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¤ การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ของลูกค้าที่มาท�าสัญญาจองในงานมอเตอร์โชว์
กาญจนา ยิ้มงาม

¤ ความต้องการการบริการรถตู้โดยสารของผู้โดยสารเครื่องบินชาวไทย ที่ใช้บริการ
ขนส่งไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กุลนันทร์ ช่างสี

¤ นวัตกรรมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับผลการด�าเนินการของธุรกิจส่งออก
ในประเทศไทย
อาทร สกุลจึงเจริญ

¤ ความคดิเหน็ของผูโ้ดยสารชาวไทยทีม่ต่ีอการบรกิารสายการบนิต้นทนุต�า่ในประเทศไทย
ปัญญ์ชริณี ปราบใหญ่

¤ สมรรถนะผู้น�ากับการบริหารจัดการ โครงการก่อสร้าง ในประเทศไทย
ชยุตพงศ์ แจ่มจันทรวงษ์

¤ การเลือกใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ขวัญพนิต นุชสวาท

¤ พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคอาหารสขุภาพของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร
กนกพร พาบัว

¤ พฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคนวัยท�างานใน จังหวัดปทุมธานี
รัตน์พิตรา สวัสดิ์น�า

¤ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนต์ตราลูกโลก ของผู้บริโภคในเขตจังหวัด
สระบุรี
ภัทรพล จุลแก้ว

¤ การมีส่วนร่วมการจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทานของนิคมอุตสาหกรรมอมตนคร
ครินทร์ มิทิน

¤ การใช้บริการจากธุรกิจบริการรักษาความสะอาดของลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค
อรทัย ธรรมเที่ยง

¤ การใช้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกระหว่างเส้นทางตลาดไทและภาคเหนือของ
ประเทศไทย
อภิญญา พงษ์นอก

¤ กลยุทธ์ธุรกิจของสถานประกอบการแพทย์แผนไทย
ประสาร ประทุมวัน

¤ กลยุทธ์ธุรกิจรีสอร์ทจังหวัดนครนายก
ขนิษฐา บรมส�าลี

¤ การซือ้สนิค้าและบรกิารผ่านระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ของผูบ้รโิภคในจังหวดัปทมุธานี
สุธารัตน์ จุ้ยเจริญ

¤ การบริโภคเบียร์ใน จ.ปทุมธานี
สมทรง ภูตันวงษ์

¤ ธุรกิจการตลาดขายตรงเครื่องส�าอางที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซ้ือ
ลลิตา ทองสวน

¤ การจ้างงานและการจัดสวัสดิการของพนักงานที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
การท�างานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
พนม พรมมิรัตนะ

¤ การเลือกบริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมด่ืมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธีรดา ก�าเนิดเหมาะ

¤ ปัญหาการใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัณณทัต เทียนสุวรรณ

¤ การจัดการหอพักและปัญหาการใช้บริการของนักศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
บรรจง สุยะ

¤ สภาพและปัญหาการบรหิารงานธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
จังหวัดระยอง
จุฑาทิพย์ อาจโยธา

¤ ธุรกิจการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู้ใช้บริการในจังหวัดปทุมธานี
ลัคนา ฤกษ์ศุภผล

¤ การบริหารจัดการของศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จิดาภา กองอรรถ

¤ กลยุทธ์ธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
สุวัฒน์ มั่นเหมือนป้อม

¤ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงานของพนักงานในกลุ่มบริษัท ผลิตขวด
พลาสติก นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อมรรัตน์ พุฒซ้อน

¤ ปัญหาการบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อ เขตจังหวัด
ปทุมธานี
ถิรวรรณ ตั้งเจริญ

¤ การเลือกบริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี
กรณ์ฐธัน ธนานันท์ตระกูล

¤ การเที่ยวชมฟาร์มโชคชัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย
พิศประไพ ขวัญเจริญ

¤ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตจังหวัดปทุมธานี
ชยานัฐ บุญเพิ่มผล

¤ ระบบการจัดการองค์การท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการด�าเนินงานของบริษัท ทีโอที จ�ากัด 
(มหาชน)
รุ่งฤดี กิ่งตระการ

¤ พฤติกรรมการใช้ยาจีนท่ีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีท�าให้ยาจีนประสบผลส�าเร็จในหมู่
ผู้บริโภคชาวไทยในจังหวัดปทุมธานี
Xiwen Luo

¤ ความมุ่งหวังของนักศึกษาจีนที่มาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทย
Yang Yefang

¤ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
เฉลิมศรี นพแก้ว

¤ การจัดการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในจังหวัดปทุมธานี
เรืองวิทย์ เปี่ยมปรีชา

¤ ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในสถานสงเคราะห์ จังหวัดปทุมธานี
วัณย์ชนาภา จิรเมธีพันธ์

¤ ปัจจัยการตลาด และ ปัจจัยจิตวิทยา ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ศรัณย์พงษ์ ศาลารักษ์

¤ ความก้าวหน้าในอาชีพ ของพนักงาน อุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิคส์ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานี
สุพิเชษฎ์ เพ็ญโพธิ์

¤ การตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในศูนย์การค้า จังหวัดนครปฐม
ธนน ศิริมาตย์

¤ การตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในจังหวัดสระบุรี
อาภรณ์ นาจาด

¤ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการโรงแรมและ
ที่พัก ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พัฒน์รพี ศรีตุลา

¤ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มผู้จ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
สุกฤษฎิ์ เดิงขุนทด
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ดร. รุจิร์ ภู่สาระ      มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ดร. ดนัย ปัตตพงศ์     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอม หุวะนันทน์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ โรจนแสง   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร. ธเนส เตชะเสน     สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร. นพวรรณ ทิพาปกรณ์    บริษัท Hong Chae Supply จ�ากัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เพ็ชรโรจน์  ผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา จิตน์น้อมรัตน์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ แสงพายัพ  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ



 วารสาร EAU Heritage ฉบับเสริม 2/ 2554 นี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีงานวิจัยที่หลากหลาย บทความวิจัยกลุ่มใหญ่เก่ียวกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค การจัดการธุรกิจ การจัดการงานบุคคล
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Abstract 
 This survey research aims to study the personal factors of respondents, the opinions on the marketing 
factors, the customer behavior, the relationship between the personal factors and the customer behavior, and the 
relationship between the marketing factors and the customer behavior. Questionnaires were used to collect data 
from 381 customers selected from 8,000 customers of buying eco-cars by booking contracts in the motor show. 
Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations, chi-square and Eta values. The 
findings showed that: the majority of  respondents were male, aged 31-40 years old, held bachelor’s degree, were 
married, were civil servants, earned monthly incomes of 20,001-30,000 baht, and possessed one car each; overall 
level of opinions on the marketing mix was moderate; with regards to buying behavior, most of the respondents 
learned about the product on television, bought preferably white cars at showrooms usually on mornings of 
Saturdays-Sundays with family members and relatives having influence on the buying decisions ,  and the reason 
for buying was fuel saving; personal factors namely  gender, age, education, marital status, occupation, monthly 
income, and car possession were correlated with the customer behavior; and marketing factors were related to the 
customer behavior of buying eco-cars. 
   
Keywords:  customer behavior, eco-cars,  booking contracts, motor show 
 
ความนํา 
 รถยนต์เป็นปัจจัยที� มีความสําคัญต่อการ
ดาํรงชีวิตของประชาชน  เนื�องจากการดาํเนินชีวิต
ของคนที�ต้องแข่งขนักับเวลา ความรวดเร็ว ความ
สะดวก นบัเป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งมากต่อการดาํเนินชีวิต
หรือแมก้ระทั�งการดาํเนินธุรกิจที�ตอ้งแข่งกบัเวลาที�
ต้องมีการเดินทาง  ดังนั� น  รถยนต์จึงได้เข้ามามี
บทบาทในการอาํนวยความสะดวก และมีประโยชน์
ต่อมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ถนนหนทางไดส้ร้างขึ�นเพื�อ
ใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมทางบกเพิ�มมากขึ�นทุกปี ทาํ
ให้มีผู ้นิยมใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง 
ประกอบกบัสถานประกอบการต่าง ๆ มกัอยู่ในเขต
เมือง  บ้านพักอาศัยที�อยู่ ลึกเข้าไปในซอยที�ต้อง
เดินทางต่อจากถนนใหญ่เขา้บา้น ดงันั�น รถยนตน์ั�ง
จึ งนับได้ว่ า เ ป็นสิ� ง จํา เ ป็นในการดํา เ นิน ชีวิ ต 
โดยเฉพาะประชาชนในเขตอําเภอธัญบุรีจังหวัด
ปทุมธานี เนื�องจากการบริการขนส่งมวลชนรวม 
(mass transportation) ยงัไม่ทั�วถึงและไม่สามารถ

อํานวยความสะดวกต่อประชาชนได้อย่างเต็มที� 
ส่งผลให้คนซื�อรถยนต์นั�งส่วนบุคคลใช้เพิ�มสูงขึ�น
อยา่งรวดเร็ว 
 การแข่งขนัของผูผ้ลิตรถยนต์ในแต่ละค่าย
นั�น จะมีทั�งการแข่งขนัทางด้านราคา คุณภาพและ
การบริการหลงัการขาย รวมถึงการปรับรูปแบบรถ
ใหม่  ทั� งภายในและภายนอกพร้อมเพิ�มอุปกรณ์
ตกแต่งออกมาอยา่งต่อเนื�อง 
 จากสภาพการแข่งขนัในตลาดที�รุนแรง จะ
เห็นได้ว่าแต่ละค่ายต่างพยายามที�จะหาทางเข้าถึง
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของตนมากขึ�น เสนอสินคา้ให้
ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ� น ทําให้ผูผ้ลิตแต่ละรายมี
ตน้ทุนการผลิตและการตลาดที�สูงขึ�น ซึ� งนั�นหมายถึง
กาํไรที�ควรจะได้ลดลง ดังนั�น ผูผ้ลิตจึงต้องหันมา
ผลิตรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากที�สุด สามารถ
รองรับความต้องการของลูกคา้ได้ตลอดเวลา ด้วย
ตน้ทุนที�ต ํ�าเพื�อให้สามารถแข่งขนัในตลาดไดภ้ายใต้
สภาพการแข่งขนัที�รุนแรง เช่น ค่ายรถยนต์ Nissan 
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ได้ปรับรูปแบบรถยนต์ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด 
เพื�อให้สามารถบริหารวตัถุดิบ แรงงาน ลดต้นทุน
การผลิต ดว้ยเหตุนี�ราคารถยนตจึ์งตํ�ากวา่ยี�หอ้อื�น 

จากสถานการณ์ราคานํ� ามนัของตลาดโลก
ในรอบปีที�ผ่านมา มีราคาเพิ�มสูงขึ�นนั�น ก่อให้เกิด
ผลกระทบในวงกวา้งทั�วโลก รวมทั�งยงัก่อใหเ้กิดการ
เปลี�ยนแปลงในอุตสาหกรรมรถยนตท์ั�งดา้นการผลิต
และการบริโภค ในส่วนของผูป้ระกอบการนั�นไดมี้
ความพยายามคิดคน้และพฒันาเทคโนโลยีการผลิต
รถยนต์ที�ประหยดัพลังงาน เพื�อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์พลัง ง านของโลกและการ รั กษา
สิ�งแวดลอ้มมากขึ�น ในดา้นผูบ้ริโภค จากสถานการณ์
ราคานํ� ามนัส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือก 
“ใช”้ และเลือก “ซื�อ” รถยนต ์และในระยะยาวยงัมี
ผลต่อการพิจารณาเลือกซื� อรถยนต์ว่าจะเลือกซื� อ
รถยนต์อย่างไรระหว่าง “รถยนต์ประหยดัพลงังาน 
(Eco-cars)” หรือ “รถยนต์ที�สามารถใช้พลงังาน
ทางเลือก” 
 ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาพฤติกรรม
การตดัสินใจเลือกซื�อรถยนตอี์โคคาร์เพื�อผลที�ไดจ้าก
การวิจยัจะเป็นขอ้มูลในการลงทุนและการตลาดของ
รถยนตอี์โคคาร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื�อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม  
 2  เพื�อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาด
ของรถยนตอี์โคคาร์  
 3.  เพื�อศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกซื�อรถยนตอี์โคคาร์  
 4.  เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื� อ
รถยนตอี์โคคาร์  

 5.  เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
การตลาดของรถยนต์อีโคคาร์กับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกซื�อรถยนตอี์โคคาร์ 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
ที�มา. จาก พฤติกรรมผู้บริโภค โดยอดุลย ์ จาตุรงคกุล, 2543, 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื�อรถยนตอี์โคคาร์ 
 2.  ปัจจัยการตลาดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื�อรถยนตอี์โคคาร์ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจัย  การตัดสินใจเลือกซื� อรถยนต ์        
อีโคคาร์ของลูกคา้ที�มาทาํสัญญาจองในงานมอเตอร์
โชว ์ เป็นการศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจ มีเครื�องมือที�ใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั
ได้แก่  ลูกคา้ที�มาทาํสัญญาจองในงานมอเตอร์โชว ์ 
จาํนวน 8,000 คน กลุ่มตวัอยา่งที�เหมาะสมหาไดจ้าก 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกซื�อ
รถยนต์อโีคคาร์
1. แหล่งขอ้มูลข่าวสารรถยนตอี์โค

คาร์ 
2. ช่วงเวลาในการซื�อรถยนตอี์โคคาร์ 
3. วนัในการซื�อรถยนต ์อีโคคาร์ 
4. ผูมี้อิทธิพลในการซื�อรถยนตอี์โค

คาร์ 
5. สถานที�ซื�อรถยนตอี์โคคาร์ 
6. สีรถยนตอี์โคคาร์ที�เลือกซื�อ 
7. เหตุผลที�เลือกซื�อรถยนตอี์โคคาร์ 
 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายได ้
7. จาํนวนรถยนตที์�ครอบครอง 

ปัจจัยการตลาดรถยนต์  อโีคคาร์ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นสถานที�และช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
5. ดา้นการบริการหลงัการขาย 
6. ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์าร 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรต้น 
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ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้
จาํนวน 381  ตวัอยา่ง  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
สําเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้น
การวิจัยได้แก่  ค่า ร้อยละ  ค่า เฉลี� ย  ค่า เบี� ยงเบน
มาตรฐาน ค่าไควแ์สคว ์และค่าอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

1 .  ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
56.2 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.1 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.4 สถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 59.1 เป็นขา้ราชการ คิดเป็น
ร้อยละ 33.1 มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 53.8   มีรถยนตใ์นครอบครอง 1 คนั 
คิดเป็นร้อยละ 66.4    

2.  ปัจจัยการตลาดรถยนต์อีโคคาร์  โดย
ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ตลาดรถยนต์อีโคคาร์อยู่ในระดับปานกลาง  ( X

=3.36) โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นการบริการหลงัการขาย ( X =3.54) ดา้น
ราคา ( X =3.50) ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์าร ( X

=3.48) ดา้นผลิตภณัฑ ์ ( X =3.25) ดา้นสถานที�และ
ช่องทางการจัดจําหน่าย  ( X =3.21) และด้านการ
ส่งเสริมการขาย  ( X =3.19)   

3. พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื�อรถยนตอี์
โคคาร์ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลรถยนต์อีโคคาร์จาก
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 38.1  ซื�อรถยนต์อีโคคาร์
ช่วงเชา้  คิดเป็นร้อยละ 40.4 ซื�อรถยนต์อีโคคาร์วนั
เสาร์-อาทิตย ์ คิดเป็นร้อยละ 50.1ครอบครัวและญาติ
พี�น้องมีอิทธิพลต่อการซื�อรถยนต์อีโคคาร์  คิดเป็น
ร้อยละ 34.9  ซื�อรถยนตอี์โคคาร์ที�โชวรู์ม คิดเป็นร้อย
ละ 64.6 สีรถยนต์อีโคคาร์ซื�อสีขาว  คิดเป็นร้อยละ 
33.6   เหตุผลที�ซื�อรถยนต์อีโคคาร์เพราะประหยดั
นํ�ามนั คิดเป็นร้อยละ 58.8   

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื�อรถยนตอี์โคคาร์ 
พบว่า เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพ อาชีพ  
รายไดต่้อเดือนรถยนตใ์นครอบครองมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื�อรถยนตอี์โคคาร์  

5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการตลาด
ของรถยนตอี์โคคาร์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
ซื� อรถยนต์อีโคคาร์  พบว่า  ปัจจัยการตลาดของ
รถยนต์อีโคคาร์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกซื�อรถยนตอี์โคคาร์ 

 
การอภิปรายผล 

การวิจยัเรื�อง การตดัสินใจเลือกซื�อรถยนต ์
อีโคคาร์ของลูกคา้ที�มาทาํสัญญาจองในงานมอเตอร์
โชว ์ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิจยัแต่ละประเดน็ ดงันี�   

1.  ผลการวิจยั ทาํใหท้ราบขอ้มูลส่วนบุคคล
ของลูกคา้เป้าหมายที�มาทาํสัญญาจองในงานมอเตอร์
โชว์ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ 31-40 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ซึ� ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรสิทธิ�  ตีระวฒันา
นนท ์(2549) วิจยัเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซื�อรถยนต์นั�งขนาดเล็กของประชาชนที�อยู่ใน
จั ง ห วัดป ทุ ม ธ า นี  ผลก า ร วิ จั ย พบว่ า  ผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส ดงันั�น
จึงควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนบุคคลเหล่านี�ดว้ย 

2.  ปัจจยัการตลาดของรถยนตอี์โคคาร์ โดย
ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะรถยนต์อีโคคาร์เมื�อ
ไดรั้บอนุญาตใหผ้ลิตในปี พ.ศ. 2550 และเริ�มทาํการ
ผลิตเมื�อปี 2553 จึงยงัไม่มีการส่งเสริมการตลาด และ
ปัจจยัการตลาดและยงัไม่เป็นที�รู้จกั ซึ� งไม่สอดคลอ้ง
กบัการวิจยัของ สุรสิทธิ�  ตีระวฒันานนท ์(2549) ซึ� ง
ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั
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มากกบัปัจจยัการตลาดรถยนตน์ั�งขนาดเล็ก ผูว้ิจยัขอ
อภิปรายผลแต่ละประเดน็ดงันี�  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้ตอบแบบสอบถาม  ให้
ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง  เป็นเพราะรถ         
อีโคคาร์เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ยงัไม่แพร่หลาย โดยให้
ความสําคญัมากกับประเด็นย่อยอันดับแรก ได้แก่ 
ระบบเบรกมีประสิทธิภาพ  ดังนั� น  จึ งควรให้
ความสาํคญักบัระบบเบรก 

ด้ า น ร า ค า  ผู ้ ต อ บ แ บบส อบ ถ า ม ใ ห้
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะราคารถ  
อีโคคาร์ถูกกว่ารถขนาดเล็กในปัจจุบนั และผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากกับประเด็นย่อย
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ส่วนลดเงินสด ดงันั�น จึงควรให้มี
ส่วนลดเงินสด 

ด้านสถานที�และช่องทางการจัดจําหน่าย 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง อาจเป็นเพราะรถยนตอี์โคคาร์มีผูผ้ลิตราย
เดียว ช่องทางการจดัจาํหน่ายจึงมีไม่มาก และผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากกับประเด็นย่อย
อนัดบัแรก ได้แก่ บริษทัตวัแทนจาํหน่ายมีชื�อเสียง
น่าเชื�อถือ โดยควรคาํนึงถึงเรื�องนี�ดว้ย 

ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
อาจเป็นเพราะเป็นรถที�กาํลงัไดรั้บความนิยมทาํให้มี
ยอดจองรถยนตค่์อนขา้งสูง ดงันั�น การส่งเสริมการ
ขายยงัน้อย เพราะรถยนต์เพิ�งทาํการผลิตใหม่ โดย
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากกบัประเด็น
ยอ่ยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การขยายเวลาผอ่นชาํระ ดงันั�น
ควรใหค้วามสาํคญัเพราะมีผูส้นใจเป็นจาํนวนมาก 

ด้ า น บ ริ ก า ร ห ลั ง ก า ร ข า ย  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ความสาํคญัมากกบัการบริการหลงั
การขาย ซึ� งเป็นเพราะรถยนตอี์โคคาร์ปัจจุบนัที�ผลิต
อยูเ่ป็นของบริษทั นิสสนั ดงันั�น จึงมีอู่ซ่อมเป็น 
จาํนวนมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบัผูต้อบแบบสอบถามที�
ใหค้วามสาํคญักบัอู่ซ่อมของบริษทั 
 ด้ า น ภ า พ ลั ก ษ ณ์ อ ง ค์ ก า ร ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากกับ
ประเด็นย่อยอันดับแรก ได้แก่ ความน่าเชื�อถือใน
องคก์าร ดงันั�น องคก์ารควรให้ผูซื้�อเกิดความเชื�อถือ
ในองคก์าร 
 3. พฤติกรรมการตดัสินใจซื�อรถยนต์อีโค
คาร์ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลจาก
โทรทศัน์ ซึ� งช่วงเชา้วนัเสาร์-อาทิตย ์ครอบครัวและ
ญาติมีอิทธิพลต่อการซื� อรถยนต์ สีที� ซื� อคือสีขาว 
เหตุผลที�ซื� อเพราะประหยดันํ� ามัน ดังนั� น ควรให้
ความสาํคญักบัพฤติกรรมเหล่านี�  
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมการเลือกซื� อรถอีโคคาร์  พบว่า  มี
ความสัมพนัธ์วิเคราะห์ไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีผล
ต่อการ เ ลือกซื� อรถยนต์อีโคคา ร์  ดังนั� น  จึ งให้
ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนบุคคลทุกประเดน็ 

5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดกบั
พฤติกรรมการเลือกซื�อรถยนตอี์โคคาร์ วิเคราะห์ได้
วา่ ปัจจยัการตลาดส่งผลต่อการเลือกซื�อรถยนตอี์โค
คาร์และยงัสอดคลอ้งกบั ผลงานวิจยัของ สุรสิทธิ�     
ตีรวฒันานนท ์(2549) ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยั
การตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อ
รถยนตอี์โคคาร์ 
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ความต้องการการบริการรถตู้โดยสารของผู้โดยสารเครื�องบินชาวไทย  

ที�ใช้บริการขนส่งไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
Needs of Thai Airline Passengers for Transport Vans  

to Suvarnabhumi Airport1 

 
                                                                                                                                                                  กลุนนัทร์ ช่างสี* 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร (2) ความตอ้งการในการ
ใหบ้ริการของรถตูโ้ดยสาร (3)  ปัญหาการใหบ้ริการรถตูโ้ดยสาร (4) เปรียบเทียบระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลกบัความ
ตอ้งการในการใหบ้ริการของรถตูโ้ดยสาร  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 400 คน  จากผูโ้ดยสารที�ใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารเดินทางไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถิติที�ใชใ้นการวิจยั
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test ผลการวิจยัพบว่า (1)  ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อาย ุ31-40 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉลี�ย 10,001-15,000 บาท และมีตาํแหน่ง
เป็นพนกังาน (2)  โดยภาพรวมผูโ้ดยสารมีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการของรถตูโ้ดยสาร อยูใ่นระดบัมาก (3) ส่วน
ใหญ่ผูโ้ดยสารเห็นว่า ปัญหาดา้นความปลอดภยัในการเดินทางโดยสารเป็นปัญหามากที�สุด (4) ขอ้มูลส่วนบุคคล 
คือเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ  รายไดแ้ละตาํแหน่งงาน ที�แตกต่างกนั มีความตอ้งการในการให้บริการ
ของรถตูโ้ดยสารที�ใชเ้ดินทางไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่แตกต่างกนั 
 
คาํสําคญั :  ความตอ้งการการบริการรถตูโ้ดยสาร, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
Abstract 
 This survey research aims to study the personal factors of respondents, the needs of Thai airline 
passengers, the problems in using the transport van services, and the comparison of the personal factors and the 
needs of Thai airline passengers. Questionnaires were used to collect data from the sample of 400 Thai airline 
passengers who had used the transport vans to Suvarnabhumi Airport. Statistics used in analyzing the data were 
average, percentage, standard deviations, and t-test and F-test values. The findings showed that: the majority of 
respondents were female, aged 31-40 years old, were married, held bachelor’s degree, earned monthly incomes of 
10,001-15,000 baht, and worked as employees; the overall level of opinions was high; the most crucial problem  
  
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553 
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in using the transport van services was safety; and differences in personal factors namely sex, age, marital status, 
education, occupation, income and job position showed no significant differences in the needs of Thai airline 
passengers for transport vans to Suvarnabhumi Airport. 
 
Keywords: needs of Thai airline passengers, Suvarnabhumi airport 
 
ความนํา 
 ปัจจุบนัจาํนวนรถตูป้ระจาํทางสาธารณะที�มี
แนวโนม้จะมีการเพิ�มมากและยงัมีปัญหาในเรื�องของ
คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการทั�งทางดา้น
สภาพทางกายภาพทั�งภายในและภายนอกตวัรถที�ยงั
ไม่เอื�อต่อการใหบ้ริการ ดา้นอุปกรณ์ใหค้วามสะดวก  
ดา้นพนักงานให้บริการซึ� งเป็นพนักงานขบัรถหรือ
คุมคิวรถที�อาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อการปฏิบติั
หนา้ที� เช่น การพูดจากบัผูโ้ดยสารไม่สุภาพหรือพูด
สื�อไปในทางคุกคามความรู้สึก รวมไปถึงพฤติกรรม
การขับขี�ของพนักงาน ขณะจอดรับ-ส่งผูโ้ดยสาร
นอกป้ายหรือจอดรถกระทันหันทาํให้เกิดปัญหา
การจราจรบนทอ้งถนนและอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุแก่
ผูโ้ดยสารได้ นอกจากนี�  ยงัพบปัญหาการดดัแปลง
เบาะนั�งของรถบางคนัเพื�อให้ไดจ้าํนวนที�นั�งเพิ�มมาก
ขึ� น และบางคันมีสภาพที�ไม่สมบูรณ์ ซึ� งอาจเกิด
อันตรายแก่ผู ้โดยสารได้ แต่อย่างไรก็ตามการ
โดยสารรถตูป้รับอากาศก็สามารถพาผูโ้ดยสารไปถึง
ที�หมายด้วยความรวดเร็ว เนื�องจากเส้นทางที�รถตู ้
ใหบ้ริการเป็นเส้นทางลดัหรือเป็นเส้นทางการเดินรถ
ที�ตดัจุดจอดยอ่ยออกเหลือแต่จุดรับ-ส่งที�สาํคญัจึงถือ
เป็นการช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง ทาํให้รถตู ้
ประจาํทางสาธารณะไดรั้บความสนใจจากผูโ้ดยสาร
เป็นจาํนวนมาก 
 ความตอ้งการการบริการรถตูโ้ดยสารของ
ผูโ้ดยสารเครื�องบินชาวไทย ที�ใชบ้ริการขนส่งไปยงั
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ�มมากขึ�นทาํใหก้ารบริการ
ยงัไม่ทั�วถึง รวมถึงมาตรฐานดา้นการบริการรถตู ้
โดยสารที�ใชบ้ริการขนส่งไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ ราคายงัไม่มีมาตรฐาน และเวลาในการออกรถไม่
ชดัเจน 
 ด้วยเหตุผลนี� ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาเกี�ยวกับ
มาตรฐานดา้นการบริการรถตูโ้ดยสารของผูโ้ดยสาร
เครื�องบินชาวไทย ที�ใชบ้ริการขนส่งไปยงัท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ด้านความปลอดภัยของผูโ้ดยสาร  
ประเภทลูกคา้หรือผูที้�ใช้บริการรถตูเ้ป็นประจาํ คือ
ใครและมีพฤติกรรมการใชบ้ริการอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร 
 2. เพื�อศึกษาความตอ้งการในการให้บริการ
ของรถตู ้โดยสารที�ใช้เดินทางไปยงัท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
 3 .  เพื� อ ศึกษาปัญหาการให้บริการรถตู ้
โดยสารประจาํทางที�ใชเ้ดินทางไปยงัท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
 4.  เพื�อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลส่วน
บุคคลกับความต้องการในการให้บริการของรถตู ้
โดยสารที�ใชเ้ดินทางไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารที�แตกต่าง
กนั มีความตอ้งการบริการรถตูโ้ดยสารแตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจมีเครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชใ้น
การวิจยัคือผูโ้ดยสารที�ใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารเดินทาง
ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรณีที� ไม่ทราบ
ประชากรที�แน่นอน กลุ่มตวัอย่างที�เหมาะสม  จึงหา
ไดจ้าก ตารางกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ยามาเน่ 
ได้จาํนวน 400 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้น
การวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
ค่า t-test และ F-test 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้โดยสาร  ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.0 อายุ 31-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 36.0 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
67.5  การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.5  
อาชีพเป็นขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น

ความต้องการในการให้บริการของ
รถตู้โดยสารที�ใช้เดนิทางไปยงัท่า
อากาศยานสุวรรณภูม ิ
1. ดา้นความปลอดภยั 
2. ดา้นการใหบ้ริการ 
3. ดา้นสภาพของรถ 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสาร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดต่้อเดือน 
7. ตาํแหน่งหนา้ที� 
 

 ปัญหาการบริการรถตู้ที�
เดนิทางไปยงัท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
1. ความปลอดภยัในทาง
โดยสาร 

2. ราคาไม่ไดม้าตรฐาน 
3. ผูข้บัรถใชว้าจาไม่สุภาพ 
4. การบริการ 
5. สภาพของรถ 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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เป็นร้อยละ 52.0   และมีตาํแหน่งเป็นพนักงาน คิด
เป็นร้อยละ 48.5   
 2 .  ความต้องการของผู ้โดยสารต่อการ
ให้บริการของรถตู ้โดยสารที�ใช้เดินทางไปยงัท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิโดยภาพรวมผูโ้ดยสาร  มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการของรถตู ้โดยสาร  อยู่ใน
ระดบัมาก ( X =3.69) โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของ
การให้บริการของรถตูโ้ดยสาร จากมากไปหานอ้ย 
ดังนี� คือ ด้านกายภาพของรถ  ( X =3.81) ด้านการ
ให้บริการ ( X =3.74) และดา้นความปลอดภยั ( X =
3.52)  
 3. ปัญหาการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารประจาํ
ทางที�ใชเ้ดินทางไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วน
ใหญ่ผูโ้ดยสารเห็นว่า ปัญหาดา้นความปลอดภยัใน
การเดินทางโดยสารเป็นปัญหามากที�สุด คิดเป็นร้อย
ละ 38.5  รองลงมาเป็นปัญหาผู ้ข ับรถใช้วาจาไม่
สุภาพ คิดเป็นร้อยละ 38.0  และนอ้ยที�สุดเป็นปัญหา
ราคาไม่ไดม้าตรฐาน  คิดเป็นร้อยละ 4.5 
 4. เปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบั
ความตอ้งการในการให้บริการของรถตูโ้ดยสารที�ใช้
เดินทางไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า  เพศ 
อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ  รายไดแ้ละตาํแหน่ง
งาน ที�แตกต่างกนั มีความตอ้งการในการให้บริการ
ของรถตู ้โดยสารที�ใช้เดินทางไปยงัท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิไม่แตกต่างกนั 

 
การอภิปรายผล 
 การวิจยัเรื�องนี� ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยั
แต่ละประเดน็ดงันี�  
 1. ผลการวิจยัทาํให้ทราบขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูโ้ดยสารรถตูส่้วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพ
เป็นพนกังาน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  
วิภาวรรณ โพธิ� งาม (2549) วิจยัเรื�อง ความพึงพอใจ
ของผูโ้ดยสารต่อการให้บริการรถตูโ้ดยสารประจาํ
ทางเส้นทางรังสิต-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ผลการวิจยั

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอาชีพเป็น
พนกังาน 
 2 .ความต้องการของผู ้โดยสารต่อการ
ให้บริการของรถตูโ้ดยสารที�เดินทางไปยงัท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ พบว่า ผูโ้ดยสารใหค้วามสาํคญัอยูใ่น
ระดบัมาก ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  
วิภาวรรณ  โพธิ� งาม  (2549)  ผลการวิจัยพบว่า 
ผูโ้ดยสารพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ผูว้ิจัยขอ
เสนอผลการวิจยัแต่ละประเดน็ดงันี�   
 ดา้นความปลอดภยั ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัมาก
กบัประเด็นยอ่ยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขบัรถตูมี้จิตสาํนึก
ด้านความปลอดภัย  ดังนั� น  ผู ้ประกอบการควร
คาํนึงถึงเรื�องนี� ใหม้าก  
 ดา้นการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัมาก
กบัประเด็นย่อยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ราคา ค่าบริการมี
ความเหมาะสม ดงันั�น องคก์รควรใหค้วามสาํคญักบั
เรื�องนี�  
 ดา้นสภาพของรถ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัมาก
กับสภาพการทาํงานของเครื� องปรับอากาศ ดังนั�น
องคก์รควรคาํนึงถึงเรื�องนี�   
 ดา้นการบริการโดยรวมผูต้อบแบบ 
สอบถามให้ความสาํคญัดา้นสภาพของรถเป็นอนัดบั
แรก ดงันั�น องคก์รจึงควรปรับปรุงสภาพของรถโดย
ดูการทาํงานของเครื�องปรับอากาศใหอ้ยูใ่นสภาพดี 
 ปัญหาการให้บริการรถตู ้โดยสาร พบว่า 
ส่วนใหญ่มีปัญหาการบริการ ดา้นความปลอดภยัใน
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การบริการตามลาํดบั ดงันั�น ผูบ้ริการควรแกปั้ญหา
ด้านความปลอดภัยในการโดยสารให้มากที� สุด 
นอกจากนั� นต้องอบรมพนักงานขบัรถให้ใช้วาจา
สุภาพกบัผูใ้ชบ้ริการ จะทาํให้ผูโ้ดยสารพึงพอใจใน
การใชบ้ริการรถตู ้
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 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ
ต่อการบริการรถตูโ้ดยสาร จาํแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูโ้ดยสารวิเคราะห์ไดว้่า ขอ้มูลส่วนบุคคล
ไม่มีผลต่อการบริการรถตูโ้ดยสารที�ใชเ้ดินทางไปยงั
ท่าอากาศยาน ดังนั� น จึงควรศึกษาในประเด็นอื�น
นอกเหนือจากขอ้มูลส่วนบุคคล 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรให้ความสําคญักับเพศหญิง อาชีพ
เป็นพนักงาน เพราะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที�ใช้
บริการรถตู ้
 2. ควรให้พนกังานขบัรถตูมี้จิตสํานึกใน
ดา้นความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร  

 3. ควรกาํหนดราคาการบริการใหเ้หมาะสม 
และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 4.  ควรดูแลเครื�องปรับอากาศในรถตูใ้ห้ใช้
บริการไดดี้  
 5. ควรดูแลสภาพของรถให้อยู่ในสภาพที�
พร้อมใชบ้ริการ  
 6. ควรใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของ
ผูโ้ดยสาร 
 7.  ควรอบรมมารยาทการบริการให้กับ
พนักงานขบัรถและให้พนักงานมีจิตสํานึกในการ
บริการ 
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                                                                                                                                                           อาทร  สกลุจึงเจริญ*   

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสํารวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลทางธุรกิจของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (2) ความ
คิดเห็นเกี�ยวกบันวตักรรมทางการตลาดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3) ความคิดเห็นเกี�ยวกบัผลการดาํเนินการของ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างนวตักรรมทางการตลาดกับผลการดําเนินกิจการของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 390 คน จาก 
ผูบ้ริหาร หัวหน้าสายการผลิต และหัวหน้าฝ่ายปฏิบติัการกลุ่มผูผ้ลิตอิเล็กทรอนิกส์เพื�อการส่งออก ในนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค จังหวดพระนครศรีอยุธยา ทั�งหมดจาํนวน 10,398 คน สถิติที�ใช้ในการวิจยัคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี�ยมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้า
สายการผลิต มีประสบการณ์ในการทาํงาน 4-6 ปี บริษทัดาํเนินธุรกิจส่งออก 4-5 ปี สัดส่วนของยอดขายส่งออกต่อ
ยอดขายในประเทศ ปี 2550-2553 คิดเป็นร้อยละ 1-25% ของยอดขายทั�งหมดบริษทัผลิตสินคา้ส่งออก 1-3 สาย
ผลิตภณัฑ ์ตลาดต่างประเทศที�ส่งออกอยูร่ะหว่าง 1-3 ประเทศกลุ่มประเทศที�ส่งสินคา้ไปจาํหน่ายคือ กลุ่มประเทศ
อาเซียน (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน) เทคโนโลยีที�ในการผลิตใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง บริษทัตั�งงบประมาณ
ในการทาํวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑต่์อปีคิดเป็นร้อยละ 1-3 ของยอดขาย และดาํเนินงานโดยผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทั พยายามอย่างยิ�งที�จะให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตหรือสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นบริษทัแรก (ถึงแมว้่าจะไม่ประสบ
ผลสาํเร็จในหลาย ๆ ครั� ง) (2) นวตักรรมทางการตลาดของธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์เพื�อการส่งออกโดยภาพรวมพบวา่อยู่
ในระดบัปานกลาง (3) ผลการดาํเนินงานดา้นการส่งออกโดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง (4) ความสัมพนัธ์
ระหว่างนวตักรรมทางการตลาดเกี�ยวกบัผลการดาํเนินการของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื�อการส่งออก โดยภาพรวมมี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

 
คาํสําคญั :  นวตักรรมทางการตลาด, ผลการดาํเนินการ,  ธุรกิจส่งออกในประเทศไทย 
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1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553 
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Abstract 
 This survey research on electronics business for export aims to study the information gathered, the 
opinions on the marketing innovation and the organizational performance, and the relationship between such 
marketing innovation and organizational performance. Questionnaires were used to collect data from a sample of 
390 selected from the population of 10,398 employees at Hi-Tech Industrial Estate, Phranakorn Si Ayutthaya. 
Statistics used in analyzing the data were frequency, percentage, means, standard deviation, and correlation 
coefficients. The findings showed that: most of the respondents were production heads with tenure of 4-6 years, 
the period of the companies’ exporting business was 4-5 years, the proportion of export sales volume to domestic 
sales was 1:3 product lines, the export markets were between 1-3 countries, the export markets were ASEAN 
countries (Malaysia, the Philippines, Indonesia, and Brunei), the technology used in production was comparable 
to that of the competitors, the product R&D budget was 1-3 percent of the sales volume and the senior executives 
attempted to push their companies to the top to make new products;  the overall level of opinions on marketing 
innovation were moderate; the overall result showed that the organizational performance was moderate, and there 
was high correlation between the marketing innovation and organizational performance. 
  
