้วยไม้โดยเฉลี่ย 9.8 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ  
   1.4 ประเภทกล้วยไม้ที่นิยม: Phalaenopsis, Cymbicium, 
Dendrobium, Cattleya  
  1.5 ในอดีตที่ผ่านมา ผู้บริโภคสหรัฐฯ มองกล้วยไม้เป็นดอกไม้ชั้นสูง มีราคาแพง แต่ปัจจุบัน 
ผู้บริโภคสหรัฐฯ เห็นว่า กล้วยเป็นดอกไม้ธรรมดาทั่วไป ที่สามารถหาซื้อได้ง่าย มีราคาย่อมเยาและ 
น าไปใช้ได้หลายๆ โอกาส ดังนั้น ความต้องการจึงขยายตัวต่อเนื่อง  
 ตลาดกล้วยไม้ไทยในสหรัฐอเมริกา 
  1. การน าเข้าจากประเทศไทย  
  ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้อันดับหนึ่งของโลก มีตลาดส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น 
สหรัฐฯ และ กลุ่มประเทศประชาคมยุโรป ส่วนคู่แข่งขันของไทยในตลาดโลก ได้แก่ นิวซีแลนด์ 
เนเธอร์แลนด์ มาเลเซีย เวียดน าม ไต้หวัน อินเดีย และ สิงคโปร์  
  1.1 สินค้ากล้วยไม้ของของไทยในสหรัฐฯ แยกเป็น 2 ประเภท คือ Cut Orchid และ 
Orchid Plants  
  1.2 กล้วยไม้ตัดดอกไทยพันธุ์ Dendrobium ครองตลาดสหรัฐฯ มากท่ีสุดร้อยละ 98  
  1.3 สหรัฐฯ น าเข้ากล้วยไม้เป็นมูลค่า 9.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2552 ลดลงจากปี 
2551 ร้อยละ 9.02 โดยแยกเป็น การน าเข้า Cut Orchids มูลค่า 5.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงไป
จากปี 2551 ร้อยละ 1.36 และ การน าเข้า Orchid Plants มูลค่า 0.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ร้อยละ 
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17.30 คู่แข่งขัน ที่ส าคัญของไทย ได้แก่ นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เวียดน าม มาเลเซีย ไต้หวัน เป็นต้น  
2. ปัญหาและอุปสรรคการขยายตลาดกล้วยไม้ไทยในสหรัฐฯ  

2.1 กล้วยไม้ตัดดอกของไทยต้องเสียภาษีน าเข้าในสหรัฐฯ ไม่ได้รับการยกเว้น หรือสิทธิ
ประโยชน์ GSP เนื่องจากมีสัดส่วนตลาดน าเข้าสูง  
  2.2 ค่าระวางขนส่งทางอากาศจากประเทศไทยไปสหรัฐฯ มีต้นทุนสูงเนื่องจากปัญหาราคา
น้ ามันมีราคาสูง  
  2.3 ค่าเงินบาทแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นผลให้ราคาสินค้ากล้วยไม้ของไทย
มีราคาสูงกว่าคู่แข่งขัน  
  2.4 การขายสินค้าแข่งขันกันด้วยวิธีการตัดราคาระหว่างผู้ส่งออกกล้วยไม้ของไทย  
  2.5 ความหลากหลายของดอกกล้วยไม้มีจ ากัดให้ผู้ซื้อเลือกซื้อ  
  2.6 ประสบการแข่งขันจากกล้วยไม้ตัดดอกประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงที่ปลูกเลี้ยงใน
ประเทศสหรัฐฯ เช่น ดอกกล้วยไม้ตัดดอกจากรัฐฮาวาย แคลิฟอร์เนีย และ ฟลอริดา  
  2.7 การหีบห่อ (Packing) ไม่แข็งแรง ดอกไม้เสียหายในระหว่างการขนส่ง  
  2.8 ขาดการส่งเสริมและผลักดันในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix  
 จากการศึกษาการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ของกล้วยไม้ไทยพบว่า 
SWOT analysis ของประเทศไทย 
จุดแข็ง (S) 

1.กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจของไทย 
  2.พ้ืนที่ปลูกในประเทศไทยเหมาะสมแก่การปลูกกล้วยไม้ 
  3.ประเทศไทยมีธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพและราคาต่ า
กว่าประเทศคู่แข่งและเกษตรกรบางส่วนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและปรับปรุงสายพันธุ์ได้
เอง 
  4.เรามีแรงงานและทรัพยากรเพียงพอในปลูกและแตกสายพันธุ์ใหม่ๆ เนื่องจากประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรม 
  5.  แหล่งเพาะปลูกตัองอยู่ในพ้ืนที่มีศักยภาพและเหมาะสม 
  6. เกษตรกรมีประสบการณ์และองค์ความรู้ในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 
  7. เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม/รวมตัวกันเป็นสมาคมต่างๆ 
  8. มีกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการผลิตต้นพันธุ์และปัจจัยการผลิตอย่างครบครัน 
  9. มีช่องทางตลาดใหม่ในการส่งออก เช่น กล้วยไม้เด็ดดอก พวงมาลัยดอกกล้วยไม้ ฯลฯ 

10. กล้วยไม้ไทยได้รับรางวัลรับรองคุณภาพหลายรายการ 
จุดอ่อน(W) 

1.หลายๆประเทศที่เป็นคู่แข่งในการส่งออกกล้วยไม้มีการลงทุนในด้านวิจัยและสร้าง
เทคโนโลยีอย่างจริงจังในการแตกสายพันธุ์ ใหม่ๆ จึงท าให้มีความหลากหลายของสินค้า แต่ประเทศ
ไทยยังตามหลังในเรื่องของเทคโนโลยีการแตกสายพันธุ์ใหม่ จึงอาจท าให้เสียกลุ่มลูกค้าที่มีความ
ต้องการแตกต่างกันได้ 
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2.การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ให้หลากหลายในประเทศไทยยังท ากันน้อยมาก ถ้าเปรียบกับ
ประเทศคู่แข็ง และเมื่อได้พันธุ์ใหม่ยังต้องใช้เวลาอีก 1-2ปีถึงจะรู้ว่าพันธุ์นั้นมีอนาคตหรือเป็นที่
ต้องการของตลาดหรือไม่ 

3.คุณภาพไม่สม่ าเสมอและลดต่ าลงเมื่อถึงมือผู้บริโภคเนื่องจากขาดการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพในระดับสวนหรือฟาร์ม เช่น การตัดดอกในขณะที่ยังมีจ านวนดอกบานน้อย และมีการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวที่ไม่เหมาะสม เช่น การรมสาร เพ่ือแก้ปัญหาเพลี้ยไฟในการส่งออกกล้วยไม้ 

4.ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง(การพัฒน าพันธุ์ใหม่, เทคโนโลยี 
การวิจัยตลาด ฯลฯ) 

5. ผู้ส่งออกมีการตัดราคาส่งออกเพ่ือต้องการส่วนแบ่งในตลาดท าให้ราคาส่งออกต่ าลง 
โอกาส (O) 

1.รัฐบาลของประเทศไทยได้มีการสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจส่งออก 
2.ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกกล้วยไม้ในประเทศไทยมีประมาณ 20,000 ไร่ โดยเฉลี่ยมีแนวโน้ม

ร้อยละ 1-2ต่อปี ประเทศยังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นอย่างมากในการปลูกกล้วยไม้ เราจึงมีข้อ
ได้เปรียบในเรื่องของโอกาสของภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

3.มีโครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ ปี ละ10,000 ล้านบาท และOrchid Net รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักและเกิดความต้องการทั่วโลก ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ 
อุปสรรค (T) 

1.เนื่องจากการขนส่งกล้วยไม้นั้นจะต้องมีการรักษาอุณหภูมิจึงจ าเป็นจะต้องอาศัยขนส่งทาง
เครื่องบินทางเดียวจึงมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด ท าให้มีข้อจ ากัดในการส่ง 

2. เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันในเรื่องของราคาที่รุนแรงจึงท าให้มีการปรับกลยุทธ์ใน
เรื่องของราคาตลอดเวลาดังนั้นอาจจะท าให้ไม่ได้ก าไรตามที่ตั้งเป้าไว้ และบางครั้งการตั้งราคาขึ้นอยู่
กับตามฤคูกาลด้วย 

3.สนามบินไม่มีคลังห้องเย็นที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับพักสินค้าระหว่างรอการส่งออกท า
ให้คุณภาพด้อยลงเมื่อถึงปลายทาง 
สรุปTOWS Matrix และกลยุทธ์ที่น ามาใช้ 
  กลยุทธ์การบริหารการผลิต (Operation management)  เกษตรกรไทยควรมุ่งเน้นในเรื่อง
ของการผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร 
ตั้งแต่การบริหารพ้ืนที่เพาะปลูก โดยพิจารณาและท าการเพาะปลูกในแหล่งที่มีความเหมาะสม มีการ
บริหารและจัดการชลประทานที่ดี มีระบบป้องกันน้ าเค็ม มีระบบการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ ไม่ใช้
สารเคมีในการเพาะปลูกและก าจัดศัตรูพืช มีการวางแผนการเก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาเหมาะสม การ
บรรจุหีบห่อ และการควบคุมคุณภาพในระหว่างการขนส่ง (S3O1) 

กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ท าการพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมใหม่
ทั้งหมด โดยการด าเนินการพัฒนาตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การแช่น้ ายา และบรรจุหีบห่อตั้งแต่สวนกล้วยไม้
ให้เสร็จในช่วงเช้า และท าการขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีการควบคุมอุณหภูมิความเย็นที่ 20-25 องศา
เซลเซียสและมีการควบคุมความชื้น เมื่อสินค้าถูกส่งถึงสนามบินก็มีการเคลื่อนย้ายไปบรรจุในตู้คอน
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เทนเนอร์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และมีการพ่นสารก าจัดศัตรูพืช (ซึ่งข้ันตอนนี้ส าคัญ เพราะ
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่จะไม่ให้ความส าคัญ) 

นอกจากนี้ยังสามารถน าหลักการขนส่งรูปแบบหลายเส้นทาง (Modal Transport) มาใช้ใน
การบริหารขนส่ง รวมถึงการน าหลักการบริหารและจัดการการผลิต ในส่วนของการควบคุมคุณภาพมา
ใช้ โดยเฉพาะหลักการขนส่งทันเวลา (Just in time) ซึ่งจะช่วยในการลดความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใน
การเก็บสินค้าในคลังสินค้าได้(W2O1) 

กลยุทธ์การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  ระบบบริหารและจัดการโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ยังไม่ดีเท่าท่ีควร ดังนั้น จึงควรท าการพัฒนาและสร้างคลังสินค้าห้องเย็นขึ้นมาเพ่ือไว้รองรับและจัดเก็บ
กล้วยไม้ที่รอส่งออก เพ่ือยืดอายุของดอกกล้วยไม้ให้นานขึ้น ลดต้นทุนของผู้ส่งออกและเกษตรได้  
(S3T3) 

กลยุทธ์การควบคุมคุณภาพ น าหลักการควบคุมคุณภาพมาใช้ โดยการสร้างคุณภาพตั้งแต่ การ
วิจัยและพัฒนาสายพันธ์กล้วยไม้ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการส่งออก รวมถึงการ
สร้างระบบคุณภาพทางด้านโลจิสติกส์ขึ้นมา โดยพัฒนาระบบโลจิสติกส์ Cooling system โดยเฉพาะ
ทางด้านรถยนต์และรถไฟซึ่งจะท าให้การขนส่งกล้วยไม้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (W2T1) 
 

ส่วนที ่4การวิเคราะห์ STP  จากการศึกษาพบว่า  
1) Segmentation การแบ่งส่วนตลาด 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายในประเทศ ได้แก่ ธุรกิจร้านดอกไม้ ธุรกิจรับจัดงานอีเว้นท์ สถานที่ส าคัญทาง
ศาสนา ผู้ที่ชื่นชอบกล้วยไม้   นักศึกษา ผู้ที่อยู่ตามหอพัก 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย  
กลุ่มประเทศนอกเอเชีย ได้แก่ สหภาพยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน เป็นต้น และสหรัฐอเมริกา 
2)Targeting การก าหนดตลาดเป้าหมาย 

ประเทศญี่ปุ่น มีควมต้องการน าเข้ากล้วยไม้จากไทยสูงเป็นอันดับต้นๆ รองลงมาคือ กลุ่ม
ประเทศในยุโรป โดยเฉพาะที่ตลาดเนเธอรแลนด์ ในแต่ละปีมีความต้องการในการน าเข้ากล้วยไม้จาก
เอเชียเป็นจ านวนมาก และประเทศจีน มีความต้องการน าเข้ากล้วยไม้ไทยมาเป็นอันดับ 3 
3) Positioning การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 

จะมีการผลิตและจ าหน่ายถึงมือลูกค้าเร็วที่สุดและมีประสิทธิมากที่สุด เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ลูกค้าสูงสุด 
ส่วนที่ 5การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโต 
ผลการศึกษาระหว่างปี 2549 – 2558 มีปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทย 23,021,371 กิโลกรัมต่อปี 
และมีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 3.62 ต่อปี 
 ผลการศึกษาระหว่างปี 2549 – 2558 มูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ไทย 2,375,833,996 บาทต่อ
ปี และมีอัตราลดเฉลี่ยร้อยละ 1.874 ต่อปี  
 ผลการศึกษาระหว่างปี 2549 – 2558 ราตาการส่งออกกล้วยไม้ไทย 901 ล้านบาทต่อปี และมี
อัตราลดเฉลี่ยร้อยละ 0.42 ต่อปี 
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 ผลการศึกษาระหว่างปี 2549 – 2558 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย 9,905,064 ล้าน
บาทต่อปี และมีอัตราลดเฉลี่ยร้อยละ 4.75 ต่อปี 

ผลการศึกษาระหว่างปี 2550 – 2558 มีปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไปประเทศจีน 7,028,343 
กิโลกรัมต่อปี และมีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.71 ต่อปี 

ผลการศึกษาระหว่างปี 2550 – 2558 มีมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ไปประเทศจีน181,092,855 
กิโลกรัมต่อปี และมีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5.32 ต่อปี 

ผลการศึกษาระหว่างปี  2550 – 2558 มีปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไปประเทศญี่ปุ่น 
4,306,666 กิโลกรัมต่อปี และมีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ1.27 ต่อปี 

ผลการศึกษาระหว่างปี  2550 – 2558 มีมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ ไปประเทศญี่ ปุ่ น 
723,324,185 กิโลกรัมต่อปี และมีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.36 ต่อปี 

ผลการศึกษาระหว่างปี 2550 – 2558 มีปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไปประเทศเนเธอร์แลนด์ 
587,021 กิโลกรัมต่อปี และมีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.76 ต่อปี 

ผลการศึกษาระหว่างปี 2550 – 2558 มีมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ไปประเทศเนเธอร์แลนด์ 
69,799,136  บาทต่อปี และมีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.26 ต่อปี 

ผลการศึกษาระหว่างปี 2554 – 2558 มีพ้ืนที่เพราะปลูก 21,010 ไร่ต่อปี และมีอัตราลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 0.01 ต่อปี 

ผลการศึกษาระหว่างปี 2554 – 2558 ผลผลิตเฉลี่ย 2,203 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และมีอัตรา
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.34 ต่อปี 
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์สมการถดถอย 
 จากการศึกษาพบว่า ราคากล้วยไม้ไทย และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทยได้ร้อยละ 73.8 โดยมีค่า F-statistics เป็น 
9.855 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 การทดสอบสหสัมพันธ์ในตัวแปร 
(autocorrelation) ผลปรากฏว่าค่า Durbin-Watson (D.W.) เท่ากับ 1.425 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 2 จึงสรุป
ได้ว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ในตัว  และจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเชิงซ้อน
พบว่า  

เมื่อราคากล้วยไม้ไทย เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะท าให้ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทย
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามร้อยละ  1.098 ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1จะท าให้ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันร้อย
ละ 0.535 
ส่วนที ่7 แนวทางการปรับปรุงการส่งออกกล้วยไม้ไทย 
 กลยุทธ์ส่วนประสมทางตลาด (4P’s Marketing Mix) 

1)กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆอยู่เสมอ ปรับปรุง
ความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวดอกกล้วยไม้ โดยยังรักษาคุณภาพตามหลักเกษตรที่ดี ปรับปรุงวิธีการปลูก
ให้สามารถออกดอกได้มากในช่วงเทศกาลต่างๆมี่มีปริมาณความต้องการสูง 
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2)กลยุทธ์การตั้งราคา (Price Strategy) ปัจจุบันผู้ส่งออกซื้อขายเป็นราคาขายส่ง ซึ่งราคาต่าง
จากราคาขายปลีกถึง 3-5 เท่า ถ้าปรับให้มีการขายครงจะท าให้ปรับราคาได้สุงขึ้นเป็น Premium Price 
ได้ 

3)กลยุทธ์ทางช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) ควรจัดให้มีการขายตรงถึงบริโภค 
โดยผ่านช่องทาง Internet ผ่านช่องทาง Internet Market Place เช่น e-bay, alibaba เป็นต้น ซึ่งจะ
เป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 

4) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ควรเน้นการเป็นเจ้าภาพ การจัดงาน
กล้วยไม้โลก ซึ่งปัจจุบันเสียโอกาสให้ ไต้หวัน, สิงค์โปร์ และออสเตรเลีย ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงตลาด
ใหม่ๆได้ ควรเน้นไปเปิดตลาดใหม่ๆ โดยเปิดนิทรรศการกล้วยไม้ในประเทศเป้าหมาย เช่น อินเดีย, 
รัสเซีย, ตะวันออกกลางเป็นต้น  
แนวทางของรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออกกล้วยไม้ 

1.รัฐบาลควรสนับสนุนและจัดตั้งศูนย์การวิจัยเพาะพันธุ์กล้วยไม้เพ่ิมเติมและสนับสนุนทุนใน
การท าวิจัยเพาะพันธุ์กล้วยไม้ ระบบการขนส่ง และการควบคุมคุณภาพของกล้วยไม้อย่างเป็นระบบ 

2.รัฐบาลควรท าแผนการบริหารจัดการชลประทานให้กับกลุ่มเกษตรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้ 
3.มีการจัดระบบโซนนิ่งในการเพาะปลูกกล้วยไม้ และน าระบบSmart farm มาใช้ในการ

เพาะปลูกกล้วยไม้  
4.บูรณาการการท างานของ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม

ส่งเสริมการส่งออกในการด าเนินการหาตลาดส่งออกกล้วยไม้เพ่ิม รวมถึงดูแลและรักษาสายสัมพันธ์
กับตลาดกล้วยไม้เดิมที่มีอยู่แล้ว  

5.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการส่งออกร่วมกันท าแผนยุทธศาสตร์
กล้วยไม้ทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การเก็บเกี่ยว การขนส่ง การควบคุมคุณภาพ การส่งออก ทุก 3-5 ปี 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ไทยพบว่าราคากล้วยไม้ที่ประเทศไทย
ส่งออกไปต่างประเทศ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยที่ราคากล้วยไม้ไทย เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 
จะท าให้ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามร้อยละ  2.333 ส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1 จะท าให้ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันร้อย
ละ 1.213 สอดคล้องกับณัฐชยาพร บุรัสการ(2548) ศึกษาแนวโน้มปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก
ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ปริมาณอุปสงค์การส่ งออกกล้วยไม้ตัดดอกของ
ประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาส่งออกกล้วยไม้
ตัดดอกที่ประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วรพงษ์ ชาติวงพงศา (2550) 
ศึกษา การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกกล้วยไม้ของไทยไปประเทศญี่ปุ่น  ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
เบื้องต้นของญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์กับปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของไทยที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติร้อยละ 99 ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าก าหนดให้ตัวแปรอ่ืนคงที่ แล้ว ผลิตภัณฑ์
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ภายในประเทศเบื้องต้นของญี่ปุ่นปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะท าให้การปริมาณส่งออกกล้วยไม้เพ่ิมขึ้น 
ประมาณร้อยละ 1.225 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีและตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทย ได้เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการส่งออกกล้วยไม้ไทย ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)  

2) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างคลังสินค้าที่สนามบิน เพื่อรอโหลดสินค้าข้ึน
เครื่องบิน  

3) สนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเร่ง
แก้ปัญหาและปรับปรุงสายพันธ์กล้วยไม้ การก าจัดศัตรูพืช การจัดการคุณภาพ การขนส่ง 
และการส่งออก 
4) ปรับปรุงและเร่งสร้างระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบ cooling 

system  
5) สร้างระบบฐานข้อมูลกล้วยไม้ทั้งระบบ เพ่ือสะดวกต่อการติดตามและแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการส่งออกกล้วยไม้ของไทยกับคู่แข่งในอาเซียน 
 2.ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการกล้วยไม้ไทยของตลาดกล้วยไม้ที่ส าคัญของ
โลก ได้แก่ ตลาดกล้วยไม้เนเธอร์แลนด์ ตลาดกล้วยไม้ญี่ปุ่น และตลาดกล้วยไม้สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการท าก าไร 
ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The relationship between financial ratios and profitability  

of the banks listed on the stock exchange of Thailand 
 

นางสาวอรุณ ซือพ้ัว 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการเงินการลงทุนและการประกันภัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET)  มีทั้งหมดจ านวน 11 ธนาคาร โดยศึกษาทั้ง 11 
ธนาคาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวม
ข้อมูลจากงบการเงินของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการคาเมล 
(CAMEL Analysis) ทั้งหมด 16 อัตราส่วน ทดสอบเครื่องมือด้วยโปรแกรม SPSS และทดสอบ
สมมติฐานด้วยวิธีวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)   

ผลการศึกษา พบว่า  

1. C : Capital Adequacy (ความเพียงพอด้านเงินกองทุน) 
จากผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไร

ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน และอัตราส่วนระหว่าง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าความสามารถในการบริหารเงินกองทุนไม่มีผลต่อการ
ท าก าไรของธนาคาร โดยความเพียงพอด้านเงินกองทุนจะใช้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ที่ธนาคารมีว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากหรือน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ที่ลงทุนไป ซึ่งการที่จะวัดว่าการลงทุนในสินทรัพย์นั้นจะมีก าไรหรือไม่ ต้องใช้เวลา 
โดยเฉพาะในการลงทุนสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน 
 

2. A : Asset Quality (คุณภาพของสินทรัพย์) 
จากผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนระหว่างค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้ยืมทั้งหมดไม่มี

ความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกัน
ข้าม  อัตราส่วนระหว่างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้กู้ยืมทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์กับการท า
ก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม   หมายความว่า 
อัตราส่วนทั้งสองเป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์ที่ธนาคารมีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มของ
ลูกหนี้ ซึ่งสินเชื่อหรือกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่มีคุณภาพจะไม่มีผลต่อการสร้างก าไรให้กับธนาคาร ตรงกันข้าม
กับจะสร้างต้นทุนเพ่ิมและมีความเสี่ยงท าให้ธนาคารขาดสภาพคล่องได้ 
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3. M : Management Quality (คุณภาพด้านการจัดการ) 
จากผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนระหว่างรายได้ทั้งหมดต่อจ านวนพนักงานทั้งหมด 

มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน 
อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายทั้งหมดต่อจ านวนพนักงานทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่ม
ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน อัตราส่วนระหว่างก าไรก่อนหักภาษี 
หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ ต่อจ านวนพนักงานทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่ม
ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน  หมายความว่า พนักงานของธนาคารมี
ส่วนในการสร้างรายได้จากสินเชื่อเกิดขึ้น ซึ่งถ้าพนักงานของธนาคารสามารถสร้างรายได้จากสินเชื่อ
ต่อคนได้สูงประกอบกับค่าใช้จ่ายที่ธนาคารจ่ายให้กับพนักงานธนาคารอยู่ในระดับต่ า จะท าให้ก าไรที่
ธนาคารได้รับสูงขึ้น แต่ในส่วนของหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญจะไม่มีผลต่อก าไร ณ ปีนั้นๆ  

4. E : Earnings (ความสามารถในการท าก าไร) 
จากผลการทดสอบพบว่า อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้นไม่มีความสัมพันธ์กับการท า

ก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน  อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน  อัตราส่วนรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคาร
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน  อัตราส่วนต่างดอกเบี้ยไม่มีความสัมพันธ์กับ
การท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน  อัตราส่วน
ระหว่างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน อัตราส่วนรายจ่ายรวมเทียบกับรายได้รวมไม่มีความสัมพันธ์กับ
การท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่า  
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยหรือจากสินทรัพย์ รวมถึงดอกเบี้ยที่
เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุน หรือกิจการอ่ืนๆที่ธนาคารได้ไปลงทุนไว้ไม่มีผลต่อการท า
ก าไรของธนาคาร เนื่องจากก าไรหลักของธนาคารมาจากรายได้จากสินเชื่อ และค่าธรรมเนียมมากกว่า
การลงทุนที่มีความเสี่ยง และมีโอกาสขาดทุนมากกว่าก าไร 

5. L : Liquidity (สภาพคล่อง) 
 จากผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมไม่มี

ความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน 
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืมต่อเงินฝากไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม  อัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมไม่
มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน
หมายความว่า ความสามารถในการบริหารทรัพย์สินหรือสภาพคล่องไม่มีผลต่อการท าก าไรของ
ธนาคาร เนื่องจากรายได้หลักและก าไรของธนาคารมาจากในส่วนของสินเชื่อและค่าธรรมเนียม
มากกว่าสินทรัพย์ที่ลงทุน 
 

ค้าส้าคัญ : อัตราส่วนทางการเงิน, การวิเคราะห์คาเมล , ก้าไรของธนาคาร 
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ABSTRACT 

This research aims to study and analyze financial ratios of the samples used 
in this study is among   group of banks listed on the Stock Exchange of Thailand (The 
Stock Exchange of Thailand : SET). A total of 11 banks and used in the study. In this 
study using secondary data storage. Information from the financial statements of 
each of the banks. The data were analyzed of Camel (CAMEL Analysis). A total of 16 
ratios and engine tests using SPSS. Hypothesis testing with correlation (Correlation 
Coefficient). 

The study indicated that 

1. C: Capital Adequacy (adequacy of capital) 

The results showed that, The ratio of equity to assets not related to the 
profitability of the banks listed in the same direction. And the ratio of capital to risk 
assets not related to the profitability of the banks listed in the same direction. This 
means that the ability to manage the fund does not affect the bank's profitability. 
The adequacy of the funds will be used to measure performance in asset 
management, the bank has to be able to return more or less. Compared to 
investments in assets to invest. In order to measure the investment in assets that are 
profitable or not to take a particular investment in non-current assets. 

2. A: Asset Quality (asset quality) 

The results showed that, The ratio of allowance for doubtful accounts to 
total loans not related to the profitability of the banks listed in the opposite 
direction. 
The ratio of non-performing loans, causing income loans have no relation to the 
profitability of the banks listed in the opposite direction, meaning that both ratios are 
ratios for the quality of assets the bank is located. The group of debtors This group 
of loans or receivables that do not affect the quality to create a profit for the bank. 
Contrary to generate cost and risk, the Bank's liquidity. 

3. M: Management Quality (Quality Management). 

The results showed that, The ratio of total income to the total number of 
employees in relation to the profitability of the banks listed in the same direction. 

The ratio of total expense to the total number of employees in relation to 
the profitability of the banks listed in the same direction. 
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The ratio of profit before tax and bad debts. If the bank's employees can earn 
from loans to people with high costs, the bank paid to employees is low. The banks 
are making profits have been higher. But the bad debt And doubtful debts will not 
affect earnings in the year. 

4. E: Earnings (ability to make a profit) 

The results showed that, Return on equity has no relation to the profitability 
of the banks listed in the same direction. Return on assets not related to the 
profitability of the banks listed in the same direction. The ratio of net interest income 
not related to the profitability of the banks listed in the same direction. The ratio of 
interest not related to the profitability of the banks listed in the same direction. The 
ratio of non-interest income. No relation to the profitability of the banks listed in the 
same direction. Total expense ratio relative to total income not related to the 
profitability of the banks listed in the opposite direction. Means the ability to make a 
profit from the bank's non-interest income or assets. Including interest from 
investment securities, fund or other entity to which the bank has invested does not 
affect the bank's profitability. The bank's core earnings came from revenue from 
loans. Fees and more investment risk. And a loss rather than a profit  

5. L: Liquidity (liquidity). 

 The results showed that, The ratio of liquid assets to total assets not related 
to the profitability of the banks listed in the same direction. The ratio of loans to 
deposits did not correlate with the profitability of the banks listed in the opposite 
direction. 
The ratio of liquid assets to total assets not related to the profitability of the banks 
listed in the same direction. This means that the ability to manage assets or liquidity 
does not affect the bank's profitability. The revenue and profit of the bank in terms 
of loans and fee income over the assets invested 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในระบบเศรษฐกิจ จะมีระบบการผลิตที่ท าหน้าที่น าทรัพยากรมาใช้เพ่ือผลิตเป็นสินค้าและ

บริการ ในขณะเดียวกันก็จะมีระบบการเงินที่เป็นกลไกส าคัญยิ่งในการระดมและจัดสรรทรัพยากร
ระหว่างภาคเศรษฐกิจจากผู้ที่มีเงินออมไปยังผู้ที่ต้องการเงินทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนการผลิตและ
การจ้างงาน  อันเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่ท าให้ เศรษฐกิจของประเทศเจริญ เติบโตและ 
มีเสถียรภาพ ส าหรับประเทศไทยระบบสถาบันการเงินมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศ  เนื่ องจากเป็นผู้ รับความเสี่ ยงจากการปล่อยกู้  หากสถาบันการเงิน 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความ
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เสียหายกับเงินฝากของประชาชน จะช่วยส่งเสริมหน้าที่ของระบบการเงินให้สามารถด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น     

   ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินที่ส าคัญ ท าหน้าที่หลักในการรับฝากเงินจากประชาชน
และปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคครัวเรือน และน าเงินฝากบางส่วนไปลงทุนใน
ลักษณะอ่ืนเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ ดังนั้นสถาบันการเงินจึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
มาก เพราะสถาบันการเงินสามารถระดมเงินฝากและให้สินเชื่อมากกว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ   

   ธุรกิจของธนาคารสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้  

1. ธุรกิจด้านการรับฝากเงิน หรือธุรกิจการจัดหาเงิน  
2. ธุรกิจด้านให้กู้ยืมเงิน หรือ ธุรกิจสินเชื่อ 
3. ธุรกิจจากค่าธรรมเนียม สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้           

3.1 ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากนายหน้าหรือตัวแทน ซึ่งเป็นการให้บริการโดยน าเสนอ
บริการของบริษัทอ่ืน หรือเรียกว่าตัวแทนนั้นเอง  เช่น การเป็นนายหน้าการขายประกัน
ชีวิตประกันภัย การให้บริการจัดการกองทุน เป็นต้น 
3.2 ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการให้บริการอื่นๆ คือ ค่าธรรมเนียมด้านการท าธุรกรรมด้าน
การเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  
ค่าธรรมเนียม บัตร ATM  ค่าธรรมเนียมการช าระเงินค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น    

    อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยน 
ในหลายด้าน อาทิ การก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ 
(Financial Technology หรือ Fin Tech) เพ่ือให้สามารถน าเสนอบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสะดวกรวดเร็วที่เพ่ิมขึ้น และต้นทุนการใช้บริการที่ต่ าลง การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภาคโครงสร้างประชากรของประเทศที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาสู่สังคมเมือง 
และการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากล ล้วนน ามาซึ่งโอกาสและ
ความท้าทายต่อทิศทางการด าเนินงานและการปรับตัวของสถาบันการเงินและระบบการเงินในระยะ
ต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและวาง
กรอบทิศทางการพัฒนาระบบสถาบันการเงินผ่านการจัดท าแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินจึงได้
จัดท าแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3 ซึ่งครอบคลุมในช่วงปี 2559–2563 ขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ ให้เป็นกลไก 

สนับสนุนธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้น   

   ธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันมี  32 ธนาคาร โดยธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจ านวน 11 ธนาคาร ดังนี้ 
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หลักทรัพย์              ชื่อย่อ 
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)    BAY 
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)    BBL 
3. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน)    CIMBT 
4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)    KBANK 
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)   KKP 
6. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)    KTB 
7. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์    LHBANK 
8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)    SCB 
9. บริษัททุนธนชาติ จ ากัด (มหาชน)    TCAP 
10. ธนาคารทิสโก ้     TISCO  
11. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)    TMB 
ที่มา: กลุ่มธนาคารจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สืบค้นจาก www.set.or.th. (20 ก.ค.2559)   

     ผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์จะมีรายได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่มาจากการให้
สินเชื่อ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดในปี 2558 ระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2557 มีก าไรสุทธิ 214,000  
ล้านบาท มีก าไรจากการด าเนินงาน 345,000 ล้านบาท และมีส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก 
(NIM) 2.6% จากการรวบรวมผลประกอบการ 10 ปีที่ผ่านมา ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีก าไรสุทธิ
รวมกัน 1,246,000 ล้านบาท (เฉลี่ยปีละ 124,600 ล้านบาท) และเพ่ิมขึ้นติดต่อกันทุกปีในช่วง 5 ปี
หลังสุด โดยมีก าไรจากการด าเนินงานรวมกัน 2,133,000 ล้านบาท (เฉลี่ยปีละ 227,700 ล้านบาท)  
มีส่วนต่างดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.84%   
 พ้ืนฐานธุรกิจธนาคารคือท าหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินระหว่างผู้ที่มีสินทรัพย์เหลือและ
ต้องการลงทุน กับผู้ที่มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอและต้องการสินทรัพย์เพ่ือใช้จ่าย โดยมีโครงสร้างรายได้
ของธนาคารพาณิชย์แบ่งเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 1) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เป็นรายได้ที่ส าคัญที่สุด เกิดจาก
การรับฝากเงินมาเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ ก่อนจะน าไปปล่อยกู้ และรับรายได้จากส่วนต่างของ
ดอกเบี้ย 2) รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รายได้ประกันต่างๆ 3) ค่าใช้จ่ายกันส ารองส าหรับ
หนี้เสีย 4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และ 5) ภาษีเงินได้  
   การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (financial ratios) จะแสดงให้เห็นฐานะทางการเงิน
และสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งในการสร้างผลก าไรให้กับธุรกิจ เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการ  
บริหารงานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการน าตัวเลขที่มีอยู่ในงบการเงินมาหาอัตราส่วน
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือน าข้อมูลของกิจการที่ได้จากการวิเคราะห์อัตราส่วนการเงิน 
มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของกิจการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้นการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานขององค์กร เพราะท าให้ผู้บริหาร
ทราบถึงปัญหาและสามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือน ามา
วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข หรือพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรให้ได้ผลการด าเนินงานตรงตาม
แผนงานหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นที่มาของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินและการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้
เห็นภาพสะท้อนในการด าเนินธุรกิจและสามารถขยายผลน าไปสู่แนวทางการพัฒนาธุรกิจของธนาคาร
พาณิชย์ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

   จากการศึกษา เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการท าก าไรของกลุ่ม
ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ผู้ศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 
ดังนี้  

1. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

2. เพ่ือวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

      การการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถสรุปเป็นกรอบงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย” เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะทางการเงิน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์คาเมล 
(CAMELS  ANALYSIS) มุมมอง 5 ด้าน กับการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ 11 ธนาคาร ผู้วิจัยได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

          ตัวแปรอิสระ                                                    ตัวแปร
ตาม 
(Independent Variables)                           (Dependent 
Variables) 
(Independent Variables)  

ก าไรสุทธิของธนาคาร 
ทีจ่ดทะเบียนในตลาด 

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 
แ 

แห่งประเทศไทย 
 

กลยุทธ์ทางการเงินทีส่ร้างรายได้
สินเช่ือให้กบักลุ่มธนาคารทีจ่ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 

ผลการด าเนินงานตามหลกัการ CAMEL 
1. C : Capital Adequacy  

(ความเพียงพอดา้นเงินกองทุน) 
2. A : Asset Quality  

(คุณภาพของสินทรัพย)์ 
3. M : Management Quality  

(คุณภาพดา้นการจดัการ) 
4. E : Earnings  

(ความสามารถในการท าก าไร) 
5. L : Liquidity  

(สภาพคล่อง) 
     

 
 
ภาพที ่1.4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ศึกษาและวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิรายปี ระยะ 5 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2558 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้
ข้อมูลเป็นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2558 รวม 5 ปีจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
    1. บทความ บทวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย 
   2. สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตัวเลขที่รายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลั กทรัพย์ แห่ งป ระเทศไทย  ผ่ านทางเว็บ ไซด์ที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้ แก่   www.set.or.th 
www.setsmart.com และธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 
  3. รายงานประจ าปีของแต่ละธนาคาร 
  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพ่ือ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทดสอบเครื่องมือด้วยโปรแกรม SPSS และท าการทดสอบ
สมมติฐานด้วยวิธี ด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวม
ข้อมูลจากงบการเงินของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการคาเมล 
(CAMEL Analysis) ทั้งหมด 16 อัตราส่วน ดังนี้       

1. อัตราส่วนระหว่างส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่ม
ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน                     

2. อัตราส่วนระหว่างเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่ม
ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน   

        3.   อัตราส่วนระหว่างค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้ยืมทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการท า
ก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม      
        4. อัตราส่วนระหว่างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้กู้ยืมทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการ
ท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม       
        5. อัตราส่วนระหว่างรายได้ทั้งหมดต่อจ านวนพนักงานทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการท าก าไร
ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน   
        6. อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายทั้งหมดต่อจ านวนพนักงานทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการท า
ก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม   
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        7. อัตราส่วนระหว่างก าไรก่อนหักภาษี หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ ต่อจ านวนพนักงาน
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทาง
เดียวกัน    
        8. อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน          
        9. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน          
       10. อัตราส่วนรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิมีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน   
       11. อัตราส่วนต่างดอกเบี้ย (Spread) มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน   
       12. อัตราส่วนระหว่างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย จากรายได้รวมมีความสัมพันธ์กับการท าก าไร
ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน   
       13. อัตราส่วนรายจ่ายรวมเทียบกับรายได้รวมมีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่ม
ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม    
       14. อัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับการท าก าไร
ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน  
       15. อัตราส่วนเงินให้กู้ยืมต่อเงินฝากมีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม   
       16. อัตราส่วนการกู้ยืมระหว่างธนาคารต่อหนี้สินรวมมีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่ม
ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม    
 
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

1. C : Capital Adequacy (ความเพียงพอด้านเงินกองทุน) 
จากผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไร

ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน และอัตราส่วนระหว่าง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าความสามารถในการบริหารเงินกองทุนไม่มีผลต่อการ
ท าก าไรของธนาคาร โดยความเพียงพอด้านเงินกองทุนจะใช้วัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ที่ธนาคารมีว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากหรือน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ที่ลงทุนไป ซึ่งการที่จะวัดว่าการลงทุนในสินทรัพย์นั้นจะมีก าไรหรือไม่ ต้องใช้เวลา 
โดยเฉพาะในการลงทุนสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน 

2. A : Asset Quality (คุณภาพของสินทรัพย์) 
จากผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนระหว่างค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้กู้ยืมทั้งหมดไม่มี

ความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกัน
ข้าม  

อัตราส่วนระหว่างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้กู้ยืมทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม   หมายความว่า 
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อัตราส่วนทั้งสองเป็นอัตราส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์ที่ธนาคารมีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มของ
ลูกหนี้ ซึ่งสินเชื่อหรือกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่มีคุณภาพจะไม่มีผลต่อการสร้างก าไรให้กับธนาคาร ตรงกันข้าม
กับจะสร้างต้นทุนเพ่ิมและมีความเสี่ยงท าให้ธนาคารขาดสภาพคล่องได้ 

3. M : Management Quality (คุณภาพด้านการจัดการ) 
จากผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนระหว่างรายได้ทั้งหมดต่อจ านวนพนักงานทั้งหมดมี

ความสัมพันธ์กบัการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน  
อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายทั้งหมดต่อจ านวนพนักงานทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการท าก าไร

ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน  
อัตราส่วนระหว่างก าไรก่อนหักภาษี หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ ต่อจ านวนพนักงานทั้งหมด

ไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทาง
เดียวกัน  หมายความว่า พนักงานของธนาคารมีส่วนในการสร้างรายได้จากสินเชื่อเกิดขึ้น ซึ่งถ้า
พนักงานของธนาคารสามารถสร้างรายได้จากสินเชื่อต่อคนได้สูงประกอบกับค่าใช้จ่ายที่ธนาคารจ่าย
ให้กับพนักงานธนาคารอยู่ในระดับต่ า จะท าให้ก าไรที่ธนาคารได้รับสูงขึ้น แต่ในส่วนของหนี้สูญ และ
หนี้สงสัยจะสูญจะไม่มีผลต่อก าไร ณ ปีนั้นๆ  

 
4. E : Earnings (ความสามารถในการท าก าไร) 
จากผลการทดสอบพบว่า อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้นไม่มีความสัมพันธ์กับการท า

ก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน   
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน   
อัตราส่วนรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน    
อัตราส่วนต่างดอกเบี้ยไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน   
อัตราส่วนระหว่างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน 
อัตราส่วนรายจ่ายรวมเทียบกับรายได้รวมไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคาร

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม 
หมายความว่า  ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยหรือจาก

สินทรัพย์ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุน หรือกิจการอ่ืนๆที่ธนาคารได้ไป
ลงทุนไว้ไม่มีผลต่อการท าก าไรของธนาคาร เนื่องจากก าไรหลักของธนาคารมาจากรายได้จากสินเชื่อ 
และค่าธรรมเนียมมากกว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยง และมีโอกาสขาดทุนมากกว่าก าไร 

5. L : Liquidity (สภาพคล่อง) 
 จากผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมไม่มี

ความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน    
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืมต่อเงินฝากไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางตรงกันข้าม   
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อัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมไม่มีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของ
กลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปในทิศทางเดียวกัน    

หมายความว่า ความสามารถในการบริหารทรัพย์สินหรือสภาพคล่องไม่มีผลต่อการท าก าไร
ของธนาคาร เนื่องจากรายได้หลักและก าไรของธนาคารมาจากในส่วนของสินเชื่อและค่าธรรมเนียมมา
กว่าสินทรัพย์ที่ลงทุน 
 
 
 
 
ข้อจ ากัดของการวิจัย 
   การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการท าก าไรของกลุ่ม
ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น     
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
            จากผลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการท าก าไร
ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 
   ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
   ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่ส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กับการท าก าไรของกลุ่มธนาคารที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้  
   1. การบริหารสภาพคล่อง โดยเฉพาะเงินสดให้มีเพียงพอกับการปล่อยสินเชื่อ  
   2. รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ย คือการปล่อยสินเชื่อ ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ควรก าหนดกลยุทธ์
ในการบริหารรายได้ท่ีเกิดจากดอกเบี้ยมากกว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย 
   3. พนักงานสินเชื่อ มีผลต่อรายได้สินเชื่อและส่งผลให้ธนาคารมีก าไรเพ่ิมขึ้น แต่ข้อควรระวัง 
คือ ค่าใช้จ่ายของพนักงานสินเชื่อ และการพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้   
   4. การบริหารสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารพาณิชย์ ถ้าธนาคารพาณิชย์มุ่งเน้น
การสร้างรายได้จากสินทรัพย์ จะส่งผลท าให้ก าไรของธนาคารพาณิชย์ในระยะแรกลดลง และมีความ
เสี่ยงต่อการขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลต่อก าไรของธนาคารพาณิชย์ลดลง 

5. สินเชื่อด้อยคุณภาพ มีผลต่อก าไรธนาคารพาณิชย์เพ่ิมขึ้นในระยะแรก แต่จะส่งผลท าให้
ก าไรธนาคารพาณิชย์ลดลงในระยะยาว 
   6. นโยบายของธนาคารพาณิชย์ในการให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุน ถ้ามีนโยบายให้
ผลตอบแทนสูง จะท าให้ก าไรของธนาคารพาณิชย์ลดลง 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    1. เนื่องจากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีช่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้น ผลจากการวิจัยไม่สามารถ
ลงรายละเอียดได้ในเชิงลึก การศึกษาวิจัยในอนาคตอาจจะใช้ช่วงระยะเวลาในการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. งานวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับการท า
ก าไรของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะสะท้อนถึงการด าเนินงานของธนาคาร ดังนั้นควรวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ (Quanlitative Analysis) ร่วมด้วย โดยใช้ตัวแปรอื่นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการใช้อัตราส่วน
เพียงอย่างเดียว เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินต่างๆ รวมถึงเศรษฐกิจ และ
การเมืองในประเทศและต่างประเทศ มาใช้พิจารณาประกอบกัน เพ่ือให้ได้ผลจากการวิจัย  
ที่ครบถ้วนมากขึ้น        

 
บรรณานุกรม 
นันทนา ศรีสุริยาภรณ์. 2558. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของ     
     หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . เอกสาร    
   การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
นันทพร บ้ าสันเทียะ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ 
   ขนาดใหญ่. สารนิพนธ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ). กรุงเทพฯซบัณฑิตวิทยาลัย  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
พระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551. 
แห่งประเทศไทย . ธนาคาร. สถิติสถาบันการเงิน. เข้าถึงได้จาก http://www.bot.or.th 
แห่งประเทศไทย . ตลาดหลักทรัพย์. งบการเงิน. เข้าถึงได้จาก http://www.set.or.th   
การจัดการการเงิน (Financial Management) เอกสารการสอนชุด วิชา หน่วยที่  1 –7. 
มหาวิทยาลัย  
   สุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. 
คู่มือการเงินการธนาคารส าหรับนักการธนาคารไทย.  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ   
   การเงินไทย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bot.or.th/


463 
 

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ 
กลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยแบบจ าลองราคาหลักทรัพย์ : CAPM 

THE ANALYSIS OF RETURN AND RISK OF BANK SECURITIES  
BY CAPITAL ASSET PRICING MODEL : CAPM 

 
- 

นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
สาขาวิชาการเงิน การลงทุน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
Kanachan.banker@gmail.com 

ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระนี้ เพ่ือต้องการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตร า
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารรวมทั้ง
ความเหมาะสมของการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบของสมการ
ถดถอยเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS เพ่ือประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ความเสี่ยงผลตอบแทน 
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว  และใช้ทฤษฎีแบบจ าลองการตั้งราคาหลักทรัพย์  
(Capital Asset Pricing Model) มาประมาณการณ์ความเหมาะสมต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้ง 6 
โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) อนุกรมเวลา (Time Series) ราย
เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 60 เดือน   

 ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์ที่ใช้ในการศึกษาทุกหลักทรัพย์มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะที่หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก็ให้ผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองพบว่าการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์
ในระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนในทิศทาง
เดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 การค านวณอัตราผลตอบแทนที่ต้องการของหลักทรัพย์โดยสมการ CAPM.พบว่า 
หลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6 หลักทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาตลาดต่ ากว่าที่ควรจะเป็น
(Undervalued) ในทางทฤษฎีนั้นผู้ลงทุนควรตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6
เนื่องจากราคาของหลักทรัพย์ทั้งหมดมีโอกาสจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต  
ค าส าคัญ: ผลตอบแทน ความเสี่ยง 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study the relationship between average 
rate of risk and return of the stock exchange of Thailand (SET) and, common stock of 
6listed Commercial Bank. Linear Regression analysis statistical software SPSS was 
used to estimate coefficients and correlation of variables. Which are risks and return 
rate of SET and 6commercial Bank common stocks .Also, The Capital asset pricing 
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model: CAPM was used to calculate an expected rate of return of investment. Data, 
used in this study were Secondary (time series) monthly from January of 2011 until 
December of 2015 or 60 months in total.  