Keywords:  marketing innovation, organizational performance, electronics business for export   
 
ความนํา 
 โลกธุร กิจในศตวรรษที�  21การตลาด
ระหว่างประเทศไดมี้การแข่งขนัอย่างรุนแรงขึ�นใน
ธุรกิจต่าง ๆ ทั�งในดา้นการคา้วสัดุ อุปกรณ์และสินคา้
ในหลายองคก์รไม่ว่าเลก็หรือใหญ่ ในปัจจุบนัการคา้
ระหว่างประเทศเป็นที�นิยมโดยพยายามที�จะเพิ�ม
มูลค่าของสินค้าเพื�อให้ได้กําไรสูงสุดขององค์กร 
ปัจจยัสาํคญัที�มีผลต่อการเติบโตของสินคา้ส่งออกคือ
อัตราแลกเปลี�ยนของสกุลเงินยงัมีผลที�สําคัญต่อ
สินค้าและบริการที�นํา เข้ามาหมุนเวียนขายใน
ประเทศ จากงานวิจัยต่าง ๆในช่วงสองทศวรรษที�
ผ่านมา พบว่ามีปัจจัยที� มีความสัมพันธ์กับการค้า
ระหว่างประเทศ ดงันี�  (Gerald Albaum, Jesper 
Strandskov and Edwin Duerr, 2002)  
 1.  การลดลงของกาํแพงทางการคา้และการ
ลงทุน โดยมีการทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
ระหว่างภูมิภาค ส่งผลทาํใหอ้งคก์รสามารถขยายการ
ส่งออกทั�งสินคา้และบริการไปยงัต่างประเทศมากขึ�น  

2 .  การเพิ�มประสิทธิภาพในการจัดส่ง
และลอจิสติกส์ ส่งผลทาํใหต้น้ทุนในการส่งออกและ
นาํเขา้ตํ�า  

3. นวตักรรมกระบวนการจดัการองคก์ร 
และการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยมีีผลต่อการพฒันา
สินคา้และบริการใหม่ ๆ ในตลาดโลก  

4. การติดต่อสื�อสารและการทาํธุรกรรม
ทางดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-commerce) ทาํให้
การทําการตลาดสามารถเ ชื� อมต่อกันได้อย่าง
กวา้งขวาง 

5. องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการ
ติดต่อกนัมากขึ�นทั�งในประเทศและต่างประเทศกรณี
วตัถุดิบ อุปกรณ์ และธุรกรรม  

6. การลงทุนในต่างประเทศเริ� มมีมากขึ�น 
และขณะเดียวกนักฎระเบียบระหว่างประเทศกลบั
เริ�มนอ้ยลง ทาํใหเ้กิดการทาํธุรกิจมากขึ�น 

7 .ประ เทศ ส่ วนใหญ่ มีกําลังก ารผ ลิ ต
ส่วนเกินปรากฏอยู่ในทุกอุตสาหกรรม มีผลทาํให้
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สินค้าและบริการที�นํา เข้ามาหมุนเวียนขายใน
ประเทศ จากงานวิจัยต่าง ๆในช่วงสองทศวรรษที�
ผ่านมา พบว่ามีปัจจัยที� มีความสัมพันธ์กับการค้า
ระหว่างประเทศ ดงันี�  (Gerald Albaum, Jesper 
Strandskov and Edwin Duerr, 2002)  
 1.  การลดลงของกาํแพงทางการคา้และการ
ลงทุน โดยมีการทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
ระหว่างภูมิภาค ส่งผลทาํใหอ้งคก์รสามารถขยายการ
ส่งออกทั�งสินคา้และบริการไปยงัต่างประเทศมากขึ�น  

2 .  การเพิ�มประสิทธิภาพในการจัดส่ง
และลอจิสติกส์ ส่งผลทาํใหต้น้ทุนในการส่งออกและ
นาํเขา้ตํ�า  

3. นวตักรรมกระบวนการจดัการองคก์ร 
และการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยมีีผลต่อการพฒันา
สินคา้และบริการใหม่ ๆ ในตลาดโลก  

4. การติดต่อสื�อสารและการทาํธุรกรรม
ทางดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-commerce) ทาํให้
การทําการตลาดสามารถเ ชื� อมต่อกันได้อย่าง
กวา้งขวาง 

5. องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการ
ติดต่อกนัมากขึ�นทั�งในประเทศและต่างประเทศกรณี
วตัถุดิบ อุปกรณ์ และธุรกรรม  

6. การลงทุนในต่างประเทศเริ� มมีมากขึ�น 
และขณะเดียวกนักฎระเบียบระหว่างประเทศกลบั
เริ�มนอ้ยลง ทาํใหเ้กิดการทาํธุรกิจมากขึ�น 

7 .ประ เทศ ส่ วนใหญ่ มีกําลังก ารผ ลิ ต
ส่วนเกินปรากฏอยู่ในทุกอุตสาหกรรม มีผลทาํให้
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ตอ้งเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตทั�งในส่วนของการ
อาํนวยความสะดวกทั�งในกระบวนการผลิตใหม่และ
กระบวนการผลิตเดิมที� มีอยู่ ทําให้เกิดการผลิต
เพิ�มขึ�นทั�งในต่างประเทศและในประเทศเพื�อให้ได้
ระดบัการประหยดัในขนาด (economies of scale) 
เพื�อรักษาความต้องการของตลาดมากที�สุด ตลาด
ใหม่ และการว่าจา้งแรงงานส่วนเกิน ส่งผลทาํให้เกิด
การทาํตลาดต่างประเทศ และการส่งออก  

8. การคา้โลกโดยรวม มีการขยายตวัโดยเร็ว
อย่างต่อเนื�องตลอดเวลา ซึ� งทาํให้เกิดการขยายตวั
ระหวา่งประเทศ 

ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเพื�อเป็นประโยชน์กบั
ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกในการนํามากําหนด
นโยบายนวตักรรมทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนัที�มีการแข่งขนัสูงไดอ้ยา่งย ั�งยนื 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื�อศึกษาข้อมูลทางธุรกิจของธุรกิจ
อิเลก็ทรอนิกส์เพื�อการส่งออก  
 2. เพื�อศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกบันวตักรรม
ทางการตลาดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื�อการ
ส่งออก  
 3. เพื�อศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกับผลการ
ดาํเนินการของธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์เพื�อการส่งออก  
 4 .  เ พื� อ ศึ กษ าคว ามสั มพันธ์ ร ะหว่ า ง
นวตักรรมทางการตลาดเกี�ยวกบัผลการดาํเนินกิจการ
ของธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์เพื�อการส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
ที�มา. จาก  รูปแบบนวัตกรรมทางการตลาดที�มีผลต่อ
การดาํเนินงานการตลาดส่งออกอุตสาหกรรมเซรามิค
ในประเทศไทย โดย ณรงค ์ อภิชาติธนากูล, 2549, 
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต, มหาวิทยาลยั
อีสเทิร์นเอเชีย. 
 

ผลการดาํเนินกจิการของ
ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์เพื�อ
การส่งออก 
1. ดา้นนวตักรรม  
2. ดา้นผลการดาํเนินงาน 

ข้อมูลทางธุรกจิของธุรกจิ
อเิลก็ทรอนิกส์เพื�อการส่งออก 
1. ตาํแหน่ง  
2. ประสบการณ์การทาํงาน 
3. จาํนวนพนกังานของบริษทั 
4. จาํนวนสายผลิตภณัฑข์องสินคา้
ที�บริษทัดาํเนินการส่งออก 

5. ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ
ส่งออก 

6. สัดส่วนยอดขายส่งออกต่อ
ยอดขายในประเทศ 

7. จาํนวนตลาดต่างประเทศที�
บริษทัส่งสินคา้ไปจาํหน่าย 

8. กลุ่มประเทศที�บริษทัส่งสินคา้ไป
จาํหน่าย 

9. เทคโนโลยทีี�ใชใ้นบริษทัของ
ท่านเมื�อเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

10.งบประมาณในการทาํวิจยั และ
พฒันาผลิตภณัฑต่์อปีคิดเป็นร้อย
ละเท่าใดของยอดขาย 

11.ลกัษณะการดาํเนินงานของ
บริษทั 

นวตักรรมทางการตลาดของ
ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์เพื�อการ
ส่งออก 
1. นวตักรรมดา้นสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑ ์
2. นวตักรรมดา้นกระบวนการ
ดาํเนินงาน 
3. นวตักรรมดา้นการตลาด 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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สมมติฐานการวจัิย 
 นวตักรรมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
ผลการดาํเนินการของธุรกิจส่งออกในประเทศไทย 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจมีเครื�องมือ
ที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลผูว้ิจัยแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผล
ดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี�ยมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 
กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจัยคือ ผูบ้ริหาร หัวหน้า
สายการผลิต และหัวหน้าฝ่ายปฏิบติัการกลุ่มผูผ้ลิต
อิเล็กทรอนิกส์เพื�อการส่งออกในนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พนกังาน จาํนวน 
390 คน  กลุ่มตัวอย่างที� เหมาะสมหาได้จากการ
คาํนวณสูตรของทาโร่ ยามาเน่ วิธีสุ่มตวัอย่างเป็น
แบบสดัส่วน จากประชากรทั�งหมด 10,398 คน 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�   
1. ขอ้มูลทางธุรกิจของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

เพื�อการส่งออกส่วนใหญ่เป็น หวัหนา้สายการผลิตมี
ประสบการณ์ในการทํางาน 4-6 ปี บริษัทดําเนิน
ธุรกิจส่งออก 4-5 ปี สัดส่วนของยอดขายส่งออกต่อ
ยอดขายในประเทศ ปี 2550-2553 คิดเป็นร้อยละ      
1-25% ของยอดขายทั�งหมดบริษทัผลิตสินคา้ส่งออก 
1-3 สายผลิตภัณฑ์ ตลาดต่างประเทศที�ส่งออกอยู่
ระหว่าง 1-3 ประเทศกลุ่มประเทศที�ส่งสินค้าไป
จําห น่ าย คือก ลุ่มประ เทศอา เ ซี ยน  (มา เล เ ซี ย 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน) เทคโนโลยีที�ในการ
ผลิตใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง บริษทัตั�งงบประมาณในการ
ทาํวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ต่อปีคิดเป็นร้อยละ 1-3 
ของยอดขายและดาํเนินงานโดยผูบ้ริหารระดับสูง

ของบริษทั พยายามอย่างยิ�งที�จะให้บริษทัเป็นผูผ้ลิต
หรือสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ (new product) เป็นบริษทั
แรก (ถึงแมว้า่จะไม่ประสบผลสาํเร็จในหลาย ๆ ครั� ง)  

2.  ความคิดเห็นเกี� ยวกับนวัตกรรมทาง
การตลาดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื�อการส่งออก 
โดยภาพรวม พบว่า นวตักรรมทางการตลาดของ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื�อการส่งออกอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( X =3.30) เรียงลาํดบัความสําคญัจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ นวตักรรมด้านการตลาด ( X =3.37) 
นวตักรรมดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์( X =3.32) และ
นวตักรรมดา้นกระบวนการดาํเนินงาน ( X =3.22)  

3. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงาน
ด้านการส่งออก  โดยภาพรวม  พบว่ า  ผลการ
ดาํเนินงานดา้นการส่งออกอยูใ่นระดบัปานกลาง  
( X =3.25) เรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นผลการดาํเนินงาน ( X =3.36) และดา้น
นวตักรรม ( X =3.14)  

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างนวตักรรมทาง
การตลาดเกี�ยวกับผลการดําเนินกิจการของธุรกิจ
อิ เล็กทรอนิกส์เพื�อการส่งออก  โดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั .05 และเมื�อพิจารณาประเด็นยอ่ย พบว่า 
นวตักรรมดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์
อยู่ในระดบัตํ�าอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
น วัต ก ร ร ม ด้ า น ก ร ะ บ วน ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น มี
ความสัมพันธ์กับผลการดําเนินกิจการของธุรกิจ
อิเลก็ทรอนิกส์เพื�อการส่งออก อยูใ่นระดบัสูง อยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 และนวตักรรมด้าน
การตลาดมีความสมัพนัธ์กบัผลการดาํเนินกิจการของ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื�อการส่งออก อยู่ในระดบัสูง
มาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 
การอภิปรายผล 
 1.  ขอ้มูลทางธุรกิจของธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ 
เพื�อการส่งออก พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็น
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หั วหน้ า ส า ย ก า ร ผ ลิ ต  อ าจ เ ป็ น เพ ร า ะ ธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ มีสายการผลิตเป็นหน่วยงานหลัก 
พนักงานส่วนใหญ่จึงมีประสบการณ์ทาํงาน 4-6 ปี 
เป็นพนักงานสายการผลิต เป็นบริษทัขนาดกลางมี
พนกังานมากกว่า 1,000 คน แต่ไม่ถึง 1,500 คน อาจ
เป็นเพราะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไดรั้บการ
ส่งเสริมจากรัฐบาลและมีองคก์รรองรับมีระยะการ
ดาํเนินธุรกิจส่งออก 3-5 ปี มีสัดส่วนยอดขายส่งออก 
1-25% ของยอดขายทั�งหมด จาํนวนสายผลิตภณัฑ ์  
1-3 สายผลิตภณัฑ ์จาํนวนตลาดต่างประเทศที�บริษทั
ส่งสินคา้ไปจาํหน่าย 1-3 ประเทศ กลุ่มประเทศที�
ส่งไปจาํหน่าย ไดแ้ก่ อาเซียน ซึ� งอาจเป็นเพราะมีการ
ยกเวน้และให้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีระหว่าง
อาเซียนดว้ยกนัจึงส่งไปยงัอาเซียนเป็นจาํนวนมาก 
เทคโนโลยีเมื�อเปรียบเทียบคู่แข่ง ได้แก่ ใกล้เคียง
คู่แข่ง อาจเป็นเพราะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีการสั�งซื�อ
ค่อนขา้งสูง จึงพยายามพฒันาเทคโนโลยีให้ทนัสมยั
มากยิ�งขึ�น งบวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑต่์อปี ร้อยละ 
1-3% ของยอดขาย 
 2.  ลกัษณะการดาํเนินงานของบริษทั ส่วน
ใหญ่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัพยายามอย่างยิ�งที�
จะให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตหรือสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่เป็น
บริษทัแรก ดงันั�น องคก์รควรคาํนึงถึงการมีวิสัยทศัน์
ในการบิหาร  ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การตลาด นวตักรรมทางการตลาดด้านสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื�อการส่งออก 
ผูต้อบแบบสอบถามโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
ณรงค์ อภิชาติธนากุล (2549) เนื�องจากผลการวิจยั
พบว่า นวตักรรมทางการตลาดผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคัญมาก  และอาจเป็นเพราะได้วิจัย
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ก็เป็นได ้โดยให้ความสําคญั
มากกบัประเดน็ยอ่ยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑใ์หม่
ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์หม่ที�
ไม่เคยมีในตลาดมาก่อน 

 นวตักรรมด้านการตลาด โดยรวมผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยให้ความสําคญัปัจจยัย่อยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การ
บรรจุหีบห่อสินคา้ใหม่ อาจเป็นเพราะการบรรจุหีบ
ห่อไปต่างประเทศต้องปลอดภัย  คงทน  มีความ
ทนัสมยั สวยงาม ดูแลว้น่าใชน่้าซื�อ เพราะสิ�งที�ผูซื้�อ
แรกพบคือบรรจุภัณฑ์ และการบรรจุหีบห่อไป
ต่างประเทศจะตอ้งคงทน เพราะเดินทางไกลไปยงั
ต่างประเทศ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณรงค ์
อภิชาตธนกูล (2549) วิจยัเรื� อง รูปแบบนวตักรรม
ทางการตลาดที�มีผลต่อการดําเนินงานการตลาด
ส่งออกอุตสาหกรรมเซรามิกส์ในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่า  ผ ◌ู◌้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาํคญักบันวตักรรมทางการตลาดในระดบัปาน
กลาง 
 3.  นวตักรรมดา้นกระบวนการดาํเนินงาน 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากกบัการขอรับ
รองมาตรฐานสากล เช่น ISO HA CCP ดงันั�น 
องคก์รที�ส่งสินคา้ออกไปต่างประเทศ ควรขอรับรอง
มาตรฐานสากล เช่น ISO HA CCP ก่อน จึงจะไดรั้บ
ความเชื�อถือจากผูซื้�อและมั�นใจในสินคา้ที�ส่งออก  
 นวัตกรรมการตลาด  มี  3  ด้าน  ได้แ ก่ 
นวตักรรมดา้นการตลาด ดา้นสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์
และนวตักรรมดา้นการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัมากกับนวตักรรมการตลาด แสดงให้
เห็นถึงองคก์รมีแนวคิดใหม่ การดาํเนินงานใหม่ใน
ด้านผลิตภัณฑ์  กระบวนการบริหารงานและ
การตลาดในระยะเวลาที�ผา่นมา  
 ความสัมพันธ์ระหว่ างนวัตกรรมทาง
การตลาดกับผลการดํา เ นิน กิจการของ ธุร กิจ
อิ เล็กทรอนิกส์ เพื�อการส่งออกโดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก ดังนั� น องค์กร
อิเล็กทรอนิกส์เพื�อการส่งออกควรให้ความสําคญั
มากกบันวตักรรมทางการตลาด เนื�องจากมีผลหรือมี
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อิทธิพลต่อการดําเนินการส่งออกของสินค้ากลุ่ม
อีเลก็ทรอนิกส์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรให้ความสําคญักบัธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เ นื� อ งจาก เ ป็น ธุ ร กิ จ ที� ส่ งออก
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 2 .  ควรส่งเสริมให้กลุ่มอิ เล็กทรอนิกส์
ส่งออกสินคา้ไปยงักลุ่มอาเซียน เนื�องจากไดรั้บการ
ยกเวน้และเอื�ออาํนวยผลประโยชนซึ์�งกนัและกนั  
 3. ควรสนบัสนุนงานวิจยัให้มากกว่า 3% 
เพราะมีงานวิจยัจาํนวน5นอ้ยมาก และควรชี�แจงให้
เห็นความสาํคญัของการวิจยั เนื�องจากผลการวิจยัจะ

ทําให้ทราบข้อมูลการเลือกซื� อสินค้าเพื�อที�จะได้
หน่ายสินค้าให้และทราบข้อมูลของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 
 4. ควรให้ความสําคญักบัผูบ้ริหารในการ
สร้างนวตักรรมทางการตลาด โดยเน้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ และยงัไม่มีผูใ้ดผลิตมาก่อน  
 5 .  ควรให้ความสําคัญกับการ รับรอง
มาตรฐานสากล เพื�อที�จะส่งออกสินคา้ 
 6.  ควรใหค้วามสาํคญัดา้นการบรรจุหีบห่อ
เพื�อที�จะไม่ให้เกิดอนัตราย และสูญเสียสินคา้และคง
รูปสินคา้เมื�อถึงมือผูบ้ริโภค 
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ความคดิเห็นของผู้โดยสารชาวไทยที�มีต่อการบริการสายการบินต้นทุนตํ�า 

ในประเทศไทย 
Thai Passengers’ Opinions on the Services of Low-cost Airlines in Thailand 1 

 
                                                                                                                                                         ปัญญช์ริณี  ปราบใหญ่* 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร (2) ปัจจยัการตลาดของ
สายการบินตน้ทุนตํ�า (3) ปัญหาการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ�า (4) เปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบั
ปัจจยัการตลาดของสายการบินตน้ทุนตํ�า เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือ 
ผูโ้ดยสารชาวไทยที�ใชบ้ริการโดยสารสายการบินตน้ทุนตํ�า ไดแ้ก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทย ไทยแอร์
เอเชียและโอเรียนท ์จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 
และ F-test ผลการวิจยัพบว่า  (1) ผูโ้ดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อาย ุ30-45 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็น
พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ตํ�ากว่า 20,000 บาท โดยสารสายการบินชั�นประหยดั น้อยกว่า 5 ครั� งต่อเดือน         
(2) โดยภาพรวมผูโ้ดยสารมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของสายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย โอเรียนไทย       
(3)ปัญหาของสายการบินนกแอร์พบว่า  สถานที�จัดจําหน่ายเป็นปัญหาของสายการบินนกแอร์มากที� สุด                 
(4) เปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัปัจจยัการตลาดของสายการบินนกแอร์ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได ้ มีการเลือกใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ไม่แตกต่างกนั  ส่วนสายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการ
บินโอเรียนไทยแอร์ไลน ์มีความแตกต่างกนั 
 
คาํสําคญั :  ผูโ้ดยสารชาวไทย, สายการบินตน้ทุนตํ�า, ปัจจยัการตลาด 
 
Abstract 
 This survey research with the objectives of studying (1) the personal factors of respondents, (2) the 
opinions on the marketing factors affecting the selection of  low-cost airlines, (3) the problems of the services of 
low-cost airlines, and (4) the comparison of the personal factors and the marketing factors of low-cost airlines. 
The research instrument used was questionnaires. The study population was the passengers of low-cost  airlines, 
including Nok Air, Thai AirAsia, and Orient Thai Airline. The sample size of 400 passengers. Statistics used in 
analyzing the data were percentage, means, standard deviations, and t-test and F-test values. The findings show 
 
 
 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553 
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that: (1) the majority of respondents were female, aged between 30-45 years, held bachelor’s degree, worked in 
private companies, earned an income  of less than 20,000 baht, traveled by the economy class less than 5 times a 
month (2) the overall levels of opinions on thee marketing mix for Nok Air were  Thai Air Asia and Thai Orient 
at a high level.  (3) For the marketing channel was the most serious problem of Nok Air ; the marketing channel 
was the most serious problem, the problems of the service of Thai AirAsia; the price and service personnel were 
the most serious problems of the services of Thai Orient; the most serious problem was ground and general 
service, (4) For the comparison of the personal factors and the marketing factors of Nok Air; differences in 
gender, age, education, occupation, income, and frequency of traveling found no differences in the selection of 
Nok Air. The part of Thai Air Asia and Thai Orient found different. 
 
Keywords:  marketing factors of low-cost airlines, low-cost airlines 
 
ความนํา 
 การบริการขนส่งทางอากาศเป็นธุรกิจการ
บริการที� ขึ� นอยู่กับความต้องการในธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจอื�น ๆ มีลกัษณะเป็นความตอ้งการต่อเนื�อง
หรือสืบเนื�อง (derived demand) การขนส่งอากาศ
แบ่งออก เ ป็นประ เภทใหญ่  ๆ  2  ประ เภท  คือ 
อุตสาหกรรมการบิน (airline industry) หมายถึง 
ธุรกิจที�ทาํหน้าที�บริการรับส่งผูโ้ดยสารทางอากาศ 
และอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้และพสัดุภณัฑท์าง
อากาศ (airfreight industry) หมายถึง ธุรกิจที�ทาํ
หนา้ที�บริการขนส่งสินคา้ และพสัดุทางอากาศ ธุรกิจ
การบินมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื�องจากเป็น
ธุรกิจที�ก่อให้เกิดรายไดจ้าํนวนมากและมีการสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ช้บริการอย่างสูง โดยสามารถ
เดินทางไปยงัจุดหมายต่าง ๆ ไดใ้นระยะเวลาอนัสั�น
ดว้ยความเร็วสูง จึงเสมือนเครือข่ายการคมนาคมที�
เ ชื� อมโยงและครอบคลุมทุกประเทศทั�วโลกไว้
ดว้ยกนัไม่ว่าประเทศเหล่านั�นจะอยูห่่างกนัเพียงใดก็
ตาม ก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดบั และการติดต่อทาง
เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองระหวา่งประเทศ 
 ธุร กิจขนส่งผู ้โดยสารในประเทศของ
ประเทศไทยจดัว่ามีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี ปี พ.ศ. 
2547 ตลาดขนส่งผู ้โดยสารในประเทศเฉพาะ

ผูโ้ดยสารที�เดินทางระหว่างจังหวดัมีประมาณ 61 
ล้านคนต่อปี โดยเป็นผูโ้ดยสารทางอากาศร้อยละ 
12.6 หรือประมาณ  7.8 ล้านคนต่อปี ซึ� งจํานวน
ประมาณร้อยละ 70 ของผูโ้ดยสารทางอากาศเป็น
ตลาดของการบินไทยส่วนที�เหลือเป็นของสายการ
บินเอกชนต่าง ๆ เนื�องจากกระแสเกี�ยวกบัการตั�งสาย
การบินตน้ทุนตํ�าในต่างประเทศที�ผ่านมา จนกระทั�ง
เมื�อปี พ.ศ. 2546 แอร์เอเชีย ของมาเลเซีย ร่วมกบักลุ่ม
ชินคอร์ปอเรชั�นของประเทศไทยไดป้ระกาศตั�งธุรกิจ
สายการบินต้นทุนตํ� าในประเทศไทยภายใต้ ชื�อ 
บริษทั ไทย แอร์ เอเชีย จาํกดั มูลค่าเงินลงทุน 400 
ลา้นบาท ถือหุน้ร้อยละ 50 โดยกลุ่มชิน คอร์ปอเรชั�น 
จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 1 ถือหุน้ โดยคนไทยกลุ่มอื�น 
และร้อยละ 49 ถือหุ้นโดยบริษทั เอเออินเตอร์เนชั�น
แนลในเครือกลุ่มแอร์ เอเชีย ซึ� งเป็นธุรกิจสายการบิน
ตน้ทุนตํ�าที�กาํลงัประสบความสําเร็จสูงในมาเลเซีย
ขณะนี�  ซึ� งสายการบินไทย แอร์ เอเชีย (Thai Air 
Asia) ที�ตั�งใหม่นี� เริ�มให้บริการในตน้ปี พ.ศ. 2547 
นอกจากสายการบินไทย แอร์ เอเชีย (Thai Air Asia) 
ยงัมีสายการบินวนั-ทู-โก (One Two Go) ของบริษทั 
โอเ รียนท์  ไทยแอร์ไลน์  จํากัด  ซึ� งได้ เ ริ� ม เ ปิด
ให้บ ริ ก า ร เ มื� อ ว ัน ที�  1  ธัน ว าคม  พ .ศ .  2 5 4 6 
นอกจากนั�นยงัมีสายการบินนกแอร์ (Nok Air) ของ
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บริษทั สกาย เอเชีย จาํกดั เป็นสายการบินตน้ทุนตํ�าที�
เกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษทั การบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) ทิพยประกนัภยั สํานักงานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษัตริย์ ฯลฯ ซึ� งเปิดให้บริการต้นเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 การกําเนิดของสายการบินต้นทุนตํ� าใน
ประเทศไทย ย่อมส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนส่งผูโ้ดยสารในประเทศในปัจจุบนั ซึ� งจะทาํ
ให้เกิดสภาวการณ์แข่งขนัของตลาดขนส่งผูโ้ดยสาร
ในปร ะ เ ทศทวี ค ว า ม รุ น แ ร ง ม า กขึ� น  ทํา ใ ห้
ผูป้ระกอบการเดิมหลายรายจาํเป็นตอ้งหาวิธีการเพื�อ
จะปกป้องส่วนแบ่งตลาดของตน จึงเป็นส่วนที�น่า
ศึกษาว่าภายใต้สถานการณ์แข่งขันที� รุนแรงนี�  
ผูป้ระกอบการจะกาํหนดกลยทุธ์การตลาดอยา่งไรให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เพื�อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัสูงสุด ดงันั�นผูศึ้กษาจึงสนใจ
ศึกษาถึงความคิดเห็นของผูโ้ดยสารชาวไทยที�มีต่อ
การบริการสายการบินตน้ทุนตํ�า เพื�อเป็นขอ้มูลให้
ผู ้ประกอบการขนส่งโดยสายทางอากาศและ
ผูป้ระกอบการขนส่งผูโ้ดยสารอื�น ๆ นาํไปปรับปรุง
กลยทุธ์การตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูโ้ดยสาร  
 2. เพื�อศึกษาขอ้มูลปัจจยัการตลาดของสาย
การบินตน้ทุนตํ�า  
 3. เพื�อศึกษาข้อมูลปัญหาการบริการของ
สายการบินตน้ทุนตํ�า  
 4. เพื�อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลส่วน
บุคคลกบัปัจจยัการตลาดของสายการบินตน้ทุนตํ�า 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 ข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดของ
สายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน์ที�แตกต่างกนั  มีการ
เลือกใช้บริการสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน ์     
ไม่แตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจัยนี�  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ
เค รื� อ ง มือ ที� ใช้ ในการวิ จัย เ ป็นแบบสอบถาม  
ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือ ผูโ้ดยสารชาวไทยที�ใช้

ตัวแปรตาม 

ปัญหาการใช้บริการของสาย
การบนิต้นทุนตํ�า 
1. ปัญหาการใชบ้ริการสาย
การบินนกแอร์ 

2. ปัญหาการใชบ้ริการสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย 

3. ปัญหาการใชบ้ริการสาย
การบินโอเรียนไทยแอร์
ไลน์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้โดยสาร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้ 
6. ความถี�ในการเดินทาง
โดยสารการบินตน้ทุนตํ�า
ต่อเดือน 

7. สายการบินตน้ทุนตํ�าที�
เลือกใชบ้ริการ 

การบริการสายการบินโอ
เรียนไทยแอร์ไลน์ 
1. ดา้นการใหบ้ริการ
ภาคพื�นดินและบริการ
ทั�วไป  

2. ดา้นการใหบ้ริการบน
เครื�องบิน  

3. ดา้นราคา 
4. ดา้นสถานที�จดัจาํหน่าย  
5. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
6. ดา้นพนกังานบริการ 

ตัวแปรต้น 

20 20



บริการโดยสารสายการบินตน้ทุนตํ�า กลุ่มตวัอย่างที�
ใช้ในการวิจัยคือ  ผู ้โดยสารชาวไทยที�ใช้บริการ
โดยสารสายการบินตน้ทุนตํ�า ไดแ้ก่ สายการบินนก
แอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินโอ
เรียนไทย  ผูว้ิจัยจึงใช้สูตรคาํนวณกลุ่มตัวอย่างที�
เหมาะสมได้จากสูตรคาํนวณของทาโร่ยามาเน่  ได้
จาํนวน 400 ตวัอย่าง แบ่งเป็น สายการบินนกแอร์ 
จํานวน 132 ตัวอย่าง  สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
จาํนวน 137  ตวัอย่าง และสายการบินโอเรียนไทย
จาํนวน 131ตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้น
การวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
ค่า t test และ F-test 
  
ผลการวจัิย 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารส่วนใหญ่
เป็นหญิง มีอายุ 30-45 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ตํ�ากว่า 20,000 
บาท โดยสารสายการบินชั�นประหยดั นอ้ยกวา่ 5 ครั� ง
ต่อเดือน 

2. ความคิดเห็นต่อการให้บริการของสาย
การบินนกแอร์   โดยภาพรวมผู ้โดยสารมีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการของสายการบินนกแอร์อยู่
ในระดบัมาก ( X =3.53) เรียงจากลาํดบัความสําคญั
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการบน
เครื�องบิน ( X =3.88) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X

=3.81) ด้านการให้บริการภาคพื�นดินและบริการ
ทั�วไป ( X =3.79) ดา้นสถานที�จดัจาํหน่าย ( X =3.54) 
ด้านราคา  ( X =3.19)  และด้านพนักงานบริการ           
( X =3.00)   

สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยภาพรวม
ผูโ้ดยสารมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย อยู่ในระดับมาก ( X =3.54) 
โดยเรียงจากลาํดับความสําคญัจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการบนเครื�องบิน ( X =3.97) 

ดา้นการให้บริการภาคพื�นดินและบริการทั�วไป ( X

=3.87) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X =3.80)  ดา้น
สถานที�จัดจําหน่าย( X =3.49)ด้านราคา( X =3.18) 
และดา้นพนกังานบริการ  ( X =2.96)   

สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยภาพรวม
ผูโ้ดยสารมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย อยู่ในระดับมาก ( X =3.54) 
โดยเรียงจากลาํดับความสําคญัจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการบนเครื�องบิน ( X =3.97) 
ดา้นการใหบ้ริการภาคพื�นดินและบริการทั�วไป  
( X =3.87) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X =3.80) ดา้น
สถานที�จดัจาํหน่าย ( X =3.49) ดา้นราคา ( X =3.18) 
และดา้นพนกังานบริการ ( X =2.96)   

3. ปัญหาของสายการบินนกแอร์พบว่า 
สถานที�จดัจาํหน่ายเป็นปัญหาของสายการบินนกแอร์
มากที�สุด รองลงมาเป็นปัญหาดา้นการให้บริการบน
เค รื� อ ง บิน  และน้อย ที� สุ ด เ ป็น ปัญหาด้านการ
ใหบ้ริการภาคพื�นดินและการบริการทั�วไป   

ปัญหาของสายการบินไทยแอร์เอเชีย  พบว่า 
ราคาและดา้นพนกังานบริการเป็นปัญหาของสายการ
บินไทยแอร์เอเชียมากที�สุด  รองลงมาเป็นปัญหาดา้น
การให้บริการบิน  และนอ้ยที�สุดเป็นปัญหาดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด   

ปัญหาของสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน ์
พบวา่ การใหบ้ริการภาคพื�นดินและการบริการทั�วไป
เป็นปัญหาของสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน์มาก
ที�สุด  รองลงมาเป็นปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาด  
และนอ้ยที�สุดเป็นปัญหา   
 4. เปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบั
ปัจจยัการตลาดของสายการบินนกแอร์ พบวา่ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้  มีการเลือกใช้
บริการสายการบินนกแอร์ไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้น
ความถี�ในการใช้บริการ  มีการเลือกใช้บริการสาย
การบินนกแอร์แตกต่างกนั 
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 เปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกับ
ปัจจยัการตลาดของสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่า  
เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และ ความถี�ในการ
ใชบ้ริการที�แตกต่างกนั  มีการเลือกใชบ้ริการสายการ
บินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกนั 
 เปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกับ
ปัจจยัการตลาดของสายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลน ์
พบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้และความถี�
ในการใชบ้ริการที�แตกต่างกนั  มีการเลือกใชบ้ริการ
สายการบินโอเรียนไทยแอร์ไลนไ์ม่แตกต่างกนั 

 
การอภิปรายผล 
 จ ากการวิ จั ย เ รื� อ ง  คว าม คิด เ ห็นของ
ผูใ้ช้บริการต่อการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ�า
อภิปรายผลไดว้า่ 
 1.  ความคิดเห็นของผู ้ใช้บริการต่อการ
บริการของสายการบินต้นทุนตํ�าทั� ง 3 สายการบิน 
ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินโอเรียนไทย
แอร์ไลน์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความ
คิดเห็นด้านการให้บริการภาคพื�นดินและบริการ
ทั�วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื�องจากสาย
การบินต้นทุนตํ� า เ ป็นสายการบินที� เ ปิดใหม่ใน
ประเทศไทย และรัฐบาลส่งเสริมให้เกิดการคา้เสรี
ทางการบิน ดงันั�น สายการบินแต่ละสายจึงไม่มีความ
แตกต่ างและโดดเ ด่นมากนัก  เพราะ เ ป็นการ
ใหบ้ริการเหมือนกบัสายการบินอื�นที�ใหบ้ริการอยูใ่น
ปัจจุบนั ซึ� งสอดคล้องกับสายการบินนกแอร์ ซึ� งมี
ปณิธาน มุ่งมั�นเพื�อการให้บริการที�ดีเยี�ยม และสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูโ้ดยสารที� เป็นลูกค้า ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัสายการบินไทยแอร์เอเชียที�เสนอความ
สะดวกให้แก่ผูโ้ดยสาร ไทยแอร์เอเชียเชื�อมั�นในการ
ให้บริการที�สะดวก เพื�อการเดินทางของผูโ้ดยสารที�
ง่ายขึ�น และประหยดักว่า และสอดคลอ้งกบัสายการ
บินโอเรียนไทยแอร์ไลน ์เนื�องจากมีนโยบายทางดา้น
ราคาที�ไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค การบริการที�ยงัคงระดบั

มาตรฐานการให้บริการ และความปลอดภัยของ
เครื�องบิน 
 2. ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการ
บริการบนเครื� องบินของสายการบินต้นทุนตํ�าทั� ง      
3 สายการบิน ไดแ้ก่ สายการบินนกแอร์ สายการบิน
โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ และสายการบินไทยแอร์
เอเชีย มีความคิดเห็นดา้นการให้บริการบนเครื�องบิน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนกแอร์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เนื�องจากนโยบายของบริษทัทาํให้ลูกคา้
เกิดความมั�นใจในการบริการบนเครื� องบินและใน
ส่วนของลูกเรือและพนกังานตอ้นรับก็เป็นระดบัมือ
อาชีพและผา่นการรับรองอยา่งเป็นทางกายจากหลาย
องค์กร  ซึ� งสอดคล้องกับพรเทพ  ปิยะวัฒนเมธา 
(2536, หน้า 58) ไดก้ล่าวไวว้่า การให้สิ�งที�ลูกคา้
ตอ้งการ หรือรับรู้ และตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ จะครอบคลุมการให้ลูกคา้ในสิ�งที�เขาตอ้งการ 
ในเวลาที�เขาต้องการและในรูปแบบที�เขาต้องการ 
เพื�อเขาจะได้มีความพอใจเต็มที�  สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของบุบผา แจ่มใส  (2546) วิจัยความ
คิดเห็นของผูโ้ดยสารที�มีต่อกลยทุธ์การตลาดของสาย
การบินเจแปนแอร์ไลน์ พบว่า ด้านการบริการทาง
อากาศ ตามความคิดเห็นของผูโ้ดยสารที�มีต่อกลยทุธ์
การตลาดของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ พบว่า 
ผูโ้ดยสารสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ มีความคิดเห็น
ต่อการดูแลตอ้นรับจากผูใ้หบ้ริการมาก 
 3.  ความคิดเห็นของผู ้ใช้บริการต่อการ
บริการของสายการบินต้นทุนตํ�าทั� ง 3 สายการบิน 
ไดแ้ก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินโอเรียนทไ์ทย
แอร์ไลน์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความ
คิดเห็นในดา้นราคา โดยภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง 
เนื�องจากค่าโดยสารของสายการบินตน้ทุนตํ�าไม่มี
ค่าใชจ่้ายพ่วง เช่น ค่ามื�ออาหาร ค่าห้องรับรอง ไม่มี
บริการพิเศษ ดงันั�น จึงมีราคาถูกกว่าสายการบินอื�นที�
ให้บริการอยู่ในปัจจุบนั ซึ� งสอดคลอ้งกบักบับุบผา  
แจ่มใส (2546) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูโ้ดยสารที�
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มีต่อกลยุทธ์การตลาดของสายการบินเจแปนแอร์
ไลน ์พบวา่ ดา้นราคา ตามความคิดเห็นของผูโ้ดยสาร
ที�มีต่อกลยุทธ์การตลาดของสายการบินเจแปนแอร์
ไลน์ พบว่า มีความสะดวกในการซื�อมาก รองลงมามี
ความสะดวกในการชาํระเงิน 
 4.  ความคิดเห็นของผู ้ใช้บริการต่อการ
บริการของสายการบินต้นทุนตํ�าทั� ง 3 สายการบิน 
ไดแ้ก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินโอเรียนทไ์ทย
แอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความคิดเห็น
ด้านสถานที�จัดจําหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นริศรา 
อิสริยานนท ์(2548) ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมี
ความคิดเห็นต่อการบริการอยู่ในระดับปานกลาง 
เนื� องจากเป็นสายการบินที� เปิดใหม่  ดังนั� นด้าน
สถานที�จัดจําหน่ายยงัมีอยู่ไม่ทั�วถึง แต่ก็มีระบบ
ออนไลน์เขา้ใชใ้นการจองตั�วลงทะเบียน และชาํระ
เงิน ซึ� งสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2546, หนา้ 54) กล่าวไวว้่า ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
จะต้องมีการพิจารณาทาํเลที�ตั� งของแหล่งจาํหน่าย
และมีการบริการช่องทางการจดัจาํหน่ายให้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ บุบผา แจ่มใส (2546) วิจัยเรื� อง ความคิดเห็น
ของผูโ้ดยสารที�มีต่อกลยุทธ์การตลาดของสายการ
บินเจแปนแอร์ไลน์  พบว่า  ด้านช่องทางการจัด
จาํหน่าย ตามความคิดเห็นของผูโ้ดยสารที�มีต่อกล
ยทุธ์การตลาดของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ พบว่า 
ผูโ้ดยสารสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ มีความคิดเห็น
ต่อการมีอินเตอร์เน็ตบริการในการจาํหน่ายตั�วมาก 
รองลงมามีสาํนกังานใหบ้ริการจาํหน่ายตั�ว 
 5. ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการ
บริการของสายการบินต้นทุนตํ�าทั� ง 3 สายการบิน 
ไดแ้ก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินโอเรียนทไ์ทย
แอร์ไลน์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความ
คิดเห็นดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 

นริศรา  อิสริยานนท์ (2548)  ผลการวิจัยพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เนื�องจาก
สายการบินต้นทุนตํ�าได้มีการบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั�น จึงไม่มีนโยบายเน้นการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์มากนัก แต่ได้ใช้วิธีการลด
จาํนวนความถี�ในการโฆษณา ซึ� งสอดคลอ้งกบัธงชยั 
สนัติวงษ ์(2539, หนา้ 23-27) กล่าวไวว้า่ การส่งเสริม
การตลาดเป็นการแจ้ง การบอกกล่าว และการขาย
ความคิดความเขา้ใจให้ลูกคา้ได้รู้ การส่งเสริมการ
จาํหน่ายจะเกี�ยวขอ้งกบัวิชาการต่าง ๆ ที�ใช้สําหรับ
สื� อความให้ ถึ งตลาด เ ป้ าหมายให้ได้ทราบถึง
ผลิตภณัฑที์�ตอ้งการว่าไดมี้จาํหน่าย ณ ที�ใด ณ ระดบั
ราคาใด และสอดคลอ้งกบับุบผา แจ่มใส (2546) ได้
ศึกษาความคิดเห็นของผู ้โดยสารที� มีต่อกลยุทธ์
การตลาดของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามความคิดเห็นของผูโ้ดยสารที�มี
ต่อกลยุทธ์การตลาดของสายการบินเจแปนแอร์ไลน ์
พบว่า ผูโ้ดยสารสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ มีการ
โฆษณาใหม้องเห็นภาพลกัษณ์บริษทัมาก รองลงมามี
การบริการห้องรับรองพิเศษ และมีความคิดเห็นต่อ
การลดราคาและแจกของที�ระลึกนอ้ยที�สุด 
 6. ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อการ
บริการของสายการบินตน้ทุนตํ�าทั� ง  3 สายการบิน 
ไดแ้ก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินโอเรียนทไ์ทย
แอร์ไลน์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีความ
คิดเห็นดา้นพนกังานบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนริศรา 
อิสริยานนท ์ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เนื�องจากพนกังานไดมี้
การฝึกอบรมเป็นอย่างดี  เป็นผู ้ที� รักงานบริการมี
บุคลิกที�ดี ยิ�มแยม้แจ่มใส ร่าเริง มีความขยนั ฉลาด
เฉลียว ภาษาองักฤษคล่องแคล่ว และเป็นมิตรกบัทุก
คน จึงทาํให้ลูกคา้เกิดความพอใจ ซึ� งสอดคลอ้งกบั
พาราซูราเมน และแบรี�ย ์(Parasuraman & Barry, 
1991 อา้งถึงใน ชนิดา วนัวงษ,์ 2544, หนา้ 13-15) ได้
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กล่าวว่าการบริการที�ประสบความสําเร็จจะต้อง
ประกอบดว้ย ความเตม็ใจที�จะให้บริการความพร้อม
ที�จะให้บริการและการอุทิศเวลา มีการติดต่ออย่าง
ต่อเนื� อง  ปฏิบัติต่อผู ้ใช้บริการเป็นอย่างดีและมี
มาตรฐาน เสมอภาค โปร่งใส ความสามารถในการ
ใหบ้ริการ ความสามารถในการสื�อสาร ความสามารถ
ในความรู้วิชาการที�ให้บริการ การแสดงความสุภาพ
ต่ อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  ให้ ก า ร ต้อ น รั บ ที� เ ห ม า ะสม                  
ผู ้ให้บริการมีบุคลิกภาพที� ดี  มีการสื� อสารชี� แจง
ขอบเขตและลักษณะงานบริการและมีการอธิบาย
ขั�นตอนการใหบ้ริการ และสอดคลอ้งกบัธนสิทธิ�  ปั� น
ประเสริฐ  (2543)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู ้ โ ด ย ส า ร ที� มี ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ที� ย ว บิ น
ภายในประเทศของบริษัทการบินไทย  จํากัด 
(มหาชน) พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารที�
มีต่อการให้บริการเที�ยวบินภายในประเทศโดยรวม
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 
 7.  ปัญหาการใชบ้ริการสายการบินตน้ทุน
ตน้ สายการบินนกแอร์ พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาดา้น
สถานที�จดัจาํหน่ายมากที�สุด รองลงมา การใหบ้ริการ
บนเครื�องบินและดา้นราคา ตามลาํดบั ดงันั�น บริษทั
ควรแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นกบัการบริการโดยด่วน  

สายการบินแอร์เอเชีย พบว่า ส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านราคา  ด้านบริการบนเครื� องบิน  และ
สถานที�จดัจาํหน่าย ตามลาํดบั ดงันั�น ควรให้บริษทั
แกปั้ญหาโดยด่วน  

สายการบินไทยโอเรียนไทย พบว่า ส่วน
ใหญ่มีปัญหาดา้นการให้บริการภาคพื�นดิน และการ
บริการทั�วไป รองลงมาราคา และการบริการบน
เครื�องบิน ดงันั�น บริษทัควรดูแลและแกปั้ญหาในการ
บริการใหม้าก 

8. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความถี�
ในการเดินทางของสายการบินนกแอร์ กับปัจจัย
การตลาด พบว่า มีความแตกต่างกนั วิเคราะห์ไดว้่า

ความถี�ในการเดินทางมีผลต่อปัจจยัการตลาด ดงันั�น
จึงควรใหค้วามสาํคญัต่อความถี�ในการเดินทาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูใ้ชบ้ริการต่อปัจจยัการตลาดของสายการบินตน้ทุน
ตํ�าทั�ง 3 สายการบิน ไดแ้ก่ สายการบินนกแอร์ สาย
การบินโอเรียนทไ์ทยแอร์ไลน์ และสายการบินไทย
แอร์เอเชีย ทาํให้ทราบไดว้่าผูใ้ชบ้ริการของสายการ
บินตน้ทุนตํ�าทั�ง 3 สายการบิน มีความสําคญัมาก คือ 
ด้านการให้บริการบนเครื� องบิน และด้านพนักงาน
บริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการ
ให้บริการภาคพื�นดินและบริการทั�วไป ด้านราคา 
ด้านสถานที�จัดจําหน่าย  และด้านการส่ง เสริม
การตลาด ซึ� งผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับสายการบิน
ตน้ทุนตํ�าและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�   
 1. ดา้นการใหบ้ริการภาคพื�นดินและบริการ
ทั�วไป  มีผลจากการวิจัยอยู่ในระดับมาก  ดังนั� น
ผูบ้ริหารระดับสูงควรเพิ�มจาํนวนเที�ยวบิน จาํนวน
พนกังานบริการ ควรจดัระบบการเช็คตั�ว การจองตั�ว 
และควรมีอุปกรณ์ในการปฏิบติังานเพิ�ม เพื�อจะได้
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  
 2. ดา้นการใหบ้ริการบนเครื�องบิน มีผลจาก
การวิจัยอยู่ในระดับมาก ดังนั� นผูบ้ริหารระดับสูง 
ควรจัดที�นั�งให้เพียงพอกับผูโ้ดยสาร ควรดูแลการ
จดัระบบปรับอากาศบนเครื� องบิน และดูแลการขน
ยา้ยผูโ้ดยสารใหไ้ดรั้บความสะดวกมากยิ�งขึ�น เพื�อจะ
ไดต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  
 3. ดา้นราคา มีผลจากการวิจยัอยู่ในระดบั
มาก ดงันั�นผูบ้ริหารระดบัสูงควรจะมีราคาที�ยติุธรรม
ตามสภาพที�เป็นจริง และควรมีมาตรการกาํหนดราคา
ให้เหมาะสมในช่วงเทศกาลแห่งการท่องเที�ยวและ
วันหยุด เพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการมาใช้
บริการ  
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 4. ดา้นสถานที�จดัจาํหน่าย มีผลจากการวิจยั
อยู่ในระดับมาก ดังนั� น ผูบ้ริหารระดับสูงควรจะ
หาทางพิจารณาสาขาจาํหน่ายตั�วให้ครอบคลุมทุก
พื� นที� และแพร่หลาย  เ ช่น  ตัวแทนจําหน่ายให้
ครอบคลุมทั�ว ทุกพื� น ที�  ธนาคาร  บริษัทชั� นนํา 
หา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ ควรหาวิธีการผลกัดนัใหมี้การ
เคลื�อนยา้ยการบริการไปยงัผูโ้ดยสารใหม้ากขึ�น  
 5. ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลจากการ
วิจัยอยู่ในระดับมาก ดังนั�น ผูบ้ริหารระดับสูงควร
พิจารณาและประชาสัมพนัธ์ โดยผ่านสื�อในประเทศ
ไทยให้มากกว่านี�  และเป็นจริงตามที�ได้โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื�อง มีการส่งเสริมการขาย 
การขายโดยให้พนักงานหรือการใช้หน่วยงานขาย 
เพื�อจะทําให้ผู ้โดยสารเกิดความเชื� อมั�นและจด
จาํหน่ายกลบัมาใชบ้ริการอีก 

 6. ดา้นพนกังานบริการ มีผลจากการวิจยัอยู่
ในระดับมาก  ดังนั� น ผู ้บริหารระดับสูง ควรเพิ�ม
จาํนวนพนกังานบริการ มีการอบรม สัมมนา เกี�ยวกบั
การให้บริการให้กับพนักงานเพื�อเป็นการพัฒนา
บุคลากรและเพื�อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการนกแอร์ 
 7. ปัญหาของสายการบินไทยนกแอร์ คือ 
สถานที�จดัจาํหน่ายปัญหามีมากที�สุด ปัญหาของสาย
การ บินโอ เ รี ยนแอ ร์ ไลน์  คื อ  การให้บ ริก าร
ภาคพื�นดินและการบริการทั�วไปมีปัญหามากที�สุด 
ดงันั�นสายการบินตน้ทุนตํ�าควรแกปั้ญหาใหต้รงจุด 
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สมรรถนะผู้นํากบัการบริหารจดัการ โครงการก่อสร้างในประเทศไทย   

Leadership Competency and Management of Construction Projects at Thailand 1 
 

                                                                                                                                                   ชยตุพงศ ์ แจ่มจนัทรวงษ*์ 

 
บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงสํารวจนี�  มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา (1) ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม                  
(2) ศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกบัสมรรถนะในการเป็นผูน้าํของพนกังาน (3)  ศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหาร
จดัการของโครงการก่อสร้าง  (4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะในการเป็นผูน้าํกบัการบริหารจดัการใน
ประเทศไทย เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้งาน
ขึ�นไปบริษทัอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนท์และในเครือ จาํนวน 480 คน  ผูว้ิจยัจึงใช้สูตรคาํนวนกลุ่มตวัอย่างที�
เหมาะสมที�ไดจ้ากตารางเครซี�มอร์แกรนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 214 ตวัอยา่งง สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจยัพบว่า (1)  พนกังานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย  อายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  เป็นวิศวกรมีอายุการทาํงานมากกว่า1ปี-3ปีและมีรายได ้10,001-20,000บาท (2) โดยภาพรวม
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะในการเป็นผูน้ํา อยู่ในระดบัมาก (3) โดยภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโครงการก่อสร้าง อยูใ่นระดบัมาก (4) สมรรถนะในการเป็นผูน้าํมี
ความสมัพนัธ์กบัการบริหารจดัการในบริษทัอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนทแ์ละในเครือ  

 
คาํสําคญั :  สมรรถนะผูน้าํกบัการบริหารจดัการ, โครงการก่อสร้าง, บริษทัอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนท ์  
 
Abstract 
 This survey research aims to study (1) the personal factors of respondents, (2) the opinions on the 
leadership competency, (3) the opinions on the management of construction projects, (4) the relationship between 
the leadership competency and management of construction projects. The research instruments use were 
questionnaires. The target population was the 480 executives with the rank higher than supervisors at Italian-Thai 
Development Company and its affiliates. The sample group of 214 was derived from Krecie and Morgan table. 
Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations, and correlation coefficients. 
 
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553 
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The findings show that: (1) the majority of respondents were male, aged 26-35 years, were single, held bachelor’s 
degree from faculties of engineering, worked in the position of engineers, had work tenure of 1-3 years, and 
earned an income of 10,001-20,000 baht per month; (2) the overall levels of opinions were at a high level; (3) the 
overall levels of opinions on the management of construction projects were at a high level; and (4) it was found 
that the leadership competency was correlated with and the management of construction projects at the 
statistically. 
 
Keywords:  leadership competency,  management of construction projects, Italian-Thai Development Company 
and its Affiliates      
 
ความนํา  
 บริษทัอิตาเลี�ยนไทยดิเวลล็อบเม้นท์ เป็น
บริษัทขนาดใหญ่มีพนักงานในตําแหน่งบริหาร
จาํนวนมาก มีพนักงานในระดบับริหารลาออกและ
เข้าใหม่จํานวนมากในแต่ละปี  มีลักษณะงานที�
หลากหลายและมีความจําเป็นที�ต้องใช้พนักงาน
บริหารเฉพาะดา้น มีความจาํเป็นตอ้งรักษาพนกังาน
ระดบับริหารที�มีสมรรถนะสูงไว ้ 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัญหาบริษทั อิตาเลี�ยน
ไทยดิเวลล็อบเม้นท์ เกี� ยวข้องกับความต้องการ
พนักงานในระดบับริหารองค์กรที�มีสมรรถนะเพื�อ
บริหาร เนื�องจากมีพนกังานในระดบับริหารลาออก
จากองคก์รบ่อยจึงมีความจาํเป็นตอ้งรับพนกังานใหม่
เพื�อทดแทน 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
  2 .  เ พื� อ ศึ กษ าคว ามคิ ด เ ห็ น เ กี� ย ว กับ
สมรรถนะในการเป็นผู ้นําของหัวหน้าในบริษัท               
อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนทแ์ละในเครือ  
 3 .  เพื�อ ศึกษาความคิดเห็นเกี� ยวกับการ
บริหารจัดการ ในบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอป
เมนทแ์ละในเครือ 

 4. เพื�อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สมรรถนะในการเป็นผูน้าํกบัการบริหารจดัการ ใน
บริษทัอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนทแ์ละในเครือ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การบริหารงานโครงการ
ก่อสร้าง 
1. ดา้นการวางแผน 
2. ดา้นการจดัการองคก์าร 
3. ดา้นการจดัการคุณภาพ 
4. ดา้นการควบคุม 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. สาขาวชิาที�ท่านจบการศึกษา
ระดบัประกาศบตัรวชิาชีพ 

6. สาขาวชิาที�ท่านจบการศึกษา
ระดบัประกาศบตัรวชิาชีพสูง 

7. คณะวชิาที�ท่านจบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

8. ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั 
9. อายกุารทาํงาน 
10. รายไดต่้อเดือน 

 สมรรถนะในการเป็นผู้นํา 
ดา้นการเป็นผูน้าํ 
ดา้นการบริหารบุคลากร 
ดา้นการบริหารงบประมาณ 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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สมมติฐานการวจัิย 
 สมรรถนะในการเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์
กบัการบริหารจดัการ ในบริษทัอิตาเลียนไทยดีเวลล
อปเมนทแ์ละในเครือ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยัเชิงสํารวจนี�  มีเครื�องมือที�ใชใ้นการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือ 
ผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้งานขึ�นไปบริษทัอิตาเลียนไทย
ดีเวลลอปเมนทแ์ละในเครือ  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการ
วิจัยคือ  ได้แก่ ผู ้บริหารระดับหัวหน้างานขึ� นไป
บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนท์และในเครือ  
จาํนวน 480 คน  ผูว้ิจยัจึงใชสู้ตรคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง
ที�เหมาะสมไดจ้ากตารางเครซี�และมอร์แกน ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง จาํนวน 214 ตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
สถิติที�ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียรสนั  
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.9 อายุ 26-35 ปี คิด
เป็นร้อยละ 46.3 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 59.8 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.3  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 29.0  ตาํแหน่งงาน
วิศวกร คิดเป็นร้อยละ 37.4  อายกุารทาํงานมากกว่า1
ปี-3ปี คิดเป็นร้อยละ 26.2  และมีรายได้ 10,001-
20,000บาท  คิดเป็นร้อยละ 38.3 
 2. สมรรถนะในการเป็นผู ้นําของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะในการเป็นผูน้ํา อยู่ใน
ระดบัมาก ( X =3.78) โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของ

สมรรถนะในการเป็นผูน้าํ จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ด้านการบริหารงบประมาณ  ( X =3.83) ด้านการ
บริหารบุคลากร ( X =3.78) และดา้นการเป็นผูน้าํ ( X

=3.74)   
3. การบริหารงานโครงการก่อสร้าง ตาม

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวม
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
โครงการก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก ( X =3.90) โดย
เรียงลาํดบัความสําคญัของการบริหารงานโครงการ
ก่อสร้าง จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุม  
( X =4.07) ด้านการจัดการคุณภาพ ( X =3.87) ด้าน
การวางแผน ( X =3.84) ดา้นการจดัการองคก์าร  
( X =3.82)   
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะในการ
เป็นผูน้ํากับการบริหารจัดการ ในบริษทัอิตาเลียน
ไทยดีเวลลอปเมนทแ์ละในเครือ พบว่า สมรรถนะใน
การเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารจดัการ ใน
บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนท์และในเครือ 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 
การอภิปรายผล 

ผูว้ิจยัขอเสนอการอภิปรายผลแต่ละประเด็น
ดงัต่อไปนี�  

1. สมรรถนะในการเป็นผูน้าํของหวัหนา้ใน
บริษัท อิตาเลี�ยนไทย  และบริษัทในเครือ  พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรวินท ์ทาํลานดี (2551) 
วิจยัเรื�อง สมรรถนะในการเป็นผูน้าํที�มีความสัมพนัธ์
กบัการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ชยัโกมลกรุ๊ป 
จํากัด  ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคญัเกี�ยวกบัสมรรถนะในการเป็นผูน้าํอยู่ใน
ระดบัสูง  

ผู ้วิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล  แต่ละ
ประเดน็ ดงันี� คือ  
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ด้านการเป็นผูน้ํา ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัมาก
กบัการรับมือความเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นได้
ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวตัน์ และมีความสามารถใน
การปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั� นองค์กรควร
คาํนึงถึงเรื�องนี� ใหม้าก  

ดา้นการบริหารบุคลากรผูต้อบแบสอบถาม
ให้ความสําคญัมาก โดยให้ความสําคญัต่อประเด็น
ย่อยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ องคก์รมีการวางแผนบริหาร
กําลังคนขององค์กรให้มีปริมาณที� เพียงพอ  และ
เหมาะสมกบังาน ดงันั�นองคก์รควรคาํนึงถึงเรื�องนี� ให้
มาก 

ด้านการงบประมาณ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคัญมาก  โดยให้ความสําคัญมากกับ
ประเด็นยอ่ยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการจดัสวสัดิการให้
สมาชิกและครอบครัวของบุคลากรไดเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการ ดังนั�นองค์กรควรคาํนึงถึงเรื� องนี� ให้
มาก 

2. การบริหารจดัการของโครงการก่อสร้าง 
โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่
ในระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นํ� าผึ�ง 
สอนกิ�ม  (2552) วิจัยเรื� อง  สภาพและปัญหาการ
บริหารจดัการของพนกังานบริษทั นีโอพลาสท ์จาํกดั 
ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการ
บริหารจดัการอยูใ่นระดบัมาก 

ผูว้ิจยัขออภิปรายผลแต่ละประเดน็ดงันี�  
ด้านการวางแผน ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัมาก
กับประเด็นย่อยอันดับแรก  ได้แก่  การกําหนด
นโยบายในการวางแผนมาจากแนวคิดของผูบ้ริหาร 
ดงันั�นผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญั 

ดา้นการจดัองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัมาก
กบัประเด็นยอ่ยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การวางผงับุคลากร
ในการบริหารงานจะต้องกําหนดหน้า ที�  การ

ประสานงานกนัอย่างชดัเจน ดงันั�นผูบ้ริหารควรให้
ความสาํคญั 

ดา้นการจดัการคุณภาพผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญั
มากกับประเด็นย่อยอนัดับแรก ได้แก่ การส่งมอบ
งานให้ทันตามกําหนด  ดังนั� นผู ้บริหารควรให้
ความสาํคญั 

ด้านการควบคุม ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัมาก
กับประเด็นย่อยอันดับแรก  ได้แก่  การติดตาม
เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นทุกระยะเพื�อจะได้ทราบถึงเหตุ
ของความล่าชา้และหาแนวทางแกไ้ขและรับผิดชอบ 
ดงันั�นผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัสิ�งเหล่านี�  

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะกบัการ
บริหารจดัการ พบว่า มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ�า
โดยมีค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง0.26-0.33 วิเคราะห์ได้
ว่าสมรรถนะในการเป็นผูน้าํไม่ส่งผลต่อการบริหาร
จดัการ 

 
ข้อเสนอแนะการวจัิยครั�งนี� 
 ดา้นสมรรถนะผูน้าํ มีดงันี�  
 1. ผูน้าํควรมีความสามารถในการรับมือกบั
ความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นอยา่งรวดเร็ว  
 2 .ค ว ร จั ด ส วัส ดิ ก า ร ให้ ส ม า ชิ ก แ ล ะ
ครอบครัวให้ เหมาะสมตามความต้องการของ
พนกังาน 
 ดา้นการบริหารจดัการ มีดงันี�  
 1. ควรให้ความสาํคญักบัการควบคุมอนัดบั
แรก เนื�องจากจะได้ทราบสาเหตุและความล่าช้าที�
เกิดขึ�นทุกระยะ 
 2.  การกาํหนดนโยบายในการวางแผนควร
มาจากแนวคิดของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั 
 3. การวางผ ังบุคลากรควรมีการกําหนด
หนา้ที�ใหช้ดัเจน 
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3. ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะกบัการ
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การเลอืกใช้บริการสินเชื�อของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกดั 

Customer Behavior of Using Credit Services at the Department of Forestry’s Savings 
Cooperative1 

 
                                                                                                                                                            ขวญัพนิต  นุชสวาท* 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1)  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ขอ้มูลการ
เลือกใชบ้ริการสินเชื�อของสหกรณ์ (3) ปัญหาการใชบ้ริการสินเชื�อของสหกรณ์ (4) เปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลส่วน
บุคคลกบัการเลือกใชบ้ริการสินเชื�อของสหกรณ์  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  เก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 390 คน  จากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั จาํนวน 13,041 คน  สถิติที�ใชใ้นการวิจยั
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test ผลการวิจยัพบวา่ (1) สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อาย ุ41-50 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน เป็นลูกจา้งประจาํ 
มีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท มีรายจ่ายต่อเดือน 5,000-10,000 บาท เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 10 ปี 
สะสมมูลค่าหุน้ไวม้ากกวา่ 40,000 บาท และหกัสะสมรายเดือน 500-1,000 บาท (2) ส่วนใหญ่กูเ้งินประเภทสามญั มี
ระยะเวลาการผ่อนชาํระ 144 งวด และใชบุ้คคลคํ�าประกนัในการกูเ้งิน (3) โดยภาพรวมพนกังานมีความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการใชบ้ริการสินเชื�อของสหกรณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง  (4) ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้น  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน  มูลค่าหุ้นสหกรณ์ที�สะสมไวแ้ตกต่างกนัที�มีการ
เลือกใชบ้ริการสินเชื�อของสหกรณ์ไม่แตกต่างกนั  
 
คาํสําคญั :  การเลือกใชบ้ริการสินเชื�อ,   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้
 
Abstract 
 This survey research on the use of the credit services by cooperative members of the Department of 
Forestry’s Savings Cooperative aims to study: the personal factors of respondents, the customer behavior of using 
credit services, the problems of using credit services, and the comparison between such personal factors and 
customer behavior. Questionnaires were use to collect data from a sample of 390 selected from 13,041 
cooperative members who used the credit services at the Department of Forestry’s Savings Cooperative. Statistics  
 
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553 
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used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations, and t-test and F-test values. The findings 
showed that: the majority of respondents were males, aged 41-50 years, held bachelor’s degree, married with 4-6 
family members, worked as regular employees, earned monthly incomes of 10,000-20,000 with monthly 
expenditures of 5,000-10,000, been cooperative members for over 10 years, had accumulated shares of more than 
40,000 baht, and had monthly deductions of 500-1,000 baht ; most of the respondents borrowed ordinary loans over a 
period of 144 installments using people as loan collaterals; the overall level of opinions on the problems were 
moderate; and it was found that differences in sex, age, education level, family members, monthly incomes, 
monthly expenses, accumulated amount of shares had no bearing on the behavior of using credit services of the 
Savings Cooperative. 
 
Keywords:  customer behavior, use of credit services, Department of Forestry’s Savings Cooperative 
 
ความนํา 
 สหกรณ์ออมทรัพย์จัดเป็นธุรกิจบริการ
ประเภทหนึ� งที� เ ป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ� ง
รวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ  เพื�อสนองความ
ต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกัน  โดยตั� งอยู่บน
พื�นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสงัคม และความเอื�ออาทรต่อผูอื้�น  
 สําหรับประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย ์
เป็นองค์กรธุรกิจที�แตกต่างไปจากองค์กรธุรกิจ
เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยมีกรอบแนวคิดในการ
บริหารจัดการที�ยึดมั�นในหลกัการ วิธีการสหกรณ์ 
เพื�อความมีประสิทธิภาพ เป็นที�พึ�งพาของสมาชิก มี
เครือข่ายความร่วมมือตั�งแต่ระดบัรากหญา้ไปจนถึง
ในรูปขบวนการสหกรณ์ ซึ� งระบบการบริหารจดัการ
สหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
ข้อบังคับ  และระเ บียบของสหกรณ์  หรือโดย
คาํแนะนาํจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั ไดเ้ริ�ม
ดาํเนินการจดัตั�งขึ�นเมื�อวนัที� 28 กนัยายน 2521  ตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2511  มีจาํนวนสมาชิก 
168 คน และดาํเนินกิจการภายใตว้ตัถุประสงค์เพื�อ
ช่วยเหลือขา้ราชการและลูกจา้งประจาํผูมี้รายไดน้อ้ย 
โดยการดาํเนินธุรกิจสหกรณ์มีทุนดาํเนินงานมาจาก

เงินค่าหุน้ และเงินรับฝากจากสมาชิก ซึ� งมีทั�งเงินฝาก
ออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สําหรับ
รายไดห้ลกัของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั 
ส่วนใหญ่ คือ การให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก ซึ� งตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์ เรียกวา่ “การใหเ้งินกู”้ 
 ปัจจุบนัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั 
ได้กาํหนดระเบียบสหกรณ์  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก พ.ศ. 2552 โดยแบ่งประเภทการให้เงินกู้
ออกเป็น 3 ประเภท คือ เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้
สามญั  และเงินกูพ้ิเศษ  เพื�อสนองตอบความตอ้งการ
ของผูใ้ช้บริการให้ได้รับความสะดวก มากยิ�งขึ� น 
ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาว่าสมาชิกที�ใชบ้ริการ
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการสินเชื�อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์
ออมทรัพย  ์ทั�งนี�  เพื�อนําผลการศึกษามาใช้สําหรับ
การวางแผนพัฒนาการบริการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ให้สามารถสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่สมาชิกไดม้ากยิ�งขึ�น 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
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 2 .  เพื�อ ศึกษาข้อมูลการเลือกใช้บริการ
สินเชื�อของสหกรณ์ 
 3. เพื�อศึกษาปัญหาการใชบ้ริการสินเชื�อของ
สหกรณ์ 
 4.  เพื�อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลส่วน
บุคคลกบัการเลือกใชบ้ริการสินเชื�อของสหกรณ์ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
ที�มา. จาก กลยทุธ์การบริการสินเชื�อของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ พนักงาน เครือ ไอ.อาร์.ซี. ที. จาํกัด. โดย ประ
พล เขียวอ่อน, 2552, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย. 
 