 Results showed that, all bank securities in this study have higher return rate 
in comparison with the stock exchange of Thailand. Securities with higher risk give 
higher return. Study also showed that, most securities in this study have positive 
relationship with stock exchange, in terms of changes of return rate. Or, when the 
stock exchange gives higher return bank securities will also give higher return and vice 
versa.   

 In calculating, an expected rate of return using capital asset pricing model. 
The results, showed that all six securities are undervalued, which mean there’s 
possibility that these securities prices will increase in the future. 
KEYWORD: RETURN, RISK    

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2517.ท าหน้าที่ส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพ่ือพัฒนา เศรษฐกิจ
ของประเทศ ในวันที่ 30 เมษายน 2518 โดยได้ตั้งชื่อว่า Securities Exchange of Thailand และใน
วันที่ 1 มกราคม 2534 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น The Stock Exchange of Thailand หรือ SET    มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นช่องทางการลงทุนของประชาชน ซึ่งช่วย
ให้ธุรกิจสามารถระดมทุนจากประชาชนโดยตรง เป็นการช่วยเพ่ิมสภาพคล่องและลดต้นทุนทาง
การเงินให้กับธุรกิจ จากการพ่ึงพิงแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงินเพียงทางเดียว ท าให้ธุรกิจ  มี
ความสามารถทางการแข่งขันมากขึ้นและเป็นการช่วยพัฒนาการลงทุนซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล โดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไรจากการซื้อ
ขายและในรูปของเงินปันผล อย่างไรก็ตามการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเนื่องจากมูลค่าหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นหรือลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผลตอบแทนที่ได้รับอาจไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง ผู้ลงทุนควรตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุและผลโดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ
เปรียบเทียบกับความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้น ๆ เพ่ือได้รับอัตราผลตอบแทนที่พอใจสูงสุด ณ ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่า เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ก าลังพัฒนาและเป็น
ตลาดที่มีความอ่อนไหวสูง ดังนั้น นักลงทุนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์เพ่ือที่จะได้เลือก
หลักทรัพย์ให้เข้ากับวัตถุประสงค์ในการลงทุน รวมทั้งต้องมีหลักการถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
เพ่ือที่จะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการและสามารถบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมได้อย่างมีเหตุและผล เช่น แบบจ าลองการตั้งราคาของหลักทรัพย์ ที่สามารถจะใช้
เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ก่อน
ตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมเหตุสมผล 
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 หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นหลักทรัพย์กลุ่มหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการลงทุน
เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงเนื่องมาจากความส าคัญของธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม ในฐานะตัวกลางการระดมเงินทุนให้กับประชาชนและธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อ
อุปโภคบริโภค จึงได้รับการดูแลจากหน่วยงานกลางที่ส าคัญ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ท าให้
โอกาสที่ธนาคารพาณิชย์จะประสบกับปัญหาทางการเงินถึงขั้นล้มละลายมีอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมอ่ืน การลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจส าหรับผู้
ลงทุน  

 
วัตถุปุระสงค์ในการวิจัย   

 1..เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์  
 2..เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์
กับอัตราผลตอบแทนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
 3..เพ่ือประเมินถึงความเหมาะสมของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย   

  1..หลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6 มีอัตราผลตอบแทนดีกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2..ตามทฤษฎีแบบจ าลองการก าหนดราคาของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6 
เป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาตลาดต่ ากว่าที่ควรเป็นมีความเหมาะสมต่อการลงทุน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
2. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้สนใจทั่วไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย         

 ตัวแปรอิสระ  
  1..อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.(Rm) 

 2..อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์.(Ri) 
 3..อัตราผลตอบแทนคิดเป็นรายเดือนของพันธบัตรรัฐบาล.(Rf)  
  ตัวแปรตาม 

1. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารที่ผู้ลงทุนต้องการ E (Ri)    
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative analysis)เกี่ยวกับ การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ 6 ธนาคาร โดยใช้ทฤษฎี
การตั้งราคา หลักทรัพย์  (CAPM) เป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ 
รวบรวมข้อมูลราคาปิดรายเดือนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์และข้อมูลดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ (Set index) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554-เดือนธันวาคม 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 60 
เดือน มาใช้ เป็นตัวแทน ในการค านวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6ธนาคาร มีอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาล เป็นตัวแทนผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงซึ่ง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และราคาปิดรายเดือนของ
หลักทรัพย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ .ศ. 2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 
จ านวน 6 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย 1. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด มหาชน 2. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
มหาชน 3. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน 4. ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด มหาชน 5. ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด มหาชน 6.ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด มหาชน และ อัตราผลตอบแทนรายเดือน 
ของพันธบัตรรัฐบาลไทย ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากขั้นตอนการวิจัย มาค านวณข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา 
ค านวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ก่อนจะใช้โปรกรมสถิติส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ หาความ
เสี่ยงและอัตราผลตอบแทน รวมไปถึงทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยโปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS เพ่ือสรุปผล 
 
สรุปผลการวิจัย   

 การศึกษา อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ สามารถ
สรุปเป็นประเด็นส าคัญดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับ 
    หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ 
 

 
หลักทรัพย์ 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวน 

 

σi CV 

SET 0.48% 4.70% 9.79 

BBL 1.86% 0.30% 0.16 

KTB 19.93% 5.72% 0.29 

SCB 2.02% 0.56% 0.28 

KBANK 1.07% 0.37% 0.35 

BAY 6.97% 2.72% 0.39 

TMB 69.15% 27.77% 0.40 
 
 จากตารางที่  4.1 แสดงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์และ 

หลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ 6 ธนาคาร เฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 – เดือนธันวาคม 2558 รวม
ทั้งสิ้น 60 เดือน พบว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ร้อยละ 0.48 ต่อ
เดือน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) หรือ Standard deviation เท่ากับร้อยละ.4.70 ค่าสัมประสิทธิ์ 
ความแปรปรวน (CV) หรือความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลตอบแทน  1 หน่วย เท่ากับร้อยละ 9.79 
หลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนสูงที่สุด คือ หลักทรัพย์ธนาคารทหารไทย 
เท่ากับร้อยละ 0.40 และต่ าที่สุด คือ หลักทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ เท่ากับร้อยละ 0.16 หลักทรัพย์ 
ธนาคารทหารไทยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด เท่ากับร้อยละ 27.77 ถัดมา คือ หลักทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย เท่ากับร้อยละ 5.72  หลักทรัพย์ธนาคารกรุงเทพจ ากัด มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ต่ าสุด ที่เท่ากับร้อยละ .30 ถัดมา คือ หลักทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยที่ เท่ากับร้อยละ.37  

 หลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ทุกหลักทรัพย์ มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ธนาคารทหารไทยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน
สูงสุดที่ ร้อยละ 69.15  รองลงมา คือหลักทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนที่ ร้อยละ 
19.93 และหลักทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน ที่ร้อยละ6.97  
 หลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนต่ าสุด คือ หลักทรัพย์ 
ธนาคารกสิกรไทย มีอัตราผลตอบแทนต่ าสุดที่ ร้อยละ 1.07 รองลงมา คือ หลักทรัพย์ธนาคาร
กรุงเทพ ที่ร้อยละ 1.86 และหลักทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ที่เท่ากับร้อยละ 2.02    
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ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์ βของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6 

ค่าเบต้า หลักทรัพย์ β 
β >1       

β<1 

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด มหาชน BAY 0.136 
ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด มหาชน TMB 0.041 
ธนาคาร กรงเทพ จ ากัด มหาชน BBL 0.023 
ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด มหาชน KBANK 0.001 

-β 
ธนาคาร กรงไทย จ ากัด มหาชน  KTB -0.122 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน    SCB -0.085 

 
 ค่าสัมประสิทธิ์ β หรือ ค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบแสดงให้ทราบว่าหลักทรัพย์มีความเสี่ยง 

อยู่ในระดับที่มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับหลักทรัพย์ตลาด โดยหากค่า β ของหลักทรัพย์มีค่า
มากกว่า 1 หมายความว่าหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อเทียบกับตลาด กลับกันถ้าหาก
หลักทรัพย์ตัวหนึ่งมีค่า β ที่น้อยกว่า 1 แสดงว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ ากว่าเมื่อเทียบกับ
ตลาดหลักทรัพย์ ค่า β ยังบอกด้วยว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งมีทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวหรือแตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์  

 ผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์ β หรือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร
พาณิชย์  โดยการใช้สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) สามารถสรุปผลได้ว่าหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6 เป็นหลักทรัพย์เชิงรับ (Defensive stock).โดยประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์ β 
ของหลักทรัพย์ที่มีค่าน้อยกว่า 1 สามารถแบ่งกลุ่มของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ ตามค่า β ออก 
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
 กลุ่มหนึ่ง  

 หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ ากว่าตลาดและมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ในทิศทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย์ประกอบไปด้วย 1.หลักทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ที่ค่า β เท่ากับ .136  2. หลักทรัพย์ธนาคารทหารไทย จ ากัด มหาชน ค่า βเท่ากับ .041  
3. หลักทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ค่าβ เท่ากับ.023 และ 4. หลักทรัพย์ ธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ค่า βเท่ากับ .001  
 กลุ่มสอง 

 หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ ากว่าตลาดและมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
ในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาดหลักทรัพย์ประกอบไปด้วย .1.หลักทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) มีค่า β เท่ากับ -.122  และ  2. หลักทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มีค่า β 
เท่ากับ -.085 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางสหสัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ 

 Rm BBL KTB SCB KBANK BAY TMB 
Rm Pearson 

Correlation 
1 .023 -.122 -.085 .001 .136 .041 

Sig. (2-tailed)  .861 .354 .517 .993 .298 .757 
N 60 60 60 60 60 60 60 
 

 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6 พบว่า หลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 6 หลักทรัพย์โดยส่วนมากมีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนอยู่ในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีระดับความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับตลาด
หลักทรัพย์มากที่สุดที่ .136 รองลงมาคือ หลักทรัพย์ธนาคารทหารไทยที่ .041 และน้อยที่สุด คือ
หลักทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยที่ .001 
  
 
อัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์ทีปราศจากความเสี่ยง 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรายเดือนในช่วงเวลาของ
การศึกษา คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554- เดือนธันวาคม 2558 ได้ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
ร้อยละ 2.39 ต่อปี หรือเท่ากับ .20 ต่อเดือน  
 
ตารางท่ี 4.4 อัตราดอกเบี้ย พันธบัตรรัฐบาล ระหว่างเดือน มกราคม 2554- เดือนธันวาคม 2558 

เดือน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
1 1.95 3.10 2.72 2.22 1.99 
2 2.05 3.02 2.70 2.22 1.99 

3 2.18 3.01 2.70 2.09 1.82 

4 2.37 3.01 2.70 2.02 1.72 

5 2.47 2.98 2.60 2.01 1.52 

6 2.76 2.96 2.55 2.03 1.49 

7 2.96 2.97 2.52 2.02 1.46 

8 3.19 2.92 2.46 2.00 1.44 

9 3.42 2.89 2.49 2.00 1.46 

10 3.47 2.88 2.50 2.02 1.46 

11 3.42 2.72 2.47 2.02 1.46 

12 3.19 2.76 2.30 2.02 1.50 
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 33.43 35.22 30.71 24.67 19.31 

ค่าเฉลี่ย 2.79 2.94 2.56 2.06 1.61 

          2.39 ต่อปี 

          .20 ต่อเดือน 

 
 แบบจ าลองการก าหนดราคาของหลักทรัพย์ 
 ผลการค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่ต้องการของหลักทรัพย์ระหว่างเดือนมกราคม  2554 
ถึงเดือนธันวาคม 2558 โดยตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : 
CAPM) ในรูปสมการดังนี้ 
 E (Ri) = Rf+ [E (Rm) - Rf] βi 
 โดย 
  E (R i) คือ    อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่นักลงทุนต้องการ 
   R f  คือ    อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ ปราศจากความเสี่ยง 

 การศึกษาในครั้งนี้ใช้อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล  
  เป็นตัวแทนของผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง  
  มีอัตราผลตอบแทนที่ .20% ต่อเดือน โดยน าข้อมูลจากธนาคาร  
  แห่งประเทศไทย 

  E (Rm)  คือ     อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการของตลาดหลักทรัพย์ 
                                    โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด 
                           หลักทรพัย์ 
       β   คือ      ค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงความเสี่ยงที่เป็นระบบของ 
                           หลักทรพัย์ตามแบบจ าลอง  
 การก าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) นั้น ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะอยู่บนเส้น 
Security Market Line (SML) หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการ ณ ระดับ ความเสี่ยงที่ 
เป็นระบบระดับหนึ่ง ซึ่งวัดด้วยค่า (β)  

 ผลค านวณอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ .R(i) กับอัตรา
ผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการจากหลักทรัพย์ ตามทฤษฎีแบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์  
(ERi) อาจมีค่าที่แตกต่างกัน โดยหากอัตราผลตอบแทนตามทฤษฎีตัวแบบจ าลองการตั้งราคา
หลักทรัพย์ ERi มีค่าต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง (Ri) หมายความว่า หลักทรัพย์
นั้นมีราคาตลาดต่ ากว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued)  

 หากอัตราผลตอบแทนที่ต้องการตามตัวแบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ E(Ri)     มี
ค่าเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง Ri นั้น แสดงว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้น   มี
ราคาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงจึงไม่มีความแตกต่างในการเลือกลงทุน ขณะเดียวกันหากอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ตามทฤษฎีแบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ E(Ri) มีค่ามากกว่า 
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดจริง แสดงว่าหลักทรัพย์นั้ นมีราคาตลาดสูงกว่าที่ ควรจะเป็น 
(Overvalued) ในทางทฤษฎีแล้วผู้ลงทุนควรตัดสินใจไม่ลงทุนหรือขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังกล่าว   
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อภิปรายผล 

 การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีประเด็น
ส าคัญที่จะน ามาอภิปรายดังนี้  

 ผู้ลงทุนทุกรายย่อมต้องการผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูงที่สุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ดังนั้น การพิจารณาถึงความเหมาะสมของการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัยเรื่องของความเสี่ยงจากการ
ลงทุนว่าเหมาะสม คุ้มค่าหรือไม่จึงเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนยิ่งมาก
เท่าไรความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยเท่านั้น การพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
การลงทุน ผู้ลงทุน จึงต้องพิจารณาด้วยว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่านั้นสามารถจะชดเชยกับความ
เสี่ยงที่เม่ือเทียบกับตลาดแล้วอยู่ในอัตราท่ีสูงกว่าหรือไม่  

 จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์ 6 ธนาคารระหว่าง เดือนมกราคม 2554 - เดือน ธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 60 
เดือนพบว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ0.48 ต่อเดือน มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ).หรือ Standard deviation เท่ากับ ร้อยละ4.70 และค่าสัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวน (CV) หรือความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลตอบแทน 1 หน่วย เท่ากับร้อยละ9.79 หลักทรัพย์ 
ธนาคารพาณิชย์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนสูงที่สุด คือหลักทรัพย์ธนาคารทหารไทย เท่ากับ
ร้อยละ 0.40 รองลงมา คือหลักทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่ากับร้อยละ .39 และค่าสัมประสิทธิ์ 
ความแปรปรวนต่ าที่สุด คือ หลักทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ เท่ากับ ร้อยละ 0.16  ส าหรับการใช้ค่า CV 
หรือสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลตอบแทนหนึ่งหน่วย
นั้นจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก CV หรือค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเป็น
ค่าท่ีบอกว่า ณ ระดับ ผลตอบแทนที่เท่ากันของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ใดมีความเสี่ยงต่ ากว่า 

 หลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ที่ท าการศึกษาทุกหลักทรัพย์มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน
สูงกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักทรัพย์ธนาคารทหารไทยมีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดที่ร้อยละ 69.15  รองลงมา คือหลักทรัพย์ธนาคารกรุงไทย อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนที่ ร้อยละ19.93 และหลักทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อเดือนที่ ร้อยละ6.97  

 หลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนต่ าสุด คือหลักทรัพย์ธนาคาร
กสิกรไทย มีอัตราผลตอบแทนต่ าสุดที่ร้อยละ1.07 รองลงมา คือหลักทรัพย์ธนาคารกรุงเทพที่ร้อยละ
1.86 และหลักทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ร้อยละ 2.02    

 ความเสี่ยงที่เป็นระบบ คือ ประเภทของความเสี่ยงที่ถูกน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้น 
จึงน าผลการศึกษาที่ได้มาอภิปรายควบคู่กับผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
ตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ โดยจากผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์ธนาคาร
พาณิชย์ทุกหลักทรัพย์มีค่า β หรือมีความเสี่ยงต่ ากว่าตลาด (β< 1) และสามารถแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์
ตามค่า β ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

 กลุ่มที่ 1 หลักทรัพย์ที่มีค่า β เป็นบวก หรือหลักทรัพย์ที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ 1.หลักทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     2.
หลักทรัพยธ์นาคารทหารไทย 3.หลักทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ 4.หลักทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย 
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 กลุ่มที ่2 หลักทรัพย์ที่มีค่า β เป็นลบ หรือหลักทรัพย์ที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ 1.หลักทรัพย์ธนาคารกรุงไทย  2. 
หลักทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์  

 ข้อสังเกตที่ได้พบจากงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนนั้นคือ
หลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีค่า β ซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ ากว่าเมื่อเทียบกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่มากกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งผลลัพธ์ที่ปรากฏ นั้นมาจากการปรับตัวลดลงของราคาในระดับที่ใกล้เคียงกันของ
หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่เมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ราคาของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระดับที่มากกว่าดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์เป็นสาเหตุให้หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีค่า β หรือความเสี่ยงที่ต่ ากว่าเมื่อ
เทียบกับตลาดมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ทฤษฎีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ได้แก่ ทฤษฎี Capital 
Asset Pricing Model : CAPM หรือ แบบจ าลองการก าหนดราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ท า
ให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเหมาะสมในการตัดสินใจลงทุนว่าควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์
หนึ่งหรือไม่โดย การประเมิลราคาของหลักทรัพย์ ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบระดับหนึ่ง 

 ตามแบบจ าลองการก าหนดราคาของหลักทรัพย์นั้นผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะอยู่บน
เส้นหลักทรัพย์ (Security Market Line) หรือเส้น SML ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็นระบบ β ระดับ
หนึ่ง โดยผลตอบแทนจากการค านวณอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ อาจจะไม่เท่ากับอัตรา
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการ ตามแบบจ าลองการตั้งราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งหากผลที่ได้รับปรากฏว่า 
อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจริงน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการตามแบบจ าลองการตั้ง
ราคาของหลักทรัพย์หมายความว่าหลักทรัพย์นั้นมีราคาตลาดสูงกว่าที่ควร (Overvalued) กลับกัน
หากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจริงของหลักทรัพย์มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการตาม
แบบจ าลองการตั้งราคาของหลักทรัพย์แสดงว่าหลักทรัพย์มีราคาตลาดต่ ากว่าที่ควรจะเป็น
(Undervalued) แต่อย่างไรก็ตามผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพบนเส้น SML
หรือเส้น หลักทรัพย์ จนมีราคาที่เหมาะสม(Fair valued) 

 ผลการศึกษาพบว่า หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ในการศึกษาทุกหลักทรัพย์         
มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตามทฤษฎีตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ต่ ากว่าอัตราผลตอบแทน
ที่เกิดขึ้นจริง ตามทฤษฎี CAPM แล้วหมายความว่าหลักทรัพย์ธนาคารที่ศึกษาทั้งหมด เป็นหลักทรัพย์
ที่มีราคาตลาดอยู่ในระดับต่ ากว่าที่ควร (Undervalued)  

 ผลการศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์และ
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์พบว่าโดยส่วนใหญ่ หลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้ใน
การศึกษามีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 การศึกษาเรื่อง อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยง
ผลตอบแทน อย่างไรก็ตามบุคคลควรระลึกอยู่เสมอว่ายังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากนอกจากความเสี่ยงที่
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สามารถส่งผลกระทบกับการลงทุน บุคคลจึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากข้อมูล
หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของบุคคลได้ 

 
ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย   
 1..การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเพียงความเสี่ยงที่เป็นระบบ (β) ดังนั้นเพ่ือช่วยให้การตัดสินใจ

เกี่ยวกับการลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักลงทุหรือบุคคลที่สนใจสามารถพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการลงทุน ความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนของแต่ละหลักทรัพย์ควบคู่กับความเสี่ยง
ชนิดอ่ืน เช่น ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งจะช่วยผู้ลงทุนกระจายความเสี่ยง เพ่ือ
ได้รับผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

   2..ข้อมูลรวมถึงผลลัพธ์ของการวิจัย เกิดจากการน าข้อมูลในอดีตมาใช้ ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ 
จึงสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต บุคคลควรพิจารณาอย่างรอบคอบหากต้องการน า
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
 ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยในอนาคต       

 1..ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาวิเคราะห์ถึงการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืน ๆ 
นอกจาก หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน 

 2..ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินชนิดอ่ืนนอกจาก CAPM ใน
การประเมินความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น Value at risk หรือการวัดผลขาดทุนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือพอร์ตการลงทุนในระยะเวลาหนึ่งข้างหน้า .ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์
และตัดสินใจในการลงทุนได้ดียิ่งข้ึน  
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สถิติที่ 0.5 

ผลการศึกษาพบว่า  

1. พนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน(Sig.=0.000)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงาน
จ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มี ความผูกพันต่อ
องค์กรแตกต่างกันในด้านความรู้สึก (Sig. =0.000) และด้านบรรทัดฐาน (Sig. =0.000)    ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. พนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศที่มีสถานที่จบการศึกษาต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน (Sig.=0.021) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานจ้าง
เหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศที่มีสถานที่จบการศึกษาต่างกัน มี ความผูกพันต่อองค์กร
แตกต่างกันด้านความรู้สึก (Sig. =0.005) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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3. พนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศที่มีส่วนงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยรวมแตกต่างกัน(Sig.=0.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า พนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศที่มีส่วนงานที่ปฏิบัติต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันในด้านความรู้สึก (Sig. =0.002) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และด้านบรรทัดฐาน (Sig. =0.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01     

4. ปัจจัยด้านลักษณะงานของพนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม (Sig.=0.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะงานของพนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรในทุกด้าน  ได้แก่  ด้านความรู้สึก (Sig.=0.000) และด้านบรรทัดฐาน(Sig.=0.000) มี
ระดับพบว่า  ปัจจัยด้านผลตอบแทนของพนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม (Sig.=0.000)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัย
ด้านผลตอบแทนของพนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรในทุกด้าน  ได้แก่  ด้านความรู้สึก (Sig.=0.000) และด้านบรรทัดฐาน(Sig.=0.000) มี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

 ปัจจุบันองค์กรล้วนแต่ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ  
ในการจัดการบริหารองค์กร และมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรด าเนินภารกิจไปถึงเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันการบริหารงานของภาครัฐ ได้ลดอัตราของข้าราชการลง เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในอนาคต ทั้งการเบิกค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ รวมทั้งเงินบ าเหน็จบ านาญที่จะเกิดขึ้น  
จึงหันมาใช้บริการการท างานด้วยการจ้างเหมาบริการบุคลากรเพิ่มมากข้ึน ท าให้ต้องต้องมีการคัดสรร 
คัดเลือก ฝึกอบรมและพัฒนา รวมทั้งการประเมินผลงานของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมี
ความเก่งและความดีเข้าร่วมงาน เพ่ือให้องค์กรนั้นประสบความส าเร็จในการท างานได้ 

ในองค์กรรัฐบาลจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากร ซึ่งบุคลากรจ าเป็นต้องมี
ความผูกพันต่อองค์กร ด้วยการปลูกฝังหรือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรเกิดความผูกพัน ซื่อสัตย์ ภักดี
และอยากที่จะร่วมงานกับองค์กรตลอดไป   ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการขาดงานหรือการลาออกของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งความผูกพันและความพึงพอใจนั้นเป็นรูปแบบของทัศนคติและพฤติกรรม
บุคคล เช่น การเพิกเฉยละเลยต่อหน้าที่ การไม่ตรงต่อเวลา การขาด ลา มาสายในการท างาน องค์กร
จึงจ าเป็นต้องสร้างความผูกพัน เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกเกิดแรงจูงใจ แรงผลักดัน และกระตุ้นให้พนักงาน
จ้างเหมาบริการอยากอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานจนสุดความสามารถ 

 ความผูกพันดังกล่าวจึงเป็นเหมือนกุญแจส าคัญที่ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกับ
องค์กรไปนานๆ ซึ่งหากบุคลากรเกิดความรู้สึกไม่มีความสุข ไม่สบายใจ บุคลากรกลุ่มนั้นก็จะไม่มี
ความจงรักภักดีและไม่รู้สึกผูกพันต่อหน่วยงาน และบุคลากรเหล่านั้นก็จะลาออก ซึ่งการลาออก 
ของพนักงานจ้างเหมาบริการมักสร้างปัญหาในการบริหารงานให้กับองค์กร รวมถึงเป็นการสร้าง
ภาระหน้าที่ให้กับองค์กรในการสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาท างาน ท าให้งานเกิดความล่าช้า และ
จ าเป็นต้องเสียทรัพยากรในการเริ่มต้นการเรียนรู้ให้กับพนักงานใหม่ 
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โครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศแบ่งออกเป็นกรม กอง และหน่วยงายย่อยต่างๆ 
มากมาย ทั้ งสิ้น 14 หน่วยงาน ที่สนับสนุนการท างานของภาครัฐในด้านระหว่างประเทศ  
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ภายในองค์กรแต่งละองค์กร จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน รวมถึง
การมีวิสัยทัศน์หรือการจัดการกับปัญหาจากหัวหน้าองค์กรที่แตกต่างกัน ท าให้บางหน่วยงานเกิด
ปัญหาการเข้าออกงานของพนักงานจ้างเหมาบริการมีอัตราสูง ท าให้งานขององค์กรนั้นๆ ไม่ประสบ
ความส าเร็จ และยังเกิดความล่าช้า เพราะบางกรณีจ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ที่มี
เวลาการท างานไม่ตรงกัน ท าให้เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่ให้กับบุคลากรที่ยังคงอยู่ให้มีภาระหน้าที่เพ่ิม
มากขึ้น ระหว่างรอการรับสมัครบุคลากรมาใหม่ ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อหน่วยงานของพนักงานจ้างเหมาบริการของ
กระทรวงการต่างประเทศ 

 2. น าผลการวิจัยที่ได้ไปเสนอแนะต่อผู้บริหารในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กับ
พนักงานจ้างเหมาบริการต่อไป 

 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. พนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

 2. ปัจจัยด้านลักษณะงานและผลตอบแทนของพนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวง 
การต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

  พนักงานจ้างเหมาบริการ ในกระทรวงการต่างประเทศ มี 14 หน่วยงาน จ านวน 
425 คน 

 2.  ขอบเขตด้านเนื้อหาและศึกษา 

  1) ตัวแปรต้น ได้แก่ 

   1.1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  

- เพศ  

- อายุ  

- ระดับการศึกษา  
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- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

- สถาบันที่จบการศึกษา  

- ส่วน/แผนกงานที่ปฏิบัติ 

   1.2) ด้านลักษณะงาน ได้แก่  

- ความอิสระในการท างาน   

- ความเข้าใจในการท างาน   

- ความหลากหลายในการท างาน  

- ความท้าทายในการท างาน  

- งานที่ท ามีโอกาสพบปะผู้อ่ืน  

- ความก้าวหน้าในงาน 

   1.3) ผลตอบแทน ได้แก่  

- รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เหมาะสมกับปริมาณงาน 

- พอใจกับเงินเดือนเมื่อเทียบกับสายอาชีพอ่ืนที่วุฒิการศึกษา
เท่ากัน 

- องค์กรมีการให้รางวัลในการท างานเหมาะสม 

  2) ตัวแปรตาม ได้แก่ 

   2.1) ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความรู้สึก 

   2.2) ความผูกพันต่อองค์กร ด้านบรรทัดฐาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ 

2. ทราบถึงระดับความผูกพันต่อหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ 

3. น าผลที่ได้ไปปรับใช้ และน าเสนอต่อคณะผู้บริหารกระทรวงต่างประเทศ เพ่ือลดอัตราการ
ออกของพนักงานจ้างเหมาบริการ 
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1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 ลักษณะส่วนบุคคล     ความผูกพันต่อองค์กร 

 - เพศ       1. ด้านความรู้สึก 

 - อายุ       2. ด้านบรรทัดฐาน 
 - ระดับการศึกษา        

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน     

 - สถาบันที่จบการศึกษา 

 - ส่วน/แผนกที่ปฏิบัติงาน 

 

ด้านลักษณะงาน 

 - ความอิสระในการท างาน 

 - ความเข้าใจในการท างาน 

 - ความหลากหลายในการท างาน 

 - ความท้าทายในการท างาน 

 - งานที่ท ามีโอกาสพบปะกับผู้อ่ืน 

 - ความก้าวหน้าในงาน 

 ผลตอบแทน 

 - รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

เหมาะสมกับปริมาณงาน 

 - พอใจกับเงินเดือนเมื่อเทียบกับ 

สายอาชีพอ่ืนที่วุฒิเท่ากัน 

 - ให้รางวัลการท างานเหมาะสม 
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2.1 ประวัติความเป็นมาของกระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ  (Ministry of Foreign Affairs) เป็นหน่วยงานราชการไทย
ประเภทกระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศและราชการอ่ืน ตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

ตราบัวแก้วซึ่งเป็นรูปเทพยดานั่งในดอกบัว ถือดอกบัวข้างขวา ถือวชิระข้างซ้ายนั้น เป็นตรา
ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งใช้มาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 
2470 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ ได้ทรงด าเนินการควบคู่ไปกับการ
ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยเริ่มจากการขอพระราชทานที่ท าการเสนาบดีและข้าราชการทุกคนแทนการใช้วัง หรือบ้านของ
เสนาบดีเป็นที่ท าการ ซึ่งก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังสราญรมย์ให้ใช้เป็นที่ท าการ
แห่งแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2428 โดยใช้ชื่อว่า "ศาลาว่าการต่างประเทศ" ส าหรับชื่อ 
"กระทรวงการต่างประเทศ" นั้น ปรากฏว่าได้เริ่มใช้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ยกเลิก ระบบจตุสดมภ์และทดลองใช้ระบบเสนาบดีสภาเมื่อปี พ.ศ. 2431 โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นหนึ่งในสี่กระทรวงแรกของแผ่นดิน 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 

1. หน่วยงานด้านการบริหาร – ส านักงานรัฐมนตรี - ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

2. หน่วยงานด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีกับภูมิภาคต่างๆ - กรมเอเชียตะวันออก - กรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้ - กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา - กรมยุโรป 

3. หน่วยงานด้านความสัมพันธ์พหุภาคี - กรมองค์การระหว่างประเทศ - กรมอาเซียน 

4. หน่วยงานด้านความเชี่ยวชาญ หรือการบริการเฉพาะทาง - กรมการกงสุล - กรม
สารนิเทศ - กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ - กรมพิธีการทูต - กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย - กรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (เดิมคือ ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ) 

5. หน่วยงานในสังกัด (นอกประเทศไทย) กระทรวงการต่างประเทศ มีหน่วยงานในสังกัดอยู่
นอกประเทศไทย คือ ส านักงานตัวแทนทางการทูตและการกงสุลของไทยในต่างประเทศ (ซึ่งถือว่าอยู่
ภายใต้สังกัดของส านักงานปลัดกระทรวง) ประกอบไปด้วย สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่
ไทย ส านักงานคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศต่างๆ และส านักงาน
การค้าและเศรษฐกิจไทยไทเป ซึ่งรัฐบาลไทยใช้เป็นจุดติดต่อกับไต้หวัน รวมทั้งสิ้นประมาณ 93 แห่ง
ใน 70 กว่าประเทศทั่วโลก มีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งที่เป็นนักการทูตไทย กงสุลไทย 
และเจ้าหน้าที่ ท างานอยู่ในต่างประเทศประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของจ านวนข้าราชการสังกัดกระทรวง
การต่างประเทศทั้งหมด ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 193 ประเทศทั่วโลก และมีสถาน
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เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 74 แห่ง สถานกงสุลต่างประเทศ 13 แห่ง และ
ส านักงานขององค์การระหว่างประเทศมาตั้งอยู่ในประเทศไทย 32 องค์การ 

2. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความหมายของความผูกพันของพนักงาน 

 Harter, Schmidt & Hayes กล่าวว่า พนักงานที่รู้สึกผูกพันกับองค์กรจะมีลักษณะดังนี้ 1. 
อยู่ท างานกับองค์กรด้วยความทุ่มเท และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 2. มีผลงานดีอย่างสม่ าเสมอ 
และมีแรงจูงใจในการท างานอย่างมากมาย 3. ถ้าองค์กรมีพนักงานจ านวนมากที่รู้สึกผูกพันกับองค์กร 
จะมีผลต่อก าไรของบริษัทด้วย 4. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อลูกค้าขององค์กร และพยายามสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างเกินความคาดหวังเสมอ 5. จะเป็นคนสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี 
และสร้างพลังให้กับเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอ 6. ท าตัวเป็นตัวแทนขององค์กรที่มักจะพูดถึงสิ่งที่ดีๆ ของ
องค์กรให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้ 

The Gallup Organization ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ว่ามี  
3 ประเภท คือ 1. พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร 2. พนักงานที่ไม่มียึดติดกับความผูกพันต่อ
องค์กร และ 3. พนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร  

การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) ได้ท าการศึกษาและน าเสนอแนวคิด เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของความผูกพัน (Engagement Component) พบว่า การเสริมสร้างความ ผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การนั้นมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์การ 
(Company) ด้านงาน (Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
และด้านภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ด้านองค์การ (Company) ได้แก่ 
การถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ให้กับทุก หน่วยงาน การจัดให้มีช่องทางเพ่ือสื่อสารกับพนักงาน การ
เปิดโอกาสและการรับฟังความคิดเห็น นโยบายและกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงมาจากนโยบายและกลยุทธ์ ขององค์การ การมีระบบมาตรฐานการท างาน การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย มี กฎระเบียบข้อบังคับที่เคร่งครัด และบทลงโทษท่ีชัดเจนกรณีที่
พนักงานท าผิด และมีการส่งเสริมให้ พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์การ 2) ด้าน
งาน (Job) ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือให้
พนักงานอย่างเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และพนักงานมี
รูปแบบการท างานที่สอดคล้องกับองค์การ 3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) ได้แก่ การวางแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม การจัดท าขีด
ความสามารถ (Competency)ขององค์การและพนักงาน การเชื่อมโยงผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน (Performance Appraisal) ไปสู่การฝึกอบรม การพัฒนาและการจ่ายค่าตอบแทน การ
ท า ใ ห้  พ นั ก ง า น รู้ สึ ก มี ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ก า ร ท า ง า น  
มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานที่ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้
และเติบโต มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมให้พนักงาน และมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีระบบการ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับ
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องค์การอ่ืนในธุรกิจเดียวกันได้มีการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ของพนักงานอย่างเพียงพอ ส่งเสริม
และจัดท ากิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และ มีการจัดการระบบการให้
ค าปรึกษา 4) ด้านภาวะผู้น า (Leadership) ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินให้ 
พนักงานได้ทราบ ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บังคับบัญชามี 
การสื่อความถึงความคาดหวังในการท างานของพนักงานให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ รวมถึง 
ผู้บังคับบัญชามีการให้ค าแนะน าแนะแนวทาง ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 
และผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่าความ
ผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและการเติบโตขององค์การ ตลอดจนท า ให้
องค์การสามารถรักษาพนักงานที่มี ความสามารถ มีศักยภาพให้อยู่กับองค์การตลอดไป และสร้าง
ผลงานอันมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด ประสิทธิผลต่อองค์การได้ถ้าหากพนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การในระดับสูงก็จะท าให้องค์การก้าว ต่อไปข้างหน้าและประสบความส าเร็จต่อไปในอนาคต 
ต้องการที่จะอยู่กับองค์การตลอดไป และทุ่มเท ให้กับการท างานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ 
ตลอดจนเป็นตัวเชื่อมระหว่างจินตนาการของ มนุษย์ เข้าด้วยกันกับจุดมุ่งหมายขององค์กร และ
นอกจากนี้ยังเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของ องค์กรอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจั ย
สนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

DR.ED Gubman กล่าวว่า ความผูกพันของพนักงาน จะเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน 
คือ คุณค่าและความรับผิดชอบ โปรแกรม และความสัมพันธ์ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ตรงต่อ
ความต้องการของพนักงานและส่งผลตอบสนองความต้องการของพนักงาน 

 

2.2 ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 

ธีระ วีรธรรมสาธิต (2532 : 20) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรนั้น เน้นพฤติกรรมที่
แสดงออกของคนในองค์กร ในรูปของความสม่ าเสมอของพฤติกรรมเมื่อสมาชิกองค์กรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร 

Mowday et al (1979: 224 – 247) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นการแสดงออกที่
มากกว่าความจงรักภักดีตามปกติ เพราะความผูกพันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและผลักดันให้
บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตัวเองเพ่ือการสร้างสรรค์ให้องค์กรเจริญก้าวหน้า ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็น
ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่มีต่อองค์กรอย่างเหนียวแน่น โดยจะออกมาในรูปของการปฏิบัติตนให้เกิด
ประโยชน์ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