 
 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ที�
แตกต่างกนั มีการเลือกใชบ้ริการสินเชื�อของสหกรณ์
ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั แตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เครื�องมือที�
ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใช้ใน
การวิจยั ไดแ้ก่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้
จาํกดั จาํนวน 13,041 คน กลุ่มตวัอยา่งที�เหมาะสมจึง
หาไดจ้าก ตารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ยามาเน่  
ได้จาํนวน 390 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้น
การวิจัยได้แก่  ค่า ร้อยละ  ค่า เฉลี� ย  ค่า เบี� ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และ F-test 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิก ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.6 มีอายุ 41-50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 43.1 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 40.8  สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 63.3  มี
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.2 เป็นลูกจา้งประจาํ คิดเป็นร้อยละ 53.1  มีรายได้
ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.4 มี
รายจ่ายต่อเดือน 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
35.4  เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 10 ปี  คิดเป็นร้อย
ละ 53.6 สะสมมูลค่าหุ้นไวม้ากกว่า 40,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 76.2   และหกัสะสมรายเดือน 500-1,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 38.2   
 2. การเลือกใช้บริการสินเชื�อของสหกรณ์ 
ส่วนใหญ่กูเ้งินประเภทสามญั คิดเป็นร้อยละ 71.8  มี
ระยะเวลาการผอ่นชาํระ 144 งวด คิดเป็นร้อยละ 63.8  

การเลอืกใช้บริการสินเชื�อของ
สหกรณ์ 
1. ท่านใชบ้ริการเงินกูป้ระเภท

ใดของสหกรณ์ 
2. ระยะเวลาในการผอ่นชาํระ

เงินกู ้
3. ท่านใชห้ลกัประกนัประเภท

ใดในการกูเ้งิน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก  
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 
6. สถานภาพการทาํงาน 
7. จาํนวนรายไดต่้อเดือน 
8. จาํนวนรายจ่ายต่อเดือน 
9. จาํนวนท่านเป็นสมาชิก
สหกรณ์มาเป็นระยะกี�ปี 

10.ท่านสะสมมูลค่าหุน้ไว ้
กบัสหกรณ์จนถึงปัจจุบนัมี
มูลค่าเท่าใด 

11.รายการหกัสะสมรายเดือน 

 ปัญหาการใช้บริการสินเชื�อ
ของสหกรณ์ 
1. วงเงินกูที้�ไดรั้บการอนุมติั 
2. ระยะเวลาการผอ่นชาํระ 
3. หลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้
4. การลงลายมือชื�อในสญัญา

เงินกู ้
5. เงินไดร้ายเดือนคงเหลือ 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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และใชบุ้คคลคํ�าประกนัในการกูเ้งิน คิดเป็นร้อยละ 
73.8 
 3. ปัญหาการใชบ้ริการสินเชื�อของสหกรณ์ 
ตามความคิดเห็นของพนกังาน โดยภาพรวมพนกังาน
มีความคิดเห็นต่อปัญหาการใช้บริการสินเชื�อของ
สหกรณ์  อยู่ในระดับปานกลาง   โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญของปัญหาการใช้บริการสินเชื�อของ
สหกรณ์จากมากไปหาน้อย ได้แก่  หลักประกัน
สําหรับเงินกู ้ วงเงินกูที้�ไดรั้บการอนุมติั เงินไดร้าย
เดือนคงเหลือ ระยะเวลาการผอ่นชาํระ การลงลายมือ
ชื�อในสญัญาเงินกู ้            
 4. เปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบั
การเลือกใช้บริการสินเชื�อของสหกรณ์ พบว่า  เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
รายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือน  มูลค่าหุน้สหกรณ์ที�
สะสมไว ้ ที�แตกต่างกนั มีการเลือกใชบ้ริการสินเชื�อ
ของสหกรณ์ไม่แตกต่างกัน  ยกเว้น  สถานภาพ 
สถานภาพการทํางาน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ และรายการหกัสะสมรายเดือนที�แตกต่างกนั 
มีการเลือกใชบ้ริการสินเชื�อของสหกรณ์แตกต่างกนั 

 
การอภิปรายผล 

ผู ้วิจัยขออภิปรายผลในประเด็นที�สําคัญ
ดงันี�   

1. ผลการวิจยัทาํให้ทราบขอ้มูลของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยเ์พื�อนําไปเป็นฐานขอ้มูลต่อไป 
ซึ� งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-50 ปี การศึกษา
ปริญญาตรี  สมาชิกในครัว เ รือน  4 -6  คน  เ ป็น
ลูกจา้งประจาํ มีรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท 
มีรายจ่ายต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ซึ� งสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ   ประพล เขียวอ่อน (2552) วิจยั
เรื� อง กลยุทธ์การบริการสินเชื�อของสหกรณ์ออม
ทรัพย์  พนักง าน  เ ค รื อ  ไอ .อา ร์ . ซี .  ที .  จํากัด 
ผลการวิจยัพบว่า สมาชิกมีรายจ่ายเฉลี�ยต่อเดือนตํ�า
กว่า 10,000 บาท เป็นสมาชิกมากกว่า 10 ปี สะสม

มูลค่าหุ้นไวม้ากกว่า 40,000 บาท และหักเงินสะสม
รายเดือน 500-1,000 บาท 

2. การเลือกใช้บริการสินเชื�อสหกรณ์ส่วน
ใหญ่กู้ เ งินประเภทสามัญ  ซึ� งไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ เชี�ยวชาญ สุนาวงค ์(2551) วิจยัเรื�อง 
การให้บริการออมเงินและการใชบ้ริการสินเชื�อของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมปศุสัตว ์จาํกดั ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกกู้เงิน
ประเภทสามัญ  ซึ� งอาจเป็นเพราะเงินกู้สามัญ  มี
ระยะเวลาการผ่อนชําระยาว 144 งวด ส่วนการกู้
ฉุกเฉิน มีระยะเวลาในการผอ่นชาํระในเวลาอนัสั�น 

3 .  ปัญหาการใช้บริการสินเ ชื� อ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาการใชบ้ริการ
สินเชื�อของสหกรณ์อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็น
เพราะการใชบ้ริการสินเชื�อของสหกรณ์มีกฎระเบียบ
การบริการสินเชื� อ  และแจ้งให้สมาชิกทราบถึง
กฎระเบียบอยู่สมํ�าเสมอ สมาชิกจึงมีปัญหาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ผูว้ิจัยขออภิปรายผลปัญหาการใช้บริการ
สินเชื�อแต่ละประเดน็ดงันี� คือ 

ปัญหาด้านวงเงินกู้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความสาํคญัมาก
ต่อประเดน็ยอ่ยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ วงเงินกูที้�ไดรั้บการ
อนุมติัตอ้งอยู่ภายในวงเงินที�กาํหนดตามเงินไดร้าย
เดือนของผูกู้ ้ดงันั�นผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญั 

ปัญหาดา้นระยะเวลาการผ่อนชาํระ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้
ความสําคญัมากกับประเด็นย่อยอับดับแรก ได้แก่ 
ระยะเวลาผ่อนชําระไม่เพียงพอต่อการชําระหนี�  
ดงันั�นผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญัและแกปั้ญหานี�   

ปัญหาดา้นหลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้ผูต้อบ
แบบสอบถามมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้
ความสาํคญัมากกบัปัญหาในประเด็นยอ่ยอนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ การหาผูค้ ํ�าประกนัเงินกูย้าก ดงันั�นผูบ้ริหารจึง
ควรหามาตรการแกไ้ขโดยด่วน 
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ปัญหาด้านลงลายมือชื�อในสัญญาเงินกู ้
ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยให้ความสําคญัมากกบัประเด็นย่อย อนัดบัแรก
ของปัญหา ไดแ้ก่ การลงลายมือชื�อของผูกู้ ้และผูค้ ํ� า
ประกนัในสัญญาเงินกูไ้ม่เหมือนตวัอย่างที�ให้ไวก้บั
สหกรณ์ดงันั�นผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญั 

ปัญหาดา้นเงินไดร้ายเดือนคงเหลือ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ปัญหาในประเด็นย่อยของปัญหาอนัดบัแรก ได้แก่ 
เ งินได้รายเดือนคงเหลือของผู ้กู้ไม่ เ ป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสหกรณ◌์ ดังนั� นผูบ้ริหารควรมี
มาตรการแกปั้ญหา 

ลาํดบัความสาํคญัของปัญหาที�ควรแกไ้ข
เร่งด่วน ได้แก่ หลกัประกันสําหรับเงินกู้ดังนั� น
องคก์รควรเร่งแกไ้ข 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างการใชบ้ริการ
สินเชื�อของสหกรณ์ จาํแนกตาม ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของสมา ชิกสหกรณ์พบว่ า  สถานภาพสมรส 
สถานภาพการทาํงาน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก การ
หักสะสมรายเดือน  มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
สหกร ณ์ออมท รัพย์  ดั ง นั� น ผู ้บ ริ ห า ร ค ว ร ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัของสมาชิกสหกรณ์ที�กล่าวมานี�  
เนื�องจากมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสหกรณ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรให้ความสําคญักบัเพศชายที�มีอาย ุ
41-50 ปี เป็นลูกจา้งประจาํ มีรายไดต่้อเดือน 10,000-
20,000 บาท เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเลือกใช้
บริการสินเชื�อของสหกรณ์ 
 2. ควรให้ความสําคญักบัการบริการเงินกู้
ประเภทสามญั เพราะผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการ
สหกรณ์จึงควรมีผู ้ปฏิบัติการให้มากพอต่อการ
บริการ  
 3. ควรหามาตรการผ่อนคลายการใช้
หลกัประกนัสําหรับเงินกู ้เพื�อที�จะทาํให้สมาชิกไดกู้้
มากขึ�น 
 4. ควรให้ความสําคญักบัวงเงินกูที้�ไดรั้บ
การอนุมติัตอ้งอยูภ่ายในวงเงินที�กาํหนด 
 5. ควรใหค้วามสาํคญักบัระยะเวลาการผอ่น
ชาํระไม่เพียงพอต่อการชาํระหนี�  
 6. ควรหามาตรการในการหาผูค้ ํ�าประกนั 
โดยจดัใหย้ดืหยุน่ในการหาผูค้ ํ�าประกนั 
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พฤตกิรรมการตดัสินใจเลอืกบริโภคอาหารสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Behavior of Eating Healthy Food by Consumers in Bangkok1 
 

                                                                                                                                                                กนกพร   พาบวั* 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเชิงสํารวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ปัจจยั
การตลาดของอาหารสุขภาพ (3)  พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารสุขภาพ (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเลือกบริโภคอาหารสุขภาพกบัปัจจยัการตลาดของอาหารสุขภาพ เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน  จากผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพในศูนยก์ารคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที�ใชใ้นการ
วิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควแ์สคว ์และค่าอีตา้ ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  มีอาย ุ40-44 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีนํ� าหนกั 56-60 กก. สูง 150 ซม. ขึ�นไป เป็นผูห้ญิงมี
รอบเอวตํ�ากว่า 80 ซม.หรือ 32 นิ�ว  ไม่มีความดนัโลหิตสูง  ไม่มีประวติัโรคเบาหวานในสายตรง  เป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน  และมีรายได ้10,001-20,000 บาท (2)  โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัตลาด
อาหารสุขภาพ  อยูใ่นระดบัมาก (3) พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารสุขภาพส่วนใหญ่เลือกบริโภคอาหารสุขภาพ
เพราะใกลที้�ทาํงาน  แรงจูงใจในการเลือกเพราะอิทธิพลการโฆษณาจากสื�อต่างๆ เลือกซื�อจากร้านอาหารทั�วไป ผูมี้
อิทธิพลในการเลือกบริโภคอาหารสุขภาพคือบุคคลในครอบครัว  ความถี�ในการบริโภค 3-5 วนัต่อสัปดาห์  จาํนวน
เงินในการจ่ายครั� งละ 501-1,000 บาท  เหตุผลในการเลือกเพราะสื�อโฆษณา  (4) พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร
สุขภาพดา้น สาเหตุ แรงจูงใจ แหล่งที�ซื�อ ผูมี้อิทธิพลในการตดัสินใจ ความถี� จาํนวนเงินโดยเฉลี�ยต่อครั� งในการจ่าย
และเหตุผลการเลือกบริโภคอาหารสุขภาพ มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัการตลาดของอาหารสุขภาพ 

 
คาํสําคญั :  ปัจจยัการตลาด, พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภค, อาหารสุขภาพของผูบ้ริโภค 
 
Abstract 
 This survey research on consumers who bought healthy food in shopping malls in Bangkok aims to 
study:  the personal factors of respondents, the marketing factors and behavior of eating healthy food, and the 
relationship between such marketing factors and behavior. Questionnaires were used to collect data from 400 
consumers who bought healthy food in shopping malls in Bangkok. Statistics used in analyzing the data were  
 
 
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553 
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percentage, means, standard deviations, Chi-square and Eta values. The findings showed that: the majority of 
respondents were female, aged between  40-44 years, held bachelor’s degree or its equivalent, 150 cm. tall 
weighing 56-60 kg., waistline measurements lower than 60 cm. or 32 inches, had no records of high-blood 
pressure nor genetic inheritance of diabetes, worked in private companies, and earned incomes of 10,001-20,000 
baht; the overall level of opinions on the marketing factors were high; most of the respondents bought healthy 
food in shopping malls due to proximity to homes, made purchases 3-5 days per week at general food shops, 
decisions influenced by family members, spending 501-1,000 baht per purchase, and motivated to buy through 
the influence of the advertising media; and that motives, sources of purchase, decision influencers, frequencies, 
amounts, and reasons of buying were correlated with the marketing factors of eating healthy food. 
 
Keywords:  marketing factors, behavior of eating healthy food, consumers 
 
ความนํา 

ปัจจุบนันี� สังคมไทยได้มีการเปลี�ยนแปลง
ไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที�เปลี�ยนไป ซึ� งในอดีตพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของคนไทยนิยมรับประทานอาหารพื�นบา้น
หาไดจ้ากธรรมชาติและทอ้งถิ�น ตวัอยา่งเช่น ขา้วกบั
นํ�าพริกผกัตม้ แกงจืดตาํลึง แกงเลียงปลายา่ง ฯลฯ แต่
ในปัจจุบนัคนไทยโดยเฉพาะเด็ก ซึ� งเป็นกาํลงัสาํคญั
ของประเทศชาติในอนาคต นิยมรับประทานอาหาร
ประเภทจานด่วน  หรืออาหารชนิดที� มีปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตและไขมนัจาํนวนมาก ซึ� งส่งผลทาํให้
เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น โรคเบาหวาน โรคอว้น 
โรคหัวใจ  เ ป็นต้น  ส่งผลต่อ ค่าใช้ จ่ ายในการ
รักษาพยาบาลในอนาคตเป็นจาํนวนมาก 
 ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติปี พ.ศ. 
2548  ระบุว่าทั�วโลกมีคนเป็นโรคเบาหวาน 246  
ลา้นคนและประมาณการว่าจะเพิ�มเป็น 380 ลา้นคน
ในปี พ.ศ.2563 ผลสํารวจประชากรอายุ 15 ปีขึ�นไป 
ของกระทรวงสาธารณะสุขปี  พ .ศ .2548 พบว่า
ประชากรไทยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ  9 หรือ
ประมาณ 3 ลา้นคน ในจาํนวนนี� เป็นผูป่้วยชาย 1.6 
ล้านคน ในเขตกรุงเทพมหานครมีผูป่้วยเบาหวาน

ประมาณ 371,000 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของผูป่้วย
เบาหวานทั�งประเทศ 
 ดงันั�น ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลือกบริโภค
อาหาร  จึงมีความสําคัญมากต่อการนํามาศึกษา
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื�อนาํมาเป็น
แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหาร
สุขภาพที�มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ�มมากขึ�น เพื�อลด
โอกาสของการเกิดโรคในอนาคต  และเพื�อเป็น
แนวทางด้านการตลาดสําหรับผูที้�สนใจทาํกิจการ
เกี�ยวกบัเรื� องอาหารสุขภาพ ที�มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกบริโภคอาหารสุขภาพ 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัญหาเกี�ยวกบัอาหาร
สุขภาพที�ยงัไม่เป็นที�นิยมของผูบ้ริโภค เพราะยงัขาด
ความรู้เรื� องการดูแลสุขภาพที�ดี และผูป้ระกอบการ
ดา้นอาหารสุขภาพยงัมีจาํนวนลดลง เนื�องจากอาหาร
สุขภาพบางชนิดยงัขาดการรับรองมาตรฐานจาก อ.ย. 
(องค์การอาหารและยา) ดว้ย เพื�อเป็นขอ้มูลในการ
พฒันาอาหารสุขภาพให้เป็นที�นิยมและยอมรับของ
ประชาชนทั�วไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.  เพื�อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม 
 2.  เพื�อศึกษาข้อมูลปัจจัยการตลาดของ
อาหารสุขภาพ 
 3.  เพื�อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการเลือก
บริโภคอาหารสุขภาพ 
 4 .   เพื� อ ศึ กษาความสัมพันธ์ ร ะหว่ า ง
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารสุขภาพกบัปัจจยั
การตลาดของอาหารสุขภาพ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคอาหาร
สุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกบริโภคอาหารสุขภาพของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2.  ปัจจยัดา้นการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชใ้น
การวิจยัคือ  ผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพในศูนยก์ารคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  กรณีที�ไม่ทราบประชากรที�
แน่นอน กลุ่มตวัอย่างที�เหมาะสมจึงหาไดจ้ากตาราง
กาํหนดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ยามาเน่  ได้จาํนวน 
400 คน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ค่าไคว์
แสคว ์และค่าอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

1. ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
70.8  มีอายุ 40-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
44.3  มีนํ� าหนกั 56-60 กก.สูง 150 ซม.ขึ�นไป  คิดเป็น
ร้อยละ 29.8 เป็นผูห้ญิงมีรอบเอวตํ�ากว่า 80 ซม.หรือ 
32 นิ�ว  คิดเป็นร้อยละ 47.3  ไม่มีความดนัโลหิตสูง 
คิดเป็นร้อยละ 77.8  ไม่มีประวติัโรคเบาหวานในสาย
ตรง  คิดเป็นร้อยละ 72.0  เป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 55.5   และมีรายได้ 10,001-20,000 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 40.3 

พฤติกรรมการเลอืกบริโภค
อาหารสุขภาพ  
1. สาเหตุในการเลือกบริโภค
อาหารสุขภาพ  
2. แรงจูงใจในการเลือก
บริโภคอาหารสุขภาพ   
3. แหล่งในการเลือกบริโภค
อาหารสุขภาพ   
4. ผูมี้อิทธิพลในการเลือก
บริโภคอาหารสุขภาพ   
5. ความถี�ในการเลือกบริโภค
อาหารสุขภาพ   
6. ค่าใชจ่้ายในการเลือก
บริโภคอาหารสุขภาพ   
7. เหตุผลในการเลือกบริโภค
อาหารสุขภาพ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคอาหารสุขภาพ  
1. เพศ   
2. อาย ุ  
3. ระดบัการศึกษา   
4. นํ�าหนกัและส่วนสูง   
5. เส้นรอบเอว    
6. ความดนัโลหิตสูง   
7. ประวติัโรคเบาหวานใน
สายตรง  
8. อาชีพ   
9. รายได ้

ปัจจัยการตลาดของอาหาร
สุขภาพ   
1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ   
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด   
4. ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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2.  ปัจจยัการตลาดอาหารสุขภาพตามความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยตลาดอาหาร
สุขภาพ  อยู่ในระดับมาก ( X =3.80) โดยเรียงจาก
ลําดับความสําคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ ( X =3.91) ด้านการส่งเสริม
การตลาด ( X =3.81) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
( X =3.76) และดา้นราคา ( X =3.71)   

3 .   พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร
สุขภาพส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร
สุขภาพเพราะใกล้ที�ท ํางาน  คิดเป็นร้อยละ  41.5  
แรงจูงใจในการเลือกเพราะอิทธิพลการโฆษณาจาก
สื�อต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 43.0 เลือกซื� อจาก
ร้านอาหารทั�วไป คิดเป็นร้อยละ 45.0 ผูมี้อิทธิพลใน
การ เ ลือกบ ริ โภคอาหาร สุขภาพคือ บุคคลใน
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 49.3  ความถี�ในการบริโภค 
3-5 วนัต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 47.8 จาํนวนเงินใน
การจ่ายครั� งละ 501-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5  
เหตุผลในการเลือกเพราะสื�อโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 
53.3   
 4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเ ลือกบริโภคอาหารสุขภาพกับปัจจัย
การตลาดของอาหารสุขภาพ พบว่า สาเหตุ แรงจูงใจ 
แหล่งที� ซื� อ  ผู ้มี อิทธิพลในการตัดสินใจ  ความถี� 
จาํนวนเงินโดยเฉลี�ยต่อครั� งในการจ่ายและเหตุผล
การเลือกบริโภคอาหารสุขภาพ มีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัการตลาดของอาหารสุขภาพ 

 
การอภิปรายผล 
 ผูว้ิจยัขออภิปรายผลแต่ละประเดน็ดงันี�  
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่จบการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั อาจจะเป็น
เพราะผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนักงานบริษทั ซึ� ง
การทาํงานเป็นกะและหมุนเวียนทาํงาน เพื�อให้ครบ 
24 ชั�วโมงต่อวัน  เวลาที�จะรับประทานอาหาร 

ประมาณ  30-50 นาที  และต้องรับประทานใน        
โรงอาหารที�โรงงานจดัใหจึ้งไม่มีโอกาสเลือกอาหาร
สุขภาพที�ตนตอ้งการได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ พชัรา วนิชพิสิฐพนัธ์ (2544) วิจัยเรื� อง ปัจจัย
ส่วนบุคคลกบัส่วนประสมทางการตลาด ที�มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ เ ลือกอาหาร เพื� อ สุขภาพของ
ผู ้บริโภค  ในเขตอํา เภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและมีอาชีพพนกังานบริษทั  
 2.  ปัจจยัการตลาดอาหารสุขภาพตามความ
คิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถามได้รับรู้คุณ
ประโยชน์ของอาหารสุขภาพจากสื� อต่าง ๆ เช่น 
วารสารสุขภาพ ชีวจิต โทรทศัน์และวิทยุ ตลอดจน
อินเตอร์เน็ต บทความที�เกี�ยวกบัอาหารสุขภาพ จึงทาํ
ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัย
การตลาดของอาหารสุขภาพอยู่ ในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ   พชัรา วนิชพิสิฐพนัธ์ 
(2544) วิจัยเรื� อง ปัจจยัส่วนบุคคลกับส่วนประสม
ทางการตลาด  ที� มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
อาหารเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอเมือง 
จั งห วัด เ ชี ย ง ให ม่  ผลก าร วิ จั ย พบว่ า  ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยการตลาด
อาหารสุขภาพอยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัขออภิปรายผล 
แต่ละประเด็นของปัจจัยการตลาดอาหารสุขภาพ 
ดงันี�  
 ด้านผ ลิตภัณฑ์  ด้านผ ลิตภัณฑ์ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญั อยู่ในระดบัมาก อาจ
เป็นเพราะปัจจุบัน อาหารสุขภาพที�มีขายอยู่ตาม
ร้านคา้ต่าง ๆ จะได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที�
เชื�อถือได ้และไดรั้บข่าวสารจากสื�อต่าง ๆ ทาํใหเ้กิด
ความเชื�อมั�นในผลิตภณัฑ์ โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคญัมากในประเด็นย่อยของผลิตภัณฑ ์
ไดแ้ก่ การไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัที�
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เกี�ยวขอ้งดา้นสุขภาพ ดงันั�น องคก์รที�ประกอบการ
ดา้นอาหารสุขภาพ ควรให้ความสําคญัมากกบัการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัที�เกี�ยวขอ้ง
ดา้นสุขภาพใหม้าก เพื�อใหผู้บ้ริโภคเกิดความเชื�อมั�น   

ด้ า น ร า ค า  ผู ้ ต อ บ แบบสอบถ า ม ให้
ความสําคญักบัราคาของอาหารสุขภาพอยู่ในระดบั
มาก ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พชัรา วนิช
พิสิฐพนัธ์ (2544) วิจยัเรื�อง ปัจจยัส่วนบุคคลกบัส่วน
ประสมทางการตลาด ที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกอาหารเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ ในระดับมาก
เ ช่น เ ดี ยวกัน  และผู ้ตอบแบบสอบถามย ัง ให้
ความสําคัญมากต่อประเด็นย่อยด้านราคาได้แก่ 
สินคา้มีความหลากหลายระดบัราคาที�มีให้เลือกซื�อ 
ดงันั�นผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัดา้นราคาให้
มีหลายราคาใหเ้ลือกซื�อ 

ด้านสถานที�จัดจําหน่าย  พบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ความสําคัญมากกับสถานที�จัด
จําหน่าย โดยให้ความสําคัญมากในประเด็นย่อย
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีบริการขายตรงและส่งถึงบา้น ซึ� ง
อาจเป็นเพราะผูซื้�ออาหารสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  และมีอายุ 40-44 ปี  ซึ� งไม่สะดวกในการ
เดินทางและอาจเป็นแม่บา้น จึงตอ้งการบริการขาย
ตรงและส่งถึงบา้นซึ� งการขายตรงผูบ้ริโภคจะไดรั้บ
ทราบขอ้มูลเชิงลึกจากผูข้ายอยู่แลว้ จึงทาํให้อาหาร
สุขภาพมีผู ้เกิดความเชื�อมั�นจากการขายตรง  ซึ� ง
สะดวกและรวดเร็วในการไดรั้บอาหารสุขภาพ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคญัมากกับการมีประชาสัมพนัธ์ในสื�อ
ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต วารสาร 
นิตยสาร  จากแผ่นพับ  ใบปลิว  ดังนั� น  องค์กรที�
เกี�ยวขอ้งกบัอาหารสุขภาพควรให้ความสาํคญัซึ� งไม่
สอดคล้องกับผลงานของพัชรา  วนิชพิสิฐพันธ์ 
(2544) อาจเป็นเพราะ พชัรา วนิชพิสิฐพนัธ์ วิจัย

อาหารสุขภาพและเครื� องดื�ม อาหาร และผกัผลไม้
เท่านั�น จึงมีขอ้จาํกดัในการวิจยัอาหารสุขภาพ 
 3 .  พฤติกรรมการเ ลือกบริโภคอาหาร
สุขภาพ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่มี
สาเหตุเลือกบริโภค ไดแ้ก่ อยูใ่กลที้�ทาํงานมีอิทธิพล 
การโฆษณาจากสื�อต่าง ๆ ร้านอาหารทั�วไป และ
บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภค 
ค่าใชจ่้ายในการบริโภค 501-1000 บาท และเหตุผลที�
เลือกซื�อ ได้แก่ สื�อโฆษณา ดังนั� น องค์กรควรให้
ความสาํคญักบัพฤติกรรมการเลือกซื�ออาหารสุขภาพ 
เพื�อที�จะทาํใหผู้บ้ริโภคอาหารสุขภาพไดม้ากขึ�น  
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
และปัจจยัการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกบริโภคอาหารสุขภาพทุกประเด็น วิเคราะห์
ได้ว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการตลาด  ทุก
ประเด็นมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคอาหารสุขภาพ 
ดงันั�นองคก์รควรให้ความสําคญัเท่า ๆ กนักบัปัจจยั
ส่วนบุคคล และปัจจยัการตลาด และสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจัยของ พชัรา วนิชพิสิฐพนัธ์ (2544) ซึ� ง
ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัย ส่วนบุคคลและปัจจัย
การตลาดมีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเสริมของ
ผูบ้ริโภค 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรให้ความสําคญักบัเพศหญิงที�มีอาย ุ
40-44 ปี เพราะส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริโภคอาหารสุขภาพ   
 2 .ควรให้ความสําคัญกับการประชา -
สัมพนัธ์อาหารสุขภาพ การสื�อโฆษณา เนื�องจาก
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมาก และบุคคล
ในครอบครัว  เนื�องจากมีอิทธิพลในการบริโภค
อาหารเสริม 
 3 .   ควรให้ความสําคัญกับปัจจัย ส่วน
บ◌ุคคลและปัจจัยการตลาดทุกประเด็นเพราะมี
อิทธิพลต่อการบริโภคอาหารสุขภาพ  

40 
40



 4.  ควรให้ความสําคญัต่อปัจจยัการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑข์องอาหารสุขภาพ และควรให้มีการ

รับรองมาตรฐานจากองคก์รที�เชื�อถือได ้เพราะมีผล
ต่อการเลือกบริโภคอาหารสุขภาพ 
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พฤตกิรรมการเลอืกแหล่งท่องเที�ยวของคนวยัทาํงานใน จงัหวดัปทุมธานี 

Behavior of Working People in Selecting Tourist Destinations  
in Pathum Thani Province1 

 
                                                                                                                                                         รัตนพ์ิตรา   สวสัดิ�นาํ* 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยันี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลทั�วไปของนกัท่องเที�ยววยัทาํงาน (2) ปัจจยัการตลาด
ท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยววยัทาํงาน (3) พฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเที�ยวของวยัทาํงาน (4) ความสัมพนัธ์
ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัการเลือกแหล่งท่องเที�ยวของนักเที�ยววยัทาํงาน (5) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
การตลาดท่องเที�ยวกบัการเลือกแหล่งท่องเที�ยวของวยัทาํงาน  เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถาม  เก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน  จากประชากรวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 477,457 คน  สถิติที�ในการวิจยัคือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์และค่าอีตา้ ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26-30 
ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาหรือ ปวช.  เป็นพนักงานบริษทั มีรายได ้10,001-30,000 บาท 
ภูมิลาํเนาเดิมอยูภ่าคกลาง (2) ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลจากญาติ/เพื�อนแนะนาํ ไปท่องเที�ยวเพื�อการพกัผ่อนหยอ่นใจ 
ไปเป็นการส่วนตวั ระยะเวลาที�ใชท่้องเที�ยว 1-3 วนั เคยมาท่องเที�ยว 2-4 ครั� ง ท่องเที�ยวในวนัเสาร์-อาทิตย ์ท่องเที�ยว
โดยรถส่วนตวั (3) โดยภาพรวมนกัท่องเที�ยว มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที�ยว 
อยูใ่นระดบัปานกลาง (4) ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที�ยวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเที�ยว       
(5) ปัจจยัการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเที�ยวจงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
คาํสําคญั :  การเลือกแหล่งท่องเที�ยวของคนวยัทาํงาน, จงัหวดัปทุมธานี  
 
Abstract 
 This research on the selection of tourist destinations by working people in Pathumthani Province aims to 
study: the personal factors of respondents, behavior of working people in selecting tourist destinations; marketing 
factors affecting their behaviors, relations between personal factors and their behavior and relations between 
marketing factors and behavior of selecting tourist destinations. Questionnaires were used to collect data from a 
sample of 400 selected from 477,457 working people in Pathumthani province selecting tourist destinations.   
 
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553 
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Statistics used in analyzing the data were percentage, means, chi-square and Eta. The finding showed that : the 
majority of respondents were female, aged between 26-30 years, held secondary school or vocational education, 
married, worked for private companies, earned monthly incomes of 30,000 baht, and lived in areas of the central 
region; the majority of respondents learned information on tourist destinations from relatives and friends, motives 
were for recreation while on private trips with durations of 1-3 days, preferred tourist places were Jedi Holy 
Temple and arts and cultural places like the Dreamworld Theme Park; the overall opinion on marketing  factors 
were moderate with the factor rating of importance levels as: product and services, price, physical evidence, tour 
programs, marketing promotion; correlations were found between the personal factors and behavior of the 
working people and relations between marketing factors and the behavior of selecting tourist destinations.  
 
Keywords:   behavior of working people, selecting tourist destinations 
 
ความนํา 

การท่องเที�ยว เป็นอุตสาหกรรมบริการที�ทาํ
รายไดใ้หแ้ก่ประเทศปีหนึ�ง ๆ เป็นจาํนวนมาก และมี
อตัราเพิ�มขึ�นทุกปี จนเป็นรายได้ที�มีความสําคญัต่อ
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปัจจุบนั การ
เติบโตของธุรกิจการท่องเที�ยวเกิดจากประชากรที�มี
การศึกษา มีรายไดเ้พิ�มขึ�น ตอ้งการคุณภาพชีวิตดว้ย
ก า ร พัก ผ่ อ น โ ด ย อ อ ก ไ ปสั ม ผัส ธ ร ร ม ช า ติ 
ขณะเดียวกนัการคมนาคมติดต่อสื�อสารทาํใหร้วดเร็ว
และค่าใช้จ่ายถูกลงมาก การเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว
ประเภทต่าง ๆ ทาํได้ง่ายกว่าเดิม ประกอบกับการ
แข่งขนัดา้นบริการสูงขึ�นทาํให้นกัท่องเที�ยวเลือกรับ
บริการไดม้ากขึ�น   

การเติบโตของธุรกิจท่องเที�ยวนั�น ก่อใหเ้กิด
การสร้างงาน สร้างอาชีพต่าง ๆ มากมายทั�งทางตรง 
และทางอ้อม กล่าวคือเมื�อนักท่องเที�ยวเดินทางไป
ท่องเที�ยวจะใช้จ่ายเป็นค่าที�พกั โรงแรม ภตัตาคาร 
ร้านอาหาร บริษทันําเที�ยว ร้านของที�ระลึก สถาน
มหรสพ บริการขนส่ง ฯลฯ ซึ� งเมื�อธุรกิจต่าง ๆ ที�
กล่าวมาขยายตวัจาํตอ้งมีการจา้งแรงงานระดบัต่าง ๆ 
เขา้มาเกี�ยวขอ้ง ดงันั�นการวิจยัพฤติกรรมการเลือก
ท่องเที�ยวในจังหวดัปทุมธานี สามารถผลที�ได้จาก

การวิจยัมาใชป้ระโยชน์สร้างความพึงพอใจให้กบัผู ้
มาท่องเที�ยวไดอ้ยา่งย ั�งยนืตลอดไป  

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
      1. เพื�อศึกษาขอ้มูลทั�วไปของนกัท่องเที�ยว
วยัทาํงาน ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
 2. เพื�อศึกษาปัจจยัการตลาดท่องเที�ยว ของ
นกัท่องเที�ยววยัทาํงาน ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
 3. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเลือกแหล่ง
ท่องเที�ยวของวยัทาํงาน ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
 4. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ส่วนบุคคลกบัการเลือกแหล่งท่องเที�ยวของนกัเที�ยว
วยัทาํงาน ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
 5. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
การตลาดท่องเที�ยวกบัการเลือกแหล่งท่องเที�ยวของ
วยัทาํงานในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
ที� ม า .  จาก  การวางแผนและพัฒนาตลาดการ
ท่องเที�ยว.โดยฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2542, 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที�ยววยั
ทาํงานมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกแหล่งท่องเที�ยวใน
จงัหวดัปทุมธานี  
 2. ปัจจัยการตลาดท่องเที�ยวในจงัหวดั
ปทุมธานีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกแหล่งท่องเที�ยว
ของนกัท่องเที�ยววยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี 
 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจเครื�องมือที�
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้น
การวิจยัคือคนวยัทาํงานในจงัหวดัปทุมธานีจาํนวน 
477,457 คน(รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี , 2551) กลุ่มตัวอย่างหาได้จาก
ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ยามาเน่ 
ได้กลุ่มตวัอย่างทั�งสิ�น 400 คน ด้วยวิธีสุ่มตวัอย่าง
เป็นแบบจัดชั� น  วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาํเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้น
การวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยมาตรฐาน  
ค่าไควส์แควร์และค่าอีตา้  
  
ผลการวจัิย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59 อาย ุ
26-30 ปี ร้อยละ 39.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ 42.3 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือ ปวช. ร้อยละ 52 
เป็นพนกังานบริษทั มีรายได ้10,001-30,000 บาท 
ร้อยละ 47.8 ภูมิลาํเนาเดิมอยูภ่าคกลาง ร้อยละ 67.5 

2. พฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเที�ยวของ
นักท่องเที�ยววยัทาํงาน ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลจาก
ญาติ/เพื�อนแนะนาํ ร้อยละ 36 ไปท่องเที�ยวเพื�อการ
พกัผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 71.8 ไปเป็นการส่วนตวั 
ร้อยละ 67  ระยะเวลาที�ใชท่้องเที�ยวทั�วไป 1-3 วนั 
ร้อยละ 66 เคยมาท่องเที�ยว 2-4 ครั� ง ร้อยละ 49 
ท่องเที�ยวในวนัเสาร์-อาทิตย ์ร้อยละ 77.8  ท่องเที�ยว
โดยรถส่วนตวั ร้อยละ 67 ใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด แหล่ง
ท่องเที�ยวชื�นชอบ ได้แก่ วดัเจดียห์อย ร้อยละ 28.8 
แหล่งท่องเที�ยวศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่ สวนสนุกดรีม
เวิร์ด  ร้อยละ 37.3 

3. ปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อการเลือกแหล่ง
ท่องเที�ยวของคนวยัทาํงาน ในจงัหวดัปทุมธานี โดย
ภาพรวมนักท่องเที� ยว  มีความคิดเห็นต่อปัจจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ  
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้
7. ภูมิลาํเนา

ปัจจัยการตลาดท่องเที�ยว
ของวยัทาํงาน
1. การบริการ 
2. ราคา
3. สถานที� 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. สิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ
6. กระบวนการซื�อ 
7. การจดัรวมผลิตภณัฑ์
8. ความร่วมมือทางธุรกิจ

ตัวแปรต้น 

พฤติกรรมการท่องเที�ยวของ
วยัทาํงาน
- การรับรู้สถานที�ท่องเที�ยว 
- กิจกรรมการไปท่องเที�ยว
- ลกัษณะการท่องเที�ยว 
- จาํนวนครั� งที�ไปท่องเที�ยว
- ช่วงวนัที�ไปท่องเที�ยว 
- พาหนะที�ใชใ้นการ
ท่องเที�ยว
- การเลือกแหล่งท่องเที�ยวใน
จงัหวดัปทุมธานี
 

ตัวแปรตาม
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การตลาดที�มีผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที�ยว อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉลี�ย โดยเรียงลาํดบัความสําคญั
ของปัจจัยการตลาดท่องเที�ยว จากมากไปหาน้อย 
ดัง นี� คื อ  ด้ านความประทับ ใจในการบ ริ ก าร                 
ด้านสินค้าและบริการ  ด้านราคา  ด้านสถานที�              
ด้านกระบวนการซื�อ ด้านโปรแกรมการท่องเที�ยว              
ด้านความร่วมมือทางธุรกิจ และด้านการส่งเสริม
การตลาด  

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
ของนักท่องเที�ยวกับพฤติกรรมการเลือกแหล่ง
ท่องเที�ยวจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของนักท่องเที�ยวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เลือกแหล่งท่องเที�ยว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .05 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบั
พฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเที�ยว พบว่า ปัจจัย
การตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือก
แหล่งท่องเที�ยวจังหวดัปทุมธานี อยู่ในระดับปาน
กลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .05 

 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจยัทาํใหผู้ว้ิจยัทราบวา่  
 1. ผลการวิจัยทาํให้ทราบข้อมูลของ
นกัท่องเที�ยววยัทาํงาน ซึ� งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
ท่องเที�ยวจังหวดัปทุมธานี โดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 26-30 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษามธัยมศึกษาหรือ ปวช. เป็นพนกังานบริษทั 
มีรายได ้10,001-30,000 บาท ภูมิลาํเนาเดิมอยู่ภาค
กลาง ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มานะพงษ ์
ขอบเขตต ์(2552) วิจยัเรื�องพฤติกรรมการเลือกแหล่ง
ท่องเที�ยวในจงัหวดัปทุมธานี 

2. พฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเที�ยวของ
นักท่องเที�ยววยัทาํงาน ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลจาก
ญาติ/เพื�อนแนะนาํ ระยะเวลาที�ใชท่้องเที�ยว 1-3 วนั 
เคยมาท่องเที�ยว 2-4 ครั� ง ท่องเที�ยวในวนัเสาร์-
อาทิตย ์ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ มานะพงษ ์

ขอบเขตต ์(2552) วิจยัเรื�อง พฤติกรรมการเลือกแหล่ง
ท่องเที�ยวในจงัหวดัปทุมธานี  

3. ปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อการเลือกแหล่ง
ท่องเที�ยวของคนวยัทาํงาน ในจงัหวดัปทุมธานี โดย
ภาพรวมนักท่องเที� ยว  มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตลาดที�มีผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที�ยว อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ถาวร ธงสถาพรวฒันา (2551) วิจยัเรื�อง พฤติกรรม
การเลือกท่องเที�ยวในจงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบวา่ 
ผู ้ท่อง เ ที� ยว มีความคิด เ ห็น ต่อปัจจัยการตลาด
ท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการวจิัยครั�งนี� 

1. องคก์รควรให้ความสาํคญักบัการจดัเขา้
ชมสถานที�ท่องเที�ยวทางอินเทอร์เน็ต 

2. องคก์รควรใหค้วามสาํคญักบัมีป้ายบอก
สถานที�ท่องเที�ยว  

3. องคก์รควรให้ความสําคญักบัการเป็น
สมาชิกเพื�อขอลดราคาการเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยว 

4. ควรมีบริการพิเศษในสถานที�ท่องเที�ยว 
5. ควรใหสิ้ทธิพิเศษกบัผูเ้ป็นสมาชิก  
6. ควรมีเอกสารแจกผูเ้ป็นสมาชิก 
7. ควรมีการรักษาความปลอดภยัในสถานที�

ท่องเที�ยว 
8. ควรมีบตัรสมาชิกเพื�อขอรับส่วนลด 
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ข้อเสนอแนะการวจิัยครั�งต่อไป  
1. ควรวิจัยเกี�ยวกับความต้องการการ

ท่องเที�ยวของวยัทาํงานในประเทศไทย 
2. ควรวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการ

ท่องเที�ยวในประเทศไทย 

3. ควรวิจยัความตอ้งการของชาวต่างชาติใน
การเลือกแหล่งท่องเที�ยว 

4. ควรวิจยัพฤติกรรมการท่องเที�ยวของ
นกัศึกษาในประเทศไทย
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พฤตกิรรมการตดัสินใจเลอืกซื�อปูนซีเมนต์ตราลูกโลก ของผู้บริโภค 

ในเขตจงัหวดัสระบุรี 
Consumer Behavior in Purchase Decisions of Cement Globe Brand in Saraburi 1 

 
                                                                                                                                                                   ภทัรพล  จุลแกว้* 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา  (1)  ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้   (2)  ขอ้มูลพฤติกรรมการ
เลือกซื�อปูนซีเมนต ์ (3)  ขอ้มูลปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อปูนซีเมนต ์ (4)  ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซื�อปูนซีเมนต ์(5)  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือก
ซื�อปูนซีเมนต ์ เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถาม  เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 256 คน  จากประชากรคือลูกคา้
ที�เลือกซื�อปูนซีเมนตต์ราลูกโลก ในเขตจงัหวดัสระบุรี  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยมาตรฐาน ค่าไคว ์
สแควร์และค่าอีตา้  ผลการวิจยัพบว่า  (1) ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุมากกว่า 45 ปี การศึกษาปริญญาตรี 
สถานภาพสมรส มีรายได ้10,001-30,000 บาท อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (2) พฤติกรรมการเลือกซื�อปูนซีเมนต์
ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลจากป้ายประชาสัมพนัธ์  ซื�อปูนซีเมนตต์ราลูกโลก 2 ครั� งต่อปี ตดัสินใจซื�อดว้ยตนเอง ซื�อปูน
ตราลูกโลกเขียว(งานฉาบ ก่อ)  ใชจ่้ายในการซื�อแต่ละครั� ง 201-500 บาท  จาํนวนที�ซื�อแต่ละครั� ง 1-20 ถุง  ซื�อจาก
ร้านคา้ช่วงรายยอ่ย โดยซื�อบรรจุภณัฑปู์นซีเมนตต์ราลูกโลกถุง (3) ปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อปูนซีเมนต ์
โดยภาพรวมลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อปูนซีเมนตต์ราลูกโลกอยู่ในระดบัมาก     
(4) ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อปูนซีเมนต์ (5) ปัจจยัการตลาดมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อปูนซีเมนต ์อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 
คาํสําคญั :   พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซื�อ, ปูนซีเมนตต์ราลูกโลก 
 
Abstract 

This survey research on consumers of Globe cement in Saraburi Province aims to study: the personal 
factors of respondents, the consumer behavior, marketing factors affecting consumer behavior, relations between 
personal factors and consumer behavior, relations between marketing factors and consumer behavior. 
Questionnaires were used to collect data from a sample of 256 selected consumers of Globe cement in Saraburi 
Province. Statistics used in analyzing the data were percentage, means, chi-square and Eta. The finding showed  

 
  

*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553 
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that : the majority of the respondents were single males, aged over 45 years old, held bachelor’s degree, had 
monthly incomes of 10,001-30,000 baht and worked in private companies; most of the respondents learned about 
the cement products through advertising billboards, made own decision to purchase Green Globe cement at  small 
retailers usually twice a year, and spent 201-500 baht per purchase in quantities of 1-20 bag packages; the overall 
opinion on marketing factors were high, with the factor rating of importance levels from high to low as: 
marketing channels, service, product/service, service personnel, and marketing promotion; it was found that there 
were correlations between personal factors and customer behavior while moderate correlations were found 
between marketing factors and customer behavior.       
 