David (1994)   ได้ให้ความหมายว่าเป็นความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งของแต่ละบุคคลที่มีต่อ
องค์กรโดยจะแสดงออกมา 3 ลักษณะ ได้แก่  

1.  มีความเชื่อม่ันอย่างแรกกล้า และมียอมรับในค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร 

2.  มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพ่ือสนับสนุนองค์กรอย่างเต็มความสามารถ 
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3.  มีความต้องการอย่างมากท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 

2.3 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความผูกพันขององค์กร 

 การจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรนั้น ขึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ มากมาย โดยผู้ศึกษาแต่ละท่านก็จะมี
ผลการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นๆ  ยกตัวอย่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความผูกพันของพนักงาน มีดังนี้ 

 แบคเกอร์ (Backer, 1960, อ้างถึงใน สมจิตต์ ตั๊นสกุล, 2548) ให้ความหมาย ความผูกพันต่อ
องค์การว่าเป็น สภาพของบุคคลที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ โดยมีการลงทุนกับสิ่งนั้นๆ และสิ่งที่
ลงทุนเหล่านั้น ได้แก่ การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการท างาน เป็นต้น ในที่สุด
แล้ว บุคคลก็ต้องหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ ดังนั้น ระดับความผูกพันจะขึ้นอยู่กับความ
เข้มข้นและคุณภาพของสิ่งที่บุคคลนั้นลงทุนไป 

บูคานัน (Buchanan, 1994, อ้างถึงใน ธัญญลักษณ์ บรรจงแก้ว , 2548) กล่าวว่า ความ
ผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน (Partisan) ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์การและการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ซึ่งความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 

1) ความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ  (Identification) แสดงออกจาก
เป้าหมายและค่านิยมต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงาน 

2) ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับองค์การ (Involvement) โดยการปฏิบัติงานตามบทบาทของแต่
ละคนอย่างเต็มที ่

3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Loyalty) ความรู้สึกรัก ซื่อสัตย์ และผูกพันต่อองค์การ 

ระเบียบและวิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการ

ต่างประเทศ จ านวน 400 คน โดยจ าแนกตามสายงาน ประกอบด้วย 
1. ส านักงานรัฐมนตรี   2. กรมการกงสุล 
3. กรมพิธีการทูต   4. ส านักงานปลัดกระทรวง 
5. กรมยุโรป    6. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
7. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  8. กรมสารนิเทศ 
9. กรมองค์การระหว่างประเทศ  10. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
11. กรมอาเซียน   12. กรมเอเชียตะวันออก 
13. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 14. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกลางและแอฟริกา 
การวิจัย 
ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 
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1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ 
 - เพศ 
 - อายุ 
 -ระดับการศึกษา 
 - ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 - สถาบันที่จบการศึกษา 
 - ส่วน/แผนกที่ปฏิบัติงาน 
 
2. ปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ 
 - ความอิสระในการท างาน 
 - ความเข้าใจในการท างาน 
 - ความหลากหลายในการท างาน 
 - ความท้าทายในการท างาน 
 - งานที่ท ามีโอกาสได้พบปะผู้อ่ืน 
 - ความก้าวหน้าในงาน 
3. ปัจจัยด้านผลตอบแทน ได้แก่ 
 - รายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการเหมาะสมกับปริมาณงาน 
 - พอใจกับเงินเดือนเมื่อเทียบกับสายอาชีพอ่ืนที่วุฒิเท่ากัน 
 - ให้รางวัลการท างานเหมาะสม 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร มี 2 ด้าน คือ  

 - ด้านความรู้สึก 
 - ด้านบรรทัดฐาน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อหน่วยงานของพนักงานจ้างเหมา
บริการกระทรวงการต่างประเทศ  คือแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม ได้แก่ 
ข้อ 1. เพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง  ใช้ในการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 
ข้อ 2. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยแบ่งออกเป็น 4 

ช่วง ดังนี้ 
 1. 20 – 23 ปี 
 2. 24 – 27 ปี 
 3. 28 – 31 ปี 
 4. 32  ปีขึ้นไป 
ข้อ 3. ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยแบ่ง

ออกเป็น 3ช่วง ดังนี้ 
 1. ปวส. หรือเทียบเท่า 
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 2. ปริญญาตรี 
 3. ปริญญาโท 
ข้อ 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
 1. น้อยกว่า 1 ปี 
 2. 1 – 3 ปี 
 3. 4 ปี ขึ้นไป  
ข้อ 5. สถาบันที่จบการศึกษา ได้แก่ สถาบันของรัฐบาล และสถาบันของเอกชน  ใช้ในการ

วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อ 6. ส่วนที่ปฏิบัติ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยแบ่ง

ออกเป็น 14 ช่วง ดังนี้ 
 
 1. ส านักงานรัฐมนตรี   2. กรมการกงสุล 

3. กรมพิธีการทูต   4. ส านักงานปลัดกระทรวง 
5. กรมยุโรป    6. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
7. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  8. กรมสารนิเทศ 
9. กรมองค์การระหว่างประเทศ  10. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
11. กรมอาเซียน    12. กรมเอเชียตะวันออก 
13. กรมความรว่มมือระหวา่งประเทศ  
14. กรมเอเชียใต้ตะวันออกลางและแอฟริกา 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงาน จ านวน 6 ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านผลตอบแทน จ านวน 3 ข้อ 
 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร มี 2 ด้าน คือ ด้านความรู้สึก 
จ านวน 4 ข้อ และด้านบรรทัดฐาน จ านวน 4 ข้อโดยในแต่ละข้อมีเกณฑ์การประเมินความเห็น ดังนี้ 
  คะแนน 5 หมายถึง มีความเห็นด้วยมากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง มีความเห็นด้วยมาก   

คะแนน 3 หมายถึง มีความเห็นด้วยปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง มีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยน าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อหน่วยงาน 
ของพนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวงการต่างประเทศในด้านลักษณะงานในภาพรวม อยู่ในระดับ 
น้อย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน  รักษาใจ (2554) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผล
การศึกษาพบว่า   ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลาการท างาน ไม่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย การที่ได้ข้อ สรุปเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากองค์การได้ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคนภายในองค์การโดยไม่ค านึง ถึงความ
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แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าว องค์การอาจสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น มีการก าหนด
เป้าหมายการท างานร่วมกัน ให้โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยไม่ได้ค านึงถึงความแตก ต่าง
ของปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลถึงความเสมอภาค พนักงานจะเกิดความผูกพันต่อองค์การโดยข้อ สังเกต
ปัจจัยดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ ไลแมน ดับบลิว พอร์เตอร์  ( Lyman W. Porter) ได้ให้ความ หมาย 
ของความผูกพันต่อองค์การว่าความเชื่อมันและการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ 
หมายถึง  ่ การที่เป้ าหมายขององค์การและบุคคล สามารถไปในทิศทางเดียวกันได้หรือเกิดความ
สอดคล้องกัน เมื่อบุคคลพิจารณาแล้วว่าบรรทัดฐานและระบบค่านิยมขององค์การเป็นที่ยอมรับได้ 
บุคคลก็จะแสดง ตนว่าเห็นด้วยกับจุดมุ่งหมายปลายทางขององค์การและตั้งใจที่จะยอมรับจุดหมาย
นั้น 

2. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อหน่วยงานของพนักงานจ้างเหมา
บริการกระทรวงการต่างประเทศในด้านผลตอบแทนในภาพรวม อยู่ในระดับ น้อย  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของประดิษฐพงษ์   สร้อยเพชร  (2557)  ความผูกพันองค์กรของพนักงานบริษัท บริษัท
โทรคมนาคมและเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งหนึ่ง ส่วนงานวิศวกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า  ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง ในส่วน ความ
ผูกพันของ พนักงานต่อองค์กรด้านความภูมิใจในองค์กร ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้านการ
ทุ่มเทการ ท างาน และ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรด้านความมีส่วนร่วมในการเติบโตของ
องค์กร โดย ปัจจัยที่มีผลท าให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรคือ ปัจจัยองค์กรด้านภาวะผู้น า ปัจจัย
องค์กรด้าน วัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร ปัจจัยองค์กรด้านลักษณะงาน ปัจจัยองค์กรด้าน
ค่าตอบแทน โดยรวม ปัจจัยองค์กรด้านคุณภาพชีวิต ปัจจัยองค์กรด้านโอกาสที่ได้รับ ปัจจัยองค์กร
ด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นไปตาม แนวความคิดของ Hewitt Associates (Hewitt 
Associates, 2003) ที่ได้ศึกษาไว้ว่าปัจจัยองค์กรด้านภาวะผู้น า ปัจจัยองค์กรด้านวัฒนธรรมหรือ 
จุดมุ่งหมายขององค์กร ปัจจัยองค์กรด้านลักษณะงาน ปัจจัยองค์กรด้านปัจจัยองค์กรด้านค่าตอบแทน 
โดยรวม ปัจจัยองค์กรด้านปัจจัยองค์กรด้านคุณภาพชีวิต ปัจจัยองค์กรด้านโอกาสที่ได้รับ ปัจจัย 
องค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรโดยดูได้จากพฤติกรรมที่ 
พนักงานแสดงออกในส่วนการพูด (Say) การด ารงอยู่(Stay) และการดูว่าพนักงาน ได้ใช้ความสามารถ 
และพยายามอย่างเต็มที่ (Strive) เพ่ือให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนธุรกิจองค์กร 

3. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อหน่วยงานของพนักงานจ้างเหมา
บริการกระทรวงการต่างประเทศในด้านความรู้สึกในภาพรวม อยู่ในระดับ น้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาญวุฒิ บุญชม (2553) ความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนอิสลามสันติ
ชน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 1. เพศและสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่เพศต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
อย่างไม่มี นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งตรงกับงานวิจัยของอรอุมา ศรีสว่าง 
(2544) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัย พบว่า
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 2. ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง 
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สถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งตรงกับจากงานวิจัยของจารุณี วงศ์ค าแน่น (2537) ศึกษา
เรื่องของความผูกพันต่อองค์การความผูกพันต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสาย งานสนับสนุน
การปฏิบัติงาน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ระดับการศึกษา ไม่มี ความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3. ระดับต าแหน่งแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การ
แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีระดับต าแหน่งต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งต่างจากงานวิจัยของล าพูน เอกฐิน 
(2542 : 27 - 68) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญ ศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2542 รวมทั้งสิ้น 116 โรงเรียนพบว่า ครูมีความ
ผูกพันต่อ องค์การในระดับมาก ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ 
สถานภาพ การศึกษา ระดับเงินเดือน ระดับต าแหน่ง และอายุการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติ 
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ผล การศึกษา พบว่า
บุคลากรที่มีระยะเวลาในการท างานต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ศึกษาถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ส่งผลต่อการเข้าออกของพนักงานจ้างเหมาบริการกระทรวง
การต่างประเทศ 
 2. ศึกษาระบบการบริหารงานของหัวหน้าองค์กรแต่ละแผนกที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

นางสาว รัชนิศ เย็นใจ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-
test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และทดสอบหาค่าไคสแควร์( Chi-Square)   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า  

 1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 60-69 ปี รายได้ 30,001 ขึ้นไป สถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ  

 2.กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ชาเขียวโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นรายด้านมีเครื่องหมายรับรอง
จากคณะกรรมการอาหารและยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับมาก รองลงมา คือชาเขียวพร้อมดื่มมีรสชาติอร่อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีผลต่อการตัดสินใจ
ในระดับมาก ถัดมาคือมีชาเขียวพร้อมดื่มให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ เช่น อิชิตัน โออิชิ เป็นต้น  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก  ถัดมามีให้เลือกหลากหลายรสชาติ เช่น รส
ดั้งเดิม รสน้ าผึ้งมะนาว เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก ถัดมามีให้
เลือกทั้งแบบกล่อง และแบบขวด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากและ
ส่วนผสมของชาเขียวพร้อมดื่มมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 

3.กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านราคาชาเขียวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านราคา เป็นรายด้านพบว่า ราคามี ให้เลือก
หลากหลายตามน้ าหนักของสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือราคาเหมาะสมกับน้ าหนักสุทธิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มีผลต่อการ
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ตัดสินใจในระดับมาก ถัดมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 มีผลต่อการ
ตัดสินใจในระดับมาก 
 4.กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายชาเขียวโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  เป็น
รายด้านพบว่า สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37  มีผลต่อการตัดสินใจของ
กลุ่มตัวอย่างในระดับมากที่สุด รองลงมา สถานที่จัดจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการซื้อ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก ถัดมาคือสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกหรือ
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก และสถานที่จัด
จ าหน่ายมีการจัดวางสินค้าที่เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  มีผลต่อการตัดสินใจ
ในระดับมาก 
 5.กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านช่องทางการส่งเสริมการขาย เป็นรายด้าน
พบว่า การแจกของแถม เช่น พวงกุญแจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
รองลงมา คือมีการจัดรายการในช่วงเวลาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับ
มาก ถัดมาคือ มีกิจกรรมแจกของรางวัลs มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
ถัดมาคือมีการส่งชิ้นส่วนร่วมชิงโชค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และมีมีการจัดรายการซื้อ1แถม1มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากรไทยในอนาคตเพ่ิมขึ้นอย่าง
ช้า ๆ จนอ่ิมตัวแล้วลดลงนั้น เป็นผลเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดต่ าลงและคนไทยมีชีวิตยืนยาว
ขึ้นอีก หากดูที่จ านวนประชากร เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2578 จะมีจ านวนลดลง
จาก 14 ล้าน (ร้อยละ 23 ของประชากรทั้งหมด) เหลือ 9 ล้านคนเศษ (ร้อยละ 14) ส่วนประชากรวัย
แรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กล่าวคือในช่วง พ.ศ. 2548 – 2558 
จ านวนจะเพ่ิมขึ้นจาก 41 ล้าน เป็น 43 ล้านคน หลังจากนั้นจะลดจ านวนลงเหลือ 38 ล้านคนในปี 
พ.ศ. 2578 อาจกล่าวได้ว่าจ านวนประชากรวัยแรงงานในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้าเกือบไม่
เปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตาม การที่จ านวนประชากรวัยเด็กจะลดลงอย่างมากจะมีผลท าให้
จ านวนประชากรในวัยเรียน (อายุ 6 – 21 ปี) ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 16 ล้านคนในปี พ.ศ. 2548 
เป็น 11 ล้านคนในปี พ.ศ. 2578  

ส าหรับประชากรกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) คนกลุ่มนี้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุอยู่ 6 ล้านคนเศษ 
(ร้อยละ 10) เมื่อถึงปี พ.ศ. 2578 จ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็น 16 ล้านคน (ร้อยละ 25) เท่ากับ
เพ่ิมข้ึนเกือบ 3 เท่าตัวในเวลาราว ๆ 30 ปีเท่านั้น 
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ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างประชากรไทย 2559 

ประชากรไทยในอนาคตเพ่ิมช้าลงไปเรื่อย ๆ อีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า อัตราเพ่ิมของ
ประชากรไทยจะใกล้เคียงกับศูนย์ และอาจเป็นไปได้ว่าอัตราเพิ่มประชากรลดลงไปจนต่ ากว่าศูนย์หรือ
ติดลบ จ านวนประชากรไทยใกล้จะถึงจุดคงตัวแล้ว เมื่ออัตราเพ่ิมประชากรใกล้เคียงกับศูนย์ 
ประชากรก็จะมีจ านวนคงตัวที่ประมาณ 65 ล้านคน ในแต่ละปี ประชากรไทยจะไม่เพ่ิมหรือลดไปจาก
จ านวนนี้มากนัก ประชากรไทยมีจ านวนคงตัวในระยะเวลาอีกเพียงประมาณ 15 ปีเท่านั้น 

        ในขณะที่จ านวนประชากรไทยก าลังเพ่ิมช้าลงนั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของ
ประชากรอย่างใหญ่หลวง เมื่ออัตราเกิดลดต่ าลงอย่างมากและผู้คนมีอายุยืนยาวนั้น สังคมไทยจึง
ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ในปี  พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 
10 ของประชากรทั้งหมด แต่ในอีก 30 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 25 ของประชากร
ทั้งหมด หรือมีจ านวนมากถึง 16 ล้านคน เมื่อถึงเวลานั้น ประชากรสูงอายุจะมีจ านวนมากกว่า
ประชากรวัยเด็กเสียอีก 

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ลักษณะการพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประชากรวัยต่าง ๆ เปลี่ยนไป เดิมมีประชากรวัยเด็กท่ีต้องพ่ึงพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าผู้สูงอายุ 
แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีผู้สูงอายุที่ต้องพ่ึงพิงประชากรวัยแรงงานมากกว่าเด็ก อัตราส่วนระหว่าง
ประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุจะลดลงจนเหลือเพียง 2 ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในอีก 30 ปีข้างหน้า 

 เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่คนไทย ช่วง 2-3 ปีมานี้ เห็นจะไม่
มีอะไรเกินเครื่องดื่ม “ชาเขียว” ซึ่งมีแนวโน้มการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น จัดเป็นกระแสการตื่นตัวทางการ
บริโภคเพ่ือสุขภาพ และมีการพัฒนารูปแบบของการบริโภค ตั้งแต่ซื้อใบชามาชงดื่มเอง หรือซื้อในรูป
ของน้ าชาเขียวส าเร็จรูปที่บรรจุขวด กระป๋อง กล่องUHT นอกจากนี้ยังมีการน ามาผสมในอาหารและ
ขนมอ่ืนๆ และยังมีการพัฒนาเพื่อน ามาผสมลงในเครื่องส าอางต่างๆอีกด้วย 

          มูลเหตุความน่าสนใจของการบริโภคชาเขียว อยู่ที่ความลับที่ซ่อนเร้นในเรื่องของสารส าคัญที่
มีอยู่ในชาเขียวนั้น มีความสามารถในการชะลอความแก่ ช่วยให้มีอายุยืน ป้องกันและบ าบัดโรคร้ายที่
ก าลังคุกคามมนุษย์ในปัจจุบันเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคมะเร็ง เป็นต้น 
จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่คนทั่วๆไปที่มีสุขภาพดี และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการมี
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พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม จะหันมาให้ความสนใจการบริโภคชาเขียวกันอย่างมาก (ส านัก
โภชนาการ กรมอนามัย) ซึ่งล่าสุดมีงานวิจัยจาก Graduate School of Biomedical Engineering 
มหาวิทยาลัยโทโฮคุ เมืองเซนได โดยดร.ไคจุน นิอุ (Dr. Kaijun Niu) และทีมงานจากมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลของผู้สูงอายุทั้งหญิงและชาย (อายุ 70 ปีขึ้นไป) ที่มีอัตราการดื่มชาเขียววัน
ละไม่ต่ ากว่า 4 ครั้ง และน ามาเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่ดื่มเพียงวันละ 1 ครั้ง หรือน้อยกว่า พบว่า 
ผู้สูงอายุกลุ่มแรกนั้น มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าน้อยกว่ากลุ่มที่สองถึง 44 เปอร์เซ็นต์เลย
ทีเดียว  

        ทั้งนี้ ตัวเลขด้านบนนั้น มาจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มชาเขียว และการเกิด
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุจ านวนทั้งสิ้น 1,058 ราย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณตาคุณยายที่แข็งแรง ไม่มี
ปัญหาด้านสุขภาพแต่อย่างใด ทีมวิจัยพบว่าในจ านวนนี้มีทั้งสิ้น 488 รายที่ดื่มชาเขียว 4 ถ้วยขึ้นไปต่อ
วัน และมีคุณตาคุณยาย 284 รายที่ดื่มชาเขียว วันละ 2 - 3 ถ้วย และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ดื่มเพียง 1 
ถ้วย หรือบางวันก็ไม่ได้ดื่มเลย (ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์, 20 ธันวาคม 2552) 

 ดังนั้นจากปัญหาและสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่ท า
ให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาว่าผู้ผลิตเครื่องดื่มชาเขียวส าเร็จรูปในปัจจุบันได้ใช้หลักส่วนประสมทาง
การตลาดในการที่จะท าให้ผู้สูงอายุเลือกซ้ือชาเขียวพร้อมดื่ม และศึกษาพฤติกรรมการซื้อชาเขียว
พร้อมดื่มของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1.ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการเลือกซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุ
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

        ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 ผลิตภณัฑ์ 

 ราคา 

 สถานท่ีจดัจ าหน่าย 

 การส่งเสริมการขาย 

พฤติกรรมการซ้ือชาเขียว
พร้อมด่ืม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพ 

 อาชีพ 

 รายได ้
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ขอบเขตการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้  

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล  
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 สถานภาพ 
1.4 รายได้ต่อเดือน 
1.5 อาชีพ 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 
2.1  ด้านสินค้า 
2.2 ด้านราคา 
2.3  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย 

                ตัวแปรตาม (Dependent Variables) พฤติกรรมการเลือกซื้อชาเขียว 

1. ความชอบ 
2. ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ 
3. รสนิยม 
4. ต้องการทดลอง 
5. การชิงโชค 
6. ความสะดวกในการเลือกซ้ือ 

 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ กลุ่มผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงในช่วงอายุ40ปีขึ้นไปที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการ มีระยะการด าเนินงานตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม 
2559  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ท าให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยไปวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  

2.เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้น าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับลักษณะประชากรศาสตร์ที่บริโภค 

นิยามศัพท์ 

 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงที่อาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งประชากรกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงต้น อายุตั้งแต่ 
40-50 ปี ช่วงกลาง อายุตั้งแต่ 50-60 ปี และช่วงปลาย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

การบริโภค หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคหรือบ าบัดความต้องการของมนุษย์ 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง  กลยุทธ์ทางการตลาดที่ประกอบไปด้วยแผนการตลาดที่
ใช้กระบวนการทั้ง 4p เข้ามาเป็นตัวช่วยในการท าการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในตัว
สินค้าและบริการ  

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ที่สามารถสังเกตได้ และสังเกตไม่ได้ เช่น การเดิน ความสนใจ ความชอบ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ 
การแสดงออกของสตรีวัยท างานเกี่ยวกับการซื้อนิตยสารสตรีในเรื่องความถ่ีในการซื้อ ความถ่ีในการ
อ่าน เวลาที่ใช้ในการอ่านต่อครั้ง จ านวนนิตยสารสตรีที่ซื้อต่อครั้ง ตราสินค้า (ยี่ห้อ) ที่ซื้อ 

การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีการพิจารณาทางเลือกใดทางเลือก
หนึ่งจากหลายๆ ทางเลือก ที่ได้พิจารณาและประเมินอย่างดีแล้ว โดยจะน าสินค้าทุกยี่ห้อมา
เปรียบเทียบกันจนได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมหรือที่ดีที่สุดที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยเป็นการ
กระท าอย่างรอบคอบในการตัดสินใจ ซึ่งผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชื่นชอบและให้ความ
สนใจมากที่สุด 

ชาเขียว หมายถึง ชาที่ไม่ผ่านการหมัก ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีคุณสมบัติในการ
ต้านทานโรคได้นานาชนิดจึงเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่ น้ าชาจะเป็นสีเขียวหรือเหลืองอมเขียว มีรส
ฝาดไม่มีกลิ่น แต่จะมีการแต่งกลิ่นเพื่อให้เกิดความน่ารับประทานมากข้ึน 

ชาเขียวพร้อมดื่ม หมายถึง เครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ท ามาจากชาเขียวสกัด มี
ส่วนผสมของใบชาและน้ าตาลเป็นหลัก มักมีการแต่งกลิ่นให้มีความน่าทาน นิยมบรรจุในรูปแบบ
พร้อมดื่มในแบบกระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น 
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ระเบียบวิธีศึกษา 

 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุ
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้การ
วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงงพรรณา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative 
Research)  ก าหนดวิธีการและเครื่องมือส าหรับใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรตามรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยประชากรที่ใช้ในการตอบ
แบบแบบสอบถามของการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ   จ านวนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอนและกลุ่มประชากรมีขนาดใหญ่  ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สุ่มตัวอย่างแบบ Probability  sampling  (W.G. Cochran,1953) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมัน
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา,2549:75) ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจ านาน 385 คน ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 400 
คน 

 
วิธีการทางสถิติ 

วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานศึกษานี้ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1 การรายงานผลด้วยสถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่  ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2 การรายงานผลด้วยสถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์
สมมุติฐานทั้ง 2 ข้อ โดยมีการใช้สถิติการศึกษาดังนี ้

2.1 สมมติฐานที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการ 

เปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) ทางการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : One-Way ANOVA)  

2.2 สมมติฐานที่ 2 จะใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) เพ่ือดูความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้นและตัวแปรตาม 

  2.3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามบรรยายเป็นความเรียง 
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การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ในการทดสอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) 
และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ ในการหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) ของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ หลังจ ากนั้นก็
น ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ส าหรับการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้
ศึกษาได้หาความเชื่อมั่นโดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการศึกษาจ านวน 30 คน แล้วน ามาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติSPSS  ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.959 (ค่าแอลฟ่ามากกว่า 
0.70 ข้อมูลมีความถูกต้อง) หลังจากนั้นจึงน าไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าถาม  

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า  

 1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 60-69 ปี รายได้ 30,001 ขึ้นไป สถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ  

2.กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ชาเขียวโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นรายด้านมีเครื่องหมายรับรอง
จากคณะกรรมการอาหารและยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับมาก รองลงมา คือชาเขียวพร้อมดื่มมีรสชาติอร่อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีผลต่อการตัดสินใจ
ในระดับมาก ถัดมาคือมีชาเขียวพร้อมดื่มให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ เช่น อิชิตัน โออิชิ เป็นต้น  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก  ถัดมามีให้เลือกหลากหลายรสชาติ เช่น รส
ดั้งเดิม รสน้ าผึ้งมะนาว เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก ถัดมามีให้
เลือกทั้งแบบกล่อง และแบบขวด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากและ
ส่วนผสมของชาเขียวพร้อมดื่มมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 

3.กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านราคาชาเขียวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านราคา เป็นรายด้านพบว่า ราคามีให้เลือก
หลากหลายตามน้ าหนักของสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือราคาเหมาะสมกับน้ าหนักสุทธิ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 มีผลต่อการ
ตัดสินใจในระดับมาก ถัดมาคือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 มีผลต่อการ
ตัดสินใจในระดับมาก 
 4.กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายชาเขียวโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  เป็น
รายด้านพบว่า สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37  มีผลต่อการตัดสินใจของ
กลุ่มตัวอย่างในระดับมากที่สุด รองลงมา สถานที่จัดจ าหน่ายเพียงพอต่อความต้องการซื้อ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก ถัดมาคือสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกหรือ
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ห้างสรรพสินค้าทั่วไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก และสถานที่จัด
จ าหน่ายมีการจัดวางสินค้าที่เหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  มีผลต่อการตัดสินใจ
ในระดับมาก 
 5.กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านช่องทางการส่งเสริมการขาย เป็นรายด้าน
พบว่า การแจกของแถม เช่น พวงกุญแจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
รองลงมา คือมีการจัดรายการในช่วงเวลาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับ
มาก ถัดมาคือ มีกิจกรรมแจกของรางวัลs มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
ถัดมาคือมีการส่งชิ้นส่วนร่วมชิงโชค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และมีมีการจัดรายการซื้อ1แถม1มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.จากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบพฤติกรรมการการซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้สูงอายุ ท าให้
ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายเครื่องดื่มสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยน าไปพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ อีกทั้งผู้วิจัยและผู้ที่สนใจสามารถที่จะน าไป
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจท าธุรกิจเก่ียวกับเครื่องดื่มส าหรับผู้สูงอายุในอนาคตได้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาอนาคต 

 ควรท าการศึกษาถึงทัศนคติและความต้องการในการเลือกซื้อเครื่องดื่มของผู้สูงอายุ เพ่ือจะ
ท าให้ทราบข้อมูลครบทุกด้านเกี่ยวการตัดสินใจเครื่องดื่มของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศไทย มี
วัตถุป ระสงค์  เพ่ื อศึกษาปั จจั ยที่ มี ผลกระทบต่อ อัตราดอกเบี้ ยน โยบายในประเทศไทย  
และความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ , อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ เรียกเก็บจากลูกค้า 
รายใหญ่ชั้นดี, อัตราเงินเฟ้อ, อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศไทย โดย
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบรายเดือน ข้อมูลที่น ามา
ศึกษา ได้ แก่  อัตราดอกเบี้ ยน โยบายในประเทศไทย (POLICY RATE) ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) อัตราเงินเฟ้อ (INF) 
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร ( INTER BANK) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (THB/USD) โดยกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  
120 เดือน วิธีการศึกษาใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) และการวิเคราะห์สมการถดถอย
อย่างง่าย (Regression Analysis) โดยมีการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบ 
ต่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี , 
อัตราเงินเฟ้อ, อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร , อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
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ABSTRACT 
 The objective of the study of factors affecting the policy interest rate of 
Thailand were to study relation of Gross Domestic Product (GDP) , Minimum Loan 
Rate (MLR), Inflation Rate (INF), Inter Bank Rate, Exchange of the USA (THB/USD) by 
analyzed monthly secondary data.  Study data were Gross Domestic Product (GDP) , 
Minimum Loan Rate (MLR), Inflation Rate (INF), Inter Bank Rate, Exchange of the USA 
( THB/ USD)  by collect 120 data from January 2006 to December 2015 by using 
Correlation and Simple Regression Analysis by testing the relation of independent 
variables that affection the interest rates of Thailand. 
 The result found that factor Minimum Loan Rate (MLR) , Inflation Rate ( INF) , 
Inter Bank Rate, Exchange of the USA (THB/USD) is significant, 0.05. Meanwhile factor 
Gross Domestic Product (GDP) has no significant relation with interest policy rate. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การก าหนดนโยบายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นแบ่งออกได้เป็น
สองนโยบายหลัก ๆ ได้แก่ นโยบายการคลังซึ่งด าเนินโดยรัฐบาล และนโยบายการเงินซึ่งด าเนิน โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งสองนโยบายต่างก็มีความส าคัญ และมีข้อจ ากัดที่แตกต่างกันไป เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้นโยบาย
การเงินต่างๆ เพ่ือท าให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในเป้าหมายที่ก าหนด โดยจะค านึงถึงอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและเสถียรภาพทางด้านอ่ืนๆ สาเหตุการเกิดเงินเฟ้อแบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลักๆ คือ 1. 
ประชาชนต้องการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มข้ึน (เรียกว่า Demand-Pull inflation) ประกอบกับสินค้า
และบริการนั้นๆ ในตลาดมีไม่เพียงพอ ท าให้ผู้ขายปรับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น 2. ต้นทุนการผลิต
ที่เพ่ิมขึ้น (เรียกว่า Cost-Push Inflation) กล่าวคือ หากผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น
ได้  จ ะท า ให้ ผู้ ผ ลิ ต ต้ อ งป รั บ ราคาสิ น ค้ าและบ ริก าร ให้ สู งขึ้ น ด้ วย  รายจ่ ายห รือภ าระ 
ค่าครองชีพสูงขึ้น ท าให้ประชาชนมีอ านาจซื้อน้อยลงมีความสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการได้
น้อยลง และอาจท าให้รายได้ที่มีหรือเงินที่หามาได้ไม่เพียงพอกับการยังชีพ อัตราเงินเฟ้อยิ่งสูง  
จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่หักเงินเฟ้อออก หรือที่เรียกว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง จะมีค่าลดลงไป 
เนื่องจากดอกเบี้ยที่เราได้รับเอาไปใช้ซื้อของได้น้อยลง ท าให้ผู้ฝากเงินไม่อยากออมเงิน และอาจหันไป
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ทองค า อสังหาริมทรัพย์และหุ้น เป็นต้น 
ท าให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย หากไม่มีความรู้เพียงพอในการบริหารจัดการ ก็อาจท าให้
เกิดเป็นภาระหนี้สินได้ เมื่อสินค้ามีราคาแพงขึ้น ยอดขายก็จะลดลง ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิตก็
จะสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจบางรายอาจตัดสินใจชะลอการผลิต ลดการลงทุนและการจ้างงาน 
ท าให้คนตกงานมากขึ้น ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศลดลง เนื่องจากราคา
สินค้าส่งออกของเราจะสูงขึ้น เมื่อเทียบกับราคาสินค้าออกของประเทศอ่ืนๆ ในภาวะที่ประชาชนซื้อ
ของน้อยลง ธุรกิจไม่สามารถขายของได้ การลงทุนเพ่ือผลิตสินค้าก็จะชะลอออกไป ท าให้การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตของประเทศไทยในระยะยาวอาจชะลอลงตามไปด้วย ถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงจนท าให้
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบนานๆ ประชาชนก็จะหันไปเก็งก าไรในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง สะสม
ปัญหาฟองสบู่ในสินทรัพย์ต่างๆ (asset price bubble)  และความไม่สมดุลในภาคการเงินของ
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ประเทศได้  เช่น หนี้ครัวเรือน นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยยังเป็นต้นทุนการประกอบการที่ส าคัญของ
ภาคธุรกิจ ภาคการเงินและภาคการผลิต  ทั้งยังมีผลต่อปริมาณการออมภายในประเทศ การตัดสินใจ
ลงทุน การท างบประมาณในการลงทุน การตั้งราคาสินค้าและบริการ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเป็นตัว
แปรที่เชื่อมโยงภาคการผลิตที่แท้จริง กับภาคการเงิน การที่อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศไม่มี
เสถียรภาพจะเป็นปัจจัยในการชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากความไม่มั่นใจในระบบ
การเงิน และมีผลต่อทั้งผู้กู้และสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าอัตราดอกเบี้ยมี
เสถียรภาพจะช่วยให้การลงทุนเพ่ิมมากขึ้นเพราะนักลงทุนจะสามารถค านวณต้นทุนทางการเงินของ
ธุรกิจของตัวเองได้ 
 ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นที่จะพิจารณาถึง ความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ เพ่ือให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีส่วนในการสร้างเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจท าให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างไร รวมทั้งศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น 
ทางด้านการผลิต ผ่านผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ ด้านภาคการเงิน ผ่านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่าง
ธนาคาร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี อัตราเงินเฟ้อ และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 จากการวิจัย ผู้ศึกษาได้ ศึกษาหัวข้อการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย
นโยบายในประเทศไทย ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศ
ไทย 
 2. เพ่ือศึกษาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาอัตราเงินเฟ้อ ที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย 
 4. เพ่ือศึกษาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร ที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ประเทศไทย 
 5. เพ่ือศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาท ที่ มีผลต่อค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 2. อัตราดอกเบี้ย MLR มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 3. อัตราเงินเฟ้อ มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 5. อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
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ขอบเขตงานวิจัย 
 ในการศึกษานี้ จะอาศัยกรอบการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
และปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยอาศัยข้อมูลรายเดือนของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค  
ที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่เดือน มกราคม 2549 ถึง ธันวาคม 2558 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีบทบาท
ส าคัญอย่างมากในการใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินส าหรับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables)      ตั ว แ ป ร ต า ม  ( Dependent 
Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย 
 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

           อตัราดอกเบ้ีย MLR 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระหวา่งธนาคาร 
(INTERBANK) 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่ง
ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 

(THB/USD) 