Keywords:  consumer behavior, purchase decisions, Cement Globe Brand 
 
ความนํา 
 การผลิตปูนซีเมนตใ์นประเทศไทย ในช่วง 
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณปูนซีเมนต ์
(ไม่รวมปูนเม็ด)  มีจํานวน  17.15 ล้านตัน  เ มื�อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดือนเดียวกนัของปี พ.ศ. 2551 
ลดลง ร้อยละ 8.19  
 ส่วนการจาํหน่ายปูนซีเมนตใ์นประเทศไทย 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณการ
จาํหน่ายปูนซีเมนตร์วม 6.41 ลา้นตนั หากเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปี พ.ศ. 2551 แลว้ ลดลง ร้อยละ 
3.95 
 ดังนั� น  เห็นว่าการผลิตและการจําหน่าย
ปูนซีเมนตใ์นประเทศลดลง อนัเนื�องมาจากภาวะของ
ธุรกิจการก่อสร้างที�ยงัคงซบเซา  เนื�องจากภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่งผล
กระทบให้ความเชื�อมั�นในการลงทุนของภาคเอกชน 
(สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2552) ลดลง 
 ดว้ยเหตุนี�ทาํให้ตลาดปูนซีเมนตใ์นปัจจุบนั
มีการแข่ งขัน สู ง  ซึ� ง มีบ ริษัท คู่ แ ข่ งขัน  ได้แ ก่  
ปูนซีเมนตไ์ทย  ปูนซีเมนตน์ครหลวง ปูนซีเมนต ์  
ทีพีไอ   ซึ� งคู่แข่งแต่ละรายมีชื�อเสียงและมีลูกค้า
จงรักภักดีต่อยี�ห้อ  ดังนั� น  บริษัทปูนซีเมนต์ตรา
ลู ก โ ล ก ซึ� ง เ ป็ น บ ริ ษัท ปู น ซี เ ม น ต์ ห นึ� ง ที� ผ ล

ประกอบการลดลง เนื�องจากได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาดงักล่าว 
 ผู ้วิจัยจึงสนใจที�จะศึกษาพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกซื�อปูนซีเมนตต์ราลูกโลก เพื�อผลที�ได้
จากการวิจยัสามารถนาํมาเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหาร
ปรับปรุงนโยบายการผลิตการตลาดให้เหมาะสมกบั
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งย ั�งยนื 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  ศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ที�เลือก
ซื�อปูนซีเมนตต์ราลูกโลก ในเขตจงัหวดัสระบุรี   
 2.   ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื� อ
ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั
สระบุรี 
 3.  ศึกษาขอ้มูลปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อการ
เลือกซื�อปูนซีเมนตต์ราลูกโลก ของผูบ้ริโภคในเขต
จงัหวดัสระบุรี  
 4.  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วน
บุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื� อปูนซีเมนต์ตรา
ลูกโลก ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสระบุรี 
 5.   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซื�อปูนซีเมนต์ตรา
ลูกโลก ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสระบุรี 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2543) 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูซื้� อปูนซีเมนต์ตรา
ลูกโลก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกซื�อปูนซีเมนตต์ราลูกโลก  
 ปั จ จั ย ก า ร ต ล า ด มี ค ว า มสั มพัน ธ์ กั บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื� อปูนซีเมนต์ตรา
ลูกโลก 
 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
การวิจัย เ รื� องนี� เ ป็นการวิจัย เ ชิงสํารวจ

เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  กลุ่ม
ตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัคือลูกคา้ที�เลือกซื�อปูนซีเมนต์
ตราลูกโลก  ในเขตจังหวัดสระบุรี   จํานวน  256  
ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยมาตรฐาน ค่าไคว์สแควร์
และค่าอีตา้  
 
ผลการวจัิย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าส่วนใหญ่
เจา้ของบา้น เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.9  มีอายมุากกว่า 
45 ปี  ร้อยละ 36.7 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 45.7  
สถานภาพสมรส  ร้อยละ 77.7 มีรายได้ 10,001-
3 0 , 0 0 0  บาท  ร้ อ ย ล ะ  4 6 . 5  อ า ชีพพนัก ง าน
บริษทัเอกชน ร้อยละ 48.0 

2. พฤติกรรมการเลือกซื�อปูนซีเมนต์ตรา
ลูกโลก ของผูบ้ริโภคในเขตจังหวดัสระบุรี  ส่วน
ใหญ่ทราบขอ้มูลจากป้ายประชาสัมพนัธ์  ช่วงเวลาที�
ซื� อเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน  ร้อยละ 39.8  
ตัดสินใจซื� อด้วยตนเอง ร้อยละ 36.7 ซื� อปูนตรา
ลูกโลกเขียว (งานฉาบ ก่อ) ร้อยละ 43.8  ใช้จ่ายใน
การซื�อแต่ละครั� ง 201-500 บาท ร้อยละ 42.6  จาํนวน
ที�ซื�อแต่ละครั� ง 1-20 ถุง ร้อยละ 34.8  ซื�อจากร้านคา้
ช่วงรายย่อย  ร้อยละ  73 .4  โดยซื� อบรรจุภัณฑ์
ปูนซีเมนตต์ราลูกโลกถุง ร้อยละ 90.2 

3. ปัจจัยการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื� อ
ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั
สระบุรี  โดยภาพรวมลูกคา้  มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
การตลาดที� มีผลต่อการเลือกซื� อปูนซีเมนต์ตรา
ลูกโลก  อยู่ในระดบัมาก ( X =4.04) โดยเรียงลาํดบั
ความสําคญัของปัจจยัการตลาด จากมากไปหาน้อย 
ดงันี� คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X =4.15) ดา้น
ภาพลักษณ์  ( X =4.12) ด้านราคา  ( X =4.02) ด้าน

พฤตกิรรมการตัดสินใจ
ซื�อ 
1. การรับรู้ขอ้มูล  
2. ความถี�การซื�อ 
3. ผูมี้ส่วนร่วมในการซื�อ 
4. ประเภทที�ซื�อ 
5. สถานที�ซื�อ 
6. ราคาที�แหล่งที�ซื�อ 
7. ช่วงเวลาที�ซื�อ 
8. บรรจุภณัฑที์�ซื�อ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของ 
ผู้ซื�อ 
1. เพศ   
2. อาย ุ 
3. การศึกษา  
4. สถานภาพ 
5. รายได ้ 
6. อาชีพ 

ปัจจัยทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา  
3. ช่องทางการจดั
จาํหน่าย 
4. การส่งเสริม
การตลาด 
5. บุคลากรบริการ  
6. ภาพลกัษณ์องคก์ร 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 

49 49



ผลิตภณัฑ์และบริการ ( X =4.01) ด้านบุคลากรการ
บริการ ( X =3.97) และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
( X =3.96)  

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
ของลูกคา้กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อปูนซีเมนตต์รา
ลูกโลก ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสระบุรี  พบว่า  
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื�อปูนซีเมนต์ตราลูกโลก ของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสระบุรี อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั .05 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบั
พฤติกรรมการเลือกซื�อปูนซีเมนต์ตราลูกโลก ของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสระบุรี พบว่า ปัจจยัการตลาด
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อปูนซีเมนต์
ตราลูกโลก ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสระบุรี อยูใ่น
ระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 
การอภิปรายผล 

การวิจยัเรื�อง พฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
ซื�อปูนซีเมนตต์ราลูกโลก ของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดั
สระบุรี ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิจยัแต่ละประเดน็ดงันี�   

1. ผลการวิจยัทาํให้ทราบขอ้มูลส่วนบุคคล
ของลูกคา้เป้าหมายที�ซื�อปูนซีเมนตต์ราลูกโลก ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 45 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายได ้10,001-30,000 
บาท มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  

2. ผลการวิจยัทาํให้ทราบพฤติกรรมการ
เลือกซื�อปูนซีเมนต์ตราลูกโลกของลูกคา้เป้าหมาย
ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลจากป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ช่วงเวลาที�ซื�อเดือนเมษายน-มิถุนายน ซื�อดว้ยตนเอง 
ซื�อปูนซีเมนตต์ราลูกโลกเขียวฉาบและก่อ ซื�อครั� งละ 
201-500 บาท เลือกซื�อปูนครั� งละ 1-20 ถุง ซื�อจาก
ร้านคา้รายยอ่ย เลือกซื�อปูนแบบบรรจุถุง 

3 . ปัจจัยการตลาดที� มี ต่อการ เ ลื อกซื� อ
ปูนซีเมนตต์ราลูกโลกของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี 

โดยภาพรวมผู ้ซื� อปูนซีเมนต์ตราลูกโลก มีความ
คิดเ ห็นต่อปัจจัยการตลาดที� มี ต่อการ เ ลือกซื� อ
ปูนซีเมนตต์ราลูกโลก อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ ลดัดา เตียวสุรัตน์กุล (2551) วิจยั
เรื�อง พฤติกรรมการตดัสินใจซื�อสินคา้ของผูบ้ริโภค
ใ น ร้ า น โ ฮ ม โ ป ร  ส า ข า แ ฟ ชั� น ไ อ ส์ แ ล น ด ์
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการตลาดที�
มีต่อการตัดสินใจซื� อสินค้าในร้านโฮมโปร  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผูว้ิจยัขออภิปรายผลปัจจยัการตลาดที�มีต่อ
การตดัสินใจซื�อปูนซีเมนตต์ราลูกโลก แต่ละประเด็น
ดงันี�  

ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูซื้�อให้ความสําคญัมากกบั
สินคา้มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการใชง้าน 

ดา้นราคา ผูซื้�อให้ความสําคญัมากกบัราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ผู ้ซื� อ ให้
ความสําคญัมากกบัมีร้านคา้หลายแห่ง อาํนวยความ
สะดวกใหก้บัลูกคา้ 

ดา้นการส่งเสริมการจาํหน่าย จึงควรใช ้
กลยุทธ์การส่งเสริมการขายโดยการแจกคูปองของ
แถม ใช้แสตมป์เพื�อแลกสินคา้เป็นกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมการตลาดซึ� งสอดคล้องกับแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดของเสรี วงษม์ณฑา (2542) การ
ส่งเสริมการขายผูซื้�อให้ความสําคญัมากกบัการลด 
แลก แจก แถม  

ด้านบุคลากรบริการ ผูซื้� อให้ความสําคัญ
มากกบัมีพนกังานที�สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
ได ้

 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ บริษทัควรให้ความสําคญั
พฒันาและปรับปรุงรูปลกัษณ์และความแขง็แรงของ
บรรจุภณัฑ ์
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ด้านราคา บริษทัควรให้ความสําคญัการมี
หลายราคาใหเ้ลือกตามประเภทปูนซีเมนต ์ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย บริษทัควรให้
ความสําคญัการมีขั�นตอนการสั�งซื�อปูนซีเมนต์ตรา
ลูกโลก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด บริษทัควรให้
ความสําคัญการให้ข้อมูลและปูนซีเมนต์เพียงพอ 
และควรมีการประชาสมัพนัธ์ 

ด้ า น บุ คล า ก รบ ริ ก า ร  บ ริ ษัท ค ว ร ให้
ความสาํคญัมีพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ  
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การมีส่วนร่วมการจดัการวตัถุดบิและห่วงโซ่อุปทานของ 

นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร 
The Participation in the Management of Raw Materials and Supply Chains at Amata 

Nakorn Industrial Estate1 
 

                                                                                                                                                                   ครินทร์  มิทิน*   

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา  (1) ขอ้มูลส่วนบุคคล (2) ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการ
วตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน (3) ความคิดเห็นเกี�ยวกับการมีส่วนร่วมการจัดการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน             
(4) ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัการจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน (5) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ขอ้มูลส่วนบุคคลกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน (6) ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการ
วตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทานกบัการมีส่วนร่วมการจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม  เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 222 คน จากผูที้�ปฏิบติังานโดยตรงและปฏิบติังานสนบัสนุนใน
การจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร  สถิติที�ใช้ในการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย      
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์ ค่าอีตา้และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอาย ุ31-35 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี มีตาํแหน่งเป็นพนกังานรายเดือน และมีประสบการณ์การทาํงาน 1-3 ปี  
(2) โดยภาพรวม มีความคิดเห็นต่อการจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทานอยูใ่นระดบัปานกลาง  (3)  โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมการจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทานอยู่ในระดบัมาก  (4)  ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถามมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน (5) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน (6) ดา้นขอ้ปฏิบติัในการ
ทาํงาน ด้านการจัดการวตัถุดิบ ด้านกระบวนการทาํงาน ด้านวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทานโดยภาพรวมไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมการจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน  
 
คาํสําคญั :  การมีส่วนร่วมการจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทานของนิคมอุตสาหกรรมอมตนคร   
 
 
 
 
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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Abstract 
 This survey research on workers and supporting workers in the management of raw materials and supply 
chains at Amata Nakorn Industrial Estate aims to study: the personal factors of the respondents, the opinions on 
the management and the participation in the management, the relationship between the personal factors and the 
management, the relationship between the personal factors and the participation in the management, and the 
relationship between such management and participation.  Questionnaires were used to collected data from a 
selected sample of 222 workers and supporting workers in the management of raw materials and supply chains at 
Amata Nakorn Industrial Estate. Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard 
deviations, and Chi-square, Eta, and correlation coefficients. The findings revealed that: the majority of 
respondents were male, aged 31-35 years, held bachelor’s degree, monthly workers with work experience of 1-3 
years; the overall level of opinions on the management were moderate while the overall level of opinions on the 
participation in the management were high; correlations were found between the personal factors and the 
management and between the personal factors  and the participation in the management; however, no correlations 
were found between the management and the participation in the management of raw materials and supply 
chains. 
 
Keywords:  participation, management of raw materials and supply chains, Amata Nakorn Industrial Estate 
 
ความนํา 

จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทาํให้การ
แข่งขนักนัทางธุรกิจมีความเขม้ขน้มากขึ�น และเป็น
ยุคธุรกิจไร้พรมแดน ซึ� งเป็นปัจจัยสําคญัที�องค์กร
จะต้องทําการปรับปรุง และพัฒนาองค์กรไปใน
ทิศทางที�เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการจัดการวตัถุดิบ 
กระบวนการการผลิต ตั�งแต่ตน้กระบวนการไปจนถึง
ขั�นสุดทา้ยจนถึงการส่งมอบผลิตภณัฑ์ให้ลูกคา้ได้
ทนัตามเวลา ซึ� งแต่ละขั�นตอนมีความสําคญั และใน
แต่ละขั�นตอนนี� ก็จะมีตน้ทุนเกิดขึ�น ดงันั�น จึงควรมี
การควบคุมต้นทุนที�เกิดขึ�นในการผลิตในองค์กร 
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื�อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กรสูงสุด ปัจจัยสําคัญของการ
สนับสนุนความสําเร็จของกระบวนการผลิต ไดแ้ก่  
การมีส่วนร่วมของพนกังาน การที�บริษทัจะประสบ
ความสําเร็จได้ตอ้งมีพนักงาน บุคลากร ที�มีความรู้
ความสามารถช่วยกนัในการบริหาร และในส่วนของ

พนกังานฝ่ายการผลิตควรมีทกัษะ ความเขา้ใจในตวั
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที�ของตวัเองเป็นอย่างสูง และที�สําคญัอีก
อย่างหนึ� งก็คือการรู้จักการทาํงานเป็นทีม ถือเป็น
หัวใจหลกัในการที�พนกังานจะร่วมมือกนัทาํงานให้
บรรลุวตัถุประสงคไ์ปไดด้ว้ยดี รวมถึงการมีระเบียบ
วินัยในการทาํงาน เพราะถ้าพนักงานมีระเบียบมี
ความรับผิดชอบในการทาํงานจะช่วยลดของเสียที�
เกิดขึ�นจากการทาํงานได ้ ทาํใหต้น้ทุนการผลิตที�เกิด
จากของเสียในกระบวนการผลิตลดลงและที�สําคญั
ในเรื� องของคุณภาพที�จะส่งมอบให้กบัลูกคา้ ตอ้งมี
การสร้างจิตสาํนึกใหก้บัพนกังานบริษทัใหไ้ดรั้บรู้ว่า
คุณภาพจะตอ้งเป็นอนัดบัหนึ� ง และเป็นหน้าที�ของ
พนกังานทุกคนที�จะตอ้งผลิตงานออกมาใหมี้คุณภาพ 
เพื�อส่งของที�มีคุณภาพให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 
และสามารถสร้างเป็นจุดเด่นใหก้บับริษทัไดแ้ละตอ้ง
มีการควบคุมคุณภาพให้ดียิ� ง ขึ� นไป  และมีการ
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ปรับปรุงผลิตภณัฑอ์ยูต่ลอดเวลา เพื�อใหท้นัสมยัและ
ทนัคู่แข่ง  

จากสภาวะปัญหาที�พบในกระบวนการผลิต 
เกิดของเสียในกระบวนการผลิต วตัถุดิบไม่สามารถ
ป้อนเขา้กระบวนการผลิตไดท้นัตามเวลาที�กาํหนด 
ทาํให้การส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ไม่ไดต้ามเวลาที�
กําหนด และในเรื� องของต้นทุนในการเก็บรักษา
สินคา้คงเหลือ ผูว้ิจัยจึงสนใจที�จะศึกษาการมีส่วน
ร่วมการจัดการวัตถุดิบ  และห่วงโซ่อุปทานของ
ผู ้ปฏิบัติงาน  ซึ� งผลจากการวิจัยสามารถนํามา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกบัสภาพที�
เกิดขึ�นจริงต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1 .  ศึกษาข้อมูล ส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  

2. ศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกับการจัดการ
วตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน 

3. ศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วม
การจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน  

4. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบัการจดัการวตัถุดิบ
และห่วงโซ่อุปทาน  

5. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบัการมีส่วนร่วมใน
การจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน    

6. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการ
วตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทานกับการมีส่วนร่วมการ
จดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน  
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

การจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทานมี
ความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจัยนี�  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ มี
เ ค รื� อ ง มือ ที� ใช้ ในการวิ จัย เ ป็นแบบสอบถาม  
ประชากรที�ใช้ในการวิจยัคือผูที้�ปฏิบติังานโดยตรง
และปฏิบติังานสนบัสนุนในการจดัการวตัถุดิบและ
ห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มตวัอยา่งที�เหมาะสมจึงหาไดจ้าก 
ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ได้
จาํนวน 222 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมการ
วิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ไควส์แควร์ ค่าอีตา้และค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ 

การมส่ีวนร่วมของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 
1. การมีส่วนร่วมคิดร่วม

ตดัสินใจ  
2. การมีส่วนร่วมปฏิบติัการ  
3. การมีส่วนร่วมติดตามและ

ประเมินผล
 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบตัิงาน 
-  อาย ุ 
- เพศ  
- การศึกษา  
- อายกุารทาํงาน  
- ตาํแหน่งงาน  
- แผนกงาน
 

 การจัดการวตัถุดบิและ
ห่วงโซ่อุปทาน  
1. ขอ้ปฏิบติัในการทาํงาน 

Procedure 
2. กระบวนการทาํงาน 

Working Flow 
3. สารสนเทศ 
 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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ผลการวจัิย 
ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1.ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.9 อาย ุ31-35 ปี ร้อย
ละ 33.3 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 36.0 ตาํแหน่ง
เ ป็นพนัก ง านราย เ ดื อน  ร้ อ ยละ  7 3 . 4  และ มี
ประสบการณ์การทาํงาน 1-3 ปี ร้อยละ 38.3 

2. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการวตัถุดิบ
และห่วงโซ่อุปทาน พบว่า การจัดการวตัถุดิบและ
ห่วงโ ซ่ อุปทาน  ตามความ คิด เ ห็นของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อการจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่
อุปทาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =3.45) โดย
เรียงลาํดับความสําคญัของการจัดการวตัถุดิบและ
ห่วงโซ่อุปทาน จากมากไปหาน้อย การใช้ระบบ
สารสนเทศในการจัดการวัต ถุ ดิบ  ( X =3 . 8 7 ) 
กระบวนการทาํงานดา้นวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน  
( X =3.30) และข้อปฏิบัติในการทํางานด้านการ
จดัการวตัถุดิบ ( X =3.17) 

3. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมการ
จดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน พบว่า การมีส่วน
ร่วมการจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน ตามความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมการ
จดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน อยูใ่นระดบัมาก  
( X =4.18) โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของการมีส่วน
ร่วมการจดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน จากมาก
ไปหาน้อย ดงันี� คือ การมีส่วนร่วมปฏิบติัการ ( X =
4.26) การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ( X =
4.19) และการมีส่วนร่วมคิดร่วมตดัสินใจ ( X =4.07) 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถามกบัการจดัการวตัถุดิบและ
ห่วงโซ่อุปทาน พบว่า  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการวตัถุดิบ
และห่วงโซ่อุปทาน 

5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถามกับการมีส่วนร่วมในการ
จดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน พบว่า ขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถามมีความสัมพนัธ์กับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่
อุปทาน 

6. ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการวตัถุดิบ
และห่วงโซ่อุปทานกับการมีส่วนร่วมการจัดการ
วตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน พบว่า ดา้นขอ้ปฏิบติัใน
การทาํงานดา้นการจดัการวตัถุดิบ ดา้นกระบวนการ
ทาํงานดา้นวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทานโดยภาพรวม
ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมการจัดการ
วตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน ยกเวน้  ดา้นการใชร้ะบบ
สารสนเทศในการจัดการวัตถุดิบโดยภาพรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมการจดัการวตัถุดิบ
และห่วงโซ่อุปทาน อยูใ่นระดบัตํ�ามาก 

 
การอภิปรายผล 

การวิจัย นี�  ผู ้วิ จัยขออภิปรายผลแต่ละ
ประเดน็ที�สาํคญัดงันี�   

1. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการวตัถุดิบ
และห่วงโซ่อุปทานในนิคมอุตสาหกรรมอมตนคร
ผูต้อบแบบสอบถาม  ให้ความสําคัญเกี�ยวกับการ
จดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทานอยู่ในระดบัมาก 
อาจเป็นเพราะพนกังานเขา้ใจและใหค้วามสาํคญันอ้ย
เกี� ยวกับข้อปฏิบัติในการทํางานด้านการจัดการ
วตัถุดิบ ด้านกระบวนการทาํงานด้านวตัถุดิบและ
ห่วงโซ่อุปทาน ด้านการอบรมคู่ มือการใช้ระบบ
สารสนเทศ Axapta และการใชร้ะบบสารสนเทศใน
การจัดการวตัถุดิบ ซึ� งไม่สอดคลอ้งกับผลงานวิจัย
ของ นฤมล ทรงสุคนธ์ (2549) ผลการวิจัยพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับการจัดการ
วตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน อยู่ในระดบัน้อย ผูว้ิจยั
ขออภิปรายในประเด็นย่อยของการจัดการวตัถุดิบ
และห่วงโซ่อุปทาน ดงันี�   
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ด้านกระบวนการทาํงาน ด้านวตัถุดิบและ
ห่วงโซ่อุปทาน ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
อยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความสําคัญมากใน
ประเดน็ยอ่ย 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การสามารถเลือกคา้ขาย
วตัถุดิบ ในการออกแบบใบเสนอซื�อแต่ละครั� ง  

ด้านการอบรมคู่มือใช้ระบบสารสนเทศ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยให้ความสําคญัมากในประเด็นย่อย ไดแ้ก่ 
การอบรมและรับรู้การใช ้Axapta ของแผนกอื�น  

ดา้นการใชร้ะบบสารสนเทศในการจดัการ
วตัถุดิบ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั อยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความสําคญัมากในประเด็นย่อย 
ไดแ้ก่ การใช ้Axapta ในการคาํนวณปริมาณการใช้
วตัถุดิบ  

ด้านการใช้ระบบสารสน เทศในการ
ติดต่อสื�อสาร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัอยู่
ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัมากที�สุด ดา้นการ
ใชร้ะบบสารสนเทศในการติดต่อกบัผูข้าย  

ด้านการรายงานเพื�อการจัดการวัตถุดิบ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 
โดยให้ความสําคัญในประเด็นย่อย ได้แก่ การมี
รายงานเพื�อจดัการวตัถุอื�น 

ดา้น Axapta ควรมีการอบรมเพิ�มเติม ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยให้
ความสําคญัมากในประเด็นย่อย ไดแ้ก่ การเพิ�มเติม
ของ Function ในการทาํงาน  

2. การมีส่วนร่วมในการจดัการวตัถุดิบและ
ห่วงโซ่อุปทาน โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญักับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ซึ� ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดนตร์ วชัราพลเมฆ 
(2552) ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัมากกับการมีส่วนร่วม อาจเป็นเพราะ
องค์กรให้พนักงานมี ส่วนร่วมในการ คิดและ
ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการและการมี

ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยผูว้ิจยัขอ
อภิปรายผลของการมีส่วนร่วมดงันี�  คือ  

การมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตดัสินใจ 
ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ส่ วน ร่ วมม ากโดย ให้
ความสําคัญมากกับมีการเสนอความคิดเห็นและ
ชี�แจงปัญหาต่อคณะทาํงานก่อนกาํหนดกิจกรรม 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีส่วนร่วมมาก โดยใหค้วามสาํคญัมาก
กบัมีการประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
แก่ผูป้ฏิบติังาน  

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั
การมีส่วนร่วม โดยให้ความสําคญัมากในประเด็น
ย่อย ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในตวัชี� วดัผลสัมฤทธิ� ของ
การดาํเนินการ  

ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์การจดัการ
วตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์ได้ว่า ขอ้มูล
ส่วนบุคคลมีความสําคญัต่อการจดัการวตัถุดิบและ
ห่วงโซ่อุปทาน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วม วิเคราะห์ไดว้่า ขอ้มูลส่วนบุคคลมีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วม  ดังนั� น การมีส่วนร่วมควรให้
ความสาํคญักบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

การจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทานมี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัตํ�ามาก 
วิเคราะห์ไดว้่าการจดัการวตัถุดินและห่วงโซ่อุปทาน
ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  
 1. การจัดการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทาน 
องคก์รควรให้ความสําคญักบัการเลือกผูข้ายวตัถุดิบ
ในการออกแบบใบเสนอซื�อแต่ละครั� ง ควรให้การ
อบรมใหพ้นกังานรับรู้การใช ้Axapta ของแผนกอื�น 
ส่วนการใช้ระบบสารสนเทศในการจดัการวตัถุดิบ 
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ควรใช ้Axapta ในการคาํนวณปริมาณการใชว้ตัถุดิบ 
ด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื�อสาร 
ควรใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อกับผูข้ายให้
มากที�สุด และการรายงานเพื�อการจดัการวตัถุดิบอื�น 
ควรมีการอบรมเพิ�มเติมหนา้ที�ของ Axapta 
 2. การมีส่วนร่วมควรให้ความสาํคญักบัการ
เสนอความคิดเห็นและชี� แจงปัญหาต่อคณะทาํงาน
ก่อนกาํหนดกิจกรรม ควรมีการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูป้ฏิบติังาน และควรมีส่วน
ร่วมในตวัชี�วดัผลสมัฤทธิ� ของการดาํเนินการ 

 ข้อเสนอแนะการวจิัยครั�งต่อไป 
 1. ควรวิจัยการจัดการวตัถุดิบและห่วงโซ่
อุปทานในเขตอุตสาหกรรมอื�นเพื�อเปรียบเทียบ 
 2. ควรวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการ
วตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทานในเขตอุตสาหกรรมอื�น
เพื�อเปรียบเทียบ  
 3. ควรวิจยัปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
จดัการวตัถุดิบและห่วงโซ่อุปทานเพื�อหาทางแกไ้ข
การมีส่วนร่วม  
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การใช้บริการจากธุรกจิบริการรักษาความสะอาดของลูกค้า 

ในเขตนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค  
The Use of Cleaning Services by Customers at Hi-tech Industrial Estate1 

 
                                                                                                                                                             อรทยั  ธรรมเที�ยง*  

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา  (1) ขอ้มูลทั�วไป (2) พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการจากธุรกิจ
บริการรักษาความสะอาด (3) ความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการจากธุรกิจบริการรักษา
ความสะอาด (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทั�วไปกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการจากธุรกิจบริการรักษาความ
สะอาด (5) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับการเลือกใช้บริการจากธุรกิจบริการรักษาความสะอาด   
เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 316 คน  จากลูกคา้ของธุรกิจบริการ
รักษาความสะอาดในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จาํนวน 1500 คน  สถิติที�ใช้ในการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์และอีตา้ ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นผูที้�ไดรั้บมอบหมายในองคก์ร 
ลกัษณะธุรกิจเป็นหา้งหุน้ส่วนสามญั เงินทุนจดทะเบียน 2,000,000 - 5,000,000 บาท และระยะเวลาการดาํเนินการ
ของกิจการ 2-6 ปี (2) ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลการรักษาความสะอาดจากการบอกต่อ ประเภทของบริการธุรกิจทาํความ
สะอาดที�จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ใชบ้ริการธุรกิจทาํความสะอาดเพราะการใหบ้ริการที�ประทบัใจ  เลือกใชบ้ริการ
ธุรกิจทาํความสะอาดจากขนาดของพื�นที�   เลือกใชบ้ริการธุรกิจทาํความสะอาดมากกว่า 3 ครั� งต่อเดือน (3) โดย
ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการตลาดธุรกิจบริการรักษาความสะอาด อยูใ่นระดบัมาก (4)  ขอ้มูล
ส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบับริการความสะอาดที�ท่านตอ้งการเลือกใช ้(5) ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
บริการความสะอาดที�ท่านตอ้งการเลือกใช ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
คาํสําคญั :  การใชบ้ริการ, ธุรกิจบริการรักษาความสะอาด, เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค   
 
Abstract 
 This survey research on customers using cleaning services at Hi-tech Industrial Estate aims to study: the 
personal factors of the respondents, the customer behavior of using cleaning services, the opinions on the 
marketing factors affecting the use of cleaning services, the relationship between the personal factors  
 
and the customer behavior, and the relationship between the marketing factors and the use of cleaning ervices. 
Questionnaires were used to collect data from a sample of 316 selected from 1,500 customers at Hi-tech  
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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Industrial Estate. Statistics used in analyzing data were percentage, means, standard deviations, Chi-square and 
Eta values. The findings revealed that: the majority of respondents were designated by their companies to use the 
cleaning services under the ordinary partnership type of business  with the registered capital of 2,000,000-
5,000,000 baht for the duration of 2-6 years; most of the respondents learned about the cleaning services which 
were registered entities through word-of-mouth, reason for using them was due to their impressive services, the 
type of cleaning services used depended on the size of space, and the frequency of use was more than 3 times per 
month; the overall level of opinions on the marketing factors affecting the use of cleaning services were high; 
there were correlations between the personal factors and the customer behavior of the use of cleaning services; 
and correlations existed between the marketing factors and the use of cleaning services at moderate level. 
 