อตัราดอกเบีย้นโยบายใน
ประเทศไทย 

(POLICY RATE) 
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แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีทางด้านการเงิน 
 ทฤษฎีด้านการเงินนั้นจัดได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในการศึกษา
ด้านการเงินนั้น เราสมควรที่จะทราบว่าสิ่งที่จัดว่าเป็นตัวแปรทางด้านการเงินนั้นมีความสัมพันธ์ กัน
อย่างไร ต่อตัวแปรการผลิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยอธิบายให้เราเข้าใจถึงผลของนโยบายได้ ซึ่งจ าเป็นที่
จะต้องศึกษาในเรื่องของทฤษฎีการเงิน แต่ทฤษฎีการเงินก็มีหลายแนวคิด ซึ่งก็มีแนวคิดที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น ความเหมาะสมของการน าทฤษฎีใดไปใช้ในการแก้ไขปัญหานั้น จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในแต่ละ
ยุคแต่ละสมัย 
 1. ระยะที่หนึ่ง แนวคิดทางการเงินก่อนสมัยเคนส์ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ในยุคนี้มีความคิดที่ว่า
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน ก็จะส่งผลกระทบต่อระดับราคาสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยมี
หลักว่านโยบายการเงินเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ
ระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีการจ้างงานเต็มที่อยู่แล้ว และจะมีกลไกในตัวเองในการปรับสู่ดุลยภาพได้
อัตโนมัติ โดยที่ภาครัฐไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายได้แก่ 
แนวคิดของส านักคลาสสิก ในทฤษฎีปริมาณเงิน (The Quantity Theory) ซึ่งจากแนวคิดนี้ท าให้นัก
เศรษฐศาสตร์ในยุคนี้มองปริมาณเงินเป็นแค่เพียงเครื่องมือในการก าหนดราคาสินค้า ส่วนระดับรายได้
ไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์แต่อย่างใด 
 2. ระยะที่สอง แนวคิดนี้จะเห็นได้ว่าเงินไม่ได้มีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจเท่าใดนัก ไม่เหมือนแนวคิดของคลาสสิกที่กล่าวว่าเงินเป็นสิ่งที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เราต้องมีการเปรียบเทียบกับปัจจัยตัวอ่ืนๆ เพราะปริมาณเงินนั้นไม่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจได้โดยตรง แต่จะมีผลกระทบโดยทางอ้อม 
เช่ น  ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งใน ระดั บ อั ต ราด อก เบี้ ย  ซึ่ งจ ะก่ อ ให้ เกิ ด ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งใน 
อุปสงค์โดยรวมได้ และที่ส าคัญภาครัฐจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการแทรกแซงกิจกรรมในด้าน
เศรษฐกิจต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุถึงระดับของอุปสงค์โดยรวมที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานในเต็มที่ ซึ่ง
เป็นการเสนอใช้นโยบายการคลังแบบดุลยพินิจ (Discretionary Fiscal Policy) หรืออาจจะพูดได้ว่า
นักเศรษฐศาสตร์ในยุคนี้มีความเห็นว่านโยบายการคลังนั้นมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ ามากกว่านโยบายการเงินนั่นเอง 
 3. ระยะที่สาม เป็นแนวคิดทางการเงินที่เกิดจากหลังสมัยเคนส์ นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง
ในช่วงนี้คือ ฟรีดแมน ซึ่งได้มีการพูดถึงปัจจัยที่มีส่วนเข้ามาก าหนดความต้องการถือเงินคือ รายได้ 
โดยแนวคิดของ ฟรีดแมน มองในด้านของผู้ถือสินทรัพย์ ว่าเงินเป็นแค่เพียงสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง
เท่านั้นที่มาการถือไว้เพ่ือสะสม ส่วนถ้าจะมองในแง่ขององค์กรธุรกิจนั้นเงินจัดได้ว่าเป็นสินค้าทุน
เช่นเดียวกับการผลิต 
 ทฤษฎีแนวคิดกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงิน 
 โดยแนวคิดเรื่องกลไกลการส่งผ่านนโยบายการเงิน เป็นแนวคิดของ Frederic, S. Mishkin 
(1996) ซึ่ง Mishkin แบ่งช่องทางในการส่งผ่านนโยบายการเงินได้ดังนี้ 
 1. ช่องทางอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Channels) จากแนวคิดของ Keynes ผลกระทบ
การส่งผ่านนโยบายการเงิน ได้อธิบายผ่านอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก นั่นคือ เมื่อปริมาณเงิน (M) เพ่ิมขึ้น 
แสดงถึงนโยบายการเงินขยายตัว น าไปสู่การลดลงของอัตราดอกเบี้ย ท าให้ต้นทุนของเงินทุนต่ าลง 
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การใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนจึงเพ่ิมขึ้น ซึ่งการลงทุนรวมไปถึงการซื้อที่อยู่อาศัยหรือสินค้าคงทนที่เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้อุปสงค์มวลรวมและผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
 2. ช่องทางราคาสินทรัพย์อ่ืน จากแนวคิดของ Keynes ที่เน้นผลกระทบของนโยบายการเงิน
ต่อเศรษฐกิจผ่านช่องทางอัตราดอกเบี้ยมากกว่าช่องทางราคาสินทรัพย์อ่ืน นักการเงินหลายท่านจึง
ท าการศึกษากลไกการส่ งผ่านในกรณี ช่องทางราคาสินทรัพย์ อ่ืน และความมั่ งคั่ งแท้จริ ง  
(Real Wealth) ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยช่องทางราคาสินทรัพย์อ่ืนที่น่าสนใจ คือ ช่องทางอัตรา
แลกเปลี่ยน และช่องทางราคาหลักทรัพย์ 
 3. ช่องทางเครดิต เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยไม่สามารถอธิบายผลกระทบของนโยบายต่อการใช้
จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงทนในเรื่องของความไม่สมมาตรของข้อมูลในตลาดการเงินได้อย่างเป็น 
ที่น่าพอใจ ท าให้เกิดแนวคิดด้านเครดิต ที่น าเสนอช่องทางใหม่ 2 ช่องทาง นั่นคือ ช่องทางการให้
สินเชื่อของธนาคาร และช่องทางงบดุล 
 แนวคิดสงครามค่าเงิน ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 
 “สงครามค่าเงิน” หรือ “Currency war” ศิรารัตน์ อรุณจิตต์ (2554) อันเป็นสงครามที่ไร้
อาวุธยุทโธปกรณ์ แต่สามารถท าลายล้างเศรษฐกิจโลกได้ จากการที่ประเทศต่างๆ พยายามควบคุม
ค่าเงินสกุลของตนเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ หรือการท าให้ค่าเงินของตนอ่อนค่า ดังจะ
เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ประเด็นทางด้านค่าเงินเป็นประเด็นหลักที่นักลงทุนต่างจับตามอง 
ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน โดยมี 5 
ปัจจัยหลักท่ีต้องการหยิบยกมาน าเสนอตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ 
 ปัจจัยแรก อัตราดอกเบี้ย โดยจะมีสองส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ย 
และการเพ่ิมข้ึนของเงินทุน จากปัจจัยนี้ จะเห็นว่า ทุกๆ สกุลเงินในโลก มีอัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งจูงใจใน
การเคลื่อนไหว ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวก าหนดโดยธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ ถ้าหากให้ปัจจัย
อ่ืนๆ คงที่ โดยปกตินักลงทุนจะกู้ยืมเงินจากประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ าเพ่ือไปลงทุนในประเทศที่มี
อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อธุรกรรมว่า The Carry trade ซึ่งผลที่ได้คือ ก าไรจากส่วน
ต่างอัตราดอกเบี้ย และได้ก าไรจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน จากการที่สกุลเงินของประเทศที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่า มักมีแนวโน้มที่จะแข็งค่า 
 ปัจจัยต่อมา การเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากปัจจัยนี้จะสะท้อนได้ว่า ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งกว่า หรือมีอัตราการขยายตัวที่ดีกว่ามีแนวโน้มที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพ่ือ
ช่วยยับยั้งการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อ และจากปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมาว่า อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะ
เป็นตัวดึงดูดกระแสเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามา และอุปสงค์ของเงินที่ค่อนข้างมากจะท าให้มูลค่าของ
เงินมากขึ้นด้วยนั่นเอง 
 ปัจจัยที่สาม ภูมิศาสตร์การเมือง  ความเสี่ยงทางเสถียรภาพทางการเมืองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
นักลงทุนต่างกังวล เนื่องจากกลัวว่าจะก่อให้เกิดอุปสรรค และความเสี่ยงต่อเงินทุน จึงมักจะโยกเงิน
ลงทุนออกไปก่อนจนกว่าจะเห็นความชัดเจน และมีเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาทาง
การเมืองยังเป็นปัญหาที่จะฉุดรั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อมายังค่าเงินตามปัจจัย
ข้างต้นที่ได้กล่าวถึงอีกด้วย 
 ปัจจัยที่สี่ การค้าและกระแสเงินทุน ในส่วนนี้ ควรแยกพิจารณา ว่าระหว่างรายได้จากการค้า
ระหว่างประเทศ กับกระแสเงินทุนจากต่างชาติที่เข้ามาลงทุน มีผลต่อมีปริมาณกระแสเงินทุนไหลเข้า
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ออกของประเทศมากน้อยแค่ไหนและอะไรมีผลมากกว่า เพราะทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนจะการ
เคลื่อนไหวไปตามผลกระทบนั้นมากกว่า 
 ปัจจัยสุดท้าย การควบรวมกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยที่สุดใน
การตัดสินใจทิศทางค่าเงินในระยะยาว แต่มีประสิทธิภาพมากส าหรับการเคลื่อนไหวของค่ าเงินใน
ระยะสั้น เนื่องจากเมื่อมีบริษัทในประเทศหนึ่ง จะซื้อสินทรัพย์ของบริษัทในอีกประเทศหนึ่ง ก็จะมี
ความจ าเป็นที่ต้องแลกเงินเป็นสกุลเงินนั้นเพ่ือใช้ในการช าระสินทรัพย์ดังกล่าว จากเหตุการณ์นี้จะท า
ให้ตลาดคาดการณ์ความผันผวนในระยะสั้นได้ว่า ค่าเงินสกุลที่เป็นที่ต้องการจะปรับตัวแข็งค่า 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธนากร กิตติวัฒนเกียรติ (2556) ศึกษานโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยใน
ประเทศไทย ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภท
อนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือน ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 
รวมเป็นระยะเวลา 60 เดือน มาเป็นข้อมูลในการศึกษาหาทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยใน
ประเทศไทย โดยก าหนดให้ตัวแปรอิสระได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟ้อ  
(IF) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ER) และ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) และใช้การทดสอบโดยโปรแกรมส าเร็จรูปช่วย
วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย เ ชิ ง เ ส้ น แ บ บ พ หุ คู ณ  ( Multiple Regression Analysis)  
เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามด้วยตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 พบว่าค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์สูง ซึ่งสามารถส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย โดยมีค่า R2=0.561 ซึ่งเข้าใกล้ 1 
ค่อนข้างปานกลาง แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาระดับ 56% ส่วนที่เหลือ
เกิดจากปัจจัยอื่นๆ 
 เจษฎา สาคร (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 5% คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ และอัตรา
เงินเฟ้อ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 5% คือ ปริมาณเงินที่แท้จริงในความหมายกว้าง และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ 5%  คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอเมริกา 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศท่ีแท้จริง (บาท/ดอลลาร์) และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 ธฤตมน ปริญญารักษ์ (2553) ศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย
นโยบายกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ข้อมูลเป็นรายไตรมาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึงปี 
พ.ศ. 2552 ขั้นตอนการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ การทดสอบความนิ่งของข้อมูล พบว่า 
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์มีความนิ่งของข้อมูลอยู่ในระดับ
เดียวกัน  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว  พบว่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับอัตราดอกเบี้ยธนาคารมีความสัมพันธ์แบบสองทิศทางผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้น พบว่ามีการปรับตัวในลักษณะเดียวกัน กล่าวคืออัตราดอกเบี้ย
นโยบายกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ มีการปรับตัวจากระยะสั้นเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาว 
และขั้นตอนสุดท้าย ทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลพบว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กันในทิศทาง
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เดียว กล่าวคือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ิมขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ
ธนาคารพาณิชย์เพิ่มข้ึน ไม่มีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรียก
เก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี , อัตราเงินเฟ้อ , อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร, อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ใช้ ข้อมู ลรายเดื อนจะมี ระยะเวลาในการศึ กษาระหว่างปี  พ .ศ . 2549 ถึ งปี  พ .ศ . 2558  
เป็นจ านวนทั้งหมด 120 ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เ พ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรอิสระที่เลือกทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ , อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรียกเก็บ
จากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี, อัตราเงินเฟ้อ, อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร, อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ กับตัวแปรตามคือ การเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศไทย โดยการน าข้อมูลที่รวบรวมมาได้มาท าการหาค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว จากนั้นจึงน าตัวแปรอิสระที่ผ่านการทดสอบ มาหาค่าความสัมพันธ์กับตัว
แปรตาม (อัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศไทย) โดยการท าสมการถดถอยอย่างง่าย  (Simple 
Regression) 
 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 
(MLR) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 5% จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อัตราดอกเบี้ย MLR กับอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย  มีความสัมพันธ์เท่ากับ 0.843 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันสูงในทิศทางเดียวกัน, ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ถูกปรับค่าแล้วเท่ากับ 0.708 หมายถึง อัตราดอกเบี้ย MLR สามารถอธิบาย
อัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ 70.80% ที่เหลืออีก 29.20% เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ, ค่า Sig. < 0.05 แสดงว่า 
อัตราดอกเบี้ย MLR กับ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง , ค่า a มีค่าเท่ากับ -
10.867 หมายถึง เมื่อตัวแปร x มีค่าเป็น 0 ตัวแปร y จะมีค่าเป็น -10.867, ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย b มีค่าเท่ากับ 1.9 หมายถึง ถ้า อัตราดอกเบี้ย MLR เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท าให้อัตราดอกเบี้ย
นโยบายเพ่ิมขึ้น 1.9 หน่วย หรือ การเปลี่ยนแปลงของ อัตราดอกเบี้ย MLR เพ่ิมขึ้น 1% จะท าให้
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ิมขึ้น 0.843% เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีดอกเบี้ย
ของเคนส์ ที่กล่าวไว้ว่า ความไหวตัวทางการเงินไม่ว่าจะเกิดทางด้านอุปสงค์ต่อเงินหรือด้านอุปทาน
ของเงินล้วนแล้วแต่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยทั้งสิ้นและการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ด อ ก เบี้ ย ก็ จ ะ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อี ก ด้ ว ย  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธฤตมน ปริญญารักษ์ (2553) ศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษา พบว่า อัตราดอกเบี้ย
นโยบายเป็นต้นเหตุของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
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อัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 5% จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อัตราเงินเฟ้อ INF กับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย  มีความสัมพันธ์เท่ากับ 0.593 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน, ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ถูกปรับค่าแล้วเท่ากับ 0.346 หมายถึง อัตราเงินเฟ้อ INF 
สามารถอธิบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ 34.60% ที่เหลืออีก 65.40% เกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ,  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่า Sig. < 0.05 แสดงว่า INF กับ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย มี
ความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง, ค่า a มีค่าเท่ากับ 1.988 หมายถึง เมื่อตัวแปร x มีค่าเป็น 0 ตัวแปร y 
จะมีค่าเป็น 1.988 , ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย b มีค่าเท่ากับ 0.280 หมายถึง ถ้า อัตราเงินเฟ้อ INF 
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ิมขึ้น 0.280 หน่วย หรือ การเปลี่ยนแปลงของ 
อัตราเงินเฟ้อ INF เพ่ิมขึ้น 1% จะท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น 0.593% เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Fisher Effect กล่าวคือหากในระบบเศรษฐกิจมีอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิม
สูงขึ้น จากอุปสงค์มวลรวมเพ่ิมข้ึน รัฐบาลจึงต้องแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อด้วยการปรับดอกเบี้ยนโยบาย
เพ่ิมข้ึน ส่งผลท าให้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารเพ่ิมสูงตาม เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน เกิดความ
ต้องการที่จะฝากเงินกับธนาคารมากกว่าจะถือไว้ในมือเพ่ือน าไปจับจ่ายใช้สอย หรือกักตุนสินค้า เมื่อ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น ประชาชน หน่วยงาน ธุรกิจ จะมีการชะลอการขอสินเชื่อมากกว่ามีความ
ต้องการขอสินเชื่อ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร กิตติวัฒนเกียรติ (2556) ศึกษานโยบาย
เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า อัตราเงินเฟ้อ มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ 
เจษฎา สาคร (2559) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 5% จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
อัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร INTERBANK กับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มี
ค ว าม สั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ  0 .9 9 4  แ ส ด งว่ า มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั น สู ง ใน ทิ ศ ท า ง เดี ย ว กั น ,  
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ถูกปรับค่าแล้วเท่ากับ 0.987 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่าง
ธนาคาร INTERBANK สามารถอธิบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ 98.70% ที่เหลืออีก 1.30% เกิดจาก
สาเหตุอ่ืนๆ , จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่า Sig. < 0.05 แสดงว่า INTERBANK กับ อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง , ค่า a มีค่าเท่ากับ 0.144 หมายถึง เมื่อตัวแปร x  
มีค่าเป็น 0 ตัวแปร y จะมีค่าเป็น 0.144 , ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย b มีค่าเท่ากับ 0.972 หมายถึง  
ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร INTERBANK เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท าให้อัตราดอกเบี้ย
นโยบายเพ่ิมขึ้น 0.972 หน่วย หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่าง ธนาคาร 
INTERBAK เพ่ิมขึ้น 1% จะท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ิมขึ้น 0.994% เป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในตลาดเงินระยะสั้น เพื่อ
ใช้ในการปรับสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ โดยธุรกรรมอาจจะอยู่ในรูปการกู้ยืมแบบจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม (At Call) หรือเป็นการกู้ยืมแบบมีก าหนดระยะเวลา ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่าง
ธนาคารมีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎา 
สาคร (2559) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ง
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ป ระ เท ศ ไท ย  ผ ล การศึ ก ษ าพ บ ว่ า  อั ต ราด อก เบี้ ย เงิ น กู้ ยื ม ระห ว่ า งธน าค ารพ าณิ ช ย์  
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (THB/USD) 
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 5% จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่าง
ค่ า เ งิ น บ า ท กั บ ค่ า เ งิ น ด อ ล ล า ร์ ส ห รั ฐ  T H B /U S D  กั บ อั ต ร า ด อ ก เบี้ ย น โ ย บ า ย  
มีความสัมพันธ์เท่ากับ 0.38 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันต่ าในทิศทางเดียวกัน , ค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจที่ถูกปรับค่าแล้วเท่ากับ 0.137 หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ THB/USD สามารถอธิบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ 13.70% ที่เหลืออีก 86.30%  
เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ , จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่า Sig. < 0.05 แสดงว่า THB/USD กับ อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง , ค่า a มีค่าเท่ากับ -3.130 หมายถึง เมื่อตัวแปร x  
มีค่าเป็น 0 ตัวแปร y จะมีค่าเป็น -3.130 , ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย b มีค่าเท่ากับ 0.176 หมายถึง  
ถ้า THB/USD เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ อัตราดอกเบี้ ยนโยบายเพ่ิมขึ้น 0.176 หน่วย หรือ  
การเปลี่ยนแปลงของ THB/USD เพ่ิมขึ้น 1% จะท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพ่ิมขึ้น 0.38% เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร กิตติวัฒนเกียรติ (2556) ศึกษานโยบาย
เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
กับอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศ
ไทย เป็นดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศไทย ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศกับ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความสัมพันธ์ = -0.036 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันต่ าในทิศทางตรงกันข้าม, 
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ถูกปรับค่าแล้วเท่ากับ -0.007 หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่
สามารถอธิบายอัตราดอกเบี้ยนโยบาย, จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่า Sig. > 0.05 คือ 0.70 
แสดงว่า GDP กับ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง,  ค่า a มีค่าเท่ากับ 2.717 
หมายถึง เมื่อตัวแปร x มีค่าเป็น 0 ตัวแปร y จะมีค่าเป็น 2.717,  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย b มีค่า
เท่ากับ -0.10 หมายถึง ถ้า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท าให้อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลดลง 0.10 หน่วย หรือ การเปลี่ยนแปลงของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP 
เพ่ิมขึ้น 1% จะท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลง 0.36% ซึ่งโดยความหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ คือ มูลค่าการผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมีค่า
เท่ากับมูลค่าเพ่ิม (Value Added) จากกิจกรรมการผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทุกประเภทใน
ขอบเขตพ้ืนที่ของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งในการค านวณรายได้ประชาชาติ (National Income) 
แ ล ะ ยั ง ถื อ เป็ น ตั ว วั ด ก า ร เ จ ริ ญ เติ บ โ ต ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เท ศ อี ก ด้ ว ย  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎา สาคร (2559) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก าหนด อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
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ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายใน
ประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และนักลงทุน สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจลงทุนได้ เพ่ือบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินในการประกอบธุรกิจต่างๆ ได้  แต่
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียง 5 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP), อัตราดอกเบี้ ย  MLR,  อัตราเงิน เฟ้อ ( INF), อัตราดอกเบี้ ย เงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร 
(INTERBANK),  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 
(THB/USD)  เท่านั้น ผู้สนใจควรท าการศึกษาข้อมูลอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียง 5 ปัจจัย ซึ่งข้อมูล
เป็นเพียงข้อมูลภายในประเทศ ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนผลกระทบที่มีต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
ในประเทศไทยได้เพียงพอนัก โดยการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิ จหรือ 
ตัวแปรอื่น เช่น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินในระบบเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการศึกษาควรเปลี่ยนช่วงเวลาการศึกษาตามข้อมูลที่มีการเก็บบันทึก เช่นศึกษาข้อมูลเป็นราย
ปี หรือรายไตรมาส เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลงค่าของข้อมูล และเกิดความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงหลักทรัพย์ใน
กลุ่มพลังงาน โดยศึกษาหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานเพ่ือช่วยประกอบการตัดสินใจ 
ลงทุนอย่างมีเหตุและผลโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี Capital Asset Pricing Model 2. เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน และอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 3. เพื่อประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์กลุ่ม 
 การวิจัยศึกษากลุ่มพลังงานในครั้ง นี้ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษากลุ่มพลังงานทั้ง หมด 12 
หลักทรัพย์ ได้แก่บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) BANPU บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
BCP  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) CKP บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) EGCO  บริษัท 
โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) GLOW   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) IRPC บริษัท พีทีจี เอ็น
เนอยี จ ากัด (มหาชน) PTG บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) PTT บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) PTTEP   บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด (มหาชน) SUPER บริษัท ซัสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) SUSCO บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) TOP โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมมา
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
ปริมาณ  ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ  
 ส่วนแรก คือ อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลใช้แทนหลักทรัพย์ที่
ปราศจากความเสี่ยง (Risk free Rate)   
 ส่วนที่สอง คือ ข้อมูลราคาปิดของตลาดหลักทรัพย์และราคาปิดของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน  
 ส่วนที่สาม คือ อัตราผลตอบแทนที่พยากรณ์โดยผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้แบบการ
ก าหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) และท าการเปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนที่พยากรณ์โดยเฉลี่ย เพ่ือประยุกต์ใช้ในการลงทุน 
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 ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน พบว่าให้อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานรายเดือนที่มีค่าสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการวิเคราะห์ความเสี่ยงหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน พบว่าหลักทรัพย์
กลุ่มพลังงาน มีระดับความเสี่ยงที่ สูงกว่าความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ก็ให้
ผลตอบแทนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น  
 ในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานมี 6 หลักทรัพย์จากจ านวน 12 หลักทรัพย์ ที่อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ EGCO, GLOW, BCP, SUSCO, PTG, SUPER และ
มี 6 หลักทรัพย์จากจ านวน 12 หลักทรัพย์ ที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ ากว่าตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คือ BANPU, CKP, PTTEP, IRPC, PTT, TOP ทุกหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่า ตลาดหลักทรัพย์ 
 ผลการวิเคราะห์หาค่าเบต้าในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน พบว่าค่าเบต้า แบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่มีค่าเบต้าน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มที่มีค่าเบต้ามากกว่าตลาดหลักทรัพย์  
หลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานที่มีค่าเบต้าน้อยกว่าตลาดหลักทรัพย์ มีจ านวน 6 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย 
BANPU,  EGCO, GLOW, PTTEP, CKP, PTT และ มีจ านวน 6 หลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน ที่มีค่า
เบต้ามากกว่าตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย PTG, TOP, BCP, IRPC, SUSCO และSUPER 
 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบว่า หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน มีระดับ
ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะทิศทางเดียวกันโดยหลักทรัพย์ โดยมี 
SUPER ให้อัตราผลตอบแทนสูงสุดมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับร้อยละ 5.89 ส่วน
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนต่ าที่สุด คือ BANPU ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับร้อยละ -3.70 
 หากดูระดับความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน กับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์พบว่า อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน มีระดับ
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ 
 ผลการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ต้องการตามตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ 
(CAPM) กับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน พบว่า หลักทรัพย์ใน
กลุ่มพลังงานมีอัตราผลตอบแทนตามทฤษฎีตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ต่ ากว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง จ านวน 6 หลักทรัพย์ได้แก่ BCP, EGCO, GLOW, PTG, SUPER, 
SUSCO แสดงว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์มีราคาต่ ากว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) และมี
หลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนตามทฤษฎีตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ สูงกว่ากว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงจ านวน 6 หลักทรัพย์ ได้แก่ BANPU, CKP, IRPC, PTT, PTTEP, 
TOP แสดงว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์มีราค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overvalued)  
 ค าส าคัญ : หลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ค่า
เบต้า แบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ 
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ABSTRACT 
 The study aims :  1.  To study the return and risk of securities in the energy 
sector by the rate of return and risk of securities on the Stock Exchange of Thailand 
and the energy security in the energy sector to help in decision making a cause and 
effect by using concepts and theories Capital Asset Pricing Model.  2.  To study the 
relationship of the energy yield securities and yield of the SET. 3. To assess the fair 
value of securities of energy.  
 Research studies in the energy sector.  This study was to study the energy 
sector including all 12 securities such as BANPU, BCP, CKP, EGCO, GLOW, IRPC , PTG, 
PTT, PTTEP, SUPER, SUSCO and TOP. 
 Using secondary data gathered from the Stock Exchange of Thailand and Bank 
of Thailand.  To analyze quantitative data, the data used in the study consisted of 
three parts. 
 The first is the rate of return on treasury bills and government bonds instead 
of risk-free securities (Risk free Rate). 
 The second part is more the closing price of the stock and the closing price 
of Energy Securities. 
The third section is the yield forecast by the study was to analyze the pricing of 
securities (Capital Asset Pricing Model: CAPM) and compared with a forecast average 
rate of return. 
 The study result on the Rate of Return and Risk of securities in the energy 
sector found that the return on average monthly energy security is higher than the 
yield of the SET.  
The risk analysis energy securities that there is a risk higher than the risk of the stock 
exchange. It returns higher when compared with risk increasing. 
 Securities in the energy sector with 6 out of 12 securities, yield is higher than 
the SET such as EGCO, GLOW, BCP, SUSCO, PTG and SUPER.  There are 6 out of 12 
securities, yield less than the SET such as BANPU, CKP, PTTEP, IRPC, PTT and TOP. All 
securities in the energy sector, with a standard deviation higher stock market. 
 The analysis result on the Beta securities in the energy sector found that the 
beta is divided into two groups which is group has a beta less than the stock market 
and group has a beta greater than the stock market. Stocks in the energy sector with 
beta less than the SET consist of six such as BANPU, EGCO, GLOW, PTTEP, CKP and 
PTT. Stocks in the energy sector with beta less than the SET consist of six such as 
PTG, TOP, BCP, IRPC, SUSCO and SUPER. 
 The correlation analysis result found that the energy sector securities has the 
relative level on the rate of return in the same direction with the SET by the highest 
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is SUPER by average return of 5. 89 percent per month, the lowest is BANPU by 
average return of -3.70 percent per month. 
 If we look at the relative level of yields of securities in the energy sector with 
the return of the SET found that yields of securities in the energy sector has a 
positive correlation with the return of the SET significantly. 
 A comparison of the yield required by securities pricing model (CAPM) to the 
yield expected on actual Energy Securities found that stocks in the energy sector, 
with the yield on the theoretical model to determine stock prices less than yields 
are expected to be the actual number six Securities are BCP, EGCO, GLOW, PTG, 
SUPER and SUSCO.  Indicating that the market price of the securities at a price less 
than it should be. (Undervalued) and six securities with yields based on theoretical 
models for pricing securities greater than expected rates of return on actual securities 
are BANPU, CKP, IRPC, PTT, PTTEP and TOP.  Indicating that the market price of 
securities mold is higher than it should be (Overvalued)  
 Key words: Energy securities and utilities group, Rate of Return, Risk, Beta and 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สืบเนื่องมาจากการวางแผนชีวิตและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
ประชากรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันการออมด้วยวิธีการฝากเงินให้ผลตอบแทนแนวโน้มลดลงและยังมีอัตรา
เงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องอีก ดังนั้นการออมอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะเอาชนะปัจจัยลบด้านต่างๆ ที่
จะท าให้กระแสเงินสดของเรามีความมั่นคงและงอกเงยขึ้นมาเพ่ือเป็นหลักประกันในชีวิตและมีเสี่ยง
น้อยสุด 
 เป้าหมายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่อาจให้
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่า ประเภทการฝากเงินกับธนาคาร และการซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
การลงทุนในหุ้นนี้ให้อัตราผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividend) และก าไรจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดจากส่วนต่างของราคาซื้อขายที่สูงกว่าราคาขาย (Capital Gain) ซึ่งอัตราผลตอบแทน
ที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้นนั้นไม่ว่าจะมาก หรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับความเสี่ยง (Risk) ของหุ้น ที่ท า
การลงทุนนั้นด้วย เรามาดูมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่คิดเป็นร้อยละในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2554-ธันวาคม 2558 จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 8 อุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากรและพลังงานมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอันดับที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนให้ความ
สนใจที่จะลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานสะท้อนให้เห็นว่าหลักทรัพย์มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากมีผู้
ซื้อและผู้ขายมากท าให้ง่ายต่อการเข้ามาซื้อและขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นที่
น่าสนใจ เนื่องจากในปัจจุบันพลังงานนั้นมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ในการพัฒนาเศรษฐกิจมี
ความต้องการใช้พลังงานมีอัตราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายหุ้นกลุ่ม
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อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง
ของหลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน E( Ri )  

พลังงานในตลาดหุ้นอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ราคาของหุ้นกลุ่มพลังงานอาจมีความผันผวนและ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ เช่นเดียวกับการลงทุนในรูปแบบอ่ืนหรือการลงทุนในหุ้นกลุ่มอ่ืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง ของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน และอัตรา
ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 3. เพ่ือประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน  
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน และอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
                       ตัวแปรต้น                                                                                
ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 โดยศึกษาการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานตามทฤษฎีแบบจ าลองการก าหนดราคา
หลักทรัพย์ (CAPM) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ มาท าการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาถึงราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
พลังงาน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ข้อมูลที่ศึกษาเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) รวบรวมจากข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (Rm) 

2. ดชันีราคาหุน้หลกัทรัพยก์ลุ่มพลงังาน  

              12 หลกัทรัพย ์(Ri) 

3. อตัราดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงัและพนัธบตัร

รัฐบาล 1ปี (Rf) 
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และอัตราดอกเบี้ยตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ย ระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน
ธันวาคม 2558 จากธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะมาจากหลักทรัพย์กลุ่มที่มีที่มีมูลค่าการซื้อขายและการเติบโตที่
สูง การศึกษานี้จะเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างหลักทรัพย์โดยเลือกตามหมวดธุรกิจ (Sector) กลุ่ม
พลังงาน (ENERG) ที่มีข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในช่วงที่ท าการศึกษา คือ เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือน
ธันวาคม 2558 มีหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้  BANPU, BCP, CKP, EGCO, GLOW, IRPC, PTG, PTT, 
PTTEP, SUPER, SUSCO และ TOP 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน , ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย, ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน รวบรวมจาก www.setsmart.com ของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราดอกเบี้ยตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล จากธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย หลังจากที่รวบรวมข้อมูลได้จะน ามาค านวณหาผลตอบแทนความเสี่ยง ของหลักทรัพย์
กลุ่มพลังงาน และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ การค านวณหาผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ ปราศจากความ
เสี่ยง และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์สถิติด้วยคอมพิวเตอร์ Statistical 
Package for the Social Sciences: SPSS Version 22 และ โปรแกรม Microsoft Excel 
 
สรุปผลการวิจัย 
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
 จากข้อมูลราคาปิดในแต่ละเดือนของตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานน ามา
ค านวณหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 
ตารางท่ี 4.1 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยและความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ต่างๆ 
 

หลักทรัพย์ 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

(ร้อยละ)  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(ร้อยละ) 

 

สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 
CV 

SET 0.48 4.70 9.79 
BANPU -3.70 14.66 -3.96 
BCP 1.26 7.78 6.15 
CKP -3.12 17.44 -5.60 
EGCO 0.78 5.52 7.06 
GLOW 1.00 7.06 7.08 
IRPC -0.25 9.31 -36.92 
PTG 4.53 12.49 2.76 
PTT -0.20 7.04 -35.25 
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PTTEP -1.50 7.36 -4.90 
SUPER 5.89 26.19 4.44 
SUSCO 3.80 20.23 5.33 
TOP 0.09 8.63 99.16 

 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานที่ท าการศึกษา จากการค านวณ
พบว่า SUPER ให้อัตราผลตอบแทนสูงสุดมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับร้อยละ 5.89 ส่วน
ผ ล ต อบ แ ท น เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น ต่ า ที่ สุ ด  คื อ  BANPU ผ ล ต อบ แ ท น เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น เท่ า กั บ 
ร้อยละ -3.70 
 จากผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนที่ได้ของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน มีอัตราผลตอบแทนอยู่
ในเกณฑ์ที่สูงเฉลี่ยทั้ง 12 หลักทรัพย์เท่ากับร้อยละ 0.72 เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยร้อยละ 0.48 ค่าความเสี่ยง (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ได้ผลการศึกษา
ว่า SUPER จะมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดคือร้อยละ 26.19 และ EGCO จะมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ต่ าสุดคือร้อยละ 5.52 
  
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
 ค่าเบต้า (βi) แสดงให้ทราบว่าอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์หรือหลั กทรัพย์ใด 
เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์มากน้อยเพียงใด ในการศึกษานี้จึงหมายถึง
ค่าท่ีอธิบายความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าเมื่ออัตราผลตอบแทนของตลาดเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้อัตรา
ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ใดๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มากกว่าหรือน้อยกว่า
ตลาดเป็นจ านวนเท่าไร ผลค านวณที่ได้ของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน แสดงในตารางที่ 4.3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเบต้าของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน 
 
ค่าเบต้า ชื่อหลักทรัพย์ ชื่อย่อ 

 

< 1 บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) BANPU 0.384 

 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) EGCO 0.405 

 
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) GLOW 0.816 

 
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) PTTEP 0.906 

 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) CKP 0.996 

 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) PTT 0.999 

 = 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 1.000 
 > 1 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) PTG 1.115 

 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) TOP 1.159 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 
ค่าเบต้า ชื่อหลักทรัพย์ ชื่อย่อ 

 

 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) BCP 1.297 

 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) IRPC 1.378 

 
บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) SUSCO 1.655 

 
บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด (มหาชน) SUPER 2.290 

ที่มา: จากการค านวณด้วย EXCEL MICROSOFT OFFICE และ SPSS 

การทดสอบความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน และอัตราผลตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบว่า หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ทั้ง 12 
หลักทรัพย์มีระดับความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะทิศทางเดียวกัน โดย
หลักทรัพย์ BCP  มีระดับความสัมพันธ์มากที่สุด .782 และ BANPU มีระดับความสัมพันธ์น้อยที่สุด 
.123 หากดูระดับความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ดัชนีราคากลุ่มพลังงาน กับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์พบว่า อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน มีระดับ
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ 
 อัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ส าหรับใช้เป็นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง โดย
ได้น าข้อมูลรายงานอัตราดอกเบี้ยตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ระหว่ างเดื อนมกราคม 2554 ถึ ง เดื อนธัน วาคม 2558 ได้ ค่ า อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 2.50  
ต่อปี มาเฉลี่ยเป็นรายเดือน หรือร้อยละ 0.21 ต่อเดือน 
 อัตราผลตอบแทนรายเดือนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายเดือน ส าหรับใช้เป็นตัวแทนของ
อัตราผลตอบแทนตลาด (Rm) โดยได้น าข้อมูลรายงานอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งน าข้อมูลมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม 2554 ถึง
เดือนธันวาคม 2558 มาเฉลี่ยเป็นรายเดือน ได้ค่าอัตราผลตอบแทนตลาดร้อยละ 5.76 ต่อปี หรือร้อย
ละ 0.48 ต่อเดือน 
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ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน 
 ตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ 

if
R

m
RE

f
R

i
RE 






  )()(  

 
โดยที่  

 
)(

i
RE   คือ  อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการของหลักทรัพย์  

 
f

R  คือ  อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง 

   โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยตั๋วเงินคลังและพันธบัตร 
   รัฐบาล ซึ่งมีอัตรา ดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 0.21% ต่อเดือน (ธนาคาร 
   แห่งประเทศไทย) 

 )(
m

RE   คือ  อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการของตลาดหลักทรัพย์  

    โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด 
    หลักทรัพย ์
 

i
   คือ  ค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงความเสี่ยงที่เป็นระบบของหลักทรัพย์  

 
 ตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) นี้ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะอยู่บนเส้น 
Security Market Line (SML) ซึ่งหมายถึงอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการ ณ ระดับความเสี่ยง
ที่ เป็นระบบระดับหนึ่ง (β) หากผลค านวณอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง น้อยกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการตามทฤษฎีตัว แบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) นั่น
แสดงว่าหลักทรัพย์มีราคาของหลักทรัพย์นั้นอาจจะสูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overvalued) ในทาง
กลับกันนั้นหากหลักทรัพย์นั้นผลค านวณอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง มากกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการตามทฤษฎีตัวแบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) นั่น
แสดงว่าหลักทรัพย์มีราคาของหลักทรัพย์นั้นอาจจะต่ ากว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) อย่างไรก็
ตามผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเข้าสู่ดุลยภาพบนเส้น Security Market Line (SML) จนมีราคาที่
เหมาะสม (Fair Valued)  
 นักลงทุนสามารถน าผลการค านวณอัตราผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนต้องการตามทฤษฎีตัว
แบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) เทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง 
มาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ตามทฤษฎี (แสดงใน
ภาพประกอบที่ 4.2) ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 4.2 การประเมินราคาหลักทรัพย์เทียบกับตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ 
 

1. อัตราผลตอบแทนที่ต้องการตามตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ :  )(
i

RE
   

ต่ ากว่า 

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง :  แสดงว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์มี ราคาสูงกว่าที่
ควรจะเป็น (Undervalued)  

2. อัตราผลตอบแทนที่ต้องการตามตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ :  )(
i

RE    เท่ากับ 

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง :  แสดงว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์มี ราคาที่
เหมาะสมกับความเสี่ยง (Fair Valued)  

3. อัตราผลตอบแทนที่ต้องการตามตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ :  )(
i

RE   สูงกว่า 

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง :  แสดงว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์มี ราคาสูงกว่าที่
ควรจะเป็น (Overvalued)  
 ผลการค านวณอัตราผลตอบแทนที่ต้องการตามตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ และผล
การประเมินตัดสินใจเลือกลงทุน (ไม่ลงทุน)  
 
ตารางท่ี 4.5 อัตราผลตอบแทนตามตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน 
 
หลักทรัพย์ Rm Rf RP β 

  

การตัดสินใจลงทุน 

BANPU 0.48% 0.21% 0.27% 0.384 0.31% -3.70% 
Overvalued 

Stock 

BCP 0.48% 0.21% 0.27% 1.297 0.56% 1.26% 
Undervalued 

Stock 

CKP 0.48% 0.21% 0.27% 0.996 0.48% -3.12% 
Overvalued 

Stock 

EGCO 0.48% 0.21% 0.27% 0.405 0.32% 0.78% 
Undervalued 

Stock 

GLOW 0.48% 0.21% 0.27% 0.816 0.43% 1.00% 
Undervalued 

Stock 

IRPC 0.48% 0.21% 0.27% 1.378 0.58% -0.25% 
Overvalued 

Stock 
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PTG 0.48% 0.21% 0.27% 1.115 0.51% 4.53% 
Undervalued 

Stock 

PTT 0.48% 0.21% 0.27% 0.999 0.48% -0.20% 
Overvalued 

Stock 
 
ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 
หลักทรัพย์ Rm Rf RP β 

  

การตัดสินใจลงทุน 

PTTEP 0.48% 0.21% 0.27% 0.906 0.45% -1.50% 
Overvalued 

Stock 

SUPER 0.48% 0.21% 0.27% 2.290 0.83% 5.89% 
Undervalued 

Stock 

SUSCO 0.48% 0.21% 0.27% 1.655 0.66% 3.80% 
Undervalued 

Stock 

TOP 0.48% 0.21% 0.27% 1.159 0.52% 0.09% 
Overvalued 

Stock 
 
ที่มา: ภาคผนวก ก 
 
 จากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า หลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานมีอัตราผลตอบแทนตามทฤษฎี
ตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ ต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงจ านวน 6 
หลักทรัพย์ได้แก่  BCP, EGCO, GLOW, PTG, SUPER, SUSCO แสดงว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์มี
ราคาต่ ากว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) และมีหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนตามทฤษฎีตัวแบบ
การก าหนดราคาหลักทรัพย์ สูงกว่ากว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงจ านวน 6 หลักทรัพย์
ได้แก่ BANPU,  CKP, IRPC, PTT, PTTEP, TOP ที่ผลตอบแทนตามทฤษฎีตัวแบบการก าหนดราคา
หลักทรัพย์ มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง แสดงว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์มีรา
ค่าสูงกว่าทีค่วรจะเป็น (Overvalued)  
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ภาพประกอบที่ 4.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้  ผู้ลงทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในการลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนตามที่ตนเองต้องการ 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ในบางครั้งผู้
ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนจะต้องระมัดระวัง ดังนั้นความ
เสี่ยงจากการลงทุนเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับผู้ลงทุนในการพิจารณาลงทุน 
 หลักการพิจารณาว่าหลักทรัพย์ใดน่าสนใจลงทุนหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาภาพรวมของ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเป็นเท่าใด วิเคราะห์ดูว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย
ของหลักทรัพย์นั้นสูงหรือต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่ า
อัตราผลตอบแทนที่ได้นั้นสามารถชดเชยกับความเสี่ยงที่ได้รับสูงกว่าตลาดเพียงพอหรือไม่ ยิ่งผู้ลงทุน
ต้องการอัตราผลตอบแทนมากขึ้นเท่าใด ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนหนึ่งหน่วยหรือที่เรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ความแปร
ผัน  ( Coefficient of Variation : CV ) จึงเป็นตัวช่วยที่ดีเพ่ือลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุนลง 
และแนวคิดท่ีใช้วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและส่วนชดเชยความเสี่ยงที่นิยมใช้คือ ตัวแบบการก าหนด
ราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) แนวคิด CAPM จะท าให้ทราบอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังจะได้รับตามแนวคิด CAPM ตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) นี้ 
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะอยู่บนเส้น  Security Market Line (SML) ซึ่ งหมายถึ งอัตรา
ผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่ เป็นระบบระดับหนึ่ง (β) หากผลค านวณอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการตามทฤษฎีตัว 
แบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) นั่นแสดงว่าหลักทรัพย์มีราคาของหลักทรัพย์นั้น
อาจจะสูงกว่าที่ควรจะเป็น (Overvalued) ในทางกลับกันนั้นหากหลักทรัพย์นั้นผลค านวณอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการตามทฤษฎีตัว
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แบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) นั่นแสดงว่าหลักทรัพย์มีราคาของหลักทรัพย์นั้น
อาจจะต่ ากว่าที่ควรจะเป็น (Undervalued) อย่างไรก็ตามผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเข้าสู่ดุลย
ภาพบนเส้น Security Market Line (SML) จนมีราคาที่เหมาะสม (Fair Valued)  
       การศึกษาเรื่อง อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน จะเป็นข้อมูล
ให้กับผู้ลงทุนต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ
ศึกษาตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ในลักษณะอ่ืนต่อไป และผู้ลงทุนต้องพึงระลึกเสมอว่าการ
ลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องตัดสินข้อมูลให้มั่นใจก่อนการตัดสินใจลงทุน  
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิจัย ผลลัพธ์ของการศึกษาที่ได้มาเป็นการน าเอาข้อมูลในอดีต
(Historical Data) มาท าการศึกษา ดังนั้นผลการวิจัยที่ได้ เป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต และ
น ามาใช้ส าหรับการพยากรณ์ในอนาคต ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะข้อมูลในอดีตไม่
สามารถพยากรณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นย า 100% เนื่องจากบริบทที่ต่างกัน จะน ามาซึ่ง
ผลลัพทธ์แตกต่างกัน ดังนั้นการน าตัวแบบการก าหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) มาใช้กับประเมิน
หลักทรัพย์ ต้องมีความรอบคอบในการเลือกตัวแทนหลักทรัพย์ของกลุ่มหลักทรัพย์ และช่วงเวลาที่จะ
ศึกษาให้เหมาะสม  
 2. การลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์นั้นจะพิจารณาลงทุนโดยใช้เพียงอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอส าหรับการตัดสินใจ เนื่องจากยังมีอีกหลายปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อีกมากมาย มีงานวิจัยที่พบว่านอกจากเรื่องความเสี่ยง ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ 
ที่ผู้ลงทุนต้องน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ อาทิ อัตราเงินเฟ้อ P/E นโยบายของรัฐ ภาษี 
อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ ท าให้ผู้ลงทุนควรท าการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆอย่างเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) และการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค (Technical Analysis)  
 3.การวิจัยควรศึกษาทฤษฎีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
หลายๆทฤษฎีน าผลมาเปรียบเทียบเพ่ือความแม่นย ายิ่งขึ้น ไม่ใช่ใช้เพียงแค่ตัวแบบการก าหนดราคา
หลักทรัพย์ (CAPM) เป็นแนวทางการตัดสินใจส าหรับผู้ลงทุน ยังมีเครื่องมือทางการเงินอ่ืนๆ เช่น 
Sharp Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’ Alpha เป็นต้น 
 4.ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
หลักทรัพย์หลายๆกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย: 

กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย 
FACTORS INFLUENCING HAPPINESS IN PERSONAL SALE WORKING: A CASE STUDY 

OF THAI COSMETICS MANUFACTURERS FIRMS 
ผุสดี วังฆนานนท์ 

นักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
 
บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน
ขาย: กรณี ศึกษาบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย โดยตัวแปรต้นที่ จะท าการศึกษาในครั้ งนี้  
ได้ประยุกต์ใช้หลักการของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่าด้วยการสร้าง
ความสุขในที่ ท างาน 8 ประการ (Happy 8 Workplace) ได้ แก่  1) สุ ขภาพดี  2)หาความรู้  
3)ครอบครัวดี 4) น้ าใจงาม 5) ใช้เงินเป็น 6) การผ่อนคลาย 7) สังคมดี และ 8) การมีคุณธรรม 
ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความสุขของพนักงานขายที่ประกอบไปด้วย ความรู้สึกสนุกกับงานที่ท า ความ
พึงพอใจในงานที่ท า และมีความภูมิใจกับงานที่ท า โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน 
ต าแหน่งพนักงานขายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จาก
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 120 บริษัท ส าหรับกลุ่มตัวอย่างจะสุ่มจากบริษัททั้งหมด บริษัทละ 3 
คน โดยใช้แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์และโทรศัพท์ก ากับอีกครั้ง ได้ข้อมูลตอบกลับทั้งหมด 312 
ข้ อ มู ล  จ า ก ก า ร ส่ ง ไป  360 ฉ บั บ  ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล พ บ ว่ า  
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี การศึกษา
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่จะท างานในต าแหน่งพนักงานขาย และได้รับ
ผลตอบแทนต่อเดือน 15,000-25,000 บาทต่อเดือน ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านการสร้าง
ความสุขในที่ท างาน 8 ประการ ที่มีต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย ปรากฏว่ามีอ านาจใน
การท านาย  (Adjusted R-square) ในระดับ 18.4% โดยมีเพียง 5 ตัวแปรจาก 8 ตัวแปร ที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย ได้แก่ สุขภาพดี  หาความรู้  น้ าใจงาม การผ่อนคลาย 
และสังคมด ี
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ABSTRACT 
 This research aims to find the factors that influence pleasure in the 
performance of sales staff:  a case study of Thailand cosmetic manufacturers.  The 
variables that will be studied applied of the principle of Department of Health. With 
the creation of happiness at work eight reasons (Happy 8 Workplace) : 1) health, 2) 
knowledge, 3)  family, 4)  kindness, 5)  money, 6)  relaxation,  
7) social, and 8) morality. The variables include the delight of the staff consists of a 
sense of fun to work and satisfaction and proud with the work done. The population 
in this study is a staff employee of the manufacturer of cosmetics; Thailand which 
has received GMP certification from the Ministry of Health 120 companies for 
samples randomly from all of the three people using questionnaires Postal sent and 
followed by telephone again.  Get back all the information from the 312 to  
360 copies of data analysis showed that personal factors that most respondents 
were female.  Mostly in the age 31-40 years, most studies in undergraduate.  Most 
work in a salesman and they have 15,000-25,000 baht income per month.  The 
analysis of the factors influencing happiness at work the eighth on enjoyed the work 
of the sales staff. It appears that with the power of prediction (Adjusted R-square) in 
18.4% , with only five out of eight variables, variables that influence pleasure in the 
work of the staff, including health, knowledge, kindness, relaxation and social factor 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากอดีตที่เป็นไปอย่างเรียบ
ง่าย ไม่ซับซ้อน องค์กรก็สามารถด าเนินอยู่ ได้  แต่ปั จจุบันสภาพการแข่ งขัน ใน เชิ งธุรกิจ 
มีมากขึ้น ทุกธุรกิจต่างแข่งขันและดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่มีการเปิดประตู  
สู่ เศรษฐกิจอาเซียน แต่ละองค์กรต่างก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในเชิง 
การแข่งขันมากขึ้น สร้างกลยุทธ์ต่างๆ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและองค์กรในการเข้าสู่ตลาด
อาเซียน มีเกณฑ์ในการพิจารณาและสรรหาบุคลากรที่มากขึ้น บุคลากรในองค์กรเกิดความตื่นตัวใน
การท างานมากขึ้น  ได้ รับการมอบหมายความรับผิดชอบที่ เพ่ิมขึ้น  มีความกดดันมากขึ้น  
ซึ่งบางครั้งอาจท าให้เกิดความเครียดในการท างาน ท าให้ไม่มีความสุขในการท างาน (ธนวรรณ  
ตั้งเจริญกิจสกุล และ ณกมล จันทร์สม, 2557: 696) 
 มูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ถนอมผิว ไทยไปในกลุ่มประเทศ
อาเซียนนั้น ในปี 2557 มี มูลค่ารวมกว่า 34,097 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2556 ที่ 3.54% โดยจะ
เติบโตยิ่งขึ้นเมื่อเปิดเขตการค้าเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) [1] ผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย
จึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับแนวโน้มตลาดในอนาคต ทั้งทางด้านการผลิต และการตลาด 
ส าหรับในด้านการตลาดยังมีปัญหาหรืออุปสรรคในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
ของราชการ การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ และปัญหาที่เกิดจากภายใน
องค์กรเอง หนึ่งในปัญหาที่ส าคัญส าหรับธุรกิจแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ก็คือ พนักงานขาย 
(Personal Sale) ซึ่งเป็นพนักงานที่มีบทบาทส าคัญต่อความอยู่รอดของบริษัท แต่ต าแหน่งพนักงาน
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ขายถือเป็นต าแหน่งที่มีการเข้าออกบ่อยที่สุดขององค์กร [2] ท าให้การดูแลลูกค้าไม่มีความต่อเนื่อง 
และอาจสร้างความไม่พึงพอใจของลูกค้า จนกระทั่งเปลี่ยนใจไปใช้บริการของบริษัทคู่แข่งได้ ส่งผลต่อ
ความเติบโตของยอดขายในระยะยาว 
 ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา โดยเฉพาะความสุขในการท างานเนื่องจากในเวลาหนึ่งวัน
ของคนส่วนใหญ่นั้นอยู่กับการท างานมากที่สุด หากบุคคลหนึ่งในองค์กรท างานอย่างไม่มีความสุข ก็
จะส่งผลต่อบรรยากาศในที่ท างานได้ หากทุกคนในองค์การต่างก็ไม่มีความสุขในการท างาน สภาพ
บรรยากาศในที่ท างานก็จะตึงเครียด ต่างคนต่างไม่สนใจกัน ความร่วมมือระหว่างกันก็ยากท่ีจะเกิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์ เกิดความขัดแย้งง่ายขึ้น การด าเนินงานขององค์กรก็ยากที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอนจิตใจของบุคลากรในองค์การ ยิ่งเกิดภาวะความเครียดความกดดันมากขึ้ น
เท่าไหร่ ก็ยิ่งบั่นทอนสุขภาพจิตมากข้ึนเท่านั้น ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยของสุขภาพกายตามมา ท า
ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานลดลง หากการเจ็บป่วยนั้นทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
องค์การอาจสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มากด้วยความรู้และความสามารถไปอย่างน่าเสียดาย แต่ในทาง
กลับกัน ถ้าทุกคนในองค์การต่างมีความสุขในการท างาน ก็จะพบกับบรรยากาศที่ดีในที่ท างาน เห็น
รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพที่ดี ความร่วมมือร่วมใจกันในการท างาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิด
พลังในทิศทางบวก เกิดความรู้สึกอยากมาท างาน ผลการด าเนินงานย่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดความผูกพันในงาน ลดอัตราการออกจากงาน (ธนวรรณ ตั้งเจริญกิจสกุล และ 
ณกมล จันทร์สม, 2557: 696) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน
ขาย: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย เพ่ือที่จะน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร 
โดยเฉพาะพนักงานขาย ให้มีความสุขในการท างานและสร้างความภักดีต่อบริษัท อันส่งผลให้ยอดขาย
ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด โดยตัวแปรต้นที่จะท าการศึกษาใน
ครั้งนี้ จะประยุกต์ใช้หลักการของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่าด้วย
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม สุ ข ใ น ที่ ท า ง า น  8 ป ร ะ ก า ร  [ 3] (Happy 8 Workplace)  ไ ด้ แ ก่  
1) สุขภาพดี 2)หาความรู้ 3)ครอบครัวดี 4)น้ าใจงาม 5)ใช้เงินเป็น 6)การผ่อนคลาย 7)สังคมดี และ  
8)การมีคุณธรรม ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความสุขของพนักงานขาย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือค้นหาปัจจัยด้านการสร้างความสุขในที่ท างาน ที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน
ของพนักงานขาย 
 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
 H1: ปัจจัยด้านสุขภาพดี มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย 
 H2: ปัจจัยด้านหาความรู้ มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย 
 H3: ปัจจัยด้านครอบครัวดี มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย 
 H4: ปัจจัยด้านน้ าใจงาม มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย 
 H5: ปัจจัยด้านใช้เงินเป็น มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย 
 H6: ปัจจัยด้านการผ่อนคลาย มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย 
 H7: ปัจจัยด้านสังคมดี มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย 
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 H8: ปัจจัยด้านการมีคุณธรรมมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน ต าแหน่ง
พนักงานขายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ปัจจัยด้านการสร้างความสุขในที่ท างาน 8 ประการ ในการท างาน ที่
มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย 
 3. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือนตุลาคม 
พ.ศ.2559 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
1.5 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 จากความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา และปัจจัยด้านการสร้างความสุขในที่ท างาน 8 
ประการสามารถเขียนเป็นภาพกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

(ตัวแปรอสิระ) (ตัวแปรตาม) 

ความสุขในการท างาน 

1) รู้สึกสนุกกบังานท่ีท า  

2) ความพึงพอใจในงานท่ีท า  

3) มีความภูมิใจกบังานท่ีท า 

1. สุขภาพดี 

2. หาความรู้ 

3. ครอบครัวดี 

4. น ้ าใจงาม 

5. ใชเ้งินเป็น 

6. การผอ่น

คลาย 
7. สงัคมดี 

8. มีคุณธรรม 
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 จากภาพประกอบที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีตัวแปรต้น 8 ตัวได้แก่  
1) สุขภาพดี 2) หาความรู้ 3) ครอบครัวดี 4) น้ าใจงาม 5) ใช้เงินเป็น 6) การผ่อนคลาย 7) สังคมดี 
และ 8) การมีคุณธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 1 ตัว คือ ความสุขในการท างาน ประกอบด้วย  
1) รู้สึกสนุกกับงานที่ท า 2) ความพึงพอใจในงานที่ท า 3) มีความภูมิใจกับงานที่ท า 
 
 
 
 
2.1 ความสุขในการท างาน 
 ดัชนีวัดความสุขนี้ ดัดแปลงจากบทความของ ประพนธ์ ผาสุกยืด (2552) โดยใช้ดัชนีทั้งหมด 
3 ตัว เพื่อวัดความสุขในการท างาน ประกอบด้วย 
 1. รู้สึกสนุกกับงานที่ท า 
 2. ความพึงพอใจในงานที่ท า 
 3. มีความภูมิใจกับงานที่ท า 
 จากการวิเคราะห์เบื้องต้น จึงสรุปได้ว่า ดัชนีความสุขในการท างานของงานวิจัยนี้ ประกอบ
ไปด้วย ความรู้สึกสนุก ความพึงพอใจ และความภูมิใจกับงานที่ท า 
 
2.2 ปัจจัยการสร้างความสุขในที่ท างาน 8 ประการ 
 ดลฤดี สุวรรคีรี (2550) กล่าวว่า เครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสุขในชีวิตของคนท างาน คือ 
Happy 8 ประกอบด้วย Happy Body (สุขภาพดี ), Happy Heart (น้ าใจงาม), Happy Soul  
(ทางสงบ), Happy  Relax (ผ่อนคลาย), Happy Brain (หาความรู้), Happy Money (ปลอดหนี้), 
Happy Family (ครอบครัวดี), และ Happy Society (สังคมดี) 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือค้นหาปัจจัยในการสร้างความสุขในการท างานของพนักงานขาย กรณีศึกษา
ผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการ
สรุปผลการวิจัย 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ พนักงานขายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 120 บริษัท (กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง กระทรวงสาธารณสุข , 2559) ซึ่ง
ไม่ทราบจ านวนแน่ชัด เนื่องจากแต่ละบริษัทมีจ านวนพนักงานขายต่างกัน แต่จากการส ารวจเบื้องต้น 
ส่ ว น ให ญ่ บ ริ ษั ท จ ะ มี พ นั ก ง า น ข า ย ป ร ะ ม า ณ  3-8 ค น  ดั ง นั้ น ป ร ะ ช า ก ร ใน ที่ นี้ 
จงึประมาณได้ว่ามีไม่เกิน 1,000 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานขายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปในการก าหนดขนาดของกลุ่ม
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ตัวอย่างของ Taro Yamane (ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) จากประชากร 1,000 คน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% หรือมีระดับความคลาดเคลื่อนท่ี 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 286 คน 
 จากนั้นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (systematic random 
sampling) โดยจะเก็บข้อมูลทุกบริษัท (120 บริษัท) โดยการแจกแบบสอบถามให้พนักงานขาย 
บริษัทละ 3 คน จากรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข รวม
จ านวน 360 คน จากการเก็บข้อมูลจริงได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ านวน 312 ฉบับ ซึ่งมากกว่า
จ านวนที่ก าหนดไว้คือ 286 คน 
 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. พัฒนาแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (IOC) ด้านความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 3. ทดลองใช้ (Try out) ด้วยการแจกแบบสอบถาม 30 ชุด แล้วหาค่า Reliability 
 4. เกบ็ข้อมูลจริง โดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง 
 5. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของพนักงานขาย: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 4 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง รายได้ 
จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบวัดทัศนคติเพ่ือวัดปัจจัยการสร้างความสุขในที่ท างาน 8 ประการ ที่มีต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานขาย จ านวน 24 ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อความสุขในที่ท างาน จ านวน 3 ข้อ 
 ทั้งตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะข้อมูลเป็นแบบช่วง (Interval Scale) ซึ่งก าหนดการ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในการบรรยายข้อมูล และน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสร้างความสุขในที่ท างาน 8 ประการ ที่มีต่อความสุขใน
การท างานของพนักงานขาย และความคิดเห็นต่อความสุขในที่ท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายข้อมูล และน าเสนอในรูปตารางประกอบความ
เรียง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านการสร้างความสุขในที่ท างาน 8 ประการ ที่มีต่อความสุข
ในการท างานของพนักงานขาย โดยใช้สถิติสมการถดถอยพหุคุณ (Multiple regressions) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
 
ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
 

Ge Gender Frequency Percent 
ชาย 102 32.7 
หญิง 210 67.3 

Total 312 100.0 
 
 จากตารางที่  4.1 และภาพประกอบที่  4.1 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านเพศ โดยที่พนักงานขายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 67.3 ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 32.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.1 สัดส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
 
 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 
 
ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 
 

Age Frequency Percent 
ต่ ากว่า 30 ปี 91 29.2 
31-40 ปี 153 49.0 
41-50 ปี 54 17.3 
50 ปีขึ้นไป 14 4.5 

Total 312 100.0 
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 จากตารางที่  4.2 และภาพประกอบที่  4.2 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านอายุ โดยที่พนักงานขายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 49.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.2 สัดส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 
 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการศึกษา 
 

Education Frequency Percent 
มัธยมตอนต้น 4 1.3 
มัธยมตอนปลาย/ปวส. 73 23.4 
ปริญญาตรี 225 72.1 
สูงกว่าปริญญาตรี 10 3.2 

Total 312 100.0 
 
 จากตารางที่  4.3 และภาพประกอบที่  4.3 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านการศึกษา โดยที่พนักงานขายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 72.1 
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ภาพประกอบที่ 4.3 สัดส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา 
 
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน 
 
ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน 
 

Job Position Frequency Percent 
พนักงานขาย 262 84.0 
หัวหน้าพนักงานขาย 42 13.5 
ผจก. ฝ่ายขาย 8 2.6 

Total 312 100.0 
 
 จากตารางที่  4.4 และภาพประกอบที่  4.4 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน โดยที่พนักงานขายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นพนักงานขาย โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.4 สัดส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านต าแหน่งงาน 
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 5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได้ 
 
ตารางท่ี 4.5 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได้ 
 

Income Frequency Percent 
ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน 64 20.5 
15,000-25,000 บาท/เดือน 197 63.1 
25,001-50,000 บาท/เดือน 41 13.1 
มากกว่า 50,000 บาท/เดือน 10 3.2 

Total 312 100.0 
 
 จากตารางที่  4.5 และภาพประกอบที่  4.5 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านรายได้ โดยที่พนักงานขายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 15,000-25,000 บาท/เดือน โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 63.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.5 สัดส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได้ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสร้างความสุขในที่ท างาน 8 ประการ ที่
มีต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสร้าง

ความสุขในที่ท างานและปัจจัยความสุข 
 
ปัจจั
ย 

สุขภาพ 
1 

สุขภาพ 
2 

สุขภาพ 
3 

ความ
รู้ 1 

ความ
รู้ 2 

ความ
รู้ 3 

น้ าใจ 1 น้ าใจ 2 น้ าใจ 3 

Me
an 

3.93 3.88 3.93 3.81 3.83 3.86 3.89 3.85 3.93 

SD. 1.055 .979 1.093 1.063 .986 .971 .885 .970 .840 
ปัจจั
ย 

ผ่อน
คลาย 1 

ผ่อน
คลาย 2 

ผ่อน
คลาย 3 

สังคม 
1 

สังคม 
2 

สังคม 
3 

ความสุ
ข 1 

ความสุ
ข 2 

ความสุ
ข 3 

Me
an 

3.83 3.89 3.88 3.83 3.64 3.77 3.80 3.86 4.01 

SD .953 .991 .999 1.039 1.018 1.041 .941 .942 .930 
ปัจจั
ย 

ครอบค
รัว 1 

ครอบค
รัว 2 

ครอบค
รัว 3 

ใช้เงิน 
1 

ใช้เงิน 
2 

ใช้เงิน 
3 

คุณธรร
ม 1 

คุณธรร
ม 2 

คุณธรร
ม 3 

Me
an 

4.01 3.97 3.81 3.81 3.92 3.86 3.68 3.57 3.89 

SD 1.047 1.014 1.063 1.063 .831 .889 .896 .901 .885 
 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยการสร้างความสุขในที่ท างานและปัจจัยความสุข ซึ่งค่าเฉลี่ยความสุขที่3 มีค่ามากที่สุด
คือ 4.01 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 ส่วนค่าเฉลี่ยสังคมที่2 มีค่าน้อยที่สุดคือ 3.64 โดยมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.018 สรุปได้ว่า ระดับความคิดเห็นทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 3.41-4.20) 
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4.3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านการสร้างความสุขในที่ท างาน 8 ประการ ที่มีต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานขาย 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าความสามารถในการอธิบายตัวแปรตาม 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .452a .205 .184 .74698 

a. Predictors: (Constant), คุณธรรม, ความรู้, ผ่อนคลาย, น้ าใจ, สังคม, สุขภาพ, ใช้เงิน, ครอบครัว 
 
 จากการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter ได้ผลดังตารางที่ 4.7 แสดงค่า
ความสามารถในการอธิบายตัวแปรตาม (Adjusted R Square) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 18 เปอร์เซ็นต์ 
ตารางท่ี 4.8 ตาราง ANOVAa 
 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig.  

1 Regression 43.524 8 5.440 9.750 .000b 
 Residual 169.069 303 .558   

 Total 212.593 311    
a. Dependent Variable: ความสุข 
b. Predictors: (Constant), คุณธรรม, ความรู้, ผ่อนคลาย, น้ าใจ, สังคม, สุขภาพ, ใช้เงิน, ครอบครัว 
 
 จากตารางที่ 4.8 แสดงค่าความแปรปรวน ซึ่งจากค่า Sig.<0.05 แสดงว่า ตัวแปรต้น ได้แก่ 
ปัจจัยการสร้างความสุขทั้ง 8 ประการ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความสุขในการท างาน 
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ตารางท่ี 4.9 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอยพหุคูณ 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e 
VIF 

1 (Constant) 1.634 .286  5.715 .000   
สุขภาพ* .042 .076 .046 .548 .584* .371 2.693 
ความรู้* -.041 .076 -.045 -.544 .587* .380 2.634 
ครอบครัว .069 .083 .073 .832 .036 .341 2.928 
น้ าใจ* .240 .094 .206 2.538 .612* .397 2.518 
ใช้เงินเป็น .188 .087 .176 2.151 .032 .394 2.539 
ผ่อนคลาย* .064 .071 .066 .907 .365* .489 2.046 
สังคม* -.149 .080 -.143 -1.854 .065* .442 2.261 
คุณธรรม .167 .090 .155 1.866 .033 .381 2.628 

 
 จากตารางที่ 4.9 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่คัดเลือกเข้าสมการ ได้แก่ สุขภาพดี  
หาความรู้ น าใจ ผ่อนคลาย และสังคม ส่วนค่า Tolerance มีค่าเกิน 0.1 และค่า VIF ไม่เกิน 10  
แสดงว่า สมการไม่ เกิดปัญหา Multi Collinearity สามารถสรุปสมการถดถอยของปั จจัย  
ด้านความสุข คือ 
 ความสุขในที่ท างาน = 1.634 + 0.42 สุขภาพดี + 0.69 หาความรู้ + 0.167 น้ าใจงาม + 
0.64 การผ่อนคลาย-0.149 สังคมด ี
 



537 
 

4.4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 จากผลการวิเคราะห์สมการเชิงเส้นพหุคูณ แสดงให้เห็นว่าสมการมีการคัดเข้าตัวแปรอยู่
ทั้งหมด 5 ตัวแปร ดังนั้นอีก 3 ตัวแปรจึงถือว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ หรือตัวแปรเหล่านั้นไม่
มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานนั้นเอง 
 
ตารางท่ี 4.10 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมุติฐาน ยอมรับ ปฏิเสธ 
H1: ปัจจัยด้านสุขภาพดี มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน
ของพนักงานขาย 

  

H2: ปจัจัยด้านหาความรู้ มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน
ของพนักงานขาย 

  

H3: ปัจจัยด้านครอบครัวดี มีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของพนักงานขาย 

  

H4: ปัจจัยด้านน้ าใจงาม มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน
ของพนักงานขาย 

  

H5: ปัจจัยด้านใช้เงินเป็น มีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของพนักงานขาย 

  

H6: ปัจจัยด้านการผ่อนคลาย มีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของพนักงานขาย 

  

H7: ปัจจัยด้านสังคมดี มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน
ของพนักงานขาย 

  

H8: ปัจจัยด้านการมีคุณธรรมมีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของพนักงานขาย 

  

 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน
ขาย: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย เพ่ือที่จะน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร 
โดยเฉพาะพนักงานขาย ให้มีความสุขในการท างานและสร้างความภักดีต่อบริษัท อันส่งผลให้ยอดขาย
ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด โดยตัวแปรต้นที่จะท าการศึกษาใน
ครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้หลักการของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่าด้วย
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม สุ ข ใ น ที่ ท า ง า น  8 ป ร ะ ก า ร  ( Happy 8 Workplace)  ไ ด้ แ ก่  
1) สุขภาพดี 2) หาความรู้ 3) ครอบครัวดี 4) น้ าใจงาม 5) ใช้เงินเป็น 6) การผ่อนคลาย 7) สังคมดี 
และ 8) การมีคุณธรรม ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความสุขของพนักงานขายที่  ประกอบไปด้วย 
ความรู้สึกสนุกกับงานที่ท า ความพึงพอใจในงานที่ท า และมีความภูมิใจกับงานที่ท า โดยประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้  คือ พนักงาน ต าแหน่งพนักงานขายของบริษัทผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย  
ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 120 บริษัท ส าหรับ 
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กลุ่มตัวอย่างจะสุ่มจากบริษัททั้งหมด บริษัทละ 3 คน โดยใช้แบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์และ
โทรศัพท์ก ากับอีกครั้ง ได้ข้อมูลตอบกลับทั้งหมด 312 ข้อมูล จากการส่งไป 360 ฉบับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 67.3) อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 49) การศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 72.1) โดยส่วนใหญ่จะท างานในต าแหน่งพนักงานขาย (ร้อยละ 84) และ
ได้รับผลตอบแทนต่อเดือน 15,000-25,000 บาทต่อเดือน ส าหรับผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น 
ทุกตัวแปรจะอยู่ในเกณฑ์ระดับ 4 (ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20) ซึ่งหมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
และผลการวิ เคราะห์ อิทธิพลขอ งปั จจั ยด้ านการสร้างความสุ ข ในที่ ท างาน  8 ประการ  
ที่มีต่อความสุขในการท างานของพนักงานขาย ปรากฏว่ามีอ านาจในการท านาย (Adjusted R-
square) ในระดับ 18.4% โดยมีเพียง 5 ตัวแปรจาก 8 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน
ของพนักงานขาย ได้แก่ สุขภาพดี หาความรู้ น้ าใจงาม การผ่อนคลาย และสังคมดี ซึ่งสามารถเขียน
เป็นสมการถดถอยเชิงเส้นได้ดังนี้ 
 
ความสุขในที่ท างาน = 1.634 + 0.42 สุขภาพดี + 0.69 หาความรู้ + 0.167 น้ าใจงาม + 0.64 
การผ่อนคลาย – 0.149 สังคมดี 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านการสร้างความสุขในที่ท างาน 8 ประการ ที่มีต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานขาย ด้วยสมการถดถอย ท าให้ทราบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานขาย ได้แก่ สุขภาพดี หาความรู้ น้ าใจงาม การผ่อนคลาย และ
สังคมดี ซึ่งในส่วนของสังคมดีนั้นกลับมีอิทธิพลเชิงลบ ซึ่งหมายถึง สังคมดีไม่ ได้ท าให้ความสุขในการ
ท างานเพ่ิมขึ้น ในทางกลับกัน อาจท าให้ความสุขลดลงได้ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ ศุภกิตต์  
กิจประพฤทธิ์กุล (2553: 52-55) และนฤมล แสวงผล (2554: 73-78) ที่ว่าการยอมรับนับถือจะเป็น
ปัจจัยในการสร้างความสุขในที่ท างาน จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับข้อนี้ว่า การได้รับการยอมรับนับถือนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจมากกว่า แต่ในมุมที่บริษัทจัด
ฉากให้ตนนั้นมีเกียรติได้รับการยกย่อง เช่น การชนะกิจกรรม 5 ส. ประจ าเดือน พวกตนกลับคิดว่า 
เป็นการหลอกใช้งานของฝ่ายบริหารมากกว่า จึงไม่รู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อรรถพร คงเขียว (2554: 65-69) 
 ส าหรับปัจจัยด้านใช้เงินเป็นนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่สามารถอธิบายได้ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าไม่มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ซึ่งงานวิจัยของ อรรถพร คงเขียว (255 4:  
65-69) และ Bane และ Desai (2015) ได้สรุปไว้ว่า เงินเดือนและค่าตอบแทน ไม่ใช่สิ่งที่ท าให้การ
ท างานมีความสุขเสมอไป โดยเฉพาะงานวิจัยของ อรรถพร คงเขียว ยังระบุว่าอิทธิพลของรายได้ที่มี
ต่อความสุขนั้นอยู่ในระดับต่ าอีกด้วย ส าหรับตัวแปรด้านครอบครัวและคุณธรรมนั้น ก็ไม่สามารถ
อธิบายได้เช่นกัน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ได้ให้ข้อคิดว่า ด้านครอบครัวและคุณธรรมนั้นเป็น
เรื่องส่วนบุคคล หากจะมีความสุขก็คือความสุขที่บ้าน ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างความสุขในการ
ท างาน กับความสุขส่วนตัว 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากสมการถดถอยเชิงเส้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
 1. การหาความรู้ โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน เช่น  
การอบรมสัมมนาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท การฝึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฝึก
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เมื่อเรียนรู้แล้วยังอาจได้ใบประกาศฯจากสถาบันต่างๆ ท าให้พนักงาน 
มีความรู้สึกว่า การท างานไม่ได้ย่ าอยู่กับที่ การท างานมีความก้าวหน้าขึ้นทุกวัน รู้สึกว่าตนเอง  
มีคุณค่ามากขึ้น 
 2. การผ่อนคลาย ส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก ซึ่งอาจต้องใช้ 
นักปรัชญา หรือนักศาสนา ที่มีความเชี่ยวชาญในการโน้มน้าวจิตใจ ให้เป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี   
มีจิตใจที่แจ่มใส นอกจากนี้ยังอาจส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย เช่น มีกิจกรรมร้อง
เพลงหลังเลิกงาน เป็นต้น 
 3. การมีสุขภาพดี นอกจากการรณรงค์ให้พนักงานออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอแล้ว ยังอาจ
ต้องมีการอบรมด้านสุขภาพ โดยนักการสาธารณสุข หรือแพทย์แผนต่างๆ เพ่ือชี้ให้พนักงานเห็นโทษ
ของการไม่ดูแลสุขภาพ และแนะแนวทางป้องกันต่างๆ เช่น การกิน การพักผ่อน เป็นต้น 
 4. การมีน้ าใจงาม ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร และรู้จักการให้  
โดยร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เพ่ือฝึกให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามในการมีน้ าใจต่อผู้อ่ืนเสมอ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคารไทยพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทย 
FACTORS AEEECTING THE PROFITABILITY OF MAJOR BANKS OF THAILAND 

 
นายธนาชัย  แจ่มเปี่ยม*   
ดร.ณัฐสพันธ์  เผ่าพันธุ์** 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตราส่วนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ และเพ่ือเปรียบเทียบผลประกอบการหรือก าไรของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research)  
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ค่าสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบปัญหาสหสัมพันธ์ข้ามเวลา  ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการทดสอบนัยส าคัญของตัวแปรทุกตัว
รวมกัน และค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการทดสอบนัยส าคัญของตัวแปรแต่ละตัว 

ผลการศึกษาพบว่า 1) อัตราส่วนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่  ได้แก่  
อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม พบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีความสามารถใน
การหารายได้ในส่วนของค่าธรรมเนียมและบริการสูงที่สุด  อัตราส่วนรายได้จากปริวรรตต่อรายได้รวม 
พบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีความสามารถในการหารายได้จากการปริวรรตหรือจากการประกอบธุรกิจ
ค้าเงินตราต่างประเทศสูงที่สุด  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม พบว่า ธนาคาร
กรุงเทพมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าสุด แสดงว่า ธนาคารกรุงเทพสามารถควบคุมและมี
การบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าเมื่อเทียบกับรายได้ท าให้ธนาคารให้
ได้รับผลก าไรมากขึ้น  2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการหรือก าไรของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ได้แก่  อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวมมีความสัมพันธ์กับผล
ประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกสิกรไทยจ ากัด(มหาชน)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
อัตราส่วนรายได้จากปริวรรตต่อรายได้รวม (GFEI) มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิ
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการหรือก าไร
สุทธิของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทยจ ากัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด
(มหาชน) และธนาคารกสิกรไทยจ ากัด(มหาชน)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ  ผลประกอบการ  ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
------------------------------------------------- 
*นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตดานการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 
**อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were to study the financial ratios of major banks 

of Thailand and compare profit of 4 major bank include Bangkok Bank, Siam  
Commercial Bank, Kasikorn  Bank, and Krungthai Bank. This research was document 
research. The mean, Perason product correlation, Durbin Watson, F- Statistics and T- 
Statistics. 

The result of this research found : 1) The financial ratios of major banks  
include ; the fee income ratio in  total found the Siam  Commercial Bank had ability 
to highest in fees and services.  The ratio of foreign income in total  found  the Siam  
Commercial Bank had ability to earn from business or foreign trade foreign were 
highest.  The ratio of operating expenses in total found the Bangkok Bank in lowest 
cost  show bank can be controlled and management with efficiency, operating with 
low costs when compared the money to make more profits.  2) The factors 
associated with financial ratios or profits of major banks were; the fee income ratio in  
total had associated with the financial ratios or profit of Kasikorn  Bank at .01 
statically significant.  The ratio of foreign income in total  had associated with  the 
financial ratios or profit of Bangkok Bank and Siam Commercial Bank at .01 statically 
significant.  The ratio of operating expenses in total had associated with   the 
financial ratios or profit of  Bangkok Bank, Krungthai Bank, Siam Commercial Bank and  
Kasikorn  Bank at .01 statically significant. 
KEYWORDS : FACTORS AEEECTING,  THE PROFITABILITY,  MAJOR BANKS OF THAILAND  
 
บทน า 

ธนาคารพาณิชย์เป็นหนึ่งในสถาบันการเงิน บทบาทหน้าที่ต่อระบบเศรษฐกิจจึงมีความ
คล้ายคลึงกับสถาบันการเงิน อ่ืนๆ นั่นคือ ธนาคารพาณิชย์มีความส าคัญต่อระบบ การเงิน
ภายในประเทศในฐานะที่เป็นแหล่งหมุนเวียนเงินตรา ทั้งการให้สินเชื่อ การลงทุน การฝาก ซึ่งกิจกร
รทเหล่านี้สามารถท าให้เงินในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างคล่องตัว แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการ
ด าเนิน การที่มีประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่เป็นตัววัดความส าเร็จของธนาคารพาณิชย์ คือ ผลประกอบการ 
หรือผลก าไร ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน รวมถึงการน าเงินเข้าฝากกับธนาคาร 
เหล่านี้ถือเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของธนาคาร (ธนาคารกสิกรไทย, 2557)  สถานการณ์ทางการเมือง
ในปัจจุบันได้ส่งผลต่อการน าเข้าและส่งออก การค้าการลงทุน ในด้านต่างๆ อันกระทบต่อผล
ประกอบการและรายได้ของประชาชน และย่อมส่งผลต่อผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
รายได้หลักมาจากการฝากเงินหรือลงทุนของประชาชนกับธนาคาร ตลอดจนจนเสี่ยงกับภาวะหนี้สูญ
จากการขอสินเชื่อ ทั้งนี้ ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมในไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ. 2557 เพ่ิมขึ้น
จากไตรมาสก่อนจากความต้องการของ SMEs เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นหลัก ขณะที่ความ
ต้องการสินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่ ทรงตัวซึ่งต่ ากว่าที่คาดไว้ในไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งเนื่องจากธุรกิจ
ขนาดใหญ่บางแห่งระดมทุนในตลาดทุนมากขึ้นเพราะมีต้นทุนที่ต่ ากว่า และอีกส่วนหนึ่งจากภาวะการ
ลงทุนภาคเอกชนที่ฟ้ืนตัวช้า ส่าหรับไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2558 สถาบันการเงินคาดว่าธุรกิจทั้งขนาด
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ใหญ่และ SMEs จะต้องการสินเชื่อเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ ที่เน้นตลาดใน
ประเทศ อาทิ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ภาคอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้าง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) 

ด้านมาตรฐานการให้สินเชื่อในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2557 สถาบันการเงิน ยังคงระมัดระวัง
การปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจ SMEs โดยเพิ่มความ เข้มงวดมาตรฐานการให้สินเชื่อแก่ SMEs เล็กน้อย 
และมีแนวโน้มจะ เพ่ิมข้ึนอีกในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2558 ขณะที่คาดว่าจะผ่อนคลายมาตรฐาน การให้
สินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดใหญ่จากปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเพราะการแข่งขันที่สูงขึ้นในระบบธนาคารพาณิชย์
และจากทางเลือกในการระดม ทุนในตลาดทุนที่มากขึ้น สินเชื่อภาคครัวเรือน : ความต้องการสินเชื่อ
โดยรวมเพ่ิมขึ้นสะท้อนการฟ้ืนตัวของการบริโภคภาคเอกชน แต่สถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการ
ปล่อยสินเชื่อ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) ด้วยความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนโดยรวมใน
ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2557 เพ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะความต้องการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย และ คาดว่าใน
ไตรมาสถัดไป ความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนเกือบทุก ประเภทจะเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องยกเว้นสินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ สะท้อนมุมมอง ต่อแนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการบริโภคสินค้าไม่
คงทน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)  การให้สินเชื่อยังมีความเข้มงวดเนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว แต่ระบบการหมุนเวียนของเงินในระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเพ่ิมขึ้น อีกท้ังก าไรในภาพรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ยังเคลื่อนไหวในทิศทางบวก รวมทั้งค่าใช้จ่ายของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ในปี พ.ศ.
2557 ก าไรโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ (30 ธนาคาร ได้แก่ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนใน
ประเทศ และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ) เพ่ิมขึ้น 10,111 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.73 ทั้งนี้ 
โครงสร้างของรายได้ของธนาคารพาณิชย์ไทยจะมาจาก 2 ส่วน คือรายได้ดอกเบี้ย และเงินปันผล
เติบโตร้อยละ 2.46 และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเติบโตร้อยละ 0.68 

โครงสร้างรายได้รวมของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ในปี พ.ศ. 2557 รายได้ดอกเบี้ย และเงิน
ปันผลยังคงเป็นรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ คิดเป็นร้อยละ 73.60 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่ง
รายได้หลักคือดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อเป็นรายได้
หลักในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยจากการน าเงินไปแสวงหาผลประโยชน์ ดอกเบี้ยรับ
จากเงินให้สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 56.27 ของรายได้ทั้งหมด  ปัจจุบันที่ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังคง
ทรงตัวเนื่องจากรายได้จากการปล่อยสินเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.72 ส่วน
รายได้ดอกเบี้ยรับจากรายการระหว่างธนาคารตลาดเงิน มีแนวโน้มลดลงมาก คิดเป็นร้อยละ 7.80 
และสัญญาเช่าการเงินได้มีการให้สินเชื่อเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.15 ส่วนเงินลงทุน
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 6.42 และรายได้อ่ืน เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 41.99 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 
โดยในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 26.40 ของรายได้ทั้งหมด และมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2556 ร้อยละ 0.68 ซึ่งเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย คือรายได้จากหนี้ทางการเงิน และ การลงทุน ลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 1,592.49 , 53.42 ตามล าดับ เนื่องจากท่ามกลางการหยุดชะงักของหลายกลไก
ขับเคลื่อน โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนซบเซาลง ท่ามกลางหลายปัจจัยที่กดดัน
บรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศ ขณะที่สถานการณ์การส่งออกที่ไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ทันในปี 
พ.ศ. 2556 ก็เป็นทิศทางท่ีคลาดเคลื่อนไปจากที่หลายหน่วยงานตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างมาก  

โครงสร้างค่าใช้จ่ายของธนาคารพาณิชย์จะมี 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายมิใช่
ดอกเบี้ย ดังตารางที่ 1.3 แสดงโครงสร้างค่าใช้จ่ายรวมของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ นอกจากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ในปี 
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พ.ศ. 2557 มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากร้อยละ 29.69 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด รองลงมาในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปี พ.ศ. 2557 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายรายการ
ระหว่างธนาคาร และค่าธรรมเนียมในการให้กู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 5.20 , 3.42 , 0.01 ตามล าดับ อยู่
ในช่วงเศรษฐกิจมีการชะลอตัว ท าให้ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย ส าหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายที่มิใช่
ดอกเบี้ย ด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมีสัดส่วนมากที่สุด ในปี พ.ศ.2557 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานร้อยละ 22.24 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 8.56 
รองลงมา เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ร้อยละ 12.73 ด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 
ค่าธรรมเนียมและบริการ ค่าภาษีอากร และค่าตอบแทนกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 8.76 , 5.51 , 3.71 
และ 0.09 ตามล าดับ 

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และสถานการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งน่าจะส่งผลต่อผลประกอบการหรือก าไรของทั้งระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งธนาคารพาณิชย์
ด้วย แต่จากข้อมูลเบื้องต้นรายได้ของธนาคารพาณิชย์ของปี พ.ศ. 2557 ยังคงเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.
2556 และมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จึงเป็นที่น่าสนใจว่าระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีปัจจัยใดบ้างที่มี
ผลต่อผลประกอบการหรือผลก าไรของธนาคารพาณิชย์ โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการหรือก าไรและความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ไทย
ขนาดใหญ่ โดยใช้เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งคือ ธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีสินทรัพย์รวม
มากกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง ระบบ อีกทั้งมีปริมาณการให้สินเชื่อ 
และการแข่งขันค่อนข้างสูง ซึ่งได้แก่ 1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 2. ธนาคารไทยพาณิชย์  
จ ากัด (มหาชน) 3. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 4. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพ่ือศึกษาผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยครั้งนี้  ต้องการศึกษาผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่  และ
เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่  ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง แนวคิดเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิน  ได้แก่ อัตราส่วนที่แสดง
ความสามารถในการหาก าไร  อัตราส่วนที่แสดงโครงสร้างเงินทุน  อัตราส่วนที่แสดงประสิทธิภาพของ
สาขาและพนักงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยน ามากก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้ ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) กล่าวคือ ผู้
ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงานประจ าปี และเอกสารต่างๆ ที่ทางธนาคารขนาดใหญ่
ทั้ง 4 แห่ง เผยแพร่ คือ 1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 2. ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 4. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นการศึกษาข้อมูล
ทุติยภูมิ (Primary Data) และน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผล
กระทบผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง 

ขั้นตอนการวิจัย 
1) ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎี เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 
2) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ เช่น รายงานประจ าปีและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการหรือก าไรของธนาคารพาณิชย์ ทั้ง 4 แห่ง  
3) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงเอกสารมาเรียบเรียง 
4) น าข้อมูลที่เรียบเรียงแล้ว มาวิเคราะห์สถิติ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ 
5) น าผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มาสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ และเปรียบเทียบใน

ตารางข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์   
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาจากรายงานหรือเอกสารของธนาคารทั้ง 4 แห่ง หรือ

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ของทั้ ง 4 แห่ ง ในรูปสมการ ส าหรับส าการที่ ใช้ เป็นสมการถด ถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary least squares) ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารขนาด
ใหญ ่

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตามใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลกประกอบการหรือก าไรของธนาคารพาณิชย์

 
 

ผลประกอบการของธนาคารพาณชิย์
ขนาดใหญ่ของประเทศไทย 

อตัราส่วนทางการเงิน 
1. อตัราส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการต่อ

รายไดร้วม 
2. อตัราส่วนรายไดจ้ากการปริวรรตต่อรายไดร้วม 
3. อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อรายได้

รวม 
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ขนาดใหญ่ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการทดสอบ 
Durbin – Watson เพ่ือใช้ทดสอบความเป็นอิสระเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา Autocorrelation 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้  สรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
อัตราส่วนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
1) อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม พบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มี

ความสามารถในการหารายได้ในส่วนของค่าธรรมเนียมและบริการสูงที่สุด 
2) อัตราส่วนรายได้จากปริวรรตต่อรายได้รวม พบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีความสามารถใน

การหารายได้จากการปริวรรตหรือจากการประกอบธุรกิจค้าเงินตราต่างประเทศสูงที่สุด 
3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม พบว่า ธนาคารกรุงเทพมีอัตราส่วน

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าสุด แสดงว่า ธนาคารกรุงเทพสามารถควบคุมและมีการบริหารที่ดีมี
ประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าเมื่อเทียบกับรายได้ท าให้ธนาคารให้ได้รับผลก าไรมาก
ขึ้น 

เปรียบเทียบผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
1) ปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

1.1) อัตราส่วนรายได้จากปริวรรตต่อรายได้รวม (GFEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
เดียวกันกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

1.2)  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 3) ปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

3.1) อัตราส่วนรายได้จากปริวรรตต่อรายได้รวม (GFEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
เดียวกันกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

3.2) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 4) ปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

4.1) อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวมของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (FEE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) 

4.2) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
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อภิปรายผล  
อัตราส่วนทางการเงิน  จากศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของธนาคารพาณิชย์

ขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่งแล้ว ในส่วนของอัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม พบว่า 
ธนาคารไทยพาณิชย์มีความสามารถในการหารายได้ในส่วนของค่าธรรมเนียมและบริการสูงที่สุด  ซึ่ง
ตามการศึกษาของอัจฉรา จิระพันธุ์วนิช (2522) อธิบายว่ารายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเป็น
รายได้จากการให้บริการของธนาคารพาณิชย์  ซึ่งเกิดจากการที่ธนาคารให้บริการทางด้านการเงิน
ต่างๆ ซึ่งธนาคารจะได้รับรายได้ในรูปของค่าธรรมเนียม โดยสามารถจ าแนกประเภทค่าธรรมเนียมได้ 
3 ประเภทใหญ่ คือ บริการด้านเงินฝาก บริการด้านสินเชื่อ และบริการบัตรเครดิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ธนาคารไทยพาณิชย์มียอดการใช้บริการทางด้านการเงินสูง 

ในด้านการศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนรายได้จากปริวรรตต่อรายได้รวม พบว่า ธนาคารไทย
พาณิชย์มีความสามารถในการหารายได้จากการปริวรรตหรือจากการประกอบธุรกิจค้าเงินตรา
ต่างประเทศสูงที่สุด ทั้งนี้แสดงว่าธนาคารไทยพาณิชย์มีการด าเนินกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมทางด้านต่างประเทศค่อนข้างมาก ซึ่งธนาคารจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียม
การบริการ และส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน บริการด้านต่างประเทศ (อัจฉรา จิระพันธุ์วนิช, 2522) 

ในด้านการศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม พบว่า 
ธนาคารกรุงเทพมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าสุด แสดงว่า ธนาคารกรุงเทพสามารถ
ควบคุมและมีการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าเมื่อเทียบกับรายได้ท าให้
ธนาคารให้ได้รับผลก าไรมากข้ึน 