Keywords:  use of cleaning services, customers, Hi-tech Industrial Estate 
 
ความนํา 

ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจด้านบริการรักษา
ความสะอาดไดข้ยายตวัอย่างรวดเร็ว  สําหรับมูลค่า
ทางการตลาดของธุรกิจทาํความสะอาดนี�  มีมูลค่ากว่า 
1,000 ลา้นบาทต่อปี โดยขณะนี� มีการแข่งขนัในธุรกิจ
นี� สูงมีบริษทัร่วมทุนไทยและต่างชาติเข้ามาหลาย
บริษทั  ซึ� งสาเหตุที�ธุรกิจดา้นบริการทาํความสะอาด
มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยจากการ
ขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ ที�มีการฟื� นตวั
หลงัจากผา่นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตั�งแต่ ปี พ.ศ.2541 
เป็นตน้มา และจากการเปลี�ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมปัจจุบนัซึ� งเดิมการทาํความสะอาดจะใช้
บุคลากรที�อยู่ประจําขององค์กร  เ ช่น  คนรับใช ้
พนักงานของบริษัทหรือภารโรงของหน่วยงาน
ราชการ  และปัจจุบันรูปแบบอาคารสถานที�ว ัสดุ
อุปกรณ์สํานักงานได้เปลี�ยนแปลงไปอย่างมาก 
จาํเป็นต้องได้รับการดูแลบาํรุงรักษา ตลอดทั� งทาํ
ความสะอาดที�จาํเป็นตอ้งใช้ผูเ้ชี�ยวชาญรับผิดชอบ
โดยตรง  ประกอบกับนโยบายที� เ อื� ออํานวยโดย
ภาครัฐและเอกชน มีนโยบายถ่ายโอนภารกิจที�ไม่
สาํคญัให้เอกชนดาํเนินการ (out source) เช่น การ
รักษาความสะอาด  โดยการดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานที�ได้เปลี�ยนจากการใช้บุคลากรประจาํ

ในการทาํความสะอาดมาเป็นการใช้บริการธุรกิจ
บริการรักษาความสะอาดแทน เนื�องจากสะดวกและ
เพื�อลดภาระการจ้างผูป้ฏิบติังานประจาํซึ� งไม่ต้อง
รับผิดชอบเรื� องเงินเดือน โบนัส ค่ารักษาพยาบาล
และสวสัดิการอื�น ๆ อีกทั�งผูป้ระกอบธุรกิจบริการ
รักษาความสะอาดจะมีเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และ
บุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญและเทคโนโลยีในด้าน
บริการรักษาความสะอาดที�พร้อมมากกวา่ 

จากการที�ผูศึ้กษาได้สังเกตการดาํเนินงาน
ของผูป้ระกอบธุรกิจดา้นบริการรักษาความสะอาด 
โดยมีหน้าที�เป็นผูด้าํเนินการคดัเลือกผูป้ระกอบการ
ด้านการรักษาความสะอาดมาปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานและจากการสังเกตลูกคา้อื�นที�ใช้บริการ
หลายหน่วยงาน พบว่า การส่งมอบงานบริการรักษา
ความสะอาดของผูป้ระกอบการธุรกิจบางรายเป็นที�
พึงพอใจของลูกค้าและบางรายไม่เป็นที�พึงพอใจ 
ทั�งนี� อาจมีสาเหตุมาจากผูใ้ห้บริการดา้นบริการรักษา
ความสะอาดดงักล่าวมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ 
เช่น รูปแบบและเทคนิคการทาํความสะอาด การ
บริหารจดัการ การติดต่อสื�อสาร การประสานงาน 
ตลอดจนเทคนิคและการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที�
แตก ต่ า งกัน  ซึ� ง ปั จจัยดังก ล่ า วข้า งต้น  อาจ มี
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ความสําคญัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ครั� งต่อไปของลูกคา้ 

จากปัญหาที�เกิดขึ�นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจ
ศึกษาการใช้บริการธุรกิจรักษาความสะอาดของ
ลูกคา้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เพื�อจะไดเ้ป็น
ขอ้เสนอแนะสําหรับธุรกิจบริการรักษาความสะอาด
นาํมาปรับปรุงรูปแบบบริการให้ผูบ้ริการเกิดความ
พึงพอใจมากที�สุด เพื�อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบริการ
รักษาความสะอาดต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1 .  เ พื� อ ศึ กษาข้อ มูลทั�ว ไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  

2. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
จากธุรกิจบริการรักษาความสะอาดของลูกคา้ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค   

3.  เพื�อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยทาง
การตลาดที� มีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธุรกิจ
บริการรักษาความสะอาดของลูกค้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค   
 4. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ทั�วไปกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการจากธุรกิจ
บริการรักษาความสะอาดของลูกค้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค   
 5. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
การตลาดกับการเลือกใช้บริการจากธุรกิจบริการ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง ลู ก ค้ า ใ น เ ข ต นิ ค ม
อุตสาหกรรมไฮเทค   
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 ปัจจัยการตลาดบริการของธุรกิจบริการ
รักษาความสะอาดของลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทคมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้บริการรักษา
ความสะอาด 
 
 
 

พฤติกรรมการเลอืกใช้
บริการธุรกจิบริการทํา
ความสะอาด  
1. การรับรู้ขอ้มูล  
2. สาเหตุที�ใชบ้ริการ  
3. ผูแ้นะนาํการใช ้ 
4. เหตุผลที�ใช ้ 
5. ผูมี้อาํนาจตดัสินใจใช้
บริการ  
6. ความถี�ในการใช ้ 
7. หลกัเกณฑใ์นการใช ้ 
8. การเลือกใชบ้ริการ  
9. การเลือกใชซ้ํ� า 
 

 ข้อมูลของผู้ใช้บริการ  
1. ตาํแหน่งในองคก์ร  
2. ลกัษณะธุรกิจ  
3. เงินทุนจดทะเบียน 
4. ระยะเวลาการ

ดาํเนินงาน 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 

 ปัจจัยการตลาดบริการ
ของธุรกจิบริการรักษา 
ความสะอาด  
1.  ดา้นบริการ 
2.  ดา้นราคา  
3.  ดา้นสถานที�และ

ช่องทางการจดั
จาํหน่าย  

5.  ดา้นส่งเสริมการตลาด 
6.  ดา้นบุคลากร 
7.  ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ 
8.  ดา้นกระบวนการ
ทาํงาน  
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วธีิดําเนินการวจัิย  
การวิจยัเรื�อง การใชบ้ริการจากธุรกิจบริการ

รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง ลู ก ค้ า ใ น เ ข ต นิ ค ม
อุตสาหกรรมไฮเทค  เป็นการศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจ มี 
เ ค รื� อ ง มือ ที� ใช้ ในการวิ จัย เ ป็นแบบสอบถาม  
ประชากรที�ใช้ในการวิจัยได้แก่  ลูกค้าของธุรกิจ
บริการรักษาความสะอาดในนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จาํนวน 1500 คน กลุ่มตวัอยา่งที�เหมาะสมจึง
หาไดจ้าก ตารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ยามา
เน่  ได้จาํนวน 316  ตวัอย่าง  วิเคราะห์ขอ้มูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
สถิติที�ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์และอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�   
1. ข้อมูลทั�วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นผูที้�ไดรั้บมอบหมายในองคก์ร  ร้อยละ 
40.8  ลกัษณะธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามญั ร้อยละ 
32.0 เงินทุนจดทะเบียน 2,000,000 - 5,000,000 บาท 
ร้อยละ 40.5 และระยะเวลาการดาํเนินการของกิจการ 
2-6 ปี ร้อยละ 47.5 

2. พฤติกรรมการเลือกใชธุ้รกิจบริการรักษา
ความสะอาดส่วนใหญ่ รับรู้ขอ้มูลการรักษาความ
สะอาดจากการบอกต่อ ร้อยละ 52.8 ประเภทของ
บริการธุรกิจทาํความสะอาดที�จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล ร้อยละ 53.2  ใชบ้ริการธุรกิจทาํความสะอาด
เพราะการให้บริการที�ประทับใจ   ร้อยละ  46.8   
เลือกใช้บริการธุรกิจทาํความสะอาดจากขนาดของ
พื�นที�   ร้อยละ 52.2  เลือกใช้บริการธุรกิจทาํความ
สะอาดมากกว่า 3 ครั� งต่อเดือน  ร้อยละ 39.2 ในการ
ใช้บริการจากธุรกิจบริการทาํความสะอาดพิจารณา
นโยบายการดาํเนินงานของธุรกิจ ร้อยละ 54.4  เพื�อน
ที�ประกอบอาชีพในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแนะนาํ
ธุรกิจบริการทาํความสะอาด ร้อยละ 51.6   เจา้ของ

บริษทัจะเป็นผูค้ดัเลือกในการใช้บริการจากธุรกิจ
บริการทาํความสะอาด ร้อยละ 39.6   ผูจ้ดัการประจาํ
หน่วยงานคือผู ้มีอ ํานาจในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจทาํความสะอาด ร้อยละ 40.8    เลือกใช้
พนกังานทาํความสะอาดประจาํห้องนํ� า ร้อยละ 22.2   
ใช้บริการธุรกิจทาํความสะอาดซํ� าเพราะปฏิบติังาน
ไดมี้คุณภาพ ตรงตามขอ้ตกลง  ร้อยละ 61.4   

3. การตลาดธุรกิจบริการรักษาความสะอาด 
โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
การตลาดธุรกิจบริการรักษาความสะอาด อยูใ่นระดบั
มาก  ( X =3.79) โดยเรียงลําดับความสําคัญของ
การตลาดธุรกิจรักษาความสะอาดจากมากไปหานอ้ย
ได้แก่ ด้านบริการ ( X =4.08) ด้านราคา ( X =4.03) 
ดา้นบุคลากร ( X =4.03) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
( X =3.95) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X =3.83) ดา้น
ลักษณะทางกายภาพ  ( X =3.61) และ ด้าน
กระบวนการ ( X =2.99)   

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทั�วไปกบั
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการจากธุรกิจบริการรักษา
ความสะอาดของลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับ
บริการความสะอาดที�ท่านตอ้งการเลือกใช ้ 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบั
บริการความสะอาดที�ท่านต้องการเลือกใช้ พบว่า 
ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบับริการความ
สะอาดที�ท่านตอ้งการเลือกใช ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
การอภิปรายผล 

การวิจยัเรื�อง การใชบ้ริการจากธุรกิจบริการ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง ลู ก ค้ า ใ น เ ข ต นิ ค ม
อุตสาหกรรมไฮเทค  ผู ้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละ
ประเดน็ที�มีความสาํคญั ดงันี�   

1. ข้อมูลทั�วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า มีทุนจดทะเบียน 2,000,000-5,000,000 บาท 
ระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ 2-6 ปี เนื�องจากเป็นลูกค้า 
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พฤติกรรมการใช้บริการจากธุรกิจบริการเป้าหมาย 
รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง ลู ก ค้ า ใ น เ ข ต นิ ค ม
อุตสาหกรรมไฮเทค ส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะการ
ให้บริการที�ประทบัใจ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ ดิลก ประสานวรกิจกลุ (2547) ศึกษาเรื�อง สภาพ
การดําเนินงานของธุรกิจการทําความสะอาดใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที�ทาํให้การ
เลือกใช้บริการประสบผลสําเร็จ ไดแ้ก่ คุณภาพการ
บริการ ความสามารถของผูบ้ริการ และคุณภาพของ
พนกังานบริการ  

2. ปัจจยัการตลาดที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลือกใช้
บริการรักษาความสะอาดของลูกค้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค  ในดา้นปัจจยัทางดา้นบริการ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีการเลือกใชบ้ริการธุรกิจทาํความ
สะอาดอยูใ่นระดบัมาก โดยเนน้ทางดา้นปฏิบติังาน
ยืดหยุ่นเหนือสัญญาที�เอื�อประโยชน์ให้กับผูว้่าจ้าง 
ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดเกี�ยวกบัการบริการของชัย
สมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา้ 18) ที�กล่าวว่า การ
บริการเป็นกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ที�
ไม่มีตวัตน (intangible goods) ของธุรกิจให้กบั
ผูรั้บบริการ โดยสินคา้ที�ไม่มีตวัตนนั�นจะตอ้ง
ตอบสนองความต้องการของการรับบริการจน
นาํไปสู่ความพึงพอใจได ้และสอดคลอ้งกบัชยัสมพล 
ชาวประเสริฐ (2547, หนา้ 106) ที�กล่าวว่า บริการที�ดี
เลิศตรงกบัความตอ้งการ คือ สิ�งที�ลูกคา้ตอ้งการหรือ
คาดหวงัไวแ้ลว้ไดรั้บการตอบสนอง ส่วนบริการที�
เกินความตอ้งการของลูกคา้ หมายถึง สิ�งที�ลูกคา้
ตอ้งการหรือคาดหวงัไวไ้ด้รับการตอบสนองอย่าง
เตม็ที� จนรู้สึกวา่การบริการนั�นเป็นบริการที�วิเศษมาก 
ประทบัใจ คุม้ค่าแก่การตดัสินใจ รวมทั�งคุม้ค่าเงิน  

2. ปัจจยัทางดา้นราคา พบว่า ส่วนใหญ่ให้
ความสําคญักบัปัจจยัทางด้านราคาอยู่ในระดบัมาก 
โดยเน้นการให้สินเชื�อ เนื�องจากธุรกิจโดยทั�วไปจะ
ใชร้ะบบสินเชื�อกบัระบบเงินสดบางครั� งเงินสดตอ้ง
ใชเ้งินหมุนเวียน ดงันั�นลูกคา้จะพึงพอใจเมื�อสามารถ

ใชสิ้นเชื�อไดแ้ละสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของศิริเดช 
ผา่นจงัหาร (2548) ศึกษาเรื�องปัจจยัที�มีความสาํคญั
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการรักษาความสะอาด
ของลูกคา้ในเขตอาํเภอเมืองอุดรธานี ผลการศึกษา
พบว่าสาเหตุที� ลูกค้าเลือกใช้บริการธุรกิจบริการ
รักษาความสะอาดส่วนใหญ่ คือ มีราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพของงานและงบประมาณที�มีอยู ่และปัจจยัที�มี
ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากธุรกิจ
บริการรักษาความสะอาดเรียงตามลาํดบัความถี�มาก
ไปหาน้อย ดงันี�  ปัจจยัทางดา้นราคา ปัจจยัดา้น
บริการ ปัจจัยด้านสถานที�และช่องทางการจัด
จาํหน่าย และปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้น
บุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและปัจจยั
ทางดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายอยู่ในระดับมาก 
โดยเน้นสํานักงานที�ตั�งอยู่ในทาํเลที�สะดวก หาง่าย 
ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สายใจ สงเอียด 
(2550) ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญักบัช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบั
มาก และซึ� งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริโชติ 
บณัฑิต (2548, หนา้ 36) ที�ว่า ช่องทางการจดัจาํหน่าย
สินคา้และบริการ เป็นการเลือกใชช่้องทางการจดั
จาํหน่ายว่าจะใชกี้�ระดบัชั�น และแต่ระดบัชั�นจะมี
จาํนวนคนกลางมากน้อยกี�รายที�จะเพียงพอต่อการ
กระจายตัวสินค้าและบริการให้มีการเข้าไปอย่าง
ทั�วถึงกลุ่มลูกคา้ที�มีอยู่ในตลาดเป้าหมาย จะจดัตั�ง
สถานที�จดัจาํหน่ายบริเวณที�ไหน เวลาใดดี โกดงั
สินค้าสําหรับการกระจายที�รวดเร็วมากขึ�นควรมี
หรือไม่ วิธีการขนส่งสินคา้จะใชว้ิธีการใดที�จะทาํ
การขนยา้ยสินคา้จากโกดงัหรือโรงงานผลิตไปยงัคน
กลางทางการตลาดในระดบัต่าง ๆ และผูซื้�อที�ให้ได้
ความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภยั ประหยดัค่าใชจ่้าย 
และให้ไดป้ระสิทธิภาพของตน้ทุนสูงสุด สิ�งนี� จะ
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พฤติกรรมการใช้บริการจากธุรกิจบริการเป้าหมาย 
รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง ลู ก ค้ า ใ น เ ข ต นิ ค ม
อุตสาหกรรมไฮเทค ส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะการ
ให้บริการที�ประทบัใจ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ ดิลก ประสานวรกิจกลุ (2547) ศึกษาเรื�อง สภาพ
การดําเนินงานของธุรกิจการทําความสะอาดใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที�ทาํให้การ
เลือกใช้บริการประสบผลสําเร็จ ไดแ้ก่ คุณภาพการ
บริการ ความสามารถของผูบ้ริการ และคุณภาพของ
พนกังานบริการ  

2. ปัจจยัการตลาดที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลือกใช้
บริการรักษาความสะอาดของลูกค้าในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค  ในดา้นปัจจยัทางดา้นบริการ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีการเลือกใชบ้ริการธุรกิจทาํความ
สะอาดอยูใ่นระดบัมาก โดยเนน้ทางดา้นปฏิบติังาน
ยืดหยุ่นเหนือสัญญาที�เอื�อประโยชน์ให้กับผูว้่าจ้าง 
ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดเกี�ยวกบัการบริการของชัย
สมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา้ 18) ที�กล่าวว่า การ
บริการเป็นกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินคา้ที�
ไม่มีตวัตน (intangible goods) ของธุรกิจให้กบั
ผูรั้บบริการ โดยสินคา้ที�ไม่มีตวัตนนั�นจะตอ้ง
ตอบสนองความต้องการของการรับบริการจน
นาํไปสู่ความพึงพอใจได ้และสอดคลอ้งกบัชยัสมพล 
ชาวประเสริฐ (2547, หนา้ 106) ที�กล่าวว่า บริการที�ดี
เลิศตรงกบัความตอ้งการ คือ สิ�งที�ลูกคา้ตอ้งการหรือ
คาดหวงัไวแ้ลว้ไดรั้บการตอบสนอง ส่วนบริการที�
เกินความตอ้งการของลูกคา้ หมายถึง สิ�งที�ลูกคา้
ตอ้งการหรือคาดหวงัไวไ้ด้รับการตอบสนองอย่าง
เตม็ที� จนรู้สึกวา่การบริการนั�นเป็นบริการที�วิเศษมาก 
ประทบัใจ คุม้ค่าแก่การตดัสินใจ รวมทั�งคุม้ค่าเงิน  

2. ปัจจยัทางดา้นราคา พบว่า ส่วนใหญ่ให้
ความสําคญักบัปัจจยัทางด้านราคาอยู่ในระดบัมาก 
โดยเน้นการให้สินเชื�อ เนื�องจากธุรกิจโดยทั�วไปจะ
ใชร้ะบบสินเชื�อกบัระบบเงินสดบางครั� งเงินสดตอ้ง
ใชเ้งินหมุนเวียน ดงันั�นลูกคา้จะพึงพอใจเมื�อสามารถ

ใชสิ้นเชื�อไดแ้ละสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของศิริเดช 
ผา่นจงัหาร (2548) ศึกษาเรื�องปัจจยัที�มีความสาํคญั
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการรักษาความสะอาด
ของลูกคา้ในเขตอาํเภอเมืองอุดรธานี ผลการศึกษา
พบว่าสาเหตุที� ลูกค้าเลือกใช้บริการธุรกิจบริการ
รักษาความสะอาดส่วนใหญ่ คือ มีราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพของงานและงบประมาณที�มีอยู ่และปัจจยัที�มี
ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากธุรกิจ
บริการรักษาความสะอาดเรียงตามลาํดบัความถี�มาก
ไปหาน้อย ดงันี�  ปัจจยัทางดา้นราคา ปัจจยัดา้น
บริการ ปัจจัยด้านสถานที�และช่องทางการจัด
จาํหน่าย และปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้น
บุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและปัจจยั
ทางดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายอยู่ในระดับมาก 
โดยเน้นสํานักงานที�ตั�งอยู่ในทาํเลที�สะดวก หาง่าย 
ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สายใจ สงเอียด 
(2550) ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญักบัช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบั
มาก และซึ� งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริโชติ 
บณัฑิต (2548, หนา้ 36) ที�ว่า ช่องทางการจดัจาํหน่าย
สินคา้และบริการ เป็นการเลือกใชช่้องทางการจดั
จาํหน่ายว่าจะใชกี้�ระดบัชั�น และแต่ระดบัชั�นจะมี
จาํนวนคนกลางมากน้อยกี�รายที�จะเพียงพอต่อการ
กระจายตัวสินค้าและบริการให้มีการเข้าไปอย่าง
ทั�วถึงกลุ่มลูกคา้ที�มีอยู่ในตลาดเป้าหมาย จะจดัตั�ง
สถานที�จดัจาํหน่ายบริเวณที�ไหน เวลาใดดี โกดงั
สินค้าสําหรับการกระจายที�รวดเร็วมากขึ�นควรมี
หรือไม่ วิธีการขนส่งสินคา้จะใชว้ิธีการใดที�จะทาํ
การขนยา้ยสินคา้จากโกดงัหรือโรงงานผลิตไปยงัคน
กลางทางการตลาดในระดบัต่าง ๆ และผูซื้�อที�ให้ได้
ความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภยั ประหยดัค่าใชจ่้าย 
และให้ไดป้ระสิทธิภาพของตน้ทุนสูงสุด สิ�งนี� จะ
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เป็นตัวช่วยเสริมให้การตลาดสินค้าและบริการ
สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งทั�วถึง  

การส่งเสริมการตลาด พบว่า ส่วนใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ สายใจ สงเอียด (2550) ผลการวิจยั 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับการ
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก องค์กรของผู ้
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่จะเนน้เรื�อง
การจดัรายการส่งเสริการขาย เช่น การเขา้ร่วม
กิจกรรมกบัลูกคา้เนื�องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เสมอ  
ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจบริการ ดา้นการส่งเสริม
การตลาดของพฒันา ศิริโชติบณัฑิต (2548, หนา้ 36) 
ว่าเป็นวิธีการติดต่อสื�อสารทางการตลาดจากผูผ้ลิต
หรือผูใ้หบ้ริการไปยงัผูซื้�อหรือผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ที�มี
อยู่ในตลาดไดรั้บรู้ถึงขอ้มูลการให้บริการที�มีอยู่ได ้
โดยมี กิจกรรมที�นํามาใช้สํ าห รับการส่ง เส ริม
การตลาดนั�นมีอยู่หลาย ๆ รูปแบบดว้ยกนัหรือที�
เรียกว่าส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด เช่น การ
เขา้ร่วมกิจกรรมกบัลูกคา้เนื�องในโอกาสพิเศษ การ
โฆษณาตามสื�อวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
หรือจะใชก้ารส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก 
แถม ชิงโชค ประกวดแข่งขนั คูปอง หรือการใชว้ิธี
ขายโดยพนักงานขายหรือผูใ้ห้บริการ หรือจะใช้
วิธีการประชาสัมพนัธ์และการให้ข่าว และจะใช้
วิธีการตลาดทางตรง เช่น การขายผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตการขายทางโทรทศัน์ และการส่ง
จดหมายเสนอขาย เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัแนวคิด
เกี�ยวกบัสิ�งที�ลูกคา้คาดหวงัจากงานบริการ  

ปัจจยัทางดา้นบุคลากร พบว่า ส่วนใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้าน
บุคลากรอยู่ในระดบัมาก โดยเนน้เรื�องพนกังานทาํ
ความสะอาดที�มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ซึ� งสอดคล้องกับ
แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ

บริการด้านบุคลากรของพฒันา ศิริโชติบณัฑิต 
(2548, หนา้ 38) ที�ว่า พนกังานบริการเป็นกุญแจ
สําคญัที�จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้การให้บริการของ
ลูกคา้ที�เขา้มาใชบ้ริการ และบุคคลอื�น ๆ ที�มีส่วน
ร่วมกบัสภาพแวดลอ้มการให้บริการต่าง ๆ รูปแบบ
ของบุคลากรบริการที�ดีจะมีคุณสมบติัที�ลูกคา้ไดพ้บ
และสัมผัสพนัก ง านบ ริการแล้ว รู้ สึ ก มีคว าม
ประทบัใจ เช่น การแต่งกายที�ดี รูปร่างหนา้ตา 
ทศันคติและพฤติกรรมที�จะทาํให้ลูกคา้มีการรับรู้สึก
ที�ดีจากการมาใชบ้ริการไปแลว้ ดงันั�น การนาํเสนอ
บริการด้วยพนักงานจะตอ้งมีการคดัเลือก การ
ฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจ และการทาํงานเป็นทีมที�
ดี  

ปัจจยัทางดา้นกระบวนการ พบว่า ส่วน
ใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับปัจจัย
ดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูใ้ชบ้ริการ
จะเนน้ความสาํคญัการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจบริการของ พฒันา ศิริโชติบณัฑิต 
(2548, หนา้ 38) ที�กล่าวว่า กระบวนการบริการเป็น
ขั�นตอนหรือวิธีการดาํเนินงานบริการของกิจการที�จะ
ส่งมอบบริการไปยงัลูกคา้ผ่านกิจกรรมการบริการ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะใชบุ้คคลหรืออุปกรณ์และสิ�งอาํนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ไปใหลู้กคา้เพื�อใหไ้ดรั้บบริการที�
ดีมีความประทบัใจ ดงันั�น รูปแบบกระบวนการ
ใหบ้ริการลูกคา้ตั�งแต่เริ�มตน้จนจบการใหบ้ริการตอ้ง
มีความกระชบั สั�น มีความรวดเร็วและยงัตอ้งจดัทาํ
กระบวนการบริการให้มีมาตรฐานเป็นแบบเดียวกนั 
เพราะสิ� งเหล่านี� เป็นส่วนประกอบที�จะทาํให้งาน
บริการมีกระบวนการที�เป็นมาตรฐาน มีขั�นตอนที�
ชดัเจน ง่ายต่อการเขา้มาใชบ้ริการของลูกคา้ รวมทั�ง
งานวิจยัของดิลก ประสานวรกิจกุล (2547) ศึกษา
เรื� องสภาพการดําเนินงานของธุรกิจให้บริการทาํ
ความสะอาด ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 
ในการดาํเนินงานดา้นการผลิตบริการทาํความสะอาด
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นั�นตอ้งมีการใชส้มุดบนัทึกการปฏิบติัหน้าที� การ
ป้องกนัความปลอดภยัของพนกังาน การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ ใชแ้บบประเมินผลงานการ
ควบคุมการปฏิบติังาน ให้ความสนใจถึงผลกระทบ
ต่อสิ�งแวดลอ้ม การใชคู่้มือการปฏิบติังาน การอบรม
บุคลากรในระหว่างการปฏิบติังาน การสรรหาและ
ทาํการซ่อมแซมบาํรุงเครื�องมืออุปกรณ์ มีการควบคุม
และการติดตามผลโดยใช้หัวหน้างานเป็นผูต้รวจ
พื�นที�รับผิดชอบไซตง์าน และสอดคลอ้งกบัแนวคิด
เรื� องกระบวนการสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกคา้
ของ ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หนา้ 111-112) 
ที�กล่าวว่า กระบวนการสร้างคุณภาพการบริการ
สามารถทาํได ้3 ช่วงดงันี�  1) ก่อนการใหบ้ริการ ช่วง
นี� เป็นช่วงก่อนที�ลูกค้าจะมาใช้บริการในครั� งแรก 
ผู ้บริหารธุรกิจที� ดีจะต้องใช้การสื� อสารให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายและถูกช่วงเวลา ให้ลูกคา้รับข่าวสาร
เกี�ยวกบัการบริการของธุรกิจพร้อมการส่งเสริมการ
ขายต่าง ๆ เพื�อชกัจูงใหลู้กคา้มาทดลองใชบ้ริการให้
ได ้แต่อยา่งไรกต็าม ช่วงนี� เป็นช่วงการสร้างมโนภาพ
ในใจของลูกคา้ ดงันั�นขอ้ความที�สื�อออกไปตอ้ง
ชดัเจน ไม่สร้างความคลุมเครือ ตอ้งเป็นจริงทุก
ประการ ไม่มีการหลอกลวงลูกคา้ซ่อนอยู ่ เพราะจะ
ทาํให้ลูกคา้ผิดหวงัและเลิกมาใชบ้ริการ 2) ขณะ
ให้บริการ ช่วงนี� เป็นช่วงที�สําคญัที�สุดที�ผูบ้ริหาร
จะตอ้งเอาใจใส่อยา่งมาก เนื�องจากเป็นช่วงของการ
พิสูจน์หรือทดสอบคุณภาพในการให้บริการของ
ธุรกิจ ช่วงนี� มีผลต่อความพึงพอใจและความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ ซึ� งเรียกว่า ช่วงแห่งการสร้าง
ความประทบัใจ (moment of truth) กล่าวคือ เป็นช่วง
ที�ผูใ้ห้บริการจะพบกับลูกค้า การสร้างความ
ประทบัใจจึงเกิดในช่วงนี� สูงสุด ในขณะเดียวกนั ช่วง
นี� เป็นช่วงที�ธุรกิจจะตอ้งแสดงฝีมือให้เห็นถึงการวาง
ตาํแหน่งบริการที�โดดเด่น ความแตกต่างของธุรกิจ 
แบรนด์เนมที�เด่นชดั และคุณภาพในการบริการอนั
ยอดเยี�ยม ซึ� งจะตอ้งเริ�มจากการตอ้นรับการใหบ้ริการ 

จนถึงการชาํระเงิน และการส่งลูกคา้เมื�อการบริการ
เสร็จสิ�น และ 3) หลงัให้บริการควรมีการติดตาม
ความพึงพอใจ รวมทั�งปัญหาต่าง ๆ ที�อาจจะเกิดจาก
การให้บริการเพื�อจะไดน้าํมาปรับปรุงให้มีคุณภาพ
ต่อไป อย่างน้อยการติดตามผลจะช่วยลดความไม่
พอใจของลูกคา้ลงไปได ้

ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ส่วน
ใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับปัจจัย
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนใหญ่
จะเนน้อุปกรณ์เครื�องใชส้ะอาดอยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งาน ซึ� งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นลกัษณะทางกายภาพของพฒันา 
ศิริโชติบณัฑิต (2548, หนา้ 38-39) ที�กล่าวว่า 
สิ�งแวดลอ้มดา้นต่างๆ ของการใหก้ารบริการแก่ลูกคา้
ที�ไดเ้ขา้มาใชบ้ริการกบักิจการตอ้งสร้างให้เกิดความ
สะดวกสบายต่อลูกคา้ เป็นสิ�งที�มองเห็นไดง่้ายหรือ
สามารถจับต้องหรือสัมผสัการได้รับบริการจาก
กิจการของลูกคา้ที�เป็นผูม้าใชบ้ริการได ้และนิติพล  
ภูตะโชติ (2549, หนา้ 179) ที�กล่าวว่า ผูใ้ชบ้ริการ
จะตอ้งไดรั้บความปลอดภยัในการใชบ้ริการ ไม่เสี�ยง 
ไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลงั ไม่ผิดพลาดจาก
การทาํงานของพนกังานใหบ้ริการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผู ้วิ จัย มีข้อ เสนอแนะเพื�อนําไปใช้เ ป็น
แนวทางในการประกอบธุรกิจบริการรักษาความ
สะอาด ดงันี�  

1. ดา้นบริการ ธุรกิจรับเหมาทาํความสะอาด
ควร เน้นการปฏิบั ติ ง าน ที� มี รู ปแบบบ ริก าร ที�
หลากหลาย มีการปฏิบติังานที�รวดเร็วทนัตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ และรวมถึงการมีระบบบริการ
หลงัการขาย การติดตามผลการปฏิบติังานดว้ย 

2. ดา้นราคา การกาํหนดเงื�อนไขราคา
ค่าบริการ เพราะว่าการแข่งขนัของธุรกิจรับเหมาทาํ
ความสะอาดในปัจจุบนันิยมใช้กลยุทธ์ราคาโดยให้
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สินเชื�อเพื�อเป็นการดึงดูดให้ลูกคา้หันมาใช้บริการ 
และควรมีระบบการให้สินเชื�อตลอดจนกําหนด
ระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อที�ชดัเจน 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ธุรกิจ
รับเหมาทาํความสะอาดควรเปิดใหบ้ริการทุกวนั ควร
เนน้การมีช่องทางที�ใหลู้กคา้สามารถติดต่อเพื�อขอรับ
บริการไดห้ลายทาง และสาํนกังานควรตั�งอยูใ่นทาํเล
ที�สะดวกหาง่าย  โดยเฉพาะการมี เจ้าหน้าที� ฝ่าย
การตลาดเขา้ไปติดต่อและเสนอบริการให้กบัลูกคา้
ถึงสถานที�ปฏิบติังาน และเนื�องจากปัจจุบนัมี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื�อสาร 
ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสําคญักับการติดต่อ
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเวบ็ไซตด์ว้ย เพื�อเป็นการ
อาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ที�จะใช้บริการและ
ติดต่อสอบถามเกี�ยวกบังานบริการทาํความสะอาด
และงานที�เกี�ยวขอ้ง 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ธุรกิจรับเหมา
ทาํความสะอาดควรทาํการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผา่นสื�อ เช่น วิทย ุเวบ็ไซต ์หนงัสือหรือวารสารต่างๆ 
เพื�อเป็นการแจง้ข่าวสารไปสู่กลุ่มลูกคา้ และเป็นการ
เน้นย ํ� าให้ลูกค้าได้รับทราบเกี�ยวกับชื�อเสียงของ
บริษทั รวมทั�งบริการต่างๆ และนอกจากนั�นควรจดั
ใหมี้กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เช่น การมีส่วนลด
พิเศษ การแถมบริการอื�นๆ ร่วมดว้ย ควรมีการเสนอ
ราคาเป็นแพคเกจควบคู่กบับริการอื�น เพื�อให้ลูกคา้
รู้สึกวา่ถา้ใชบ้ริการควบคู่กนั จะไดใ้นอตัราค่าบริการ
ที�ถูกลง เป็นตน้ และควรเน้นให้มีการเขา้ร่วม
กิจกรรมกบัลูกคา้เนื�องในโอกาสพิเศษต่างๆ อย่าง
สมํ�าเสมอ 

5. ดา้นบุคลากร พนกังานของธุรกิจรับเหมา
ทําความสะอาดเป็นหัวใจที�สําคัญอย่างยิ�งของผู ้
ประกอบธุรกิจในดา้นนี�  เนื�องจากเป็นผูที้�สัมผสักบั
ลูกคา้โดยตรง เป็นขั�นตอนที�จะสร้างความประทบัใจ
ใหเ้กิดขึ�นกบัผูใ้ชบ้ริการ ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาทาํ
ความสะอาดจึงควรให้ความสําคญักับปัจจัยด้านนี�

เป็นอยา่งมาก ซึ� งการเนน้การปฏิบติังานที�มีคุณภาพ
นั� นก็ต้องเน้นการมีพนักงานทําความสะอาดที� มี
คุณภาพเช่นเดียวกนั เพราะฉะนั�นธุรกิจรับเหมาทาํ
ความสะอาดจึงควรคดัเลือกพนกังานทาํความสะอาด
ที�มีใจรักการบริการ มีมนุษยสัมพนัธ์ เตม็ใจบริการ 
รักความสะอาด มีความซื�อสัตย ์ สุขมุรอบคอบ ตรง
ต่อเวลา มีความขยนั แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 
และควรมีการฝึกอบรมขั�นตอนการปฏิบติังานต่างๆ 
และอบรมเพิ�มทกัษะอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหพ้นกังาน
มีความรู้ ความชาํนาญในการปฏิบติังานในแต่ละ
หนา้ที� รวมทั�งมารยาทในการใหบ้ริการ การแต่งกาย
ดว้ย และควรทาํการประเมินผลการปฏิบติังานเป็น
ระยะ ๆ เพื�อให้งานมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ
และความคาดหวงัของลูกคา้ ทาํให้ลูกคา้หรือ
ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจและอยากกลบัมาใช้
บริการอีก 

6. ดา้นกระบวนการ ธุรกิจรับเหมาทาํความ
สะอาด ควรมีการทาํงานที�เป็นระบบและควรมี
แบบฟอร์มการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
ชัดเจนนาํเสนอต่อผูว้่าจ้าง เน้นการให้บริการที�
รวดเร็วและตรงต่อเวลา ปฏิบติังานเสร็จทนัตาม
กาํหนดเวลา ขณะที�ปฏิบติังานก็ปฏิบติังานอยา่งเป็น
ระบบ เนน้การทาํงานเป็นทีม มีหวัหนา้งานควบคุม
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความ
สะอาดอย่างสมํ�าเสมอ มีการปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องอยา่งรวดเร็ว และควรให้ผูว้่าจา้งมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการปฏิบติังานดว้ย และที�สาํคญั
คือการอาํนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ใหผู้ว้า่จา้งรู้สึกวา่สะดวก รวดเร็วดว้ย 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ธุรกิจรับเหมา
ทาํความสะอาดควรจัดให้มีอุปกรณ์ เครื� องมือ
เคมีภณัฑที์�ใชใ้นการทาํความสะอาดที�มีคุณภาพและ
ไดม้าตรฐาน รวมถึงมีความทนัสมยั มีประสิทธิภาพ 
ประหยดัเวลา การนาํวสัดุที�ใชใ้นการทาํความสะอาด
ที�ไม่เกิดมลพิษกบัผูใ้ช ้อาคาร 
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สถานที� และสิ�งแวดลอ้ม และที�สาํคญัเครื�องมือก็ตอ้ง
สะอาด มีสภาพพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา 
นอกจากนั�น ควรจดัสถานที� สํานกังานของธุรกิจ
รับเหมาทาํความสะอาดใหดู้สะอาด มีความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย สวยงามเพื�อเพิ�มความมั�นใจ 
น่าเชื�อถือ และไวใ้จในการใชบ้ริการเพิ�มมากขึ�น 
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การใช้บริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกระหว่างเส้นทาง 

ตลาดไทและภาคเหนือของประเทศไทย 
Truck Rental Services for the Transportation of Goods Between Tai Market and the 

Northern Region of Thailand1 
 

                                                                                                                                                              อภิญญา  พงษน์อก*   

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสํารวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคล (2) การใชบ้ริการขนส่งสินคา้โดย
รถบรรทุก (3) ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการใชบ้ริการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก (4) เปรียบเทียบการใชบ้ริการขนส่ง
สินคา้โดยรถบรรทุก  เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยัคือ  ผูใ้ช้บริการ
ขนส่งสินคา้ในตลาดไทโดยรถบรรทุกในเส้นทางตลาดไทและภาคเหนือของประเทศไทย  จาํนวน 510 คน กลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 222  คน  สถิติที�ใช้ในการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test  
ผลการวิจยัพบวา่ (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ34-38 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี สินคา้ที�
ขนส่งคือ ผกั และมีรายไดต่้อเดือน 10,000-15,000 บาท (2) ส่วนใหญ่รับรู้เกี�ยวกบัการขนส่งสินคา้จากเจา้ของตลาด 
ในการใชร้ถบรรทุกสินคา้จะติดต่อผา่นตวัแทนของบริษทัขนส่ง  ใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทุกวนั ราคาที�เหมาะกบัการ
ขนส่งสินคา้ในแต่ละเที�ยวตํ�ากว่า 2,000 บาท และใช้รถบรรทุกประเภทรถตูค้อนเทนเนอร์ในการขนส่งสินคา้        
(3) โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกในเส้นทางตลาดไท
และภาคเหนือของประเทศไทยอยู่ในระดบัมาก  (4) สินคา้ขนส่งที�แตกต่างกนัความคิดเห็นต่อการบริการขนส่ง
สินคา้โดยรถบรรทุกแตกต่างกนั ยกเวน้ สถานภาพและรายไดต่้อเดือนที�แตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการบริการ
ขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกไม่แตกต่างกนั 
 
คาํสําคญั :  การใชบ้ริการขนส่งสินคา้, รถบรรทุกระหวา่งเส้นทางตลาดไทและภาคเหนือของประเทศไทย 
 
Abstract 
 This survey research on truck rental services for the transportation of goods between Tai Market 
and the northern region of Thailand aims to study: the personal factors of respondents, customer behavior in 
using the truck rental services, opinions on the truck rental services provided, and the relation between such 
personal factors and opinions. Questionnaires were used to gather data from the sample group of 222  
 
 
 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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selected from the population of 510 users of truck rental services for the transportation of goods between 
Tai Market and the northern region of Thailand. Statistics used in analyzing the data were percentage, 
means, standard deviations, t-test and F-test values. The findings revealed that: the majority of 
respondents were single males, aged 34-38 years, held bachelor’s degree, and earned monthly incomes of 
10,000-15,000 baht; most of the respondents learned about the truck services from market owners, used 
the container truck rental services on a daily basis through truck agents and were charged less than 2,000 
baht per shipment of vegetables; the overall level of opinions on the truck rental services provided were 
high with the level of importance from high to low as: service charges, physical elements, service 
personnel, promotion, service process, and channels of distribution; differences in personal factors of 
respondents resulted in varying opinions on the truck rental services provided except for marital status and 
monthly incomes which showed no impact at all.  
 
Keywords:  truck rental services, transportation of goods, Tai Market, Northern Region of Thailand 
 
ความนํา 

ปัจจุบันการขนส่งโดยรถบรรทุกเป็นอีก
ทางเลือกหนึ� งที�สําคญัในการขนถ่ายลาํเลียงสินคา้ 
ธุรกิจบริการขนส่งสินคา้ เส้นทางถนนเริ�มมีบทบาท
ในการขนถ่ายสินคา้ รถบรรทุกจึงเป็นหัวใจสําคญั
ประการหนึ�งในการตอบสนองเพื�อให้ลูกคา้มีโอกาส
ไดรั้บสินคา้ที�รวดเร็ว กระจายสินคา้ไดท้ั�วถึง สินคา้มี
การเคลื�อนไหวเร็ว  มีข้อมูลในการตัดสินใจเพื�อ
ปรับตวัไดร้วดเร็วขึ�น ช่วยลดตน้ทุนได ้และเพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 

ลอจิสติกส์ (logistics) เป็นระบบที�เกี�ยวขอ้ง
กบัช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นกิจกรรมเกี�ยวกบัการ
เคลื�อนย้ายสินค้าและบริการจากผู ้ผลิตไปถึงมือ
ผูบ้ริโภค รวมทั�งขั�นตอนการเตรียมวตัถุดิบและการ
เก็บรักษาสินคา้คงคลัง การนําสินคา้และบริการที�
ลูกค้าต้องการไปย ังสถานที� ที� ถูกต้องในเวลาที�
เหมาะสมสร้างความพอใจสูงสุดให้ลูกค้าโดยที�
กิจการจะได้รับผลกําไร หรือประหยดัค่าใช้จ่าย 
เนื�องจากการบริการจดัการที�มีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั
การแข่งขันเรื� องของเวลา  การตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ วตัถุดิบ และสินคา้จะตอ้งถูกส่ง

ตามกาํหนดถูกตอ้งตามสถานที�และวนัเวลาที�กาํหนด
ดว้ยการจดัการลอจิสติกส์ 

การจดัการวตัถุดิบและช่องทางการขนส่งที�
เหมาะสมต้องสามารถจัดการความสูญเปล่าที�จะ
เกิดขึ�น รวมถึงการลดเวลาในการเคลื�อนยา้ยและ
สร้างความคล่องตวัเป็นอย่างดี การบริหารจัดการ
ระบบลอจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพย่อมทําให้
ต้นทุนในเ รื� องการเคลื� อนย้าย  การขนส่ง  การ
คลงัสินคา้ การรักษาสินคา้ตํ�า และสามารถต่อสู้กบั
คู่แข่งขนั ยืนหยดัอยู่ในตลาดที�มีการแข่งขนัรุนแรง
ไดห้รือพูดอีกนยั การจดัการระบบลอจิสติกส์ที�ดีจะ
เป็นหนึ� งในหนทางแห่งความเป็นเลิศของธุรกิจ
นั�นเอง  

เ นื� อ ง จ า ก ปั จ จุ บั น ก า ร เ ติ บ โ ต ทั� ง
ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมของประเทศไทย
สามารถผลักดันให้การเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ และในภูมิภาคสามารถเจริญเติบโตเป็น
อยา่งมาก ส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการดา้นแรงงานมาก
ขึ� น จึงทําให้ปริมาณความต้องการสินค้าอุปโภค
บริโภคของใชเ้พิ�มสูงขึ�น 
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การดําเนินการด้านบริการขนส่งโดยรถบรรทุก
ระหว่างเส้นทางตลาดไทและภาคเหนือมีปัจจยัทาํให้
เกิดความซับซ้อนอยู่มาก และมีปัจจยัต่างๆ ในการ
ตดัสินใจของผูใ้ช้ในการเลือกใช้บริการการขนส่ง
โดยรถบรร ทุกแทนการขนส่งทาง เค รื� อ ง บิน 
กระบวนการเหล่านี� เป็นสิ�งที�ผูศึ้กษามีความสนใจที�
จะศึกษา การใช้บริการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก
ระหว่างเส้นทางตลาดไทและภาคเหนือของประเทศ
ไทย  ปัญหาการวิ จัย  ผู ้วิ จัยอยากทราบได้แ ก่                    
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลผูใ้ช้บริการรถบรรทุกมี
อะไรบา้ง (2) การขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกผูใ้ชใ้ห้
ความสาํคญัในระดบัใด 3) มีความแตกต่างกนัในการ
บริการขนส่งดว้ยรถบรรทุกจริงหรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม  

2. เพื�อศึกษาการใชบ้ริการขนส่งสินคา้โดย
รถบรรทุกของผูต้อบแบบสอบถาม  

3. เพื�อศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกับการใช้
บริการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกในเส้นทางตลาด
ไทและภาคเหนือของประเทศไทย  

4. เพื�อเปรียบเทียบการใช้บริการขนส่ง
สินค้าโดยรถบรรทุกในเส้นทางตลาดไทและ
ภาคเหนือของประเทศไทยจาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

ข้อมูลทั�วไปของผูใ้ช้บริการรถบรรทุกที�
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริการขนส่งสินคา้
โดยรถบรรทุกในเส้นทางตลาดไทและภาคเหนือ
แตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

ก า ร วิ จั ย นี�  เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง สํ า ร ว จ                
มีเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  กลุ่ม
ตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยัคือ  ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้

การบริการของรถบรรทุก 
ได้แก่ 
1.ดา้นการใหบ้ริการขนส่ง
สินคา้  

2.ดา้นค่าขนส่ง   
3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5.ดา้นบุคลากรที�ใหบ้ริการ  
6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
7.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ
 
 

ข้อมูลทั�วไปของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่  
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5.ตาํแหน่งงาน  
6. สินคา้ที�ขนส่ง  
7.รายไดต่้อเดือน 
 
 ข้อมูลพฤติกรรมการ
ใช้บริการ 
1.การรับรู้ขอ้มูล   
2.การติดต่อบริการ   
3.ความถี�ที�ใชบ้ริการ   
4.ราคาในการบริการ  
5.ประเภทรถที�ใช้
บรรทุกสินคา้  
6.ผูมี้อิทธิพลในการใช้
บริการรถบรรทุก 
 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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มีเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  กลุ่ม
ตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยัคือ  ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้

การบริการของรถบรรทุก 
ได้แก่ 
1.ดา้นการใหบ้ริการขนส่ง
สินคา้  

2.ดา้นค่าขนส่ง   
3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
5.ดา้นบุคลากรที�ใหบ้ริการ  
6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
7.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ
 
 

ข้อมูลทั�วไปของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่  
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5.ตาํแหน่งงาน  
6. สินคา้ที�ขนส่ง  
7.รายไดต่้อเดือน 
 
 ข้อมูลพฤติกรรมการ
ใช้บริการ 
1.การรับรู้ขอ้มูล   
2.การติดต่อบริการ   
3.ความถี�ที�ใชบ้ริการ   
4.ราคาในการบริการ  
5.ประเภทรถที�ใช้
บรรทุกสินคา้  
6.ผูมี้อิทธิพลในการใช้
บริการรถบรรทุก 
 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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ในตลาดไทโดยรถบรรทุกในเส้นทางตลาดไทและ
ภาคเหนือของประเทศไทย  จาํนวน 510 คน ผูว้ิจยัจึง
ใช้สูตรคาํนวณกลุ่มตวัอย่างที�เหมาะสมไดจ้ากสูตร
คํานวณของทาโร่ยามาเน่   ได้จํานวน  222  คน  
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผล
ดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t และ F   
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1 .  ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ร้อยละ 65.3  อายุ 34-38 ปี ร้อยละ 30.2 มี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 52.3 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  ร้อยละ  36.0  สินค้าที�ขนส่งคือ  ผัก               
ร้อยละ 29.7 และมีรายได้ต่อเดือน 10,000-15,000 
บาท ร้อยละ 33.8   

2. การใชบ้ริการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้เกี�ยวกบัการ
ขนส่งสินคา้จากเจา้ของตลาด ร้อยละ 26.6 ในการใช้
รถบรรทุกสินค้าจะติดต่อผ่านตัวแทนของบริษัท
ขนส่ง ร้อยละ 46.8   ใช้บริการขนส่งสินคา้ทุกวนั 
ร้อยละ 34.2  ราคาที�เหมาะกบัการขนส่งสินคา้ในแต่
ละเที�ยวตํ�ากว่า 2,000 บาท ร้อยละ 48.2  และใช้
รถบรรทุกประเภทรถตูค้อนเทนเนอร์ในการขนส่ง
สินคา้ ร้อยละ 27.9    

3. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการใชบ้ริการขนส่ง
สินค้าโดยรถบรรทุกในเส้นทางตลาดไทและ
ภาคเหนือของประเทศไทย   โดยภาพรวมผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริการขนส่ง
สินค้าโดยรถบรรทุกในเส้นทางตลาดไทและ
ภาค เห นือของประ เทศไทยอยู่ ในระดับมาก                 
( X =4.06) โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของการบริการ
ขนส่งสินคา้ จากมากไปหาน้อย ดังนี�  ด้านราคาค่า
ขน ส่ ง  ( X =4 . 3 0 )  ด้านลักษณะทางกายภาพ                

( X =4.21) ดา้นบุคลากรที�ให้บริการ ( X =4.12) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ( X =4.10) ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ ( X =4.07) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  
( X =3.99)และดา้นการใหบ้ริการขนส่ง ( X =3.63) 

4. เปรียบเทียบการใช้บริการขนส่งสินคา้
โดยรถบรรทุกในเส้นทางตลาดไทและภาคเหนือของ
ประเทศไทยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สินค้าที�ขนส่งที�แตกต่างกัน
ความ คิด เ ห็น ต่อการบ ริการขนส่ ง สินค้า โดย
รถบรรทุกแตกต่างกนั ยกเวน้ สถานภาพและรายได้
ต่อเดือนที�แตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการบริการ
ขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกไม่แตกต่างกนั 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยัมีประเด็นที�น่าสนใจนํามา
อภิปราย ดงันี�  

1. ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความคิดเห็นต่อการใช้
บริการขนส่งสินคา้โดยรวมทั�ง 7 ดา้น คือ ด้านการ
ให้บริการขนส่ง ดา้นราคาค่าขนส่ง ดา้นช่องทางการ
จัดจําหน่าย  ด้านส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคคลที�
ให้บริการ  ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ เมื�อพิจารณารายประเด็นสรุป
ไดด้งันี�  
 1.1 ดา้นการใหบ้ริการขนส่ง ผูใ้ชบ้ริการ
มีระดบัการใชบ้ริการดา้นการให้บริการขนส่งอยู่ใน
ระดับมาก  โดยพบว่า  ผู ้ใช้บริการมีระดับการใช้
บริการด้านการบริการขนส่ง ให้การบริการที�ครบ
วงจร ความหลากหลายในการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั
มาก และความมีชื�อเสียงของบริษทัไดรั้บการยอมรับ
มีการใช้บริการมากโดยมีค่าเฉลี� ยสูง  เนื� องจาก
ผู ้ใช้บริการขนส่งสินค้าต้องการความปลอดภัย
ในขณะขนส่งสินคา้ซึ� งมีระยะทางที�ไกล และมีการ
บริการที� มี เครือข่ายครอบคลุมครบวงจรเพื�อจะ
สามารถดาํเนินการขนส่งให้ไปถึงปลายทางได้เร็ว
ที�สุดซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของมณัฑนา เล็ก
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สมบูรณ์  (2547) ที� ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ในเขตจงัหวดักาฬสินธุ์โดย
พบวา่ดา้นการบริการขนส่งมีความพึงพอใจในการใช้
บริการขนส่งสินคา้มากที�สุด 
 1.2  ด้านราคาค่าขนส่ง ผู ้ใช้บริการมี
ระดับการใช้บริการด้านราคาค่าขนส่งอยู่ในระดับ
มาก โดยพบว่า ผู ้ใช้บริการมีระดับการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการดา้นราคาค่าขนส่ง อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ประกอบดว้ย ค่าบริการขนส่ง โดยค่าธรรมเนียม
ในการบริการ เช่น การเดินพิธีการ ค่าบริการขนส่ง
คิดตามนํ�าหนกั อยูใ่นระดบัมากที�สุด และบริการมาก
เช่นเดียวกนั ค่าบริการขนส่งคิดตามจาํนวนปริมาณ
สินคา้มีการใช ้เนื�องจากราคาของการขนส่งนั�นเป็น
ตน้ทุนที�สําคญัในการดาํเนินกิจการของผูใ้ช้บริการ 
ซึ� งผู ้ใช้บริการขนส่งสินค้าจะให้ความสําคัญเป็น
สําคญั หากค่าขนส่งมีราคาสูงตน้ทุนของสินคา้ก็จะ
สูงทาํให้ราคาสินคา้สูงขึ�นมีผลอาจทาํให้สินคา้ขาย
ไม่ได ้และมีกาํไรน้อย ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของธญัญาลกัษณ์ สังขล์าํใย (2540) ที�ไดศึ้กษา ปัจจยั
ที�มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ที�ใชบ้ริการขนส่ง
สินคา้ บริษทั ทีเอ็ที ซึ� งจากการศึกษาพบว่าปัญหา
ดา้นราคามีความสาํคญัมากที�สุดต่อการพึงพอใจของ
ลูกคา้  
 1.3 ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ผูใ้ชบ้ริการ
มีระดบัการใชบ้ริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่
ในระดบัมากทุกประเด็น โดยประเด็นยอ่ยอนัดบัแรก 
สามารถติดต่อในการใชบ้ริการไดง่้าย นั�นเป็นเพราะ
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
กบัผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้เพื�อคอยสอบถาม ติดตาม
สถานะของสินคา้ ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยั
ของ ปริญญ์ธร ศรีช่วงโชติ (2551) จากการศึกษา
พบว่าด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นปัจจัยที�
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาดใชบ้ริการ
มีระดบัการใชบ้ริการดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่น

ระดบัมากทุกประเด็นและในประเด็นย่อย และรอง
ให้ความสําคญักับด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
ให้ของขวญักํานัลในช่วงเทศกาล ทั� งนี� เป็นเพราะ
ธุรกิจการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจที�แข่งขันในด้าน
ความรวดเร็ว ความปลอดภัยการบริการมากกว่า 
ดังนั� น การส่งเสริมการตลาดจึงไม่จําเป็นต่อการ
ตัดสินใจของผู ้ใช้บริการขนส่งสินค้ามากนัก ซึ� ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑนา เล็กสมบูรณ์ 
(2547) ที�ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ
ขนส่งสินคา้ในเขตจงัหวดักาฬสินธุ์โดยพบว่าด้าน
การส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 1.5 ดา้นบุคคลที�ใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการมี
ระดับการใช้บริการด้านบุคคลที�ให้บริการอยู่ใน
ระดบัมาก ทุกประเด็นโดยเน้นความสําคญัมากกบั
พนกังานอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ เนื�องจาก
การบริการขนส่งนั�นเป็นงานบริการและอาศยัความ
ชาํนาญการในการใหบ้ริการ เขา้ใจถึงขั�นตอนในการ
บริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุสรณ์ กยัวิกยั
กําเนิด (2545) ได้ศึกษาปัจจัยในด้านธุรกิจของผู ้
ส่งออกพบว่าปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ 
ประกอบด้วย  ความปลอดภัย  การตอบสนอง 
ความสามารถในการให้บริการ มนุษยส์ัมพนัธ์ความ
เขา้ใจในผูใ้ชบ้ริการ  
 1.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้หบ้ริการ
มีระดบัการใชบ้ริการดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่น
ระดับมากทุกประเด็น โดยพบว่า สถานที�จัดเก็บ
สินค้า มีความปลอดภัยสะดวกและเหมาะสม 
เนื�องจากผูใ้ช้บริการขนส่งสินคา้ตอ้งการขนส่งที�มี
สถานที�จดัเก็บปลอดภยั และเหมาะสมทาํให้สินคา้
ไม่สูญหายและคงสภาพเดิม ซึ� งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ มณัฑนา เลก็สมบูรณ์ (2547) ที�ไดศึ้กษา
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งสินค้าในเขต
จงัหวดักาฬสินธุ์ โดยพบว่าดา้นลกัษณะกายภาพนั�น
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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สมบูรณ์  (2547) ที� ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ในเขตจงัหวดักาฬสินธุ์โดย
พบวา่ดา้นการบริการขนส่งมีความพึงพอใจในการใช้
บริการขนส่งสินคา้มากที�สุด 
 1.2  ด้านราคาค่าขนส่ง ผู ้ใช้บริการมี
ระดับการใช้บริการด้านราคาค่าขนส่งอยู่ในระดับ
มาก โดยพบว่า ผู ้ใช้บริการมีระดับการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการดา้นราคาค่าขนส่ง อยูใ่นระดบัมากทุก
ขอ้ประกอบดว้ย ค่าบริการขนส่ง โดยค่าธรรมเนียม
ในการบริการ เช่น การเดินพิธีการ ค่าบริการขนส่ง
คิดตามนํ�าหนกั อยูใ่นระดบัมากที�สุด และบริการมาก
เช่นเดียวกนั ค่าบริการขนส่งคิดตามจาํนวนปริมาณ
สินคา้มีการใช ้เนื�องจากราคาของการขนส่งนั�นเป็น
ตน้ทุนที�สําคญัในการดาํเนินกิจการของผูใ้ช้บริการ 
ซึ� งผู ้ใช้บริการขนส่งสินค้าจะให้ความสําคัญเป็น
สําคญั หากค่าขนส่งมีราคาสูงตน้ทุนของสินคา้ก็จะ
สูงทาํให้ราคาสินคา้สูงขึ�นมีผลอาจทาํให้สินคา้ขาย
ไม่ได ้และมีกาํไรน้อย ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของธญัญาลกัษณ์ สังขล์าํใย (2540) ที�ไดศึ้กษา ปัจจยั
ที�มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ที�ใชบ้ริการขนส่ง
สินคา้ บริษทั ทีเอ็ที ซึ� งจากการศึกษาพบว่าปัญหา
ดา้นราคามีความสาํคญัมากที�สุดต่อการพึงพอใจของ
ลูกคา้  
 1.3 ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ผูใ้ชบ้ริการ
มีระดบัการใชบ้ริการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่
ในระดบัมากทุกประเด็น โดยประเด็นยอ่ยอนัดบัแรก 
สามารถติดต่อในการใชบ้ริการไดง่้าย นั�นเป็นเพราะ
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
กบัผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้เพื�อคอยสอบถาม ติดตาม
สถานะของสินคา้ ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยั
ของ ปริญญ์ธร ศรีช่วงโชติ (2551) จากการศึกษา
พบว่าด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นปัจจัยที�
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาดใชบ้ริการ
มีระดบัการใชบ้ริการดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่น

ระดบัมากทุกประเด็นและในประเด็นย่อย และรอง
ให้ความสําคญักับด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
ให้ของขวญักํานัลในช่วงเทศกาล ทั� งนี� เป็นเพราะ
ธุรกิจการขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจที�แข่งขันในด้าน
ความรวดเร็ว ความปลอดภัยการบริการมากกว่า 
ดังนั� น การส่งเสริมการตลาดจึงไม่จําเป็นต่อการ
ตัดสินใจของผู ้ใช้บริการขนส่งสินค้ามากนัก ซึ� ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑนา เล็กสมบูรณ์ 
(2547) ที�ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ
ขนส่งสินคา้ในเขตจงัหวดักาฬสินธุ์โดยพบว่าด้าน
การส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 1.5 ดา้นบุคคลที�ใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการมี
ระดับการใช้บริการด้านบุคคลที�ให้บริการอยู่ใน
ระดบัมาก ทุกประเด็นโดยเน้นความสําคญัมากกบั
พนกังานอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ เนื�องจาก
การบริการขนส่งนั�นเป็นงานบริการและอาศยัความ
ชาํนาญการในการใหบ้ริการ เขา้ใจถึงขั�นตอนในการ
บริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุสรณ์ กยัวิกยั
กําเนิด (2545) ได้ศึกษาปัจจัยในด้านธุรกิจของผู ้
ส่งออกพบว่าปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ 
ประกอบด้วย  ความปลอดภัย  การตอบสนอง 
ความสามารถในการให้บริการ มนุษยส์ัมพนัธ์ความ
เขา้ใจในผูใ้ชบ้ริการ  
 1.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้หบ้ริการ
มีระดบัการใชบ้ริการดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่น
ระดับมากทุกประเด็น โดยพบว่า สถานที�จัดเก็บ
สินค้า มีความปลอดภัยสะดวกและเหมาะสม 
เนื�องจากผูใ้ช้บริการขนส่งสินคา้ตอ้งการขนส่งที�มี
สถานที�จดัเก็บปลอดภยั และเหมาะสมทาํให้สินคา้
ไม่สูญหายและคงสภาพเดิม ซึ� งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ มณัฑนา เลก็สมบูรณ์ (2547) ที�ไดศึ้กษา
ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการขนส่งสินค้าในเขต
จงัหวดักาฬสินธุ์ โดยพบว่าดา้นลกัษณะกายภาพนั�น
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 1 . 7  ด้านกระบวนการให้บ ริการ  ผู ้
ใหบ้ริการมีการใชบ้ริการดา้นกระบวนการใหบ้ริการ
อยู่ในระดบัมาก ทุกประเด็น โดยพบว่าระดบัการใช้
บริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยให้ความสําคญั
เกี�ยวกบัความถูกตอ้งแม่นยาํไม่มีความบกพร่องใน
การบริการ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปริญญ์
ธร  ศรีช่วงโชติ (2551) ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีการใช้บริการด้านกระบวนการ
บริการอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผูใ้ช้บริการมีการใช้บริการขนส่งสินคา้ 
โดยรถบรรทุกผูต้อบแบบสอบถามเป็นสําคญัมาก
เป็นอนัดับแรก ได้แก่ ด้านราคาในการขนส่ง เป็น
ตน้ทุนที�สําคญัในการดาํเนินกิจการของผูใ้ช้บริการ 
หากค่าขนส่งมีราคาสูงตน้ทุนของสินคา้ก็จะสูงทาํให้
ราคาสินคา้สูงขึ�นมีผลอาจทาํใหสิ้นคา้ขายไม่ได ้และ
มีกาํไรนอ้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปริญญ์
ธร  ศรีช่วงโชติ (2551) ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

  
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจยัในครั� งนี� สามารถนาํไปปรับใช้
ในการพัฒนาการบริหารจัดการของผู ้ให้บริการ
ขนส่งสินคา้โดยบรรทุกเส้นทางตลาดไทย-ภาคเหนือ
ของประเทศไทย ดงันี�   
 1. ดา้นการให้บริการขนส่ง ควรเพิ�มการ
ประกนัสินคา้สูญหายและการชาํรุดเสียหายโดยการ
เพิ�มมูลค่าวงเงินการรับประกันสินคา้มีการติดตาม
สินคา้ของผูใ้ช้บริการหากเกิดความผิดพลาดล่าช้า
ในขณะขนส่งสินคา้เพื�อให้เกิดการสูญหายและการ
ชาํรุดเสียหายน้อยที�สุด และให้บริการที�ครบวงจร 
เช่น  การเสนอการบริการที�ครอบคลุมกับความ
ตอ้งการของลูกคา้  
 2. ดา้นราคาค่าขนส่ง ควรกาํหนดค่าบริการ
ขนส่ง และค่าธรรมเนียมในการบริการ เช่น ไม่ควรมี
การปรับเปลี�ยนราคาค่าขนส่งบ่อยเกินไปและควร

ควบคุมราคาให้เหมาะสม ปรับราคาค่านํ� ามนัไม่ให้
สูงมาก หากราคานํ� ามนัตลาดโลกลดราคานํ� ามนัที�
กําหนดก็จะต้องลดลงไปด้วย  และควรกําหนด
ค่าธรรมเนียมการเดินพิธีการใหมี้ความเหมาะสม 
 3 .  ด้าน ช่องทางการจัดจําหน่ าย  ควร
จัดระบบการทํางานให้สามารถติดต่อในการใช้
บริการได้ง่ายมีช่องทางในการติดต่อที�หลากหลาย 
เช่น มีพนักงานรับโทรศพัท์เพียงพอไม่ให้ลูกคา้รอ
สายนาน  สามารถติดต่อทางอินเทอร์เน็ตและมี
พนกังานรับเรื�องให้ความช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วการ
บริการตอ้งสามารถติดต่อได ้24 ชั�วโมง  มีพนกังาน
ลูกค้าสัมพันธ์ ที�สามารถให้ความช่วยเหลือแก่
ผูใ้ช้บริการได้ทนัทีและติดต่อได้ตลอดเวลา และมี
จํานวนศูนย์กระจายสินค้าครอบคลุมกับความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์และมีส่วนลดพิเศษสําหรับส่งสินคา้
ชนิดพิเศษเฉพาะ อาจมีการจัดโปรโมชั�นให้ราคา
พิเศษสําหรับสินค้าขนาดใหญ่  ให้ของขวัญหรือ
รางวลัเพื�อดึงดูดให้ผูใ้ช้บริการที�ยงัไม่เคยใชบ้ริการ
ไดเ้ขา้มาลองใชบ้ริการ  
 5. ดา้นบุคคลที�ให้บริการ พนกังานควรมี
ความรู้ความชาํนาญมีความพร้อมที�จะใหบ้ริการ และ
พนกังานที�ใหบ้ริการมีมิตรไมตรี หนา้ตายิ�มแยม้  
เต็มใจที�จะให้บริการ ทั� งนี�  ทางบริษทัผูใ้ห้บริการ
ขนส่งต้องมีการอบรมและฝึกหัดให้พนักงานมี
ความรู้ความชาํนาญในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ 
 6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ควรมีสถานที�
จดัเก็บสินคา้ที�มีความปลอดภยัสะดวก และอุปกรณ์
การขนส่งควรมีความทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
เพื�อที�จะทาํใหสิ้นคา้ไม่ชาํรุดเสียหายก่อนถึงมือผูรั้บ  
 7. ดา้นกระบวนการให้บริการ ควรเพิ�ม
ความถูกตอ้งแน่นอน ไม่มีความบกพร่องในขั�นตอน
กระบวนการบริการ และการบริการที�เป็นมาตรฐาน
ตรงต่อเวลาซึ� งผูใ้ห้บริการขนส่งเองจะตอ้งมีความ
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พร้อมในการให้บ ริการในด้านบุคลากร  และ
ทรัพยากร  
 8 .ด้ า น อื� น ๆ  คว ร จัด ให้ มี ก า รพบปะ
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหว่างบริษทัฯ กับลูกคา้ 
ควรตรวจสอบ และรักษาสภาพรถให้ดีอยู่เสมอ ควร

จดัรถไปรับสินคา้ให้เร็วกว่านี�  ควรเพิ�มจาํนวนรถให้
เพียงพอ และควรเพิ�มเที�ยวรถใหม้ากขึ�นอีก  
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กลยุทธ์ธุรกจิของสถานประกอบการแพทย์แผนไทย 

Marketing Strategy of Thai Traditional Medicine Clinics1 
 

                                                                                                                                                          ประสาร  ประทุมวนั*   

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสํารวจนี�  มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคล (2) ความคิดเห็นเกี�ยวกบักลยุทธ์
การตลาด (3) ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของกลยทุธ์การตลาด (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
กบัสถานประกอบการแพทยแ์ผนไทย (5) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์การตลาดกบัผลการดาํเนินงาน เครื�องมือที�
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ประชากรที�ใชคื้อ ผูบ้ริหารหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดของ
สถานประกอบการแพทยแ์ผนไทย จาํนวน 650 คน กลุ่มตวัอย่างที�ใชจ้าํนวน 242 คน สถิติที�ใชใ้นการวิจยั คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์ ค่าอีตา้ และค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า          
(1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นสถานประกอบการประเภท
องคก์รเอกชน มีประสบการณ์การทาํงาน 1-3 ปี สถานประกอบการไดรั้บการรับรองมาตรฐานและเป็นผูจ้ดัการ
สถานประกอบการแพทยแ์ผนไทย (2) โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดของ
ธุรกิจประกอบการแพทยแ์ผนไทย อยูใ่นระดบัปานกลาง (3) โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ
ดาํเนินงานของการใชก้ลยทุธ์ธุรกิจของสถานประกอบการ อยูใ่นระดบัมาก (4) ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบั
กลยุทธ์ของธุรกิจสถานประกอบการแพทยแ์ผนไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 (5) ความสัมพนัธ์
ระหว่างกลยุทธ์ของธุรกิจสถานประกอบการแพทยแ์ผนไทยกบัผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  
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study: the personal factors of respondents, the opinions on the marketing strategy, the opinions on the business 
performance, the relationship between the personal factors and the marketing strategy, and the relationship 
between the marketing strategy and the business performance. Questionnaires were used to gather data from the  
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sample group of 242 selected from the population of 650 executives or relevant persons involved in the 
marketing strategy formulation of Thai traditional medicine clinics. Statistics used in analyzing the data were 
percentage, means, Chi-square and Eta values, and correlation coefficients. The findings showed that: the 
majority of respondents were female, aged 31-40 years, held primary-school diploma, and had work experience 
of 1-3 years as managers of the duly certified clinics registered as private entities; the overall level of opinions on 
the marketing strategy were at a moderate level with the importance levels from high to low as: customer 
relationship management, channels, personnel, product, process, physical environment, and price ; the overall 
level of opinions on the business performance were high; correlations were found between the personal factors 
and the marketing strategy; while correlations between the marketing strategy and the business performance were 
found at a moderate level.  
   
Keywords :  marketing strategy, Thai traditional medicine clinics   
 
ความนํา 

การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผน
โบราณของไทยเป็นภูมิปัญญาที�คนไทยไดพ้ฒันาสืบ
ทอดกันมานับพันปี  แต่ในปัจจุบันอยู่ในฐานะ
การแพทย์นอกระบบขาดการสนับสนุนและการ
พฒันาอยา่งต่อเนื�องจากรัฐบาลมาเป็นเวลาเกือบร้อย
ปี จนกระทั�งในปี พ.ศ. 2536 กระทรวงสาธารณสุข 
ไดจ้ดัตั�ง “สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย” ระดบักอง 
สังกดักรมการแพทย ์ ตั�งแต่วนัที� 26 มีนาคม พ.ศ. 
2536 โดยส่งเสริม สนบัสนุน และประสานความ
ร่วมมือด้านวิชาการและด้านปฏิบติัการเพื�อพฒันา
ระบบการแพทย์แผนไทยระหว่างองค์กรภาครัฐ 
องคก์รพฒันาภาคเอกชน 
 สมยัรัชกาลที� 9 พระราชดาํริและพระราช
กรณียกิจอันเกี� ยวด้วยสมุนไพร  ด้วย   พระราช
ปณิธานแน่วแน่ที�จะทรงแกไ้ขปัญหาและเสริมสร้าง
สภาพความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
อาณาจักรประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า แม้ในถิ�น
ทุรกนัดารก็ไดเ้สด็จและทรงใชค้วามรู้วิทยาการดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ผสมผสานกบั
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ในการแกไ้ขขจดัปัญหา
ความทุกข์ยากของพสกนิกรเสมอมาในด้านการ

ป้องกนัและบาํบดัอาการป่วยไขก้็ไดท้รงพระราชดาํริ
เกี�ยวกบัสมุนไพรไทยซึ�งไดมี้การใชป้ระโยชนม์าเป็น
เวลาชา้นานแลว้ และไดมี้พระราชดาํริใหก้ารส่งเสริม
การใชแ้ละการพฒันาสมุนไพรเพื�อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนให้มากยิ�งขึ�น จึงได้เกิดโครงการตาม
พระราชดาํริเกี�ยวกับการศึกษาพฒันาและอนุรักษ์
สมุนไพร รวมทั�งโครงการที�เกี�ยวขอ้งโดยทางออ้ม
เป็นจาํนวนหลายโครงการ เช่น โครงการสวนป่า
สมุนไพรของศูนยก์ารพฒันาเขาหินซ้อน โครงการ
สวนป่าสมุนไพรของศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน 
โครงการสวนแม่พนัธุ์ตนัชินโคนา โครงการสวน
พฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต ์เป็นตน้ 
 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที� 7 (พ.ศ.2535-2539) สาํนกังานคณะกรรมการ
พัฒนา เ ศ รษฐ กิ จ และสั ง คมแ ห่ งช า ติ  สํ านั ก
นายกรัฐมนตรีได้มีการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์การศึกษาและสาธารณสุขได้ระบุว่าการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีนั�นจะตอ้งส่งเสริม
ให้มีการดําเนินการพฒันาภูมิปัญญาทางด้านการ
รักษาพยาบาล เช่น แพทย์แผนไทย สมุนไพรการ
นวด การอบและประคบสมุนไพร ประสานเขา้กับ
ระบบบริหารการแพทยแ์ผนปัจจุบนั  
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 ดงันั�น กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมี้ดาํริใน
การจัดตั� ง  “สถาบันการแพทย์แผนไทย ” เ ป็น
หน่วยงานระดบักอง สงักดักรมการแพทย ์ตั�งแต่วนัที� 
26 มีนาคม พ.ศ. 2536 โดยแต่งตั� ง พญ. เพ็ญนภา 
ทรัพยเ์จริญ เป็นผูอ้าํนวยการสถาบนัการแพทยแ์ผน
ไทย โดยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการพฒันา การ
ประสาน  การสนับสนุนและความร่วมมือด้าน
การแพทยแ์ผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข ดงันี�   
 1.  อนุรักษ์การแพทยแ์ผนไทย อนัเป็นภูมิ
ปัญญาของบรรพชนไทย และพฒันาการแพทยแ์ผน
ไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพเป็นที�ยอมรับของ
สาธารณชน อนัจะนาํไปสู่การพึ�งตนเองดา้นสุขภาพ
อนามยัของชาติ 
 2. เป็นศูนยก์ลางการรวบรวม การศึกษาวิจยั
และพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยีของการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์แบบดั� ง เ ดิมของนานา
ประเทศ ตลอดจนจนนาํเอาหลกัการของวิทยาศาสตร์
สมยัใหม่มาประยุกต์กับการพฒันาการแพทยแ์ผน
ไทย 
 3. พฒันาและสนับสนุนระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย  ให้มีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยั ตลอดจนบูรณาการเขา้สู่ระบบสาธารณสุข
ของรัฐ เพื�อส่งเสริมสุขภาพและการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขของชุมชน 
 4. เสริมสร้างรากฐานและพฒันาระบบ
การแพทยแ์ผนไทยในดา้นองคก์ร โครงสร้างพื�นฐาน
และการจดัการดา้นวิชาการ และขอ้มูลข่าวสารดา้น
ผลิตและพฒันากาํลงัคนด้านบริการและบูรณาการ
การแพทย์แผนไทยเข้าในระบบสาธารณสุข ด้าน
อุตสาหกรรมยาไทย  (ยาแผนโบราณ) ทั� งนี�  โดย
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสาธารณสุขของชาติ  
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความ
ร่วมมือด้านวิชาการและด้านปฏิบติัการเพื�อพฒันา
ระบบการแพทย์แผนไทย ระหว่างองค์กรภาครับ 