การเปรียบเทียบผลประกอบการหรือก าไรของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้ 
1.1) อัตราส่วนรายได้จากปริวรรตต่อรายได้รวม (GFEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

เดียวกันกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งหมายถึง ยิ่งมี
อัตราส่วนรายได้ปริวรรคมากขึ้น ก็จะยิ่งท าให้ก าไรสุทธิสูงยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุขุมา ตันฑสันติสกุล (2547) ที่พบว่า ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อก าไรของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ได้แก่การซื้อขายและขายเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (SFX) และเงินให้
สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ (TCD) 

1.2)  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งหมายถึง ถ้า
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวมมากข้ึน จะส่งผลให้ก าไรสุทธิต่ าลง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ จิณห์วรา เชื้อเมืองพาน (2552) ซึ่งพบว่าอัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้
รวมมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ทุกกลุ่มในทิศทางตรงข้าม 
และยังสอดคล้องกับงานของอุทุมพร นิลรัตน์ (2551) ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการท า
ก าไรของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม  ได้แก่  สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได ้
 2) จากการศึกษาผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ผล
การศึกษาพบเพียงปัจจัยเดียว นั่นคือ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
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(มหาชน) ซึ่งเหมือนกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธนาคารกรุงเทพ จ ากัดมหาชน นั่นคือ ยิ่งอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวมสูงขึ้น ผลประกอบการหรือก าไรสุทธิจะยิ่งลดลง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จิณห์วรา เชื้อเมืองพาน (2552) และอุทุมพร นิลรัตน์ (2551) ซึ่งพบใน
ประเด็นเดียวกันคือ อัตราส่วนรายได้จะส่งผลในทางตรงกันข้ามกับก าไรสุทธิ 
 3) จากการศึกษาผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มี 2 ปัจจัยที่ส่งผลผลการท าก าไรสุทธิ นั่นคือ 

3.1) อัตราส่วนรายได้จากปริวรรตต่อรายได้รวม (GFEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
เดียวกันกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งหมายถึง เมื่อ
อัตราส่วนรายได้จากปริวรรตต่อรายได้รวมสูงขึ้น ผลประกอบการหรือก าไรสุทธิก็จะยิ่งสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้ รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของสุขุมา 
ตันฑสันติสกุล (2547) ที่พบกว่า รายได้ปริวรรคส่งผลต่อก าไรสุทธิของธนาคารในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ถ้ารายได้ปริวรรคน้อยลง ก าไรก็น้อยลงด้วย ถ้าอัตราส่วนปริวรรคสูงขึ้น ก าไรสุทธิก็จะสูงขึ้น
ด้วย 

3.2) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
ของธนาคารไทยพาณิชย์นี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนาคารกรุงไทยในข้างต้น ซึ่งหมายถึง ถ้า
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวมสูงขึ้น ผลประกอบการหรือก าไรสุทธิจะลดลง โดย
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ จิณห์วรา เชื้อเมืองพาน (2552) และอุทุมพร นิลรัตน์ (2551) ที่ผล
การศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับก าไรสุทธิ 
 4) จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่ามี 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อก าไรสุทธิของธนาคาร ได้แก่ 

4.1) อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวมของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) (FEE) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษานี้เหมือนกับปัจจัยที่ส่งผลต่อก าไรสุทธิของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
กล่าวคือ ถ้ารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวมสูงขึ้น ก าไรสุทธิก็จะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จิณห์วรา เชื้อเมืองพาน (2552) ซึ่งพบว่าอัตราส่วนค่าธรรมเนียม และ
บริการรายได้รวม มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ทุกกลุ่มใน
ทิศทางเดียวกัน 

 4.2) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ในเรื่องค่าใช้จ่ายนี้สอดคล้องกับ 3 ธนาคารอ่ืนๆ ดังข้างต้น ซึ่งหมายถึงอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวมไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือลดลง ก าไรสุทธิก็จะสูงขึ้นหรือลดลงในอีก
ทิศทางที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานของ จิณห์วรา  เชื้อเมืองพาน (2552) และ
อุทุมพร นิลรัตน์ (2551) 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1.1 อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้รวม  ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัด

ความสามารถในการด าเนินการหารายได้ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ ที่เป็นรายได้ของธนาคาร
พาณิชย์ทุกแห่ง ในส่วนนี้ไม่ใช่ดอกเบี้ย ธนาคารพาณิชย์จะต้องมีการบริหารจัดการโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมที่ไม่กระทบต่อลูกค้า และน าเสนอประโยชน์ต่อลูกค้า เพ่ือให้จ านวนลูกค้ามีเพ่ิมข้ึน 

1.2 อัตราส่วนรายได้จากปริวรรตต่อรายได้รวม  เป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจการค้า
เงินตราต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามค่าเงิน
ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีค่าบริการเป็นรายได้ให้กับธนาคารแต่ละแห่ง ซึ่งรายได้ในส่วนนี้จะมีเพ่ิมข้ึน
ได้นั้น ธนาคารพาณิชย์จะต้องเพ่ิมบริการให้กับลูกค้า  เช่น  บริการรับ-ส่งเงินไปยังต่างประเทศซึ่งจะ
เป็นรายได้เสริมให้กับธนาคารพาณิชย์อันจะท าให้ธนาคารพาณิชย์มีผลก าไรเพิ่มข้ึน 

1.3 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม  อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของธนาคารพาณิชย์ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  อาคารสถานที่  ภาษี
อากร  เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ส านักงาน  ในส่วนนี้ผู้บริหารจะต้องมีกระบวนการควบคุมและ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น บริการ
ออนไลน์    

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 จากผลการศึกษาครั้งนี้ของทั้ง 4 ธนาคารที่ออกมาตรงกันในเรื่องของอัตราส่วน

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อรายได้รวม (OEI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับผล
ประกอบการหรือก าไรสุทธิ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะให้ศึกษาว่ายังมีปัจจัยค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนๆ อีกหรือไม่
ที่ส่งผลต่อก าไรในทิศทางตรงกันข้าม รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบว่าปัจจัยใดมีผลกระทบต่อก าไรสุทธิ
มากกว่า 

2.2 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อก าไรสุทธิในทิศทางเดียวกันมี 2 ปัจจัย 
นั่นคือ อัตราส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และอัตราส่วนรายได้จากปริวรรต เนื่องจากทั้งหมด
อยู่ในหมวดของรายได้ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอให้ครั้งต่อไปศึกษาเปรียบเทียบว่าได้รายกลุ่มใดส่งผลใน
ทิศทางเดียวกันต่อก าไรสุทธิมากกว่ากัน ซึ่งหายถึงศึกษาโดยใช้ตัวแปรต้นในกลุ่มที่เป็นรายได้หลายตัว
มากขึ้นหรืออาจศึกษาปัจจัยได้ทุกกลุ่ม 

2.3 การศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 
4 แห่ง ได้แก่ 1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 2. ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด (มหาชน) 3. 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 4. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) การศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษา
จึงขอเสนอให้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อก าไรสุทธิในธนาคารขนาดอ่ืนๆ ด้วยศึกษาเปรียบเทียบกับ
ธนาคารขนาดใหญ ่
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บทคัดย่อ          
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเข้าวัด
ผู้สูงอายุของวัดดอนเมือง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเข้าวัดผู้สูงอายุ และเพ่ือหาความสัมพันธ์ ส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าวัดผู้สูงอายุของวัดดอนเมือง โดยแบ่งตามปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่เข้ามาในวัดดอนเมือง จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาได้จัดท าเป็นแบบสอบถามมาตรส่วน ประมาณค่า( Rating Scale) โดยใช้ โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS  version 22 ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ปรกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test  ,  Chi – Square   ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ส่วนประสม
ทางตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าวัดผู้สูงอายุของวัดดอนเมืองโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก  ด้านมาก
ที่สุดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคคล (พระสงฆ์ในวัด) นั้นมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านการกระบวนการให้บริการ รองลงมาเป็นด้านลักษณะและทางกายภาพ สุดท้ายน้อย
ที่สุดเป็นด้านราคา  ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแก่ เพศ สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าวัดผู้สูงอายุ ด้าน ปกติเข้า
วัดที่ไหน และ เข้าวัดท าบุญอย่างไร  ล าดับถัดมา ได้แก่ อาชีพสัมพันธ์กับ เข้าวัดประเภทไหน   ผู้มี
อิทธิพลชวนเข้าวัด และเข้าวัดช่วงไหน  และสุดท้ายคือ รายได้ต่อเดือนสัมพันธ์กับ ปกติเข้าวัดที่ไหน 
และ เข้าวัดท าบุญอย่างไร  นอกจากนี้ด้านอื่นๆไม่สัมพันธ์กัน ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิภัณฑ์
สัมพันธ์กับปกติที่ไหน  ด้านราคา สัมพันธ์กับเข้าวัดท าบุญอย่างไร ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย สัมพันธ์กับ 
ปกติเข้าวัดที่ไหน และเข้าวัดท าบุญอย่างไร ด้านการส่งเสริมการตลาด สัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลชวนเข้าวัด
และปกติเข้าวัดที่ไหน ด้านบุคคล (พระสงฆ์ในวัด) สัมพันธ์กับ ผู้มีอิทธิพลชวนเข้าวัด และสุดท้าย ด้าน
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ สัมพันธ์กับ เข้าวัดท าบุญอย่างไร 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู้สูงอายุ  วัดดอนเมือง 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study about the marketing mix of which 
affecting to senior devotees who enter Wat Don Muang Temple, to study devotee’s 
behavior and to related with the marketing mix that affects to them by divided into 
personal factors. The sample consisted of 400 senior devotees who come to the 
temple. The tools used for data analysis have been prepared questionnaire about Rating 
Scale by using SPSS Program version 22 that include percentage, average, standard 
deviation and test hypotheses by t-test, Chi - Square. The study research found: The 
marketing mix of which affecting to senior devotees who enter Wat Don Muang Temple, 
the overall effect is high. The most affected were products and personnel (Priests in the 
temple) The second are promotion and processes. After that is Physical Evidence and 
Presentation   and final is prices. Personal factors: including gender had related to 
behavior of senior devotees in to temple; in generally, what temple you go to? How do 
you make merit or donate? Secondly, occupations related to what kind of temple do 
you go to, influence people who invite you to go to temple and what time? Finally, 
monthly income were related to where you usually go to temple and how do you make 
merit. Moreover, other aspects are not related. Marketing Mix: products had related to 
temple where you usually go to.  Price was related to make merit in to temple? Place 
had related with temple where you usually go to and make merit? Promotion had 
related with influence people who invite you to go to temple and where you usually go. 
Personnel (Priests in the temple), had related with influence people. And finally, Physical 
Evidence and Presentation had related to make merit into temple. 
KEY WORDS: Marketing mix, Behavior Elder Devotee, Wat Don Muang 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยสมัยสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยา  สมัย
กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินเป็นต้นมาจนถึงสมัยปัจจุบันพระพุทธศาสนาเป็น 1ใน3สถาบันหลัก 
คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระพุทธศาสนามีบทบาทในการคัดเกลาจิตใจของชาวพุทธให้ตั้งอยู่ใน
คุณงามความดี โดยการพฤติตนให้เป็นผู้ให้มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนมนุษย์ มีแนวทางการปฏิบัติตนเป็นไป
ในวิถีพุทธ การนอนวัดของผู้สูงอายุด้วยการถืออุโบสถ์ศีลหรือ ศีล 8 ตลอดพรรษา 3 เดือนซึ่งเป็นวัฒนา
ธรรมของชาวไทยหรือพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ผู้สูงอายุเริ่มเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยท าการเก็บข้อมูล
จากครัวเรือนตัวอย่างจ านวน 83,880 ครัวเรือนในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลต าบลในเดือนมิถุนายน-สิงห าคม พ.ศ.2557 ซึ่งสรุปผลการส ารวจ 1. ลักษณะทางประชากรของ
ผู้สูงอายุ 1.1 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุหมายถึง ผู้ที่มีอ ายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจากผลส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประช ากรทั้งประเทศ และ
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 9.4    ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554 ตามล าดับ ผลการส ารวจ
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ครั้งนี้พบว่า มีจ านวนผู้สูงอ ายุคิดเป็นร้อยละ14.9 ของประช ากรทั้งหมด (ชายร้อยละ13.8 และหญิงร้อย
ละ 16.1) จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,705 คน เป็นชาย 4,514,815 และหญิง 5,499,890 คน
หรือคิดเป็นชายร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมด 
 
ตารางที ่1.1 จ านวนและอัตราของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2537-2557 
 
ปีท่ีส ารวจ จ านวนผู้สูงอายุ อัตราผู้สูงอายุ 

2537 4,011,854 6.8 

2545 5,969,030 9.4 

2550 7,020,959 10.7 

2554 8,266,304 12.2 

2557 10,014,705 14.9 

1/อัตราผู้สูงอายุ หมายถึง อัตราส่วนของผู้สูงอายุต่อประช ากรทั้งสิ้น 100 คน 

 
 ที่มา: การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557   
ภาคเหนือมีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด  (ร้อยละ18.4) กรุงเทพมหานครมีอัตราผู้สูงอายุต่ าสุด  (ร้อยละ11.0) 
ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามล าพังในครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี  2537 เป็น 8.7 ในปี 2557 
ร้อยละ 8.88 ของผู้สูงอายุไม่มีผู้ดีและดูแลตนเองผู้สูงอายุที่มีผู้ดูแลปรนนิบัติในการท ากิจวัตรประจ าวันมี
ร้อยละ11.1 และผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.1 และ ร้อยละ 76.1 ของผู้สูงอายุมีการออม 
เพศชายมีการออมสูงกว่าเพศหญิ ง ผู้ สู งอายุภาคเหนือมีการออมสูงสุด รองลงมา    คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  
 อย่างไรก็ตามจากการประเมินระดับความสุขด้วยตนเองในระหว่าง 3 เดือนที่ผ่านมาผู้สูงอายุมี
ความสุขอยู่ในช่วง “ มีความสุขมาก” ร้อยละ 60.9 รองลงมา มีความสุขในระดับปานกลางร้อยละ 20.3 
กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุที่มีระดับ “ มีความสุขมากท่ีสุด” สูงกว่าภาคอ่ืนๆ (ร้อยละ22.8) รองลงมา
คือ ภาคกลาง และภาคใต้นายฤกษ์ดี วิศาลอรรถกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองช านาญการ ส านักงาน
ปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า “ จากข้อมูลตัวเลขสถิติจ านวน
ประชากรผู้สูงอายุในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ของส านักงานปกครองฯ ล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 พบว่า     
มีจ านวนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา โดยผู้ที่มีอายุ 100 ปี มีจ านวน 601 คน แบ่งเป็นเพศชาย 279 คน เพศ
หญิง 322 คน และประชากรที่มีอายุมากกว่า 100 ปี มีจ านวน 4,146 คน เพศชาย 1,825  คน                     
และเพศหญิง 2,321 คน รวมถึงยังมีประชากรอายุ 100  ปีขึ้นไปที่ยังใช้ตัวเลขปีเกิดตามปฏิทินจันทรคติ
ไทยอีก 762 คน ขณะที่สถิติจ านวนประชากรอายุ 100  ปีขึ้นไปของปี 2528 พบว่าประชากรอายุ 100 ปี 
มีจ านวน 589 คน เป็นเพศชาย 246 คน เพศหญิง 325  คน ประชากรอายุมากกว่า 100 ปี มีจ านวน 
4,111คน เพศชาย 1,806 คน เพศหญิง  2,305  คน และมีประชากรอายุมากกว่า  100 ปี ที่ยังใช้ตัวเลข
ปีเกิดตามปฏิทินจันทรคติไทยอีก 762 คน   
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จ านวนผู้สูงอายุในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พ .ศ.    

 นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อ านวยการส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  “ ปัจจุบันกรุงเทพฯ
มีประชากรในวัยสูงอายุเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส าคัญมาจากคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพ
ในด้านสาธารณสุขท่ีดีขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น ส าหรับตัวเลขผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่กรุงเทพฯขณะนี้มีประมาณ 800,000 คน ในจ านวนนี้มีผู้สูงอายุที่สามารถออกมา
พบปะสังคมช่วยเหลือสังคม หรือสามารถออกจากบ้านมาจับจ่ายซื้อของหรือเดินเหินเองได้ประมาณ 92 
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือนอนติดเตียงต้องการผู้ดูแลอยู่ที่บ้านมี
ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้ง
ผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ต้องการผู้ดูแลที่มีความรู้ความเข้าใจผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นพิเศษ ท าให้ใน
อนาคตอาจได้รับผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงที่ต้องเพ่ิมมากขึ้นจากสภาพ
สังคมสูงอายุที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับผู้สูงอายุที่
สามารถออกมาสู่สังคมเพ่ิมข้ึนด้วย อาทิ อุปกรณ์ ราวจับ บันไดขึ้นลง หรือจัดหาสถานที่พักผ่อน เพ่ือให้
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจ านวนมากกลุ่มนี้ดีขึ้นที่ผ่านมา ส านักอนามัย ได้มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อีกท้ังยังรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาเป็นอาสาดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปีนี้ส านักอนามัยได้ฝึกอบรมไปแล้วกว่า 1,200 คน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มี
จิ ต อ า ส า ห รื อ เ ป็ น ลู ก ห ล า น ที่ ต้ อ ง ก า ร ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ อ ยู่ ติ ด บ้ า น  ( 
http://www.thaihealth.or.th/Content/30870” . 2559 : ออนไลน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 1.1 แสดงความหนาแน่นของจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2559
ที่มา :  Statistic Books (กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ)  
 

(1) ระดับมากที่สุด  ได้แก่เขตสายไหม  บางเขน   จตุจักร บางซื่อ  บางแค  จอมทอง   (2) 
ระดับมากได้แก่เขตดอนเมือง  ลาดพร้าว  บึงกุ่ม บางกะปิ  ประเวศ  ภาษีเจริญ  ธนบุรี  บางกอก
น้อย บางพลัด (3) ระดับปานกลาง  ได้แก่เขตคลองสามวา  หนองจอก มีนบุรี  ลาดกระบัง ตะหลิ่งชัน  
หลังสี่         วังทองหลาวัฒนา  คอลงเตย   สวนหลวง   บางนา  ทุ่งครุ  หนองแขม  พระโขนง    
สาทร(4) ระดับน้อยได้แก่ เขตคันนายาว  สะพานสูง   ทวีวัฒนา    บางบอน  ยานนาวา  ห้วยขวาง            
ราชเทวี บางกอกน้อย   บางกอกใหญ่   (5) น้อยที่สุด ได้แก่เขตปทุมวัน  บางรัก   
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การเดินจงกรมสร้างสมรรถภาพทางกาย นงนุช แย้มวงศ์ ( 2558 ) หัวหน้างานการพยาบาล
ด้านตรวจรักษาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
เปิดเผยงานวิจัย เรื่อง “ผลของการ  เดินจงกรมสมาธิต่อสมรรถภาพทางกาย ระดับความจ าระยะสั้น
และความฉลาดทางอารมณ์ผู้สูงอายุ” 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรมสมาธิมีคะแนนเฉลี่ย
สมรรถภาพทางกาย7ด้าน คือ การทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ความอดทนด้านแอโรบิก 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความอ่อนตัวด้านล่าง ความอ่อนตัวด้านบน และความว่องไว หลังการ
ทดลอง12สัปดาห์ พบว่าก่อนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ พบว่า
ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายกลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรม สูงกว่ากลุ่มที่นั่งสมาธิในทุกด้าน 
และกลุ่มที่ปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกลม ยังมีค่าคะแนนความจ ามากกว่ากลุ่มที่นั่งสมาธิ ส่วน
ค่าเฉลี่ยความจ านั้น พบว่าก่อนทดลองมีคะแนนค่าเฉลี่ยของความจ าแตกต่างกัน แต่เมื่ อทดลองด้วย
ทั้ง 2 วิธีแล้ว คะแนะเฉลี่ยนั้นไม่มีความแตกต่างกัน    “การออกก าลังกายด้วยการเดินอย่างสม่ าเสมอ 
และมีการปฏิบัติภาวนาสมาธิ ควบคู่กันสามารถเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย ทั้งระดับความจ า และความ
ฉลาดทางอารมณ์ จึงควรมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการประชุมวิชาการกิจกรรม
ทางกายระดับชาติ ครั้งที่1ภายใต้หัวข้อ Active Living for all หรือ กิจกรรมทางกายเพ่ือทุกคน 

วัดดอนเมืองสร้างวัดในราวปี พ.ศ.2528 วัดดอนเมืองได้เริ่มสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์จ๊ะ เป็น
ชาวรามัญ ปัจจุบันวัดดอนเมือง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญโดยมีเจ้าอาวาสคือ พระราชวิสุทธิ
มงคล หรือหลวงพ่อแคล้ว สุธมฺโม  และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง ถาวรวัตถุและสิ่งส าคัญ
ภายในวัด ได้แก่ พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธสิหิงค์หน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว พุทธลักษณะ
งดงาม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงเป็น
ประธานเททองหล่อ เมื่อ พ.ศ.2536  ในการเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์พระประธานในพระอุโบสถวัด
ดอนเมืองนี้ พล.อ.อ. วรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(สมัยนั้น)เป็นผู้ริเริ่ม และกราบบังคมทูล
เชิญเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาทรงเป็นประธานเททอง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1)  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุมีผลต่อพฤติกรรมการเข้าวัดดอนเมือง 
              2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของวัดดอนเมืองกับ
พฤติกรรม  การเข้าวัดผู้สูงอายุของวัดดอนเมือง 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุได้แก่   เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน  
และสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าวัดผู้สูงอายุของวัดดอนเมือง 
               2) ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเข้าวัดผู้สูงอายุของวัด
ดอนเมือง 
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กรอบแนวคิดและทฤษฏี 
 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1.2  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดต่้อเดือน 

6. สถานภาพ 

พฤติกรรมผูสู้งอายใุนการเขา้วดัดอน
เมือง 

1. เขา้วดัประเภทไหน 

2. เหตุผลการเขา้วดั 

3. ผูมี้อิทธิพลชวนเขา้วดั 

4. เขา้วดัช่วงไหน 

5. ปกติเขา้วดัท่ีไหน 

6. เขา้วดัท าบุญอย่างไร 

ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

1. ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา (ค่าใชจ่้ายในการท าบุญ

ตามก าลงัศรัทธา) 

3. ช่องทางจดัจ าหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 

5. บุคคล (พระสงฆใ์นวดั) 

6. กระบวนการใหบ้ริการ 

7. ลกัษณะทางกายภาพ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1) เจ้าอาวาสได้ทราบถึงข้อมูลส่วนประสวนทางตลาดของวัดดอนเมืองน ามาปรับปรุงพัฒนามี
การวางแผนส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการผู้สูงอายุ   2) เจ้าอาวาส
สามารถได้รับข้อมูลพฤติกรรมการเข้าวัดผู้สูงอายุของวัดดอนเมือง    3 )  น า ม า พั ฒ น า
ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการสิ่งที่เป็นเครื่องอ านวยความสะดวก และภาพลักษณ์ด้านอ่ืนๆ และ
การบริการให้สอดคล้องกับความต้องการผู้สูงอายุ        
             4) เจ้าอาวาสสามารถได้รับข้อมูลเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดของวัดดอนเมือง  
น ามาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ 
             5) เจ้าอาวาสมารถได้รับข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดของวัดดอน
เมืองกับพฤติกรรมการเข้าวัดผู้สูงอายุของวัดดอนเมือง  น ามาวางแผนปรับใช้ในการก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเข้าวัดของผู้สูงอายุของวัดดอนเมืองพระอารามหลวง ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตาม
กระบวนการขั้นตอนดังนี้ ประกอบด้วย (1) การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (2) สร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย (3) จัดเก็บรวบรวมข้อมูล (4) ใช้สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
ประชากรและตัวอย่าง         
   ประชาการในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้สูงอายุที่เข้าวัดดอนเมือง ซึ่งมีอายุ  60 ปีขึ้นไปซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากร   การค านวณจ านวนตัวอย่างใช้การค านวณประชากรที่ไม่ทราบจ านวนจึงใช้
สูตรก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สุ่มตัวอย่างแบบ Probability Sampling (W.G. Cochran, 
1953) ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดระดับความเชื่อม่ันระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับ
นัยส าคัญ 0.05ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ  384 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอนคือ 
(1) ลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเข้าวัดโดยลักษณะของค าถามปลายปิด (Close – Ended) เป็นแบบค าตอบ
หลายตัวเลือก (Multiple Choice)โดยเป็นข้อค าถามชนิดมาตรจัดอันดับ (Rating Scale) (3) 
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเข้าวัดผู้สูงอายุของวัดดอนเมืองโดยลักษณะของค าถามเป็น
ค าถามปลายปิด (Close – Ended) มีหลายตัวเลือกเป็นแต่ให้เลือกเพียงค าตอบเดียว ( Check list) 
(4) ข้อเสนอแนะ   และ น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนเพ่ือหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟา (α  -  Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามเท่ากับ 85% 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)ได้แก่ การหาค่าความถี่

โดยวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) ของประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมการเข้าวัดผู้สูงอายุ  ส่วนการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix 7P’s)
ของวัดดอนเมือง โดยการใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean: ) และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 
 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือ
ใช้สถิติการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ( Independent Sample t-
test) ทดสอบเปรียบเทียบเพศต่อความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด และใช้สถิติวิเคราะห์ 
Chi-Square  เป็นสถิติตัวแปรจะต้องอยู่ในระดับการวัด Nominal Scale ใช้ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม 
 
สรุปผลการวิจัย 
  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของผู้สูงอายุเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ37.5และ
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีอายุช่วง 60-65 ปี  คิดเป็นร้อยละ 62.5  รองลงมาช่วงอายุ 66-70 ปี 
คิดเป็นร้อยละ  23.5 รองลงมามีอายุช่วง  70-75 ปี  คิดเป็นร้อยละ7.0 รองลงมามีอายุช่วง 76-80 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 6.3 น้อยที่สุดมีช่วงอายุ 81-85 คิดเป็นร้อยละ3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว       
คิดเป็นร้อยละ 45.8  อาชีพอาชีพอ่ืนๆ (แม่บ้านและข้าราชการบ านาญ) คิดเป็นร้อยละ 19.5  
รองลงมาเป็นอาชีพข้าราชการคิดเป็นร้อยละ 16.5 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ9.3 
น้อยที่สุดประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ  9.0  จบระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรี.คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี ร้อยละ  20.8  รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท
ส่วน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และน้อยที่สุด ระดับสูงกว่าปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 1.0 ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่างต่ ากว่า 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมามีรายได้ 8 ,000-15,000  
บาท คิดเป็นร้อยละ  28.3 รองลงมามีรายได้  15,001- 25000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.0 น้อยที่สุด 
มีรายได้  25,001-35,000 บาทขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.8    ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 
33.0 รองลงมา มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมา เป็นหม้าย คิดเป็นร้อยละ 20.8 น้อย
ที่สุดอย่าร้าง จ านวนคิดเป็นร้อยละ 7.5 
   

ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าวัดผู้อายุ 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ :  พบว่า ผู้สูงอายุที่ เข้าวัดดอนเมืองพระอารามหลวงให้

ความส าคัญด้านวัดดอนเมืองมีชื่อเสียง และภาพลักษณ์ดี เป็นอันดับ  1 ค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมามี
ศาลาการเปรียญกว้างขวาง เป็นอันดับ 2 ที่ระดับค่าเฉลี่ย  4.47 รองลงมา มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
เป็นอันดับ  3 ที่ระดับค่าเฉลี่ย  4.40  และรองลงมาเปิดบริการให้ญาติโยมมาท าบุญไม่เว้นวันหยุดที่
ระดับค่าเฉลี่ย 4.38 



560 
 

ด้านราคา (ค่าใช้จ่ายในการท าบุญตามก าลังศรัทธา) : ผู้สูงอายุ เข้าวัดดอนเมือง ให้
ความส าคัญ ในการถวายค่าน้ า-ค่าไฟ ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.09  รองลงมา ติดกัณฑ์เทศน์ ที่ระดับค่าเฉลี่ย 
4.04 ท าบุญสังฆทาน ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.82 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย : ผู้สูงอายุเข้าวัดดอนเมือง สถานที่ตั้งวัดดอนเมืองสะดวกมาง่าย    
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมา รับรู้ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ทางวัดชัดเจนค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา
เคยมาร่วมงานกิจกรรมวันส าคัญทางวัดจัดบ่อยแค่ไหน ระดับค่าเฉลี่ย 4.0 

ด้านการส่งเสริมการตลาด : พบว่า ผู้สูงอายุเข้าวัดดอนเมืองพระอารามหลวง ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณาบอกก าหนดการต่างๆหน้าวัดที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.31 
รองลงมา มีพระประคอยรับสังฆทานและให้ข้อมูลญาติโยมที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาทางวัดมี
โฆษกคอยประชาสัมพันธ์ทุกวันพระเพ่ือบอกก าหนดการเทศกาลท าบุญที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.29 

ด้านบุคคล(พระสงฆ์ในวัด) : พบว่า ผู้สูงอายุเข้าวัดดอนเมือง ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญศรัทธาในตัวหลวงพ่อเจ้าอาวาส ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมา พระสงฆ์เทศน์สอน
เข้าใจชัดเจนที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมา พระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่ระดับค่าเฉลี่ย 
4.32            

ด้านกระบวนการให้บริการ: พบว่า ผู้สูงอายุเข้าวัดดอนเมืองให้ความส าคัญ ด้านการด าเนิน
กิจกรรมแต่ละครั้งเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาการเตรียมสถานที่ก่อน
วันงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.31 รองลงมา มีการจัดเก้าอ้ีไว้ส าหรับผู้สูงอายุ
นั่งอย่างเพียงพอที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.28 

ด้านลักษณะทางกายภาพ : พบว่า ผู้สูงอายุเข้าวัดดอนเมืองให้ความส าคัญเกี่ยวกับ วัดตั้งอยู่
กลางชุมชนมาที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงมา บรรยากาศในวัดเป็นกันเองที่ระดับค่าเฉลี่ย  4.26  
รองลงมา มีการตกแต่งภายในบริเวณวัดสะอาดสวยงามที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.14 และสุดท้าย ที่จอดรถ
สะดวกสบาย ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.14   
   

ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าวัดผู้สูงอายุของวัดดอนเมือง 
การเขา้วัดผู้สูงอายุส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามผู้สูงอายุเข้าวัดดอนเมือง ส่วนใหญ่ เข้าวัดบ้าน

ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมาเข้าวัดป่า คิดเป็นร้อยละ 22.0 อยากท าบุญตามประเพณีทั่วไป 
คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมา อยากฟังธรรมะ คิดเป็นร้อยละ 28.5 และน้อยที่สุด มีความทุกข์ใจ คิด
เป็นร้อยละ 9.8 ได้รับอิทธิพล จากครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาเป็นพระสงฆ์ที่วัด คิดเป็น
ร้อยละ 26.0 น้อยที่สุดเป็นเพ่ือนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 21.0 เข้าวัดช่วงความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 
39.5 รองลงมาเข้าวัดทุกวันส าคัญทางพุทธศาสนาคิดเป็นร้อยร้อยละ 34.3 น้อยที่สุด เข้าวัดทุกๆวัน 
คิดเป็นร้อยละ 26.3 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเข้าวัดใกล้บ้าน คิดเป็นร้อยละ73.0 รองลงมา 
เป็นวัดที่มีศรัทธาคุ้นเคย  คิดเป็นร้อยละ 19.8 และน้อยที่สุด เป็นวัดไกลบ้าน คิดเป็นร้อยละ 7.3 มี
พฤติกรรมการท าบุญตามก าลังศรัทธา คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมาเป็นการท าบุญตามเทศกาล
ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 19.8 และน้อยทีสุดเป็นการท าบุญ ผ้าป่า , กฐิน คิดเป็นร้อยละ 13.8 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าวัดผู้สูงอายุของ          

วัดดอนเมือง สามารถอภิปรายผลการศึกษา โดยอ้างอิงจากหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมเข้าวัดผู้สูงอายุของวัดดอนเมือง ทั้ง  7 ด้านใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยภารวมด้านผลิตภัณฑ์ และภาพรวมด้าน
บุคคลนั้นมากที่สุด รองลงมาเป็นภาพรวมด้านการส่งเสริมการตลาด และภาพรวมด้านการ
กระบวนการให้บริการ รองลงมาเป็นภาพรวมด้านลักษณะและทางกายภาพ สุดท้ายน้อยที่สุดเป็น
ภาพรวมด้านราคา 
 ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า         
วัดดอนเมืองมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ดีมาเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นมีศาลาการเปรียญกว้างขวาง 
รองถัดมา มีสิ่งอ านวยความสะดวก และสุดท้ายคือเปิดบริการให้ญาติโยมมาท าบุญไม่เว้นวันหยุดซึ่ง
การแปลผลทั้ง 4ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสสุคล  ชวนพานิช 
(2558)ได้ศึกษาประสมทางการตลาดต่อการรับฝากเงินนอกสถานที่กับธนาคารออมสินสาขาเวเนเซีย 
อ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี โดยพบว่ามีปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ ธนาคารมีความ
หลากหลายให้ ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก       
 ภาพรวมด้านราคา (ค่าใช้จ่ายในการท าบุญตามก าลังศรัทธา) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก โดย
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ถวายตู้ค่าน้ า-ค่าไฟ เป็นอันดับแรก ล าดับต่อมา ติดกัณฑ์เทศน์ และท าบุญ
สังฆทานตามล าดับ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอื้อมจันทร์  สายน้อย (2558) ได้ศึกษาวิจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลเมืองหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ย ส่วนประสมทางตลาด ด้านราคา 
อยู่ที่ระดับมาก 
 ภาพรวมด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมากที่สุด เป็นดับแรก รองลงมา
เป็นรับรู้ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ทางวัดชัดเจน และ เคยมาร่วมงานกิจกรรมวันส าคัญทางวัดจัดบ่อย
แค่ไหน ตามล าดับ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณีรนุช  ผดาเวช (2558)ได้ศึกษาวิจัยส่วนประสม
ทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ เฟอร์นิ เจอร์ภายในบ้านของผู้บริโภคในอ าเภอหัวหิน 
กรณีศึกษา ร้านบิ๊กเคี้ยงเฟอร์นิเจอร์ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายอยู่ที่ระดับมากที่สุด     
 ภาพรวมด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณาบอกก าหนดการต่างๆหน้าวัดมาเป็นอับดับแรก รองลงมามีพระประ
คอยรับสังฆทานและให้ข้อมูลญาติโยม และทางวัดมีโฆษกคอยประชาสัมพันธ์ทุกวันพระเพ่ือบอก
ก าหนดการเทศกาลท าบุญ มาตามล าดับ ซึ่งได้สอดคล้องกับการวิจัยของ อัญรินทร์  จีระเศวตนันท์ 
(2556)ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเครื่องประดับเพชรแท้ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดย
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมากมากที่สุด
 ภาพรวมด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าศรัทธาในตัวหลวงพ่อ
เจ้าอาวาส มาเป็นล าดับแรก รองลงมาพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย และพระสงฆ์เทศน์สอน
เข้าใจชัดเจน ตามล าดับโดยแต่ละข้ออยู่ที่ระดับมากที่สุด ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของรสสุคล  
ชวนพานิช (2558)ได้ศึกษาประสมทางการตลาดต่อการรับฝากเงินนอกสถานที่กับธนาคารออมสิน 
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สาขาเวเนเซีย อ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี โดยพบว่ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การใช้บริการ 
ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด       
 ภาพรวมด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด อันดับแรกคือการด าเนินกิจกรรม
แต่ละครั้งเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ รองลงมาการเตรียมสถานที่ก่อนวันงานมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีการจัดเก้าอ้ีไวส าหรับผู้สูงอายุนั่งอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรสสุคล  
ชวนพานิช (2558)ได้ศึกษาประสมทางการตลาดต่อการรับฝากเงินนอกสถานที่กับธนาคารออมสิน 
สาขาเวเนเซีย อ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี โดยพบว่ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การใช้บริการ
ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด    ภาพรวมด้านลักษณะ
ทางกายภาพ อยู่ในระดับมากอันดับแรก วัดตั้งอยู่กลางชุมชน รองลงมาบรรยากาศในวัดเป็นกันเอง มี
การตกแต่งภายในบริเวณวัดสะอาดสวยงามที่จอดรถสะดวกสบาย ตามล าดับ ซึ่งได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณีรนุช  ผดาเวช (2558)ได้ศึกษาวิจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านของผู้บริโภคในอ าเภอหัวหิน กรณีศึกษา ร้านบิ๊กเคี้ยงเฟอร์นิเจอร์ อ าเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ที่ระดับ
มาก        

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 

เรื่องการจัดระเบียบที่จอดรถหรือเรื่องปัญหาที่จอดรถแคบ ควรมีพนักงานโบกรถ 
เรื่องควรจัดที่วางรองเท้าส าหรับผู้มาท าบุญบนศาลาการเปรียญเนื่องจากคนมาก       

              เรื่องการรักษาความสะอาดเกี่ยวมูลสุนัขให้เป็นที่เป็นทาง    
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป       
 1.ส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปนั้น ผู้ท าวิจัย ควรอ่านระเบียบวิธีวิจัยอย่างน้อย10 รอบ  และ
ควรท าวิจัยตั้งแต่เนิ่นๆ และเริ่มเก็บแบบสอบถามตั้งแต่ก่อนเทอมสุดท้าย  เรื่อยวิจัยที่อยากท าให้ครั้ง
ต่อไป  
   2. ควรศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าวัดของบุคคลก่อน
ถึงวัยผู้สูงอายุ เพราะเพ่ือเป็นการเตือนและเตรียมตัวก่อนถึงวัยผู้สูงอายุ และเพ่ือน าข้อมูล ตัดสินใจใน
การเข้าวัด ก่อนวัยผู้สูงอายุ 

 3. ควรศึกษาเรื่องเปรียบเทียบพฤติกรรม การเข้าวัดผู้สูงอายุ และพฤติกรรมผู้สูงอายุที่ไม่เข้า
วัดเลยมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือทราบถือข้อมูลการใช้ชีวิตบั้นปลายของมนุษย์   
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของผู้สูงอายุ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

MARKETING MIX ON CUSTOMER PERSPECTIVE AFFECTING DECISION MAKING FOR 
CREDIT CARD USAGE OF ELDERLY IN BANGKOK AND VICINITY 

 
สุทิศา  ช่วยศรี 

 
บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้า (7C’s)ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 2) เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยส ารวจประชากรอายุ 40-60ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 
คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า ด้านประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40-49ปี  อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี และ
สถานภาพสมรส ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าให้ความส าคัญอยู่ในระดับ
มากโดยปัจจัย 3 อันดับแรกคือ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ความสบาย และต้นทุน ด้าน
การตัดสินใจใช้บัตรเครดิตให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากโดยปัจจัย 3 อันดับแรกคือ ความสามารถใน
การช าระหนี้ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้บัตรเครดิต  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีการตัดสินใจใช้บัตร
เครดิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 2)ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ามี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่ามี 3 
ปัจจัยเท่านั้นที่มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ การติดต่อสื่อสาร ต้นทุน 
และ การดูแลเอาใจใส่  
 
ค าส าคัญ ส่วนประสมทางการตลาด, บัตรเครดิต, ผู้สูงอายุ  
 
ABSTRACT 

 The independent study report objectives were 1) Study marketing mix 
on customer perspective affecting decision making for credit card usage of elderly in 
Bangkok and vicinity 2) Study decision making for credit card usage of elderly in 
Bangkok and vicinity. The sample groups used in this study was 400 elderly aged 40-
60 years old in Bangkok and vicinity. Statistical analyses used include percentage, 
mean, standard deviation, Independent sample t-Test, 
 One Way ANOVA,  and Multiple Regression Analysis. 
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The finding revealed that most of samples were female aged 40-49 years old, 
worked as employee, had a monthly income more than 50,000bht, had the highest 
education in bachelor ‘s degree, and had the marital status as marriage. Top 3 
factors of  marketing mix on customer perspective were Completion, Comfort and 
Cost to customer .Top 3 factors of decision making for credit card usage were Ability 
of payment, Privilege of credit card,  Reason and necessary to use credit card.  

The result of hypothesis study found that 1) The Differences of demographic 
factors were not affecting decision making for credit card usage at statistically 
significant level of 0.05.  
2) Marketing mix on customer perspective influenced with decision making for credit 
card usage at statistically significant level of 0.05 and only 3 factors influenced with 
decision making for credit card usage at statistically significant level of 0.05 were 
Communication, Cost to Customer, and Caring. 
 
Keyword  Marketing Mix, Credit Card, Elderly 
   
ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
 ในปัจจุบันที่โลกพัฒนามาสู่ยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนทั่วทั้งโลกสามารถติดต่อกันได้
สะดวกรวดเร็วเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการประเภทต่าง 
ๆ ด้วยเงินเหรียญหรือธนบัตรก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ    ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วย
โดยมีการทดแทนการน าเงินเหรียญหรือธนบัตรที่ใช้เป็นตัวกลางในซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ 
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นบัตรพลาสติกแข็ง มีขนาดใกล้เคียงกับบัตรประจ าตัวประชาชน เรียกว่า “บัตร
เครดิต” ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สถาบันการเงินออกให้ลูกค้าของตนเพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการใช้จ่ายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ จากร้านค้าที่เข้าร่วมทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ห้างสรรพสินค้า การจองตั๋วเครื่องบิน การท่องเที่ยว สุขภาพ ฯลฯ 
 ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ามีการใช้บัตรเครดิตกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั้ง
ในภาคธุรกิจในครัวเรือน โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีผู้ใช้บัตรเครดิตจ านวน 22,604,188 
ใบ (ธนาคารแห่งประเทศไทย , Access online 14 ก.ย. 2559) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจบัตร
เครดิตมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งดูได้จากจ านวนบัตรเครดิตที่ได้รับการอนุมัติกว่า 22 ล้านใบ 
อันเป็นผลเนื่องมาจากในปัจจุบันบัตรเครดิตเป็นที่ยอมรับในสังคมและยังได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะ
บัตรเครดิตมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากบัตรเครดิต
ได้เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตของประชาชน และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางโดยพิจารณาจาก
จ านวนผู้ถือบัตรเครดิตที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น และปริมาณในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วการใช้บัตรเครดิตเป็นการช่วยเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้ที่ถือบัตร เนื่องจาก    ไม่ต้องพกเงินสด
ติดตัวเป็นจ านวนมาก ๆ อีกทั้งยังไม่ต้องช าระเงินหลังซื้อสินค้าในทันที บางครั้งยังได้รับส่วนลด หรือ
สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ อีกมากมาย และที่ส าคัญทางบริษัทผู้ออกบัตรจะเรียกเก็บเงินภายหลังที่มีการใช้จ่าย
ในรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งมีระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินที่ปลอดดอกเบี้ย ตั้งแต่ 30 - 55 วัน ด้วยเหตุ
นี้เองจึงท าให้มีผู้นิยมใช้บัตรเครดิตอย่างแพร่หลายไม่ว่าในด้านของความสะดวกสบาย ด้านการบริหาร
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เงินส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร เนื่องจากมีหลักฐานรายละเอียดการใช้จ่ายครบถ้วนและมีความชัดเจน 
ส่วนในแง่มุมของเศรษฐกิจ ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญใน          การกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิจอีกด้วย 
 การให้บริการบัตรเครดิตในประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตแบ่งออกเป็น       3 
กลุ่ม คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ กลุ่มสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  และ
กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ดังนี้ 

ตารางสถาบันการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิตในประเทศไทย 

ธนาคารพาณิชย์ 
ที่จดทะเบียนในประเทศ 

สาขาธนาคารพาณิชย์ 
ต่างประเทศ 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิตทีไ่ม่ใช่สถาบันการเงิน 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด  
    (มหาชน) 
6. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
8. ธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) 

1. ธนาคารซิตี้แบงก์ 1. บริษัท แคปปิตอลโอเค จ ากัด 
2. บริษัท เจอเนอรัลคาร์ด 
    เซอร์วิสเซส จ ากัด 
3. บริษัท ซิตี้ คอนซูเมอร์โปรดักส์ 
    (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. บริษัท เทสโก้ คาร์ดเซอร์วิสเซส 
    จ ากัด 
5. บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 
   (มหาชน) 

ธนาคารพาณิชย์ 
ที่จดทะเบียนในประเทศ 

สาขาธนาคารพาณิชย์ 
ต่างประเทศ 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิตทีไ่ม่ใช่สถาบันการเงิน 

9. ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
10. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
      (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
11. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 
      จ ากัด (มหาชน) 
12. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด 
     (มหาชน) 

 6. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด
7. บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส  
(ไทย) จ ากัด  
8. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล 
    เซอร์วิสเซส จ ากัด 
9. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ 
   (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

ที่มา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย,(Access online 14 ก.ย. 2559) 
 
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศให้บริการธุรกิจ
บัตรเครดิต จ านวน 12 แห่ง มีสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ จ านวน 1 แห่ง และมีบริษัทที่
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอีก จ านวน 9 แห่ง ท าให้ประเทศไทยมีธนาคารและ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต จ านวนทั้งสิ้น 22 แห่ง การที่มีผู้ให้บริการในธุรกิจบัตรเครดิตเป็น
จ านวนมาก ท าให้ผู้ให้บริการบัตรเครดิตแต่ละแห่งเกิดการแข่งขันอย่างสูงในการหาสมาชิกใหม่ ๆ ให้หัน
มาสนใจในบัตรเครดิตของตนให้ได้มากที่สุดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มคนวัยท างานที่มี
เงินเดือนประจ า โดยมีการคิดริเริ่มโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตลอดจนผลประโยชน์มากมาย
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หลายระดับเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มีตั้งแต่ระดับวัยที่เพ่ิงเริ่มท างาน ไปจนถึงระดับผู้บริหาร
องค์กร และเจ้าของธุรกิจ เป็นต้น 
 จากข้อมูลการศึกษาและงานวิจัยจากหลากหลายสถาบันบ่งชี้ให้เห็นว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
นี้ ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยจะเห็นภาพของสังคมผู้สูงอายุได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในเขตชุมชนเมืองและชนบท จากรายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า        มีจ านวนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทยและข้อมูลจาก
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ระบุว่า ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย”          (Aged society) 
ตั้งแต่ปี 2548 จากนั้นประเทศไทยจะใช้เวลา 16 ปี ก่อนจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” 
(Complete aged society) ในราวปี พ.ศ.2564 และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปี ก็จะกลายเป็น “สังคม
สูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) ประมาณปี พ.ศ.2574 การที่มีประชากรสูงวัยเพ่ิมมาก
ขึ้นเนื่องมาจากอัตราการเกิดมีจ านวนลดลง ประกอบกับคนมีอายุยืนยาวขึ้นซึ่งจะท าให้อัตราส่วนของ
คนในวัยท างานต่อผู้สูงอายุที่ก าลังจะออกหรือออกจากการท างานไปแล้วลดต่ าลง อัตราส่วนสูงวัยเป็น
ดัชนีแสดงให้เห็นอัตราส่วนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  หนึ่งคนต่อจ านวนประชากรวัยแรงงาน  (15-59 ปี) 
ดัชนีนี้จะท าให้เห็นโครงสร้างทางประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่ในวัยแรงงานแล้ว อัตรา
ส่วนสูงวัยมีแนวโน้มลดลงจากประชากรวัยแรงงานประมาณ   10 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปีพ.ศ. 
2513 เหลือเพียงคนวัยแรงงานประมาณ 4 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ. 2557 และอัตราส่วนนี้
จะลดลงเหลือเพียง 2 คน ในอีก 25 ปีข้างหน้าซึ่งหมายความว่าสังคมไทยก าลังจะกลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากแนวโน้มของกลุ่มผู้สูงอายุ    ที่เพ่ิมมากข้ึนนี้เป็นผลลัพธ์ของการ
พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าจนสามารถดูแลให้ผู้คนมีอายุยืนยาว
มากกว่าเดิม อีกทั้งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการเปิดเผยงานวิจัยที่
ชี้ให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมขึ้นจากเดิม คือ อายุ  60 ปี เป็นอายุ 73 ปี และมีแนวโน้มที่จะ
เพ่ิมข้ึนถึงอายุ 80 ปี ในช่วงไม่เกิน 10 ปี 
 ในขณะที่ สั งคมไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สู งอายุ  แต่ก็ยั งพบเห็นว่า              
มีผู้สูงอายุจ านวนมากที่แม้จะเกษียณอายุจากงานแล้วยังมีการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าอุปโภค-บริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว หรือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว และลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุนี้ก็ยังถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดี  ที่มี
ระเบียบวินัยและศักยภาพในการใช้บัตรเครดิตที่จะไม่ก่อให้เกิดหนี้เสียแก่ธุรกิจบัตรเครดิต  ประกอบ
กับในปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดของผู้ให้บริการบัตรเครดิตในประเทศไทย ท าให้ผู้ศึกษามี
ความสนใจและเล็งเห็นว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่ก าลังจะเพ่ิมมากขึ้นในสังคมไทยนั้น น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ส าหรับผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่ควรหันมาให้ความสนใจกับกลุ่มเป้าหมายนี้ให้มากข้ึน  
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 40 – 60 ปีขึ้นไป เพ่ือจะได้  น าผล
การศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทางการตลาดส าหรับกลุ่มประชากรในช่วงวัยดังกล่าวที่ก าลัง
จะกลายไปเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  (7C’s) ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตแตกต่างกัน 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s)  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้
บัตรเครดิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. อาชีพ 
4. รายไดต่้อเดือน  
5. ระดบัการศึกษา  
6. สถานภาพการสมรส 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ในมุมมองของลูกค้า (7C’s) 

1. คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ (Customer Value) 
2. ตน้ทุน (Cost to Customer) 
3. ความสะดวก (Convenience) 
4. การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 
6. ความสบาย (Comfort) 
7. ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ   
    (Completion) 

 
 
 

ตัวแปรอสิระ 

 
 
การตดัสินใจใชบ้ตัรเครดิต
ของผูสู้งอายใุนเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 

ตัวแปรตาม 
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 1. สามารถน าข้อมูลส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บัตรเครดิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 
 2. ผู้ประกอบการทางด้านบัตรเครดิตสามารถน าผลการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
สิทธิประโยชน์และรายละเอียดในการส่งเสริมการขายของธุรกิจบัตรเครดิตได้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าที่เปน็ผู้สูงอายุ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
           ศึกษาการจัดกลุ่ มและการวิ เคราะห์ การใช้บั ตรเครดิตของผู้ สู งอายุ ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
 2. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้วิจัย  
      ประชากรที่ใช้วิจัยคือประชากรที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 40 – 60 ปีขึ้นไป ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้สูตรการค านวณของ W.G. Cochran โดยก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนไว้ไม่เกินร้อยละ 5 จากสูตรสามารถค านวณกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบตามสะดวก 
 3. ขอบเขตตัวแปร  
     - ตัวแปรอิสระ คือ 
  (1)  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ  อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส 
   (2) ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s)ได้แก่คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 
(Customer Value) ต้นทุน (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) การติดต่อสื่อสาร
(Communication) การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ความสบาย (Comfort) ความส าเร็จในการตอบสนอง
และความต้องการ (Completion) 
   - ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
  
ลักษณะประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ถือบัตรเครดิตที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 40 – 60 ปีขึ้นไป 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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เครื่องมือและวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง  
ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยสร้าง

แบบสอบถามตามกรอบแนวความคิด 2 รูปแบบ 
1. เป็ น รู ป แ บ บ ค า ถ าม ป ล าย ปิ ด  (Close-Ended Response Question)โด ย แ บ่ ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
                  ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจัยทางประชากรศาสตร์  
                    ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) 
     ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต 
 2. เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open- Ended Response Question) ได้แก่  
                  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
(7C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1.  ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
2.  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการค้นข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสาร วิทยานิพนธ์ 

และฐานข้อมูลเกี่ยวข้อง 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติทดสอบ t การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 

 
ผลการวิจัย 
      1. สรุปผลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 
อายุ 40 – 49 ปี จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 218 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จ านวน 119  คน คิดเป็นร้อยละ 
29.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 
      2. สรุปผลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s)  
  ผลรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.38 รองลงมา
คือ  ความสบาย (Comfort) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  ต้นทุน (Cost to Customer) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.15 ตามล าดับ  
      3. สรุปผลการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต  
  พบว่าปัจจัยการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 โดย
ปัจจัยย่อยมีผลในระดับมากทั้งหมด โดย 3 อันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่  ความสามารถในการ
ช าระหนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เหตุผล
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และความจ าเป็นในการใช้บัตรเครดิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ข้อมูลของบัตรเครดิตในขณะนั้น เช่น 
วงเงินคงเหลือและรอบการสรุปบัญชี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ตามล าดับ 
 
4. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน  
 สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต
แตกต่างกัน  

ตารางสรุปผลสมมติฐานปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต 
 

                     ประชากรศาสตร์ 
 

การตัดสินใจใช้บัตรเครดิต 
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา 

สถานภาพ 
สมรส 

1. เหตุผลและความจ าเป็น            
2. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ       
3. ความพึงพอใจในด้านบริการของ  
    พนักงาน 

      

4. ข้อมูลของบัตรเครดิตในขณะนั้น   
    เช่น วงเงินคงเหลือ รอบการสรุป 
    บัญช ี

      

5. ความสามารถในการช าระหนี้       
6. ความรู้สึกภักดีต่อตราสินค้าหรือ 
    ธนาคารผู้ออกบตัรเครดิต 

      

 หมายถึง ยอมรับสมมติฐาน 
จากตารางข้างต้น พบว่ามีเฉพาะปัจจัยด้านอาชีพที่มีการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตที่แตกต่างกันในทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญ  ที่ 0.05 ในเรื่องเหตุผลและความจ าเป็นเท่านั้น ส าหรับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ พบว่า
ไม่แตกต่าง  
  
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บัตร
เครดิต  
ตารางท่ีสรุปผลสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต 

ส่วนประสมทางการตลาด (7C’s) อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต 
1. คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ (Customer Value)  
2. ต้นทุน (Cost to Customer)  
3. ความสะดวก (Convenience)  
4. การติดต่อสื่อสาร (Communication)  
5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring)  
6. ความสบาย (Comfort)   
7. ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion)  



572 
 

 หมายถึง มีอิทธิพล 
จากตารางข้างต้น พบว่า ผลรวมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยแต่ละด้านพบว่ามี 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บัตร
เครดิตทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  โดยเรียงล าดับค่าอิทธิพลสูงที่สุดได้แก่  การติดต่อสื่ อสาร 
(Communication) รองลงมาคื อ ต้ นทุ น  (Cost to Customer) และการดู แลเอาใจใส่  (Caring) 
ตามล าดับ  
การอภิปรายผล 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40 – 49 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีสถานภาพ
สมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้มากกว่า 50,000บาท  

จากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์นี้  วิ เคราะห์ ได้ว่าผู้สู งอายุ เพศหญิ งที่ สมรสแล้วใน           
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความรู้ มีความมั่นคงทางด้านฐานะทางการเงิน  มีศักยภาพใน
การใช้บัตรเครดิตและมีโอกาสเกิดกิจกรรมในการใช้บัตรเครดิตที่มีความหลากหลายทั้งในด้านของ
ครอบครัวและส่วนตัว 
  2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  (7C’s) พบว่า 
  ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่าง      ให้
ความส าคัญด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยย่อย
ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้าคือสิ่งที่ส าคัญที่สุด รองลงมาคือ ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตมีนโยบายและระบบป้องกัน      การ
ทุจริตบัตรเครดิตเพ่ือรักษาความปลอดภัยในการใช้บัตรของลูกค้า และ ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตมี
นโยบายให้ลูกค้าสามารถขอตรวจสอบรายการที่เรียกเก็บไม่ถูกต้องจากร้านค้าได้  ตามล าดับ ซึ่ง
วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยเป็นหลัก รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
ความสบาย (Comfort) และปัจจัยด้านต้นทุน (Cost to Customer) ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
บัตรเครดิตหรือธุรกิจโรงแรมก็ตาม ลูกค้ามีมุมมองต่อธุรกิจบริการเหมือนกัน และด้านต้นทุน (Cost 
to Customer) พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญปัจจัยย่อยในเรื่องค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิปัตย์ พลอยพรายแก้ว  (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกถือครองบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตในกรุงเทพมหานครที่ให้
ความส าคัญด้านค่าธรรมเนียมรายปีสมาชิกรายปีมากท่ีสุด  
 3. การตัดสินใจใช้บัตรเครดิต พบว่า 

ได้ให้ความส าคัญกับความสามารถในการช าระหนี้มากที่สุด ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าผู้สูงอายุที่ใช้
บัตรเครดิตมีการพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี้ก่อนตัดสินใจใช้บัตรเครดิต เพราะฉะนั้น
กลุ่มผู้สูงอายุนี้มีรูปแบบการใช้บัตรเครดิตที่มีวินัยซึ่งช่วยลดการเกิดหนี้เสียให้กับธนาคารผู้ออกบัตร
เครดติได ้
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4. การทดสอบสมมุติฐาน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต  พบว่า
โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

ผลการทดสอบสมมุติฐานส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การตัดสินใจใช้บัตรเครดิต พบว่า ผลรวม คือ มีอิทธิพล ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของส่วนประสม
การตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิตพบว่า มี 3 ปัจจัย เท่านั้นที่มี
อิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) 
มีอิทธิพลสูงที่สุดโดยปัจจัยย่อย 3 อันดับแรก คือ การได้รับส่วนลดจากร้านค้า การได้รับสิทธิ
ประโยชน์พิเศษ เช่น คะแนนสมนาคุณ การใช้ห้องรับรองที่สนามบิน ประกันชีวิตหรือประกันภัย  
และการได้รับรู้ข่าวสารโปรโมชั่นเป็นประจ า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลรองลงมา คือ ต้นทุน (Cost to 
Customer) ปัจจัยด้านการดูแลเอาใจใส่ (caring) ซึ่งด้านต้นทุนเป็นด้านที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
อยู่ใน 3 อันดับแรก ทั้งส่วนของการวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s) และการ
ทดสอบสมมติฐาน  

 
ข้อเสนอแนะการวิจัยจากประเด็นที่ค้นพบ 

1.ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตควรให้ความส าคัญกับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุเพศหญิงเพราะเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้สูงซึ่งแสดงถึงความสามารถและศักยภาพในการใช้บัตรเครดิต และเป็นกลุ่ม
ลูกค้าท่ีให้ความส าคัญมากที่สุดในเรื่องความสามารถในการช าระหนี้ก่อนตัดสินใจใช้บัตรเครดิต ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีวินัยในการช าระและการเกิดหนี้เสียต่ า 

 2.ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตควรมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นสิ่งที่
ส าคัญที่สุด และการมีนโยบายและระบบป้องกันการทุจริตบัตรเครดิตเพื่อรักษาความปลอดภัยในการ
ใช้บัตรเครดิตของลูกค้า เป็นการสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และสามารถป้องกันความเสี่ยง
กับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต 

3.ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตควรให้ความส าคัญในการให้สรรหาร้านค้าที่รับบัตรเครดิตให้คล
อบคลุมทุกประเภทสถานธุรกิจ การให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เข้าใจง่าย และการติดต่อกับ
พนักงาน Call Center ได้ง่ายตลอด 24ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและท าให้
เกิดการใช้ซ้ า 

 4.ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตควรค านึงถึงนโยบายเรื่องค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีซึ่งลูกค้าให้
ความส าคัญมากในการพิจารณาที่จะสมัครใช้บัตรเครดิตหรือการต่ออายุสมาชิกบัตรเครดิต 

 5.ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตควรให้ความส าคัญอย่างมากต่อการบริการของพนักงาน Call 
Center โดยเฉพาะการท าให้ลูกค้ารับรู้ได้ว่าพนักงานรับฟังและแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น
จนจบและการท าให้ลูกค้ารู้สึกในบริการที่มีความแตกต่างจากท่ีอ่ืน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาคู่แข่ง
อย่างสม่ าเสมอและการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
มืออาชีพ 

 6.ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตควรมีการสร้างระบบการติดต่อโทรศัพท์ที่ง่าย ไม่ซับซ้อนและ
การมีจ านวนพนักงานแผนกบริการลูกค้าที่เหมาะสมกับปริมาณของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละ
วันเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการติดต่อ 
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7. ลูกค้าผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับส่วนลดและสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น การใช้ห้องรับรองใน
สนามบิน ประกันชีวิตหรือประกันภัย ดังนั้นธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตควรออกแบบสิทธิประโยชน์ให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพ่ือชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน 

8.ลูกค้าผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตและชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ
ของธนาคารมากกว่าความสวยงามและทันสมัยของบัตรเครดิตที่ลูกค้าให้ความส าคัญน้อยที่สุด ดังนั้น
ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตควรค านึงถึงปัจจัยนี้เป็นส าคัญในการออกแบบลักษณะของบัตรเครดิตให้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตของผู้สูงอายุต่อปริมาณ
รายได้ หรือเงินออม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้จ่ายกับปริมาณรายได้หรือเงินออม ซึง
จะเป็นประโยชน์แก่ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตที่จะสามารถน าไปใช้ในการออกนโยบายการอนุมัติและ
พิจารณาวงเงินของบัตรเครดิตส าหรับผู้สูงอายุ 

2.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของการใช้บัตรเครดิตของผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้ทราบถึง รูปแบบการใช้บัตรเครดิตในชีวิตประจ าวันและประเภทร้านค้าท่ีใช้จ่ายด้วยบัตร
เครดิต ซึ่งจะท าให้มีข้อมูลในการออกแบบบัตรเครดิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงกับ
ความต้องการได้ดีที่สุดและเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยเพ่ือรองรับยุคของดิจิตอลในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร และ (2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลด้านคุณภาพการให้ 
บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนหรือผู้ที่
เข้าใช้บริการกับส านักงานเขต โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจ จ านวน 420 ชุด สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (t-test) และทดสอบสมมติฐานความ
แปรปรวนทางเดียวของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (F-test) เพ่ือหาค่าความแตกต่างของต้น
แปรอิสระกับตัวแปรตาม และทดสอบหาความสัมพันธ์ โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ และหา
ผลความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี  (LSD) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มี
อายุ 20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีคุณภาพการให้บริการ
ของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 5 ด้าน พบว่า ด้านความสะดวกที่ได้รับอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ด้านข้อมูลที ่ได้รับจากการบริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านระยะเวลาในการ
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ด าเนินการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามล าดับที่ระดับนัยส าคัญ .05 ในส่วนของระดับความพึงพอใจ
โดยภาพรวมของผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 5 
ด้าน พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า อยู่ในระดับเห็นด้วย มากที่สุด ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ร้อยละ 72.1 (  = .721) 

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ คุณภาพการให้บริการ 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to study the level of people's 
satisfaction with the service of the district office in Bangkok, and (2) to study the 
influence of the quality of service provided by the district office in Bangkok. This 
study is a survey research type, using questionnaires as tools for collecting data. The 
sample group used in this research is 420 customers, People who use the service to 
the district office. Selected by using convenience sampling. The questionnaire was 
used as research instrument while statistics used for data analysis included 
Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. Data processing and analysis 
was done by using SPSS software. First, the Independent Samples t-test was used to 
test the difference between two independent groups. One-Way ANOVA was also used 
to determine whether there were any significant differences between the mean of 
the three or more independent groups. Finally, Least Significant Difference (LSD) was 
used to determine the minimum difference between any two means. The results 
show that the majority of the sample groups (420 customers) are female, aged 20-30 
years, Educated a bachelor's degree, Job Employee/ mall/ store, with an average 
monthly income of 10,000-20,000 baht. The study of the 5 factors affecting 
customers, satisfaction to the Quality of Service of The district office in Bangkok 
reveals as follows: The materiality of Service at the very satisfied; Reliability, trust at 
the very satisfied; providing confidence to customers at the very much satisfied; the 
response to client at the very satisfied; the attention to customer at the very 
satisfied. The study of the 5 factors affecting customers, satisfaction to the 
Satisfaction with the service of The district office in Bangkok reveals as follows: The 
facility has been in customer at the very satisfied; Efficiency of service in customer at 
the very satisfied; The staff provider in customer at the very satisfied; The 
information obtained from the Services at the very satisfied; The duration of the 
action at the very satisfied, the significance level .05. The relationship of factors could 
explain the variation of customer satisfaction to 72.1 percent (  = .721). 
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บทน า 

กรุงเทพมหานครในอดีตและปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเมืองเอกนคร หรือเมือง
โตเดี่ยว หมายถึง เมืองที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาจนท าให้มีการเติบโตเหนือเมืองอื่น ๆ มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว และความส าคัญของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครอยู่ตลอดเวลา จากเดิมการบริหารกรุงเทพมหานครอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมเวียง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นกระทรวงเมืองและกระทรวงนครบาลตามล าดับ ต่อมา
ได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วงหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเมื่อ
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ท าให้มีการจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพ
ขึ้น ต่อมาได้พัฒนาเป็นเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและสุดท้ายได้จัดตั้ง เป็นกรุงเทพมหานครใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการ
กร ุง เทพมหานคร พ .ศ . 2528 (รุ ่งร ัตน า เจร ิญ จ ิตต ์, 2555, น . 13) เหต ุผล ในการจ ัดตั ้ง
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นมหา
นครที่มีประชากรอยู่หนาแน่น และเป็นศูนย์รวมของกิจการต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ยังมีบทบาทและความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศไทยและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษท่ีแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ มี
ความเป็นรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร เห็นได้จากการมีพระราชบัญญัติเฉพาะขององค์กร คือ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นอกจากนี้รูปแบบการ
บริหารกรุงเทพมหานครยังเป็นระบบชั้นเดียวหมายถึงกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรเดียวที่รับผิดชอบ
ดูแลพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ในขณะที่พ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ มีระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
สองชั้น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในระดับบน ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในระดับ
ล่าง กรุงเทพมหานครได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2325 และมีการ
เปลี่ยนแปลงจากชุมชนขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นมหานคร ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานคร 
ครอบคลุ ม พ้ื นที่  1,568.74 ตารางกิ โล เมตร (รุ่ งรั ตน า เจริญ จิ ตต์ , 2555, น .12) ปั จจุ บั น
กรุงเทพมหานครมีบทบาทที่ส าคัญคือเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคม ขนส่ง 
การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ท าให้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในแต่ละช่วงเวลามีกรอบของการพัฒนา ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้มหานคร
แห่งนี้มีการพัฒนาที่สมดุลและน่าอยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยลักษณะของความเป็นมหา
นครและเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร จึงเป็นศูนย์รวมของประชาชนทุกระดับ  ทุกสาขาอาชีพ ที่อยู่
รวมกันอย่างแออัด จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับการปกครองของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงมีลักษณะเฉพาะของ
กรุงเทพมหานคร ดังนี้   (1) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงองค์กรเดียวในเขตพ้ืนที่ของจังหวัด
พระนครและจังหวัดธนบุรี (เดิม) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ไม่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลเหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ  (2) ไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาค
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ซ้ าซ้อน แต่มีเฉพาะการปกครองส่วนกลางและการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น (3) มีการแยกอ านาจ
การบริหารออกจากอ านาจนิติบัญญัติ โดยทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครต่างได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง องค์กรทั้งสองจึงไม่
จ าเป็นต้องขอรับการไว้วางใจ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวล
กับปัญหาคะแนนเสียงในสภานิติบัญญัติแต่ประการใด (4) อ านาจการบริหารที่แท้จริงอยู่ที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะกฎหมายประสงค์จะให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจเข้มแข็ง ดังนั้น ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครจึงสามารถจัดตั้งทีมบริหารกิจการของกรุงเทพมหานครเองได้ และมีการมอบ
อ านาจหน้าที่บางประการให้แก่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากน้อยเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะพิจารณา
เห็นว่ามีความเหมาะสม มีลักษณะเฉพาะ จึงท าให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมี
เอกภาพ (อ้างอิงโดย “การจัดรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”, ม.ป.ป.) 

ส านักงานเขตจึงมีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การจัด
ให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม
และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การฝึก การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว 
การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการ
ฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตามพระราชกฤษฎีกานั้น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ความว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์
รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” ดังนั้น การให้บริการ
ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด เป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน 
ต่างก็แข่งขันการบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนหรือลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจในการ
ให้บริการสูงสุด เริ่มตั้งแต่รัฐบาลมีการปฏิรูประบบราชการใน ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลได้
ด าเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการแก่ประชาชนให้
ได้รับการบริการที่ดี เห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐเริ่มด าเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการแก่
ประชาชนต่าง ๆ ด้านความสะดวก ความรวดเร็ว ความยุติธรรมต่าง ๆ โดยการลดขั้นตอนในการ
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ท างาน การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่พึงพอใจต่อ
หน่วยงานภาครัฐอย่างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
เพ่ือการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในประเทศไทย (อ้างอิงโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

เมื่อกล่าวถึงองค์กรที่จัดท าบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การจัดบริการดูแล
รักษาถนนหนทาง ล าคลอง คุณภาพชีวิต และการรักษาความสะอาด ฯลฯ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดหรือที่เรียกกันว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นั้น โดยทั่วไปมักจะนึกถึงเทศบาลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล ในแต่ละประเภทจะมีการก าหนดลักษณะหรือ
องค์ประกอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คือ มีกฎหมายก าหนดวิธีการในการจัดตั้งรูปแบบ
การบริหารจัดการอ านาจหน้าที่ วิธีการในการจัดท าบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคล การคลัง 
และงบประมาณเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ     

การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐนั้น ประชาชนทั่วไปที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานของ
รัฐตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เนื่องจากมีกฎหมายบังคับจากหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น สะดวกรวดเร็วและชัดเจน ใช้เวลาด าเนินการพิจารณาไม่
มาก เมื่อประชาชนมาติดต่อก็สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ต้อง
เดินทางไปมาหลายครั้ง ก็จะท าให้ประชาชนมีเวลาไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เป็นการเพ่ิม รายได้และ
ผลผลิตมวลรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ส าหรับกรณีของภาคเอกชนที่เป็นนักธุรกิจ ต้องมีการ
พิจารณาก่อนการลงทุน หากระบบราชการโดยเฉพาะการบริการที่ไม่ชัดเจน นักลงทุนจึงไม่กล้าเสี่ยง
เข้ามาลงทุนท าให้ประชาชนไม่มีงานท า ขาดรายได้ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจึงได้เร่งด าเนินการให้มี
การปรับปรุงให้การบริการที่ดี ซึ่ง ประชาชนก็คาดหวังว่าจะได้รับการการบริการที่จัดให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสียค่าใช้จ่ายต่ า คุ้มค่าต่อเงินภาษีของราษฎรที่เสียภาษีและมีการแข่งขัน
การให้บริการของภาครัฐทุกด้าน โดยมีการปรับปรุงระบบการให้บริการ การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน การสร้างจิตส านึกต่อการบริการสาธารณะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนและ
ความเป็นนักวิชาชีพของข้าราชการต่อไป 

ดังนั้น จึงควรมีการด าเนินงานในการท างานแนวใหม่ โดยมีการปรับปรุงระบบการท างานต่าง 
ๆ เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเพ่ือให้ได้รับการบริการที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุด จึงมี
การด าเนินงานศึกษาและส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน
เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของ
ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 



581 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
        การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยออกมาเป็นรายข้อดังนี้ 

(1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร 

(2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลด้านคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการ 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

ตัวแปรอิสระ  
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
คุณภาพการให้บริการ ผู้วิจัยนั้นได้ประยุกต์ใช้ทฤษฏีเรื่องคุณภาพการให้บริการของ 

(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466) ใช้เป็นเครื่องมือใน
การท าแบบประเมินคุณภาพการบริการที่เรียกว่า “SERVQUAL” (Service Quality) ประกอบด้วย 5 
ด้านหลัก คือ (1) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (2) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (3) ด้านการให้
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (4) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และ (5) ด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า     

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
(1) ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
(2) เพื่อน าผลการศึกษาน าเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ

ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้ที่มาติดต่อเข้ารับบริการกับส านักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกส านักงานเขตในการศึกษาจ านวน  4 เขต ได้แก่ เขตบางเขน เขตมีนบุรี 
เขตจตุจักร และเขตลาดพร้าว มีขนาดของจ านวนประชากรรวมทั้ง 4 เขต จ านวน 613,542 คน และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากสูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ
ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% หรือที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้จ านวน 420 ตัวอย่าง 
 
เครื่องมือและวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร จ านวน
ค าถามทั้งหมด 16 ข้อ เป็นข้อค าถามแบบ Likert Scale และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น ผู้วิจัยได้แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร จ านวนค าถามทั้งหมด 10 ข้อ เป็นข้อ
ค าถามแบบ Likert Scale และใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ผู ้วิจัยได้แบ่ง ระดับ
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ความพึงพอใจ ออกเป็น 5 ระดับ และส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้กับทาง
ส านักงานเขต ประกอบด้วยข้อค าถาม 1 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบ
ค่าความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ด้วยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ค้นคว้าอิสระท าการตรวจสอบ  และน าแบบสอบถามที่ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย พบว่า ข้อ
ค าถามมีค่าความเชื่อมั่นและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.959 ซึ่งมากกว่า 0.90 หมายถึงยอมรับได้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติ
ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test  ค่าสถิติ f-
test การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และหาผลความแตกต่างทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี (LSD) 
เพ่ือวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับ
ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการศึกษาวิจัยประชาชนหรือผู้ท่ีเข้าใช้บริการกับส านักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 420 คน พบว่า ประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับ
ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดย
เป็นเพศหญิง จ านวน 220 คน (ร้อยละ 52.4) และเป็นเพศชาย จ านวน 200 คน (ร้อยละ 47.6)  

อายุ ประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นผู้มี
อายุ 20-30 ปี มากที่สุด จ านวน 185 คน (ร้อยละ 44.0) รองลงมามีอายุ 30-40 ปี จ านวน 136 คน 
(ร้อยละ 32.4) มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป จ านวน 70 คน (ร้อยละ 16.7) และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 29 
คน (ร้อยละ 6.9) ตามล าดับ 

การศึกษา ประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็น
ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 185 คน (ร้อยละ 62.4) รองลงมา มีการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 100 คน (ร้อยละ 23.8) มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 51 คน (ร้อยละ 
12.1) และมีการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน (ร้อยละ 1.7)   

 
 อาชีพ ประชาชนหรือผู้ที ่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มี

อาชีพพนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน จ านวน 121 คน (ร้อยละ 28.8) รองลงมา มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 86 คน (ร้อยละ 20.5) มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 66 คน (ร้อยละ 
15.7) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 65 คน (ร้อยละ 15.5) มีอาชีพลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน 46 คน (ร้อยละ 11.0) มีอาชีพแม่บ้าน จ านวน 19 คน (ร้อยละ 4.5) และมีอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 17 
คน (ร้อยละ 4.0) ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชาชนหรือผู้ที่เข้าใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 191 (ร้อยละ 45.5) รองลงมา มีรายได้เฉลี่ย
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ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 93 คน (ร้อยละ 22.1) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 67 คน (ร้อยละ 16.0) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 40 คน (ร้อย
ละ 9.5) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 29 คน (ร้อยละ6.9) ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  

= 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน -หลัง 
รองลงมา มีขั้นตอนและกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการมีความเหมาะสม 
และการแจ้งเงื่อนไขขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.20) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเก็บข้อมูลของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด รองลงมา การรับรู้/เข้าใจถึงปัญหาสามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัยได้ และความรวดเร็วใน
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคผู้รับบริการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
(  = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส านักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา ผู้ให้บริการมีบุคลิกกิริยามารยาทที่สุภาพเป็นมิตร และการให้บริการ
แนะน าข้อมูลมีความถูกต้อง/ชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.02) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการ รองลงมา 
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ให้บริการมีจ านวนเพียงพอกับ
จ านวนผู้รับบริการ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.00) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การติดตามสอบถามผู้รับบริการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วย ความสนใจ 
รองลงมา สอบถามความต้องการแนะน าระเบียบวิธีปฏิบัติให้ได้รับความเข้าใจ และผู้ให้บริการค านึง ถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเป็นหลัก อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
ด้านความสะดวกท่ีได้รับโดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อ พบว่า ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวก และมีสิ่งอ านวยความสะดวก ต่างๆ เช่น ที่
นั่งรอรับบริการห้องน้ า ฯลฯ มีระดับความพึงพอใจมาก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ให้บริการมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการด้วย
ความเต็มใจ มีระดับความพึงพอใจมาก 

ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 3.99) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการเสร็จสมบูรณ์ทันตามก าหนดเวลา และระยะเวลาในการให้บริการมี
ความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมาก 

ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ โดยภาพรวม อยู่ ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.03) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารชัดเจนและถูกต้อง และการอธิบายถึง
ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน มีระดับความพึงพอใจมาก 
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ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.14) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความถูกต้องในขั้นตอนการด าเนินการให้บริการ และการจัดล าดับการ
ให้บริการอย่างยุติธรรม มีระดับความพึงพอใจมาก 

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
(1) ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีผลต่อระดับความ พึงพอใจต่อการให้บริการ

ของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 
ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขต

ในกรุงเทพมหานคร ในด้านความสะดวกที่ได้รับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านระยะ เวลาในการ
ด าเนินการ และด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ในด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร ในด้านระยะเวลาในการด าเนินการ และด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ ไม่แตกต่าง
กัน ยกเว้น มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ในด้านความ
สะดวกที่ได้รับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ  แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 
ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้ บริการของ

ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ด้านความสะดวกท่ีได้รับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านระยะเวลาใน
การด าเนินการ ด้านข้อมูลที ่ได้รับจากการบริการ และด้านประสิทธิภ าพในการให้บริการที ่ไม่
แตกต่างกัน 

ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ส านักงาน
เขตในกรุงเทพมหานคร ในด้านความสะดวกที่ได้รับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านประสิทธิภาพใน
การให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ และด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ในด้านความสะดวกที่ได้รับ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้าน
ระยะเวลาในการด าเนินการ ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ และด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ ไม่
แตกต่างกัน 

(2) คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(3) เขตพ้ืนที่ที่ให้บริการแตกต่างกันจะมีคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน ผลการทดสอบ
พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่ที่ให้บริการแตกต่างกัน จะมีคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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(4) เขตพ้ืนที่ที่ให้บริการแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบพบว่า ส านักงานเขตพื้นที ่ที ่ให้บริการแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1) การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนหรือผู้ที่ใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ที่ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัท/ห้าง/ร้าน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิภาวรรณ กาชัย (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในการ
ใช้บริการ เคทีบี ลิสซิ่ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ รายได้ 
20,001-25,000 บาท 
 
 2) การวิเคราะห์ระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 

การส ารวจคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
พบว่า ประชาชนหรือผู้ใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็น ราย
ด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มากที่สุด รองลงมา ด้าน
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการ
เอาใจใส่ต่อลูกค้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไสว ชัยบุญเรือง (2555) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพ
การให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด” ผลการวิจัยพบว่า ผู้มา
รับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเกาะช้าง 
จังหวัดตราด รวม 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้มารับบริการมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า เป็นอันดับแรกรองลงมาคือ ด้านความมั่นใจด้านความไว้วางใจ ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ และสุดท้ายด้านความเอาใจใส่ ตามล าดับ 

3) การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

พบว่า ประชาชนหรือผู้ใช้บริการกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านความสะดวกที่ได้รับ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการ ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ และด้านระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุกันยา เนื่องจ านงค์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง 
“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนของส านัก
ทะเบียนอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนในการ
ขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนของส านักทะเบียนอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค อยู่ในระดับมาก ด้าน
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การให้บริการที่ตรงต่อเวลาอยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วและทันสมัย อยู่ในระดับ
มาก ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับ
มาก 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร   
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ควรมีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการกับส านักงานเขต 
และน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้มาใช้บริการ 

2) ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มี service mind เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา 
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

3) ควรมีการดูแลในเรื่องของการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการเพ่ือให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในทุก
รูปแบบ โดยมุ่งเน้นเรื่องที่ผู้ใช้บริการต้องรับรู้เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนและระเบียบ
ในการติดต่อราชการตรงกัน 

4) เจ้าหน้าหน้าผู้ให้บริการควรมีความพร้อมในการให้บริการเสมอและบริการอย่าง
สุภาพ และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอโดยการท าสถิติผู้ที่เข้ามารับบริการประกอบ 
การพิจารณาจ านวนเจ้าหน้าที่ว่าเพียงพอต่อการให้บริการหรือไม่ ควรมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่นั่งให้บริก าร
ประจ า และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่คอยเดินสอบถามให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ 

5) ส านักงานต้องเข้มงวดในการเน้นความตรงต่อเวลาของการให้บริการ เช่น เปิดให้ 
บริการ 08:00 น. ก็ต้องพร้อมให้บริการเดี๋ยวนั้นเลย และเวลาปิด 16:00 น. ก็ควรปิดให้บริการให้ตรง
ตามเวลา ไม่ปิดการให้บริการก่อนก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1) การขยายขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมส านักงาน
เขตท่ัวทั้งกรุงเทพมหานคร 

2) การท าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม เพ่ือเก็บข้อมูล 
รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนะคติ และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 MARKETING MIX INFLUENCING ELDERLY’S CHOICES ON READY-TO-EAT HEALTHY 

FOODS: THE CASE STUDY OF BANGKOK AND VICINITY 
 

อภิญญา  บุนนาค 
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 

 กลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภค” โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคกลุ่ม
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลโดยสถิติในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่, ค่าเฉลี่ย, 
ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า F-test และ การหาค่าความถดถอยเชิงพหุทางสถิติ 
(Multiple Linear Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ  60-69 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ปริญญาโท มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 -70,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท เป็นผู้ที่รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคอยู่แล้ว โดยเป็นผู้ที่ซื้อ
และรับประทานเป็นประจ า และ ส่วนใหญ่รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคแบบ
แช่แข็ง (Frozen Food) บ่อยท่ีสุด  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านความสะดวกใน
การซื้อ (Convenience to Buy) และด้านความต้องการของผู้บริโภค (Consumer’s Need) อยู่ใน
ระดับสูงมาก ส่วนด้านความเหมาะสมราคากับคุณภาพของสินค้า  (Cost of Appreciation) และ 
ด้านช่องทางข้อมูล การติดต่อสื่อสาร (Communication) อยู่ในระดับสูง  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยการวิเคราะห์การหาค่าความถดถอยเชิงพหุทางสถิติ (Multiple Linear 
Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของสินค้า มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคด้านการตระหนักถึงความต้องการสูงถึง ร้อยละ 96.8   
ปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค และ ปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อด้านการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ ร้อยละ 14.8  ส่วนปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค และ 
ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อด้านการตัดสินใจ
ซื้อ ร้อยละ 14.7 ส่วนปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อด้านการ
ประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ร้อยละ 4.5 โดยที่ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของสินค้า 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อด้านการประเมินผลหลังการซื้อเพียงร้อยละ 0.9  
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ABSTRACT 
 The majority of our customers in this study were marriage, Master’s degree, 
60 – 69 year old women, who have her own business with an average incomes and 
monthly expenses between 50,001-70,000 and 10,000 – 20,000 baht, respectively. 
These respondents are normally buy and consume a ready-to-eat healthy foods, 
especially the frozen food products.   
 Based on the marketing mix influencing 4C’s factor results from all customers 
revealed that the customers pay more attention to “Convenience to Buy” and 
“Consumer’s Need” in the highest level, followed by the “Cost of Appreciation” and  
“Communication” which were in the high level.  
 The analysis result of the marketing mix influencing 4C’s factor at the 95% 
confidence level (p-value < 0.05) using Multiple Linear Regression Analysis revealed 
that the cost of appreciation gave the most positively impact on the choice-making 
decision on ready-to eat healthy foods with 96.8 percent, whereas the convenience 
to buy and the consumer’s need indicated 14.8 percent impact on choice-making 
decision of pre-buying study. On the other hand,  the consumer’s need, the cost of 
appreciation showed the choice-making decision on ready-to eat healthy foods with 
14.7 percent and the consumer’s need gave the impact on choice making decision 
to the other alternative choices with 4.5 percent, and the factors of price on quality 
product showed the impact on choice-making decision on ready-to eat healthy foods 
after buying with only 0.9 percent. 
 
บทน า 
 ปี 2557 ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 14.9 หรือ 10,014,705 คน 
และคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมีผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 20.00 หรือ14.40 ล้านคน จากการที่
วิวัฒนาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้ งการตระหนักถึงสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงเป็นโอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมทางด้านอาหารเพ่ือ
สุขภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงดังนี้ ด้านผู้บริโภค 
(Consumers Side) แนวโน้มพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การดูแลห่วงใยสุขภาพ และความ
ปลอดภัยได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปดังกล่าวส่งผลถึง
ทางเลือกของผู้บริโภคในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภค ประเภท  อาหารพร้อม
บริโภค อาหารกึ่งส าเร็จรูป และอาหารพร้อมปรุงมากขึ้น ด้านผู้ผลิต (Supply Side) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จึงท าให้ผู้ผลิตอาหารมีการลงทุน และคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารที่เน้นความ
เป็นธรรมชาติ ผ่านการปรุงแต่งน้อย วัตถุดิบมาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย ลดขั้นตอนการ
ปรุงแต่งอาหาร บรรจุภัณฑ์มีการระบุตรารับรองมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจในการบริโภค รูปแบบบรรจุภัณฑ์เน้นเรื่องการบริโภค สะดวก สบาย พกพาง่าย ช่อง
ทางการจ าหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น  
 ในปี 2558 มูลค่าตลาดอาหารสุขภาพของไทยแบ่งตามชนิดสุขภาพ ตลาดอาหารฟังก์ชันนัล  
(Functional Food) ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด ร้อยละ 60 รองลงมา ร้อยละ 30 และ 8 
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ตามล าดับ คือ ตลาดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และตลาดอาหารสุขภาพเฉพาะกลุ่ม  (อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverages, 2558)  ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
โดยใช้อายุตามปีปฏิทินที่  60 ปี  บริบู รณ์ ขึ้นไปเป็นนิยามที่ เป็นทางการของผู้สู งอายุ  ตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2546 (อ้างถึงใน รศรินทร์ เกรย์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, 
เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ เรวดี สุวรรณนพเก้า, 2556) ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทย ใช้ในเกณฑ์อายุที่ เริ่มได้รับสิทธิต่างๆ จากทางราชการ องค์การ
สหประชาชาติ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่มตามช่วงอายุ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1  ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และ กลุ่มที่ 3 
ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)   
 จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้เห็นว่าธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคส าหรับผู้สูงอายุเป็น
ธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจในยุคที่มี
การแข่งขันสูงให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน การศึกษาถึงพฤติกรรมรวมถึงความต้องการในมุมมอง
ของผู้บริโภคเป้าหมายจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างมากเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้ตรงเป้าหมายและมีคุณค่าสูงสุด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย    

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภค
ของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4C’s ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

ตัวแปรอิสระ  (Independent Variable)  ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) 
   

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.  สถานภาพ 

4.  ระดับการศึกษา 

5.  อาชีพปัจจุบัน 

6.  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

7.  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 

8.  สถานะในการบรโิภค 

9. พฤติกรรมการบริโภค 

10. ประเภทอาหารพร้อมบริโภคที่รับประทานบ่อยทีสุ่ด 

  

  

การตัดสินใจ 

1. การตระหนักถึงความต้องการ   

 (Need Recognition) 

2. การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ (Search) 

3.  การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ  

 (Evaluation of Alternatives) 

4.  การตดัสินใจซื้อ (Purchase) 

5.  การประเมินผลหลังการซื้อ 

     (Post Purchase Evaluation) 

  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4C’s 

1. ความต้องการของผู้บรโิภค (Consumer’s Need) 
2. ความเหมาะสมราคากับคุณภาพของสินค้า  

(Cost of Appreciation)  
3. ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy)   
4. ช่องทางข้อมูล การติดต่อสื่อสาร (Communication) 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย   
จากงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4C’s ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร

เพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการ
ก าหนดสมมติฐานดังนี้  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ต่างกัน  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ
พร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ขอบเขตของการวิจัย  
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาส่วนประสมทางการตลาดแนวคิดใหม่ 

4C’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่  การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3.  ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้สู งอายุที่มีอายุ 60 ปี

ขึ้นไป  เพศชายและเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ศึกษาและเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง  เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย      

1.  ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ 

2.  ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจรวมถึงผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการตลาด 
การก าหนดกลยุทธ์ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมการขาย ให้สามารถตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของผู้บริโภค 

3.  ผลการศึกษาจะทราบถึงปัจจัยที่ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะท า ให้ได้ข้อมูล
พ้ืนฐานในการน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 

4.  ท าให้ทราบแนวโน้มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. ส่วนประสมทางการตลาดแนวคิดใหม่ 4C’s หมายถึงความต้องการของผู้บริโภค 
(Consumer’s Need)  ความเหมาะสมราคากับคุณภาพของสินค้า (Cost of Appreciation) ความ
สะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) ช่องทางข้อมูล การติดต่อสื่อสาร (Communication)  

2. ผู้บริโภค (Consumer) หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการ 
3. กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภค 

กระบวนการทางความคิดและการกระท าเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพก่อนและ
หลังตัดสินใจบริโภค ประกอบด้วย การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition)  การค้นหาข้อมูล
ก่อนการซื้อ (Search) การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจซื้อ 
(Purchase) และ การประเมินผลหลังการซื้อ (Post Purchase Evaluation)  

4. ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภค หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่รับประทานเข้า
ไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในการป้องกัน และ/หรือ ลดปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถบริโภคได้บ่อยครั้งและไม่อันตราย ผลิตเรียบร้อยพร้อมบริโภคที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่ายได้ทันทีในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แช่แข็ง (Frozen Food) ผลิตภัณฑ์แช่เย็น (Chilled Food) 
ผลิตภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ (Retort Pouch)  
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5. ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นใน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่รู้จัก
และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภค 

 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ท าการวิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ ยวยข้องเพ่ือ
น ามาปรับใช้กับการก าหนดกรอบแนวคิดและการสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย แบ่งเป็นแนวคิด
และทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
4C’s Marketing  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  
 นอกจากนี้แล้วยังได้ท าการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ผศ.อรรนพ เรืองกัล
ปวงศ์  ผศ.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ศศิธร พูนโสภิณ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซี่โก ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศรี (2556) ได้ศักษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4F’s ปัจจัยการโฆษณาทางสังคมออนไลน์ และปัจจัยกิจกรรม
การตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้บริโภคหรือมีความ
สนใจจะบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคที่มีอายุ  ตั้ งแต่  60 ปีขึ้นไปที่ อาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 
ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลคัดกรอง เพ่ือคัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคหรือมีความสนใจจะบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพพร้อมบริโภค เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือก  
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ
ก าหนดค าตอบให้เลือก   
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะก าหนดค าตอบ
ให้เลือกตอบและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือกตอบและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะ หรือ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายเปิด   
 ในส่วนที่ 3 และ 4 เป็นค าถามที่ให้ผู้ตอบเลือกระดับความส าคัญของปัจจัยที่ก าหนดไว้ คะแนน
ตามล าดับ (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แต่ละค าตอบมีระดับคะแนนดังนี้  
 ระดับ 5  หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
 ระดับ  4  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับน้อย 
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 ระดับ  1  หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

 เกณฑ์ในกำรประเมินผลลักษณะแบบสอบถำมที่ใช้ระดับกำรวัดข้อมูลปอันตรภำคชั้น ดังนี้  
ระดับคะแนน 1.00 – 1.80  - มีระดับความมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับต่ ามาก 
ระดับคะแนน 1.81 – 2.60  - มีระดับความมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับต่ า 
ระดับคะแนน 2.61 – 3.40  - มีระดับความมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน 3.41 – 4.20  - มีระดับความมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับสูง 
ระดับคะแนน 4.21 – 5.00  - มีระดับความมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับสูงมาก 
 

การรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
และได้ด าเนินการเก็บรวบรวมเพ่ือใช้วิเคราะห์ต่อไป ดังนี้  
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
400 ชุด  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร วารสารที่สามารถอ้างอิงได้ 
ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
 
การวิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ 
 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ใช้การ
วิเคราะห์ดังนี้   
 1. ผู้วิจัยประมวลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หรือ SPSS  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน ดังนี้  
 ข้อมูลทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2.1 การทดสอบสมมติฐานของอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภค ใช้สถิติการวิเคราะห์ ประกอบด้วย สถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่าง (T-Test)  การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) 
  2.2 การทดสอบสมมติฐานของอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภค ใช้สถิติการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
การหาค่าความถดถอยเชิงพหุทางสถิติ (Multiple Linear Regression Analysis)  
 
ผลการศึกษาวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
ผลการวิจัย ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.50 มีอายุ 60-69 ปี จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 มีสถานภาพสมรส จ านวน 321 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.25  การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 มี
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อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-70,000 
บาท จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.00   
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคอยู่แล้ว 
จ านวน 397 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.3  เป็นผู้ที่ซื้อและรับประทานเป็นประจ า จ านวน 346 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.5 รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคแบบแช่แข็ง (Frozen Food) 
บ่อยท่ีสุด จ านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5    
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s  ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 
ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค ปัจจัยด้านความเหมาะสมราคากับคุณภาพ
ของสินค้า ปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ และ ปัจจัยด้านช่องทางข้อมูล การติดต่อสื่อสาร เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านความต้องการของผู้บริโภค อยู่ใน
ระดับสูงมาก ส่วนด้านความเหมาะสมราคากับคุณภาพของสินค้า และ ด้านช่องทางข้อมูลการ
ติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับสูง  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความต้องการของผู้บริโภค  โดยรวมมีระดับ
ความส าคัญในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญ
มากที่สุดคือ ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคที่มีฉลากโภชนาการ ซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคที่มีเครื่องหมาย  อย. และ  ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อม
บริโภคโดยค านึงถึงประโยชน์มากกว่ารสชาติ  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความเหมาะสมราคากับคุณภาพของสินค้า  
โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับสูง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับ
ความส าคัญในระดับเดียวกันทั้งหมด คือ ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคที่มีความคุ้มค่า
เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ และ ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคที่มีความคุ้มค่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณ  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความสะดวกในการซื้อ โดยรวมมีระดับ
ความส าคัญในระดับสูงมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญใน
ระดับเดียวกันทั้งหมด คือ  จะซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคที่มีช่องทางในการซื้อที่
สะดวก  ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคมีการสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตและบริการจัดส่ง
จะท าให้มีความสะดวกมากขึ้น และ ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคมีให้ทดลองชิมจะท าให้
สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น   
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านช่องทางข้อมูล การติดต่อสื่อสาร โดยรวมมี
ระดับความส าคัญในระดับสูง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญใน
ระดับเดียวกันทั้งหมด คือ  การโฆษณาสามารถกระตุ้นให้ท่านเกิดการตัดสินใจซื้อ  เอกสารอธิบาย
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กระตุ้นให้ท่านเกิดการตัดสินใจซื้อ พนักงานขายแนะน าผลิตภัณฑ์กระตุ้นให้ท่าน
เกิดการตัดสินใจซื้อ 
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 ส่วนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภค
ของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วย  การ
ตระหนักถึงความต้องการ  การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ การตัดสินใจ
ซื้อ และ การประเมินผลหลังการซื้อ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า  การประเมินผลหลังการซื้อ 
ด้านการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ และ ด้านการตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการ และด้าน การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ  ตามล าดับ ซึ่งสามารถอธิบายได้
ดังนี้  
 การตระหนักถึงความต้องการ โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับสูง  เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญในระดับเดียวกันทั้งหมด คือ ซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคเพ่ือป้องกันลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ และซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคเพ่ือควบคุมอาการของโรคต่างๆท่ีเป็นอยู่ 
 การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญสูงมากในการอ่านข้อมูลฉลากโภชนาการและ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อ รองมาคือหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ
สุขภาพพร้อมบริโภคจากสื่อต่างๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ และ น้อยสุดคือ หาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคจากคนรู้จัก 
 การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับสูง  เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญในระดับเดียวกันทั้งหมด คือ จะท าการ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์กับตราสินค้าอ่ืนๆ ก่อนซื้อ  จะท าการเปรียบเทียบราคาของ
ผลิตภัณฑ์กับตราสินค้าอ่ืนๆ ก่อนซื้อ  จะท าการเปรียบเทียบส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆ ก่อนซื้อ และ จะ
ท าการเปรียบเทียบเรื่องความสะดวกในการซื้อผ่านช่องทางต่างๆ ก่อนซื้อ  
 การตัดสินใจซื้อ  โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับสูงมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญในระดับเดียวกันทั้งหมด คือ จะวางแผนเกี่ยวกับสถานที่ซื้อ
และปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า จะพิจารณาข้อเสนอพิเศษอ่ืนๆ เช่น ส่วนลด ของแถม ที่
ผู้ขายเสนอให้ ณ จุดขาย และ จะพิจารณาเงื่อนไขในการช าระเงินในการซื้อผลิตภัณฑ์ 
 การประเมินผลหลังการซื้อ  โดยรวมมีระดับความส าคัญในระดับสูงมาก  เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญสูงมากในการ พิจารณาความคุ้มค่ากับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และ จะซื้อผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าเดิมซ้ าหากท่านได้รับความ
พึงพอใจในการบริโภคครั้งก่อน ให้ระดับควมส าคัญสูงในการจะท าการหาข้อมูล เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์กับตราสินค้ายี่ห้ออ่ืนๆ เมื่อท่านเริ่มไม่พึงพอใจในตราสินค้าเดิม รองลงมาคือ ท่านจะท าการ
บอกต่อกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีความพึงพอใจ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
เพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ต่างกัน 
 เพศ : จากการทดสอบ พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อม
บริโภค ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 อายุ : จากการทดสอบ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อม
บริโภค ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สถานภาพ : จากการทดสอบ พบว่า สถานภาพที่ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ
พร้อมบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ระดับการศึกษา : จากการทดสอบ พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหาร
เพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 อาชีพปัจจุบัน : จากการทดสอบ พบว่า อาชีพปัจจุบันที่ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพพร้อมบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน : จากการทดสอบ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน :จากการทดสอบ พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สถานะในการบริโภค : จากการทดสอบ พบว่า สถานะในการบริโภคที่ต่างกัน มีการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 พฤติกรรมการบริโภค : จากการทดสอบ พบว่า สถานะในการบริโภคที่ต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ประเภทอาหารพร้อมบริโภคที่รับประทานบ่อยที่สุด : จากการทดสอบ พบว่า ประเภท
อาหารพร้อมบริโภคที่รับประทานบ่อยท่ีสุดที่ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภค
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
เพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s : จากการทดสอบ พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยด้านความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพของสินค้า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตระหนักถึงความต้องการ ในการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ส่วนปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค ความสะดวก
ในการซื้อ และ ช่องทางข้อมูลการติดต่อสื่อสารพบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s : จากการทดสอบ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยด้านความ
ต้องการของผู้บริโภค และปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการค้นหาข้อมูลก่อน
การซื้อ ในการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านความเหมาะสมราคา
กับคุณภาพของสินค้า และ ปัจจัยด้านช่องทางข้อมูล การติดต่อสื่อสาร  พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ 
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 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s :  จากการทดสอบ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยด้านความ
ต้องการของผู้บริโภค มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ในการตัดสินใจซื้ออาหาร
เพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านความเหมาะสมราคากับคุณภาพของสินค้า ปัจจัยด้านความ
สะดวกในการซื้อ และ ปัจจัยช่องทางข้อมูลการติดต่อสื่อสาร พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  
 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s : จากการทดสอบ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยด้านความ
ต้องการของผู้บริโภค และ ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของสินค้า มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการตัดสินใจซื้อ ในการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้าน ความสะดวก
ในการซื้อและ ปัจจัยด้านช่องทางข้อมูล การติดต่อสื่อสาร พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s : จากการทดสอบ พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยด้านความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพของสินค้า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ในการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค ปัจจัยด้าน
ความสะดวกในการซื้อ และ ปัจจัยด้านช่องทางข้อมูล การติดต่อสื่อสาร พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย   เพศ   อายุ  สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ
ปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน สถานะในการบริโภค และ พฤติกรรมการบริโภค 
ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการส ารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยมีจ านวน 262 คน ในช่วงอายุ  60-69 ปี จ านวน 247 คน  มีสถานภาพสมรส จ านวน 321 คน 
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จ านวน 168 คน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 238 คน มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-70,000 บาท จ านวน 201 คน มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน  10,000 – 20,000 
บาท  จ านวน 144 คน  
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ผศ.อรรนพ เรืองกัลปวงศ์  ผศ.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2557) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สู งอายุใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพหลักสุดท้าย รายได้
ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจาก ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่ไม่แตกต่างกัน มีการศึกษาในระดับที่
ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีสถานภาพ อาชีพหลักสุดท้าย รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดอนที่ไม่
แตกต่างกันมากนัก และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ มีให้เลือกหลากหลายชนิดที่มีคุภาพและราคา
เหมาะสมที่ผู้สูงอายุสามารถซื้อหาได้ ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  
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 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศศิธร พูนโสภิณ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซี่โก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซี่โก ด้านความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่อ
เดือน ด้านปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้ง และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง อีซี่โก เป็นสินค้าอุปโภค ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ และทุก
ระดบัรายได้  
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อม
บริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในภาพรวม  ปัจจัยด้าน
ความต้องการของผู้บริโภค มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ การประเมินผลทางเลือก
ต่าง ๆ และ การตัดสินใจซื้อ ในการตัดสินใจซื้อ 
 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อม
บริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในภาพรวม  ปัจจัยด้าน
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของสินค้า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตระหนักถึงความต้องการการ
ตัดสินใจซื้อ และ การประเมินผลหลังการซื้อ ในการตัดสินใจซื้อ  
 5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อม
บริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ในภาพรวม ปัจจัยด้าน
ความสะดวกในการซื้อมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อในการตัดสินใจซื้อ  
 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของอิศรวดี ช านาญกิจ (2555) ที่ว่าปัจจุบันการตลาด
ส่วนใหญ่จะผลิตสินค้าและบริการตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก เพราะเมื่อผู้บริโภคต้องการ
ย่อมหมายถึงสินค้านั้นจะมีผู้ซื้อและผู้ใช้บริการได้แน่นอน และ ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเวลาที่
จ ากัดในการเสาะหาสินค้าและบริการ ซึ่งบริการใดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
หรือสถานที่บริการที่สามารถเดินทางสะดวกจะเป็นตัวเลือกในล าดับต้นๆ ของผู้บริโภคหรือสถานที่
บริการที่สามารถเดินทางสะดวกจะเป็นตัวเลือกในล าดับต้นๆ ของผู้บริโภคในปัจจุบัน  
 นอกจากนี้  ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านช่องทางข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพพร้อมบริโภคของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิพัฒน์ วงศ์
ไกรศรี (2556) ได้ศักษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s  ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารไม่ส่งผลต่อความ 
ตั้งใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจาก 
ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมไม่ได้เป็นธุรกิจที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป แต่ให้บริการส าหรับกลุ่มลูกค้า
ที่มีความต้องการเล่นกีฬาฟุตบอล ดังนั้น กลุ่มลูกค้าที่เลือกมาใช้บริการส่วนใหญ่จะมีความต้องการใน
การใช้บริการรวมถึงการที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการตามหมู่คณะหรือเสียงส่วนใหญ่  ดังนั้นการสื่อสารที่ 
ธุรกิจบริการเลือกน าเสนอให้กับผู้บริโภค อาทิ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ หรือใบปลิว อาจไม่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจ  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือผู้ประกอบการและนักการตลาด ในการน าไปวางแผนการผลิตสินค้า
ของผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย การวางแผนการตลาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด เ พ่ือเพ่ิมคุณค่า (Value) 
ให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถด าเนินธุรกิจ ประสบความส าเร็จได้อย่าง
ยั่งยืน 
 1. ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของสินค้า ผู้ประกอบการและนักการตลาด
ควรพิจารณาและให้ความส าคัญในเรื่องของการตระหนักถึงความต้องการ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพและปริมาณ ซื้อเพ่ือป้องกัน ลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงเพ่ือควบคุม
อาการของโรคต่างๆ ที่เป็นอยู่ 
 2. ปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภค และ ปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อ ผู้ประกอบการ
และนักการตลาดควรพิจารณาและให้ความส าคัญในเรื่องของการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและปริมาณ  เพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ
สุขภาพพร้อมบริโภคให้มากข้ึน 

3. ด้านความสะดวกในการซื้อ ผู้ประกอบการและนักการตลาด ควรให้ความส าคัญกับช่องทาง
ในการซื้อสินค้า การช าระเงิน และควรเพิ่มบริการจัดส่งสินค้า 

4. ด้านช่องทางข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ควรเพิ่มการจัดท าสมาชิกให้กับผู้ซื้อสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
 เพ่ือให้ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถต่อยอดอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาอ่ืนที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1.  ควรมีการขยายพ้ืนที่ในการท าการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างข้ึน โดยอาจน า
ผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการวางแผนด้านการตลาดให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น 
 2.  ควรมีการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ เชิงผสมผสาน ของปัจจัยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s เพ่ือให้ได้ข้อมูลรวมถึงความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุใน
เชิงลึก อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้น 
 3.  ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา เพ่ือให้งานวิจัยทราบ
รายละเอียดความต้องการเชิงลึกในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารส าหรับผู้สูงอายุต่อไป  
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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาคือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือที่ใช้
บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  23 - 30 ปี มี
สถานภาพโสด  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะประชากร ศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กัน นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการทาง
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านบุคลากร 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study is to understand the factors affecting customers’ 
decisions in using Mobile Phone bank case study in Bangkok, specifically the mobile 
banking services provided by Bangkok Bank Public Company Limited. Questionnaires 
were used to collect data from 400 Bangkok Bank customersand the data was 
analyzed using Standard Deviation T-test, One-way Variance Analysis and Multiple 
Regression Analysis. 
 The study indicated that the majority are single and male, between the 
ages of 23-30 years old of age.  The majority are Bachelor Degree holders and are 
employees in the private sector.Average incomes per month range between 20,001 
to 30,000 THB.  
 The results found that respondents of demographic characteristics such as 
gender, age, marital status, education, did not make markedly different decisions. 
However, respondents with differing occupations were different.  Other factors that 
affect decision making are service levels, promotions, products and pricing. 
The result of hypothesis testing of this study found that: 
 
KEYWORD :  MARKATING MIX , DECISION MAKING 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการด าเนินธุรกิจมากขึ้นบทบาทของ
เทคโนโลยีไม่ได้จ ากัด อยู่ที่ระดับของธุรกิจเท่านั้น แต่ได้แผ่ขยายเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไป ดังจะเห็นได้จากการเกิดของมือถือ ระบบปฏิบัติการ Android หรือ 
IOS ต่างๆที่มีการเชื่อมต่อจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการติดต่อสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนี้ ความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมต่างๆผ่านมือถือและเครื่องมือ
ต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้รับความนิยมและเชื่อถือจากผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งดูได้จากการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนธุรกรรมทางการเงิน ที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือมือถือโดยตรง มีอยู่เป็นจ านวน
มาก และเพ่ิมขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นรับช าระสินค้า หรือบริการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
หลังจากตกลงซื้อสินค้าหรือบริการการตัดค่าใช้จ่ายโดยตรง จากบัญชีบัตรเดบิต บัตรเครดิต แม้แต่
การน าเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะท ารายการหักช าระค่าสินค้าหรือบริการต่อไป ซึ่ง
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าวล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับบริการของธนาคารพาณิชย์ 
 มูลค่าของธุรกรรมการช าระเงินผ่านช่องทางการบริการธนาคารออนไลน์( Internet 
banking) และธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile banking)ในปี พ.ศ. 2558 มีอัตราการเติบโตร้อย
ละ 20.2และ88.4 ตามล าดับ และสังเกตได้ว่าถึงแม้จะมีปริมาณการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile banking) ที่สูงกว่าธนาคารออนไลน์ (Internetbanking) แต่ก็
ยังมีมูลค่าที่ยังต่ ากว่า แต่คาดว่าในอนาคต ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile banking) ที่เพ่ิมมาก
ขึ้นประกอบกับทิศทางของธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะต่อไปการพัฒนาระบบการช าระเงินจะ
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มุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดความครอบคลุมและเข้าถึงผู้ใช้บริการต่างๆอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ภาครัฐและภาคธุรกิจก้าวเข้าสู่การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร 
 ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายให้เป็นธนาคารแห่งคุณภาพและก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีที่
รวมถึงการเป็นผู้น าในการใช้ระบบเครือข่ายออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทยตลอดจนมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ข้ึนมา ให้เข้ากับยุคสมัยกระแสการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจึงได้เกิดบริการ “บัว
หลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (BualuangMbanking) ’’ ที่เปิดให้กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาใช้บริการ ที่ต้องการ
ท าธุรกรรมการเงินด้วยบัญชีของธนาคารกรุงเทพผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและได้เพ่ิมช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น โดยลูกค่าสามารถใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือและยังเพ่ิมช่องทางการสมัครใช้
บริการเนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตจะส่งผลให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้ามากขึ้นและลด
ต้นทุนการด าเนินการธนาคาร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์ที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทาง
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทาง
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. เพ่ือเป็นแนวทางให้ธนาคารทั่วไป น าไปพัฒนาบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ และ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร เพ่ือท าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกค้าโดยการปรับปรุงบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ เพ่ือความได้เปรียบคู่แข่งขัน 
4. เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคคลหรือธนาคารต่างๆท่ีสนใจน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในครั้งนี้  โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้คือ 
 1. ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นประชากรที่ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ ใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากรโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง (Multistage Sampling) ในการ
แจกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ 
 3. ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 
        ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
  1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารใน
เขตกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

 2. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ด้าน
ราคา(Price)   3. ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย(Place) 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 5. ด้าน
บุคลากร(People) 6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 
            ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. สถานที่ ศึ กษาที่ ผู้ วิจั ย ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลคือ  ลู กค้ าธนาคารกรุง เทพใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

5. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต่ กันยายน 2559 – ธันวาคม 2559 
6. สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่หรือจ านวนคน 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า Multiple 
Regressions 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
      ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 (Dependent Variables)      (Independent Variables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรศาสตร ์

 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพ 

 ระดับการศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได ้

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย(Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด

(Promotion) 
5. ด้านบุคลากร(People) 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) 

 

 

 

 

การตัดสินใจใช้บริการทาง
โทรศัพท์มือถือ  กรณีศึกษาธนาคารใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 1. ลักษณะประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มผู้ใช้บริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือธนาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรไม่
ทราบขนาดตัวอย่างของ  W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมันร้อยละ 95 และระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ 
โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 เพ่ือความสะดวกในการ
ประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 ตัวอย่าง  

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ในการวัด ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้าน
ส่วนผสมทางการตลาดและการตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเป็นค าถามแบบ
ให้ เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว และค าถามในส่วนนี้ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่ใช้เป็นตัวแปร 
รวมจ านวน 5 ข้อ คือ ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ(Nominal Scale) ข้อ
ที่ 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ข้อที่ 3 สถานภาพ เป็นระดับ
การวัดข้อมูล  (Ordinal Scale) ข้อที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุด เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท
เรียงล าดับ (Ordinal Scale) ข้อที่ 5 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูล  (Ordinal Scale)ข้อที่ 6 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญ มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุดโดยให้คะแนนรวมแบบ Rating Scale ของ Likert (Method of Summated 
Rating: Likert Scale) และแบ่งค าถามเป็น 7 ด้าน  
 ส่วนที่ 3การตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert Scales) 5 ร ะดั บ โด ย ให้ ค ะ แ น น ร ว ม แ บ บ  Rating Scaleข อ ง  Likert(Method of 
Summated Rating: Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประกอบด้วย
ค าถาม 6 ข้อย่อย  
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 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเป็นค าถามแบบ 
ปลายเปิด 

 4. การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 
 ศึกษารวบรวมข้อมูล เอกสาร ค้นคว้าข้อมูลที่ส าคัญจากหนังสือวิชาการ วารสารวิทยานิพนธ์ 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางก าหนดการศึกษา ปัญหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือน ามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และประเด็นที่ส าคัญ น าแบบสอบถามให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของเนื้อหาในแบบสอบถาม น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และน ามาหาค่าความเชื่อมั่น 
โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α - Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) ซึ่งระดับความ
เชื่อมั่น  เรื่ องการตัดสินใจเลือกใใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณี ศึกษาธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.85 และ
ระดับความเชื่อม่ันเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.98 

 5. การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าแบบสอบถามมาด าเนินการถ่ายรหัสลงในฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์ เพ่ือการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS / PC (Statistical Package for 
Social Sciences) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 1. น าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์
หาค่าความถ่ีค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  
 2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ปัจจัยประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร และข้อมูลจากแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 การตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  มาท า
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แล้ว
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  
 3. ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบค่าที (T-test) และส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ทดสอบโดยค่าเอฟ (F-test) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ ( Sheffe' Method )  

 4. ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างปัจจัยทางการตลาดบริการในแต่ละด้านส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค านวณค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอย และค านวณค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34 มีอายุระหว่าง  23 - 30 ปี จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีสถานภาพโสด จ านวน 
216 คน คิดเป็นร้อยละ 54      มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 215  คิดเป็นร้อยละ 53.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 
  
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.08 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.34 รองลงมาด้าน
บุคลากร (People) มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และด้านสถานที่จัด
จ าหน่าย (Place) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) และด้านราคา (Price)มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มีค่าเฉลี่ย  4.10 และด้านกระบวนการ
ให้บริการ (Process)  มีค่าเฉลี่ย 3.93 

 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.4 รองลงมา มาตรฐานของ
ระบบการให้บริการมาตรฐานของระบบการให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ ที่มีความถูกต้อง
แม่นย า มีค่าเฉลี่ย 4.33 ชื่อเสียงของธนาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.32 และความหลากหลายของบริการ 
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ เช่น บริการสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี บริการโอนเงิน บริการช าระค่า
สินค้าและบริการต่างๆ บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.3  
 2. ปัจจัยด้านราคา (Price) มีระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า การให้บริการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือในการท า
ธุรกรรมบางรายการ เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บริการช าระค่าบริการต่างๆ บริการเติมเงิน 
โทรศัพท์มือถือ บริการสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  4.18 รองลงมา การ
ให้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปี มีค่าเฉลี่ย  4.11 และความ
เหมาะสมของอัตราค่าบริการเมื่อเปรียบเทียบกับ คุณสมบัติของการใช้บริการธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือ มีค่าเฉลี่ย  3.99 
 3. ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย (Place) มีระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสะดวกในการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ตลอด 24 
ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.29 รองลงมา ความสะดวกในการใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ได้ทุกที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุม มีค่าเฉลี่ย 4.18 เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้
บริการธนาคารผ่าน โทรศัพท์มือถือได้ทุกเครือข่าย มีค่าเฉลี่ย 4.14 และเรื่องการสมัคร ที่ง่าย สะดวก 
เพียงสมัครที่ตู้เอทีเอ็ม ซึ่งมีข้ันตอนที่ช่วยรักษาความปลอดภัยในการสมัคร มีค่าเฉลี่ย 4.18 
 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เอกสารเผยแพร่ข้อมูลการใช้บริการธนาคารผ่าน โทรศัพท์มือถือ
ที่ถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.03 รองลงมาความหลากหลายของการโฆษณา 
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ประชาสัมพันธ์การใช้ บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 
และแผ่นพับ เป็นต้นและการแนะน า ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารผ่าน โทรศัพท์มือถือจาก
พนักงานธนาคารประจ าสาขา ก่อนการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.81 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ลูกค้าของธนาคารอย่างสม่ าเสมอ ผ่านทาง SMS, MMS หรือ E-mail ส่วนตัวของลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 
3.75 การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือแนะน าการใช้บริการธนาคารผ่าน โทรศัพท์มือถือจากพนักงาน
ธนาคารประจ าสาขา มีค่าเฉลี่ย 3.70 และการมอบของที่ระลึก ของสมนาคุณ ส าหรับลูกค้าในช่วง 
เทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันเกิด หรือเมื่อมีการสมัครใช้บริการเป็นครั้งแรก เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ย 
3.62 
 5. ปัจจัยด้านบุคลากร (People) มีระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  4.23 รองลงมา
น้ าเสียงที่มีความชัดเจน และแสดงถึงความเต็มใจในการให้ ข้อมูลของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.20 ความ
กระตือรือร้นในการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.18 และความถูกต้อง ความ
แม่นย าในการให้บริการด้านข้อมูลของพนักงาน มีค่าเฉลี่ย 4.15 
 6. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process)  มีระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นโยบายที่ชัดเจนในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และ การอ านวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ,การแสดงรายละเอียดและมาตรฐาน
ของระบบการรักษา ความปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ,นโยบายการ
แสดงความรับผิดชอบของธนาคารกรณีที่เกิด ความผิดพลาดในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ทั้ง 3 ข้อมีค่าเฉลี่ยเท่ากันและมากที่สุด 4.09 รองลงมาการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้กับระบบการให้บริการ ธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือของธนาคาร มีค่าเฉลี่ย 3.93 และความ
สวยงามของแอพพลิเคชั่นบัวหลวง เอ็มแบงค์กิ้ง มีค่าเฉลี่ย 3.45 
 7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีระดับความส าคัญมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความปลอดภัย คือจะมีการแจ้งรหัสลับ (OTP) ถึง
ผู้ใช้บริการผ่าน SMS ท าให้เกิดความมั่นใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.15 รองลงมาความสะดวก หากเกิด
ปัญหาในการใช้บริการสามารถแจ้ง call center แก้ไขปัญหาให้ได้ทันที มีค่าเฉลี่ย  4.08 และขั้นตอน
การสมัคร ใช้บริการที่สะดวกและง่าย มีค่าเฉลี่ย  4.04 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์การการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยรวม  
3.96  มี 5 ด้านดังนี้ 

 1. พิจารณาถึงเหตุผลหรือความจ าเป็นในการใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.04 และมีระดับ
ความส าคัญมาก 
 2. ท าการศึกษาข้อมูลการใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณี ศึกษาธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.93  และมีระดับความส าคัญมาก 
 3. พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.98  และมีระดับความส าคัญ
มาก 
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 4. มีความเชื่อถือและความไว้ใจในการตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  มีค่าเฉลี่ย 4.01  และมีระดับความส าคัญมาก 
 5. แนะน าการใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แก่
เพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลที่ใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ย  3.82  และมีระดับความส าคัญมาก 
 
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใใช้บริการ
ทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่  1.1 เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1. 2 อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 สมมติ ฐานที่  1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการตัดสิน ใจเลือกใช้บริการทาง
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่  1.5 อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมแตกต่างกัน คือ ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง
โทรศัพท์มือถือ กรณี ศึกษาธนาคารใน เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างจากผู้ ใช้บริการทาง
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ และ
ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแม่บ้าน / พ่อบ้าน 
มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
จากผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
 สมมติฐานที่ 1.6 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกัน 
  
 สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย และปัจจัยด้าน
บุคลากร ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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อภิปรายผล 
 จากสมมติฐานที่ 1 ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 อาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามแนวคิดของ 
Burgoon (1974 อ้างในสุทธนิภา ศรีไสย์,2544,หน้า 14) ที่ว่า “คนมีต าแหน่งหน้าที่การงานแตกต่าง
กัน มีประสบการณ์แตกต่างกันย่อมมีทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมาย ที่ต่างกัน” กล่าวคือ คนที่มี
อาชีพต่างกันยอมมองโลกมีแนวคิดอุดมการณ์และค่านิยมต่อสิ่งต่างๆรวมไปถึงทัศนคติและความ
คิดเห็นในเรื่องต่างๆแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด(Kotler& Keller,2009, p.255) ที่
กล่าวว่า คนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิด แตกต่างกัน เช่น นักบัญชีจะยึดถือความถูกต้อง 
กฎระเบียบ ความเป็นจริง ในขณะที่นักการตลาดจะคิดถึงโอกาสการคิดนอกกรอบเพ่ือให้ขายสินค้าให้
ได้มากที่สุดการยอมรับของคน 2 กลุ่มนี้ก็จะแตกต่างกันออกไป  

 เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, 2538 ที่กล่าวว่าเพศเป็นตัวแปรส าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยสตรีจะเป็น
เป้าหมายและเป็นผู้บริโภคที่มีอ านาจในการซื้อสูง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม เช่น สินค้า
ส าหรับผู้ชายหรือเด็ก มักจะเห็น ได้ว่าผู้ที่ตัดสินใจซื้อมักเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

 อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, 2538 ที่กล่าวว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในการตอบสนองของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน 

  สถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระภัทร์ 
เอกผาชัยสวัสดิ์,2551 ที่กล่าวว่าสถานภาพมักมีลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเชื่อถือทางด้านศาสนา ย่อมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและอิทธิต่อกระบวนการคิดการวิ เคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร 

 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ 
พรทิพย์ สัมปัตตะวนิชย์, 2529 ที่กล่าวว่าการศึกษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพของการ
สื่อสารของผู้รับข่าวสาร โดเยเชื่อการศึกษานั้นท าให้มีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป โดยผู้ที่มี
การศึกษาสูงจะมีความสนใจในเรื่องที่มีเหตุผลสนับสนุน ทั้งนี้เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า 
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 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ
อดุลย์ จาตุรงคกุล,2545 ที่กล่าวว่ารายได้เป็นสิ่งส าคัญ เพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายได้ที่
คนได้รับ 

 จากสมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการและปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นัยส าคัญ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าตัวแปรนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าตัวแปรนี้ เป็นปัจจัยที่ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง
โทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ทิพย์สุดา หมื่นหาญ (2557) ที่พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของทิพสริ ทิพย์พรหม (2547) ที่พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ทิพสริ ทิพย์พรหม (2547) ที่พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของปริญญา อินยา (2551) ที่พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน)ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด 

 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวิ
สา สุรังสิมันต์กุล (2551) ที่พบว่าลักษณะทางกายภาพมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร
ทางอินเตอร์เน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
โดยเฉพาะความเชื่อถือในชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธนาคาร รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ที่มีความ
น่าสนใจ และสามารถดึงดูดผู้ใช้บริการได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยต่างประเทศ   Loforet Li 
(2005) ได้ ศึ กษาทั ศนคติของผู้ บ ริ โภคที่ มี ต่ อธนาคารทางอิน เตอร์ เน็ ตและธนาคารทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าระบบรักษาความปลอดภัยที่มีต่อการจูงใจให้
ผู้บริโภคชาวจีนเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  
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 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่มตัวอย่างในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของทิพย์สุดา หมื่นหาญ(2557) ที่พบว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของทิพสริ ทิพย์พรหม (2547) ที่พบว่าปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปัจจัยด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคารใน
เขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่าปัจจัยด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิวรัส อินทร์บ ารุง (2553) ที่พบว่าปัจจัยทางด้านราคา มี
ผลต่อการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้งบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม  

 ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ 
กรณีศึกษาธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่าปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ของกลุ่มตัวอย่างใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของทิพย์สุดา หมื่นหาญ(2557) ที่
พบว่าปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ตของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ปัจจัยด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษาธนาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่าปัจจัยด้านบุคลากร ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการทาง
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวิสา สุรังสิมันต์กุล (2551) ที่พบว่าปัจจัยด้านบุคลากรมี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อเสนอแนะการวิจัยจากประเด็นที่ค้นพบ 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

โดยรวมระดับมากในทุกๆปัจจัย โดยเฉพาะความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและมาตรฐานของระบบ
การให้บริการมาตรฐานของระบบการให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ ที่มีความถูกต้องแม่นย า 
ดังนั้นธนาคารจึงควรท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้และเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย 
รวมถึงพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความม่ันใจในการใช้บริการของธนาคาร 

2. ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาโดยรวมระดับ
มากในทุกๆปัจจัย โดยเฉพาะการให้บริการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ธนาคารผ่าน
โทรศัพท์มือถือในการท าธุรกรรมบางรายการ เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บริการช าระค่าบริการต่างๆ 
บริการเติมเงิน โทรศัพท์มือถือ บริการสอบถามยอดคงเหลือในบัญชี เป็นต้น ดังนั้นธนาคารจึงควรมี
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การจัดการ การส ารวจวิจัย และวางแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านราคาให้เหมาะสม
เพ่ือสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการให้มากที่สุด เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้บริการให้มากขึ้น 
เช่น การเปิดใช้บริการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมต่างธนาคาร เป็นต้น 

3. ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสถานที่
จัดจ าหน่ายโดยรวมระดับมากในทุกๆปัจจัย ดังนั้นธนาคารจึงควรมีการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
การใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว เข้าสู่การใช้งานที่ง่ายขึ้น สะดวกข้ึน เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพ่ิมฐาน
การใช้งานของลูกค้าใหม่ 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดโดยรวมระดับมากในทุกๆปัจจัย โดยเฉพาะเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการใช้บริการ
ธนาคารผ่าน โทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจง่าย  ดังนั้นธนาคารจึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องให้ครบถ้วนและเข้าใจง่าย 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากร โดยรวม
ระดับมากในทุกๆปัจจัย โดยเฉพาะความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานและน้ าเสียงที่มีความ
ชัดเจน และแสดงถึงความเต็มใจในการให้ ข้อมูลของพนักงาน ดังนั้นธนาคารจึงควรอบรมเพ่ือให้
ความรู้ อบรมด้านบุคลิกภาพ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถบริการผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 

6. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ โดยรวมระดับมาก โดยเฉพาะนโยบายที่ชัดเจนในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้า และการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ , นโยบายการ
แสดงความรับผิดชอบของธนาคารกรณีที่เกิด ความผิดพลาดในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ดังนั้นธนาคารจึงควรพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนตัว 
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น 

7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
บุคลากร โดยรวมระดับมากในทุกๆปัจจัย โดยเฉพาะความปลอดภัย คือจะมีการแจ้งรหัสลับ (OTP) 
ถึงผู้ใช้บริการผ่าน SMS ท าให้เกิดความมั่นใจและความสะดวก หากเกิดปัญหาในการใช้บริการ
สามารถแจ้ง call center แก้ไขปัญหาให้ได้ทันที ดังนั้นธนาคารจึงควรมีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงอาจท า
ให้ผลการศึกษาไม่สามารถสื่อความหมายได้ในภาพรวมของกลุ่มผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือของ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทั้งหมด ดังนั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุ่มตัวอย่างใน
เขตพ้ืนที่อ่ืนๆเพิ่มเติม 
 2. ควรท าการศึกษาปัญหาที่ผู้ ใช้บริการพบจากการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)เพ่ิมเติม เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลที่ได้
ไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาบริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้อย่างเหมาะสม 
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง 
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