องคก์รพฒันาภาคเอกชน  (นฤมล สินสุพรรณ, 2544, 
หนา้ 28-29) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นสถานที�ถ่ายทอด
เจตนารมณ์มีวิวฒันาการมาโดยลาํดบั จนกระทั�ง
ปัจจุบนัเป็นเวลาถึง 16 ปี (พ.ศ. 2528-2544) ไดมี้ทั�ง
การจดัการเรียนการสอน งานบริการวิชาการสังคม 
งานวิจยั และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและก็คงจะตอ้ง
วิวฒันาการต่อไป โดยนาํส่วนดีของการแพทยแ์ผน
ไทยมาใชค้วบคู่กบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั และผลิต
บัณฑิตเพื�อ ต่อ เทียนภู มิ ปัญญาไทยให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีเกียรติและศกัดิ� ศรีเป็นที�พึ�งของ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม จนกระทั�งปัจจุบนัมี
สถาบนัแพทยแ์ผนไทยถึง 600 แห่ง  

ปัญหาที�ผูว้ิจยัตอ้งการทราบ ไดแ้ก่   
1. ผูป้ระกอบการสถานประกอบการแพทย์

แผนไทยคือใคร  
2. มีกลยุทธ์ธุรกิจเกี�ยวกบัสถาบนัแพทย์

แผนไทยอยา่งไร  
3. กลยุทธ์ธุรกิจของสถานประกอบการ

แพทยแ์ผนไทยมีความสมัพนัธ์กบัการดาํเนินงานของ
การใชก้ลยทุธ์จริงหรือไม่ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม  
 2. เพื�อศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกับกลยุทธ์
การตลาดของสถานประกอบการแพทยแ์ผนไทย  
 3 .  เพื�อ ศึกษาความคิดเห็นเกี� ยวกับการ
ดาํเนินงานของสถานประกอบการแพทยแ์ผนไทย  
 4. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ส่ วน บุ คคลกับ กล ยุ ท ธ์ ก า ร ตล าดขอ งสถ าน
ประกอบการแพทยแ์ผนไทย  
 5. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจประกอบการแพทยแ์ผนไทยกบั
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ผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการแพทยแ์ผน
ไทย   
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1.  ขอ้มูลทั�วไปของผูป้ระกอบการแพทย์
แผนไทยที�แตกต่างกันมีการใช้  กลยุทธ์ธุรกิจของ
สถานประกอบการแพทยแ์ผนไทยแตกต่างกนั  

2.  กลยุทธ์ธุรกิจของสถานประกอบการ
แพทยแ์ผนไทยมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงาน
ของสถานประกอบการแพทยแ์ผนไทย 

 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิ จัย นี�  เ ป็นการวิ จัย เ ชิ งสํ า รวจ  มี
เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  กลุ่ม
ตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริหารหรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง
ในก า รกําหนดกลยุทธ์ ก า รตล าดของสถ าน
ประกอบการแพทยแ์ผนไทย จาํนวน 650 คน กลุ่ม
ตวัอย่างที�ใช้ในการวิจัยหาได้จากตารางเครซี�และ
มอร์แกน ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 242 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  ประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ สถิติที�ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์ ค่าอีตา้ 
และค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัพบวา่  
1 .  ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.9 มี
อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 42.1 มีการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนต้น  ร้อยละ   25.2 เ ป็นสถานประกอบการ
ประเภทองคก์รเอกชน ร้อยละ 100 มีประสบการณ์
การทาํงาน 1-3 ปี ร้อยละ 39.3 สถานประกอบการ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ  100 และเป็น
ผูจ้ดัการสถานประกอบการแพทยแ์ผนไทย  ร้อยละ 
59.50 

2. ความคิดเห็นเกี�ยวกับกลยุทธ์การตลาด
ของสถานประกอบการแพทยแ์ผนไทย โดยภาพรวม
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจประกอบการแพทยแ์ผนไทย อยู่
ในระดับปานกลาง   ( X =3.33) โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญของกลยุทธ์ก ารตลาดของสถาน
ประกอบการแพทย์แผนไทยจากมากไปหาน้อย 

กลยุทธ์ธุรกจิของสถาน
ประกอบการแพทย์แผน
ไทย 
- กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
- กลยทุธ์ดา้นราคา  
- กลยทุธ์ช่องทางการจดั
จาํหน่าย  

- กลยทุธ์ดา้นบุคลากร 
- กลยทุธ์ดา้นกระบวนการ
บริการ   

- กลยทุธ์สิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ  

-  การจดัการลกูคา้สมัพนัธ์ 
 

ข้อมูลทั�วไปของสถาน
ประกอบการแพทย์แผน
ไทย 
- เพศ 
- อาย ุ
- ประเภทสถาน
ประกอบการ  

- ประสบการณ์การ
ทาํงาน  

- การไดรั้บรอง
มาตรฐานของสถาน
ประกอบการ  

  

ผลการดาํเนินงานของสถานประกอบการ
แพทย์แผนไทย 
-ผลกาํไรของสถานประกอบการ 
-ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ 
- อตัราการเจริญเติบโตของสถาน
ประกอบการ 
- การสร้างภาพลกัษณ์ในสถานประกอบการ 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ( X =3.97) ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X =3.39)  ดา้นบุคลากร  
( X =3 . 2 3 )  ด้ า น ผ ลิ ต ภัณฑ์  ( X =3 . 2 2 )  ด้ า น
กระบวนการบริการ ( X =3.13) ดา้นสิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ ( X =3.19)  และดา้นราคา ( X =3.19)   

3. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงาน
ของสถานประกอบการ  โดยภาพรวมผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของ
การใช้กลยุทธ์ธุรกิจของสถานประกอบการ อยู่ใน
ระดบัมาก ( X =3.62)  โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของ
ผลการดาํเนินงานของการใชก้ลยทุธ์ธุรกิจของสถาน
ประกอบการจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ผลกาํไรของ
สถานประกอบการ ( X =3.91)  ความสามารถในการ
เจาะตลาดใหม่ ( X =3.69)  อตัราการเจริญเติบโตของ
สถานประกอบการ  ( X =3.47)   และการสร้าง
ภาพลกัษณ์ในสถานประกอบการ  ( X =3.43)  

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
กบักลยุทธ์ของธุรกิจสถานประกอบการแพทยแ์ผน
ไทย พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบักล
ยุทธ์ของธุรกิจสถานประกอบการแพทย์แผนไทย  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ของธุรกิจ
สถานประกอบการแพทย์แผนไทยกับผลการ
ดาํเนินงานของสถานประกอบการ อยู่ในระดบัปาน
กลาง แยกประเด็นแต่ละดา้น พบว่า ดา้นราคา ดา้น
บุ ค ล า ก ร  ด้ า น สิ� ง แ ว ด ล้ อ มท า ง ก า ย ภ าพ  มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  ด้านผลิตภัณฑ์มี
ค ว า ม สั ม พัน ธ์ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป าน ก ล า ง  ด้ า น
กระบวนการบริการ มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ�า 
และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการจดัการ
ลูกค้าสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับตํ�ามาก 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 
 
 

การอภิปรายผล 
ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยั แต่ละประเด็น

ที�สาํคญัดงันี�   
1. ความคิดเห็นเกี�ยวกับกลยุทธ์การตลาด

ของสถานประกอบการแพทยแ์ผนไทย โดยภาพรวม
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจประกอบการแพทยแ์ผนไทย อยู่
ในระดบัปานกลาง ซึ� งไม่สอดคล้องกบัผลการวิจัย
ของสุกัญญา  พยุงสิน  (2553) วิจัยเรื� อง  กลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย ผลการวิจยั
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบักลยทุธ์
การตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทยอยู่ในระดบั
มาก  อาจเป็นเพราะกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ
ประกอบการแพทย์แผนไทย  อาจจะไม่ เ ห็น
ความสําคัญของกลยุทธ์ในด้านการบริการ ราคา 
ผลิตภณัฑ์ บุคลากร กระบวนการบริการ และด้าน
สิ�งแวดล้อมทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามการ
บริการ และด้านสิ� งแวดล้อมทางกายภาพ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามจึงใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของกลยทุธ์การตลาดของ
สถานประกอบการแพทยแ์ผนไทย จากมากไปหา
น้อย  ได้แก่  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  ด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านกระบวนการบริการ  ด้านสิ� งแวดล้อมทาง
กายภาพ และดา้นราคา 

2 .   ด้านผลการดํา เ นินงานของสถาน
ประกอบการแพทยแ์ผนไทย ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญ  อยู่ในระดับมาก  ซึ� งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ  กิติมา  ทามาลี (2550) วิจยัเรื�อง กล
ยุทธ์ธุรกิจ SME กบัผลการดาํเนินงาน ผลการวิจยั
พบว่า ผลการดาํเนินงานของ SME อยูใ่นระดบัมาก 
อาจเป็นเพราะองค์กรมีการใช้กลยุทธ์ เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์
ด้านราคา  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย         
กลยุทธ์ด้านบุคลากร กลยุทธ์กระบวนการบริการ    
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กลยุทธ์สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ กลยุทธ์การจดัการ
ลูกค้าสัมพันธ์  โดยผลการดําเนินงานของสถาน
ประกอบการ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมาก 
เป็นดบัแรก ไดแ้ก่ ผลกาํไรของสถานประกอบการ 
ซึ� งถือไดว้า่เป็นผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  องค์กรควรให้
ความสําคญัมากกับมีผลิตภณัฑ์และโปรแกรมการ
บริการหลากหลาย รูปแบบใหเ้ลือกบริการ 
 กลยุทธ์ด้านราคา ควรให้ความสําคญัมาก
กบัอตัราค่าสมคัรสมาชิก คุม้ค่ากบัสิทธิประโยชน์ที�
ไดรั้บ  
 กลยุทธ์ด้านทํา เลที�ตั� ง  ควรมีทํา เลที�ตั� ง
สะดวกในการเดินทาง  มีที�จอดรถสะดวกสบาย
เพียงพอ 

 กลยุทธ์ด้านบุคลากร  ควรให้บุคลากรมี
ความเป็นมิตร และเอาใจใส่ในการบริการ 
 กลยทุธ์กระบวนการบริการควรมีขั�นตอนที�
พร้อมในการบริการและมีการแนะนําขั�นตอนการ
ใหบ้ริการตลอดจนขอ้จาํกดัใหช้ดัเจน  
 กลยุทธ์การจัดการสิ� งแวดล้อม  ควรให้
ความสําคัญกับความสะอาด  การจัดสิ� งแวดล้อม
ภายในสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก และปลอดภยั 
 กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ควรให้
ความสําคญัมากกบัการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
โดยติดต่อสมํ� าเสมอ  รวมถึงการเก็บประวัติการ
บริการไวด้ว้ย  
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กลยุทธ์ธุรกจิรีสอร์ทจงัหวดันครนายก 

Business Strategy of Resorts in Nakhonnayok Province1 
 

                                                                                                                                                              ขนิษฐา  บรมสาํลี* 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1)  ปัจจยัส่วนบุคคล (2) กลยทุธ์การตลาดที�มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ท (3) พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ท  (4) ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรีสอร์ท (5) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบัการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ท  เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจัยคือ
ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยที�ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรีสอร์ทจงัหวดันครนายก จาํนวน 311 คน  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แคว ์ และค่าอีตา้ ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
สถานภาพสมรส  มีอาย ุ31-40 ปี  มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั  มีรายได ้10,001-20,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
(2) โดยภาพรวมผูใ้ชบ้ริการรีสอร์ทมีความคิดเห็นต่อกลยทุธ์การตลาดรีสอร์ทอยูใ่นระดบัมาก  (3)  ส่วนใหญ่เป็น
เพราะรูปลกัษณ์รีสอร์ทสวยงามทนัสมยั เลือกใชร้าคา 1,001-2,000 บาท  สมาชิกร่วมพกั 2-3 คน  ใชบ้ริการรีสอร์ท
เฉลี�ย 1-2 ครั� งต่อปี  เฉลี�ยวนัในการเขา้พกั 1-2 วนัต่อครั� ง  จองหอ้งพกัทางโทรศพัท ์ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจเขา้พกั
คือเพื�อน/ญาติ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที�สนใจ ไดแ้ก่ คูปองอาหารเชา้  ปัจจยัที�มีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการรีสอร์ท
ครั� งต่อไป ไดแ้ก่  สภาพอาคาร และส่วนใหญ่เลือกรีสอร์ท 4 ดาว (4) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการรีสอร์ทมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการรีสอร์ท  (5)  ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
รีสอร์ทอยูใ่นระดบัสูง  

 
คาํสําคญั :  กลยทุธ์การตลาด, ธุรกิจรีสอร์ทจงัหวดันครนายก 
 
Abstract 
 This survey research on the use of resort services in Nakhonnayok Province aims to study: the personal 
factors of respondents, the marketing factors affecting customer decision in using resort services, the decision 
making behavior in using resort services, the relation between the personal factors and decision making behavior, 
and relations between the marketing factors and decision making behavior. Questionnaires were used to gather 
data from the sample of 400 customers who used resort services in Nakhonnayok Province. Statistics used in  
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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analyzing the data were  percentage, average, standard deviation, chi square and ETA. The findings showed that: 
the majority of customers who used the resort services were married females, aged 31-40 years old, held 
bachelor’s degree and business owners earning average monthly incomes of 10,001-20,000 Baht; the marketing 
factors had high level of influence on  customer decision with the breakfast coupon serving as an interesting 
promotional factor; the majority decided on the basis of the appearance of the resort, preferred contemporary 
styled four-star hotels, price range of 1,001-2000 Baht with 2-3 persons per stay, average stay was once or twice 
per year with reservations made by phone, decision making were influenced by friends and relatives and building 
condition influenced them to return to the hotel; demographic factors influenced customer decision to use the 
resort services; and high level of correlation between marketing factors and decision making behavior were 
found. 
 
Keywords:  business strategy, resorts in Nakhonnayok province 
 
ความนํา 

อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวและการโรงแรม 
นอกจากจะทาํรายไดใ้หก้บัประเทศก่อใหเ้กิดการจา้ง
งาน การกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน ยงัเป็นการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
ยิ�งขึ�น ปัจจยัสาํคญัที�จะทาํใหก้ารพฒันาการท่องเที�ยว
ไทยประสบผลสํา เ ร็ จหน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชนที�เกี�ยวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว
และก า ร โ ร งแรม  ควร ให้ ค ว าม ร่ วม มื อและ
ประสานงานกบั โดยรัฐบาลควรประชาสัมพนัธ์การ
ท่อง เ ที� ยวและโรงแรมที�พักของประเทศไทย 
ตลอดจนลดภาษีขาเขา้สาํหรับสินคา้ที�เป็นที�ตอ้งการ
ของนักท่องเที�ยวจัดหาของที�ระลึกที� เหมาะสม
จาํหน่ายแก่นักท่องเที�ยว ซึ� งหากอตัราการขยายตวั
ของจํานวนนัก ท่อง เ ที� ย ว มี สู ง ขึ� น  และ ธุร กิ จ
สนับสนุนการท่องเที�ยวประเภทที�พักโรงแรมมี
คุณภาพสร้างความพอใจให้นกัท่องเที�ยวไดดี้ยิ�งขึ�นก็
จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโรงแรม ดังนั� น ความ
เข้าใจกลยุทธ์การตลาด “เมืองท่องเที�ยวเชิงนิเวศ
ระดบัโลกและน่าอยู่เมืองใหม่มาตรฐาน ผงัเมืองสูง 
ลํ� ายุค เพิ�มฐานเศรษฐกิจให้ประชาชน อนุรักษฟื์� นฟู
ธรรมชาติสิ� งแวดล้อม  ควบคู่การเ ร่ง รัดพัฒนา 

ก า ร เ กษตรก้ า วหน้ า สู่ ส า กลและ เ ป็ นสั ง คม
ฐานความรู้” (วิสยัทศันจ์งัหวดันครนายก, 2548)  

นครน า ยก เ ป็ น จั ง ห วัด ในภ า คกล า ง
สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองสมยัทราราวดีมีหลกัฐาน
แนวกาํแพงเนินดินและสันคูอยู่ที�ตาํบลดงละครแต่
นครนายกนั�นปรากฎหลักฐานในสมัยอยุธยาเป็น
เมืองหน้าด่าน ทางทิศตะวนัออกในสมยัพระเจ้าอู่
ทองในปี พ.ศ.2437 รัชกาลที� 5 ทรงจดัลกัษณะการ
ปกครอง โดยแบ่งเป็นมณฑล นครนายกไดเ้ขา้ไปอยู่
ในเขตมณฑลปราจีนบุรี จนเมื�อ พ.ศ.2445 ทรงเลิก
ธรรมเนียมการมีเจา้ครองเมือง และใหมี้ตาํแหน่งผูว้่า
ราชการจงัหวดัขึ�นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486 - 
2489 นครนายกไดโ้อนไปรวมกบัจงัหวดัปราจีนบุรี
และจงัหวดัสระบุรี หลงัจากนั�นจึงแยกเป็นจงัหวดั
อิสระ  

ภูมิประเทศ สภาพโดยทั�วไปเป็นที�ราบ ทาง
ตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขต
อาํเภอบา้นนา อาํเภอเมืองนครนายก และอาํเภอปาก
พลี ส่วนหนึ� งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ� ง
เป็นเขตรอยต่อกับอีก  3 จังหวัด  ได้แก่  สระบุรี 
นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ� งมีเทือกเขาติดต่อกบั
เทือกเขาดงพญาเยน็ มียอดเขาสูงที�สุดของจงัหวดัคือ
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ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดบันํ� าทะเล 1,351 เมตร 
ส่วนทางตอนกลางและตอนใตเ้ป็นที�ราบ อนักวา้ง
ใหญ่เป็นส่วนหนึ� งของที�ราบสามเหลี�ยมลุ่มแม่นํ� า
เจ้าพระยาที�เรียกว่า “ที�ราบกรุงเทพฯ” ลกัษณะดิน
เป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การทาํนา 
ทําสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย  ปัจจุบันจังหวัด
นครนายกมีโรงแรมและรีสอร์ทประมาณ 250 แห่ง 
การท่องเที�ยวและมีสถานที�ท่องเที�ยวหลายแห่ง เช่น 
นํ� าตก เขื�อน และศูนยแ์สดงสินคา้พื�นเมือง ตลอดจน
วดัที�มีชื�อเสียง จากทาํเลที�เหมาะสมกบัการท่องเที�ยว 
จึงมีนกัท่องเที�ยวมาใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก และมี
นกัธุรกิจมาลงทุนสร้างรีสอร์ทโรงแรมที�พกัสําหรับ
นักท่องเที�ยวเป็นจาํนวนมาก ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษา
ปัญหาของการวิจยัที�ผูว้ิจยัตอ้งการทราบคือกลุ่มผูเ้ขา้
พักในรีสอ ร์ทจังหวัดนครนายก  การ เ ดินทาง
ท่องเที�ยวและอตัราการเขา้พกัในรีสอร์ทลดลง  
เกิดภาวะโรงแรม, รีสอร์ทที�พก้ลน้ตลาด เพราะการ
ขยายตัวในช่วง ก่อนเ กิดวิกฤต เศรษฐกิจในปี
พุทธศกัราช 2540 ทาํให้มีการสร้างโรงแรมเพิ�มขึ�น
เป็นจาํนวนมาก แต่นกัท่องเที�ยวต่างมีพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเที�ยวลดลง หรือใช้จ่ายอย่าง
ประหยดั และผูเ้ขา้พกัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
รีสอร์ทในจงัหวดันครนายกอยา่งไร ตลอดจน 
กลยุทธ์การตลาดมีความสัมพนัธ์กับการใช้บริการ
จริงหรือไม่  เพื�อผลที�ได้จะนํามาปรับปรุงที�พกัได้
อยา่งมีคุณภาพ 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เ พื� อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง
ผูใ้ชบ้ริการรีสอร์ทจงัหวดันครนายก    

2. เพื�อศึกษากลยุทธ์การตลาดของรีสอร์ท
จงัหวดันครนายก  

3. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้
บริการรีสอร์ทจงัหวดันครนายก  

 4.  เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคลและกลยุทธ์การตลาดกบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรีสอร์ทในจงัหวดันครนายก 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการและ 
กลยุทธ์ ก ารตลาด รีสอ ร์ทมีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ท 
จงัหวดันครนายก 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ประชากรที�ใชใ้น

กลยุทธ์การตลาดของธุรกจิ
รีสอร์ท 
- กลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์ 
- กลยทุธ์ราคา  
- กลยทุธ์การจดัจาํหน่าย 
- กลยทุธ์การส่งเสริม
การตลาด 

ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการรีสอร์ท 
- เพศ  
- อาย ุ 
- สถานภาพการสมรส  
- ระดบัการศึกษา  
- อาชีพ  
- รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน  
- กลุ่มผูเ้ขา้พกั 

พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลอืกใช้บริการรีสอร์ท 
- วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง  
- ความถี�ในการเขา้พกัรีสอร์ท  
- จาํนวนสมาชิกที�ร่วมพกั  
- วธีิการเดินทาง 
- ราคาที�เลือกบริการ  
- เหตุผล และสาเหตุที�เลือกรี
สอร์ท  

- ขนาดที�เลือกพกั 
- ระดบัชั�นที�เลือก  
- บริการหอ้งพกัที�เลือก 
- รีสอร์ทที�เลือกพกั 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
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การวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยที�ตดัสินใจใชบ้ริการ
รีสอร์ทจงัหวดันครนายก กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 311 
คน  วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเ ร็จรูป
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า  
ไควส์แคว ์ และค่าอีตา้  
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�   
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้ดัสินใจเลือกใช้

บริการรีสอร์ท จังหวดันครนายก พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายร้อยละ 37 หญิงร้อยละ 63 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 56 โสดร้อยละ 44  อาย ุ31-40 ปี  ร้อย
ละ 54.8 รองลงมาอายรุะหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 21.8 
และรองลงมาอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 16.5 
ประกอบอาชีพทําธุรกิจส่วนตัว มากที�สุดร้อยละ 
40.5 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 37.5 และ
พนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 16 รายไดต่้อเดือน 
10,001-20,000 บาท  ร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ ไม่
เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.3 และ 20,001-30,000 
บาท ร้อยละ 19.3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมาก
ที�สุดร้อยละ 69.8 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
18 

2. กลยุทธ์การตลาดรีสอร์ทผูใ้ช้บริการมี
ความคิดเห็น ดงันี�  

ด้านผลิตภัณฑ์  โดยภาพรวมผูใ้ช้บริการ
ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมากกบัขนาดห้องพกั ( X = 
4.37) รองลงมาคืออุปกรณ์ที�ใชใ้นการตกแต่งสถานที� 
( X = 4.33) และให้ความสําคญันอ้ยที�สุดกบัชื�อเสียง
เป็นที�ยอมรับ ( X = 3.85)  

ด้านราคาให้ความสําคัญมากกับความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพ ( X = 4.09) รองลงมา
เป็นระดบัราคาที�พกั ( X = 4.05) และให้ความสําคญั
นอ้ยที�สุดกบัการให้อตัราพิเศษตามกลุ่มอาชีพ ( X = 
3.39) 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูใ้ชบ้ริการให้
ความสําคญัมากกบับริการส่งขอ้มูลข่าวสารสําหรับ
สมาชิก ( X = 4.19) รองลงมาเป็นที�มีบริการรับจองที�
พกัล่วงหนา้ ( X = 4.04) และใหค้วามสาํคญันอ้ยที�สุด
กบัมีที�จอดรถเพียงพอต่อผูเ้ขา้พกั ( X = 3.27) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ช้บริการให้
ความสาํคญัมากที�สุดกบัการจดักิจกรรมเสริมระหวา่ง
เขา้พกั ( X = 4.62) รองลงมาให้ความสําคญักบัการ
โฆษณาทางสื�อวิทยุ ( X = 4.61) และให้ความสําคญั
นอ้ยกบัการจดัรายการแจกแถม ( X = 3.13) 

จากความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดที�มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรีสอร์ท
แล้วพบว่า ผู ้ใช้บริการจะให้ความสําคัญกับด้าน
ผลิตภณัฑ ์คือขนาดของหอ้งพกั( X = 4.12) รองลงมา
ให้ความสําคัญกับด้านการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพได้แก่ สภาพสถานที�พกัได้รับการดูแลให้
ใหม่เสมอ ( X = 3.93) และให้ความสําคญัดา้นราคา
คือ ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ ( X = 3.80) 
และให้ความสําคญัน้อยที�สุดกับด้านกระบวนการ
ให้บริการคือ ความรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัและคืน
หอ้งพกั ( X = 3.66) 

3. พฤติกรรมการในการใชบ้ริการ 
รีสอร์ทของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ 

เหตุผลในการใช้บริการให้ความสําคญักบั
รูปลกัษณ์สวยงามทนัสมยัมากที�สุด รองลงมาเป็น
เรื� องของความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ และ
ความสะดวกในการเขา้พกั และให้ความสําคญัน้อย
กบัรายการส่งเสริมการตลาด  

ดา้นราคาในการใชบ้ริการ พบว่าผูใ้ชบ้ริการ
เลือกใช้ห้องพกัราคา 1,001-2,000 บาท เป็นอนัดบั
แรก  และรองลงมาเป็นราคา  2,001-3,000 บาท  
สําหรับราคาตํ�ากว่า 1,000 บาท และราคามากกว่า 
3,001 บาท  
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การวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยที�ตดัสินใจใชบ้ริการ
รีสอร์ทจงัหวดันครนายก กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 311 
คน  วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเ ร็จรูป
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า  
ไควส์แคว ์ และค่าอีตา้  
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�   
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้ดัสินใจเลือกใช้

บริการรีสอร์ท จังหวดันครนายก พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายร้อยละ 37 หญิงร้อยละ 63 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 56 โสดร้อยละ 44  อาย ุ31-40 ปี  ร้อย
ละ 54.8 รองลงมาอายรุะหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 21.8 
และรองลงมาอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 16.5 
ประกอบอาชีพทําธุรกิจส่วนตัว มากที�สุดร้อยละ 
40.5 ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 37.5 และ
พนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 16 รายไดต่้อเดือน 
10,001-20,000 บาท  ร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ ไม่
เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.3 และ 20,001-30,000 
บาท ร้อยละ 19.3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมาก
ที�สุดร้อยละ 69.8 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
18 

2. กลยุทธ์การตลาดรีสอร์ทผูใ้ช้บริการมี
ความคิดเห็น ดงันี�  

ด้านผลิตภัณฑ์  โดยภาพรวมผูใ้ช้บริการ
ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมากกบัขนาดห้องพกั ( X = 
4.37) รองลงมาคืออุปกรณ์ที�ใชใ้นการตกแต่งสถานที� 
( X = 4.33) และให้ความสําคญันอ้ยที�สุดกบัชื�อเสียง
เป็นที�ยอมรับ ( X = 3.85)  

ด้านราคาให้ความสําคัญมากกับความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพ ( X = 4.09) รองลงมา
เป็นระดบัราคาที�พกั ( X = 4.05) และให้ความสําคญั
นอ้ยที�สุดกบัการให้อตัราพิเศษตามกลุ่มอาชีพ ( X = 
3.39) 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูใ้ชบ้ริการให้
ความสําคญัมากกบับริการส่งขอ้มูลข่าวสารสําหรับ
สมาชิก ( X = 4.19) รองลงมาเป็นที�มีบริการรับจองที�
พกัล่วงหนา้ ( X = 4.04) และใหค้วามสาํคญันอ้ยที�สุด
กบัมีที�จอดรถเพียงพอต่อผูเ้ขา้พกั ( X = 3.27) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ช้บริการให้
ความสาํคญัมากที�สุดกบัการจดักิจกรรมเสริมระหวา่ง
เขา้พกั ( X = 4.62) รองลงมาให้ความสําคญักบัการ
โฆษณาทางสื�อวิทยุ ( X = 4.61) และให้ความสําคญั
นอ้ยกบัการจดัรายการแจกแถม ( X = 3.13) 

จากความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดที�มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรีสอร์ท
แล้วพบว่า ผู ้ใช้บริการจะให้ความสําคัญกับด้าน
ผลิตภณัฑ ์คือขนาดของหอ้งพกั( X = 4.12) รองลงมา
ให้ความสําคัญกับด้านการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพได้แก่ สภาพสถานที�พกัได้รับการดูแลให้
ใหม่เสมอ ( X = 3.93) และให้ความสําคญัดา้นราคา
คือ ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ ( X = 3.80) 
และให้ความสําคญัน้อยที�สุดกับด้านกระบวนการ
ให้บริการคือ ความรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัและคืน
หอ้งพกั ( X = 3.66) 

3. พฤติกรรมการในการใชบ้ริการ 
รีสอร์ทของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ 

เหตุผลในการใช้บริการให้ความสําคญักบั
รูปลกัษณ์สวยงามทนัสมยัมากที�สุด รองลงมาเป็น
เรื� องของความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพ และ
ความสะดวกในการเขา้พกั และให้ความสําคญัน้อย
กบัรายการส่งเสริมการตลาด  

ดา้นราคาในการใชบ้ริการ พบว่าผูใ้ชบ้ริการ
เลือกใช้ห้องพกัราคา 1,001-2,000 บาท เป็นอนัดบั
แรก  และรองลงมาเป็นราคา  2,001-3,000 บาท  
สําหรับราคาตํ�ากว่า 1,000 บาท และราคามากกว่า 
3,001 บาท  
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จาํนวนสมาชิกผูเ้ขา้พกั พบว่า ผูใ้ช้บริการ
เขา้พกั จาํนวน 2-3 คน มากที�สุด รองลงมา 4-5 คน 
และผูเ้ขา้พกัคนเดียวนอ้ยที�สุด  

ด้านความถี� ในการ เข้าพัก ต่อ ปี  พบว่ า 
ผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการ 1-2 ครั� งมากที�สุด รองลงมา 
3-4 ครั� ง และมากกวา่ 6 ครั� ง ตามลาํดบั 

ดา้นจาํนวนวนัในการเขา้พกัต่อครั� ง พบว่ามี
ผูใ้ชบ้ริการที�เขา้พกั 1-2 วนัมากที�สุด รองลงมาเป็น 
5-6 วนั 3-4 วนั และมากกวา่ 6 วนัตามลาํดบั 

ดา้นวิธีการจองห้องพกั ไม่มีความแตกต่าง
มากนักในการใช้วิธีการจองห้องพักคือจองทาง
โทรศพัท์  ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ทเท่ากับไม่ได้
จองล่วงหนา้  จองผ่านตวัแทนจาํหน่าย และตามงาน
แสดงสินคา้  

สาํหรับผูที้�มีส่วนในการตดัสินใจเขา้พกันั�น 
พบว่าเพื�อน/ญาติ มีส่วนตดัสินใจมากที�สุด 240 คน 
รองลงมาทางอินเทอร์เน็ท ทางสื�อวิทย/ุโทรทศัน์ จาก
นิตยสาร  ป้ายโฆษณากลางแจ้ง  ตามลําดับ  และ
ตดัสินใจจากแผน่พบันอ้ยที�สุด 

สํ า ห รั บ กิ จ ก ร รม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ตล า ด 
ผูใ้ช้บริการให้ความสนใจกับคูปองอาหารเช้ามาก
ที�สุด รองลงมาการลดราคา กิจกรรมพิเศษที�จัดไว้
ให้บริการเมื�อเข้าพัก และการจับฉลากชิงรางวัล 
ตามลาํดบั 

ปัจจยัที�มีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการครั� งต่อไป
นั�น  ผูใ้ชบ้ริการให้ความสนใจกบัสภาพอากาศมาก
ที� สุด รองลงมาให้ความสําคัญกับการบริการที� ดี  
ราคา ทาํเลที�ตั�งและบรรยากาศที�ดี ตามลาํดบั 

ประเภทของรีสอร์ท ผูใ้ช้บริการสนใจเขา้
พกัในรีสอร์ทระดบั 4 ดาวมากที�สุด รองลงมาใช ้
รีสอร์ท 3 ดาว 5 ดาว และห้องจัดเลี� ยงรับรองและ
สถานที�ประชุม ตามลาํดบั 

4. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการรีสอร์ท
โดยรวม  มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ 

รีสอร์ท จากการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัประเภทรีสอร์ทในการเลือกใช้
บริการรีสอร์ท จงัหวดันครนายก มีความสัมพนัธ์กนั
ทั�งเพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ รายได ้และการศึกษา 
อยา่งมีนยัสาํคญั 

5. กลยทุธ์การตลาดกบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการรีสอร์ท พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
การตลาดกบัประเภทรีสอร์ท ทั�งดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัสูง  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษา มีประเด็นที�น่าสนใจซึ� ง
นาํมาอภิปรายผลในแต่ละประเดน็ดงันี�  

กลยุทธ์การตลาดรีสอร์ทผู ้ใช้บริการให้
ความสําคัญอยู่ ในระดับมากซึ� งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ พิไลวรรณ จารุโรจน์สกุลชยั (2548) 
วิจยั เรื� อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการรีสอร์ท อาํเภอเมือง 
จังหวัดเ ชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ใน
ระดบัมาก ผูใ้ชบ้ริการรีสอร์ทมีความตอ้งการ ดงันี�  

- ตอ้งการขนาดของหอ้งพกัเหมาะสม 
- ตอ้งการราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
- ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารสาํหรับสมาชิก 
- ตอ้งการกิจกรรมเสริมระหวา่งเขา้พกั 
- ตอ้งการความเขา้ใจในการใหบ้ริการ 
- ตอ้งการให้สภาพที�พกัได้รับการดูแลให้

ใหม่เสมอ 
- ตอ้งการความรวดเร็วในการเขา้ห้องพกั-

คืนหอ้งพกั 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยั ผูป้ระกอบการสามารถนาํ

ผลการวิ จัยมาใช้พัฒนากลยุทธ์ทาง ธุ ร กิจให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดงันี�  

1 .  ผู ้ประกอบการที� จะลงทุนในธุร กิจ            
รีสอร์ทนี�  ควรคาํนึงถึงขนาดหอ้งพกั และการตกแต่ง
สถานที� รวมทั�งราคาให้เหมาะสม เมื�อมีรีสอร์ทใหม่
เพิ�มมากขึ�น การตกแต่งสถานที�และพื�นที�ใชส้อยใน
ห้องพกัที�สวยกว่า รวมถึงราคาที�เหมาะสมกว่า ให้
ผูใ้ชบ้ริการเลือก จะทาํใหมี้คู่แข่งให้ผูใ้ชบ้ริการเลือก
ที�จะใช้บริการอีก และควรสร้างชื�อเสียงให้เป็นที�
ยอมรับ และปรับปรุงสถานที�ใหใ้หม่เสมอ 

2. เนื�องจากปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภิวตัน์มีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง 
ดงันั�นผูป้ระกอบการควรเพิ�มช่องทางการจดัจาํหน่าย
ให้ผูใ้ช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยจัดลําดับ
ความสําคญัให้กับผูที้� เคยมาใช้บริการได้รับทราบ

ขอ้มูลจะทาํให้เกิดความประทบัใจและอยากกลบัมา
เยอืนอีก 

3.  ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความสําคญักบั
การใหบ้ริการที�จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ ทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความพอใจ 
การปฏิบติังานที�ถูกตอ้ง รวดเร็ว สมบูรณ์ ครบถว้น 
เหมาะสมแก่สถานการณ์ เมื�อบริการที�ประทบัใจตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการแลว้ จะเกิดความ
พึงพอใจและกลบัมาใช้บริการอีก ดังนั�น บุคลากร
เป็นหัวใจหลกัของงานบริการที�ตอ้งดูแลให้ความรู้
ความเขา้ใจ พฒันาให้ทาํงานเป็นทีม และมีมนุษย์
สัมพนัธ์ที�น่าเชื�อถือก็จะได้รับความเชื�อมั�นในการ
ใหบ้ริการและเป็นการบอกปากต่อปากต่อไปอีกได ้
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การซื�อสินค้าและบริการผ่านระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภค 

ในจงัหวดัปทุมธานี 
Purchase of Goods and Services through Electronic Commerce by Consumers  

in Pathum Thani Province1 
 

                                                                                                                                                            สุธารัตน ์ จุย้เจริญ*  

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคล (2) ความคิดเห็นต่อการซื�อสินคา้และ
บริการ (3)  ความคิดเห็นต่อลกัษณะของเวบ็ไซตที์�ขายสินคา้และบริการ (4) พฤติกรรมการซื�อสินคา้และบริการ     
(5) ปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้ไม่ซื�อสินคา้และบริการ (6) ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัปัญหาและ
อุปสรรคที�ทาํใหไ้ม่ซื�อสินคา้และบริการ (7) ความสัมพนัธ์ระหว่างการซื�อสินคา้และบริการกบัปัญหาและอุปสรรค
ที�ทาํใหไ้ม่ซื�อสินคา้และบริการ (8) ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะของเวบ็ไซตที์�ขายสินคา้และบริการกบัปัญหาและ
อุปสรรคที�ทําให้ไม่ซื� อสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม  ประชากรคือ  ผูที้�เคยซื�อสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และมาซื�อสินคา้ในห้าง
ไฮเปอร์มาร์เก็ตในจงัหวดัปทุมธานี  กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์และอีตา้  ผลการวิจยัพบว่า (1)  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ15-20 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี  เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้กิน 5,000 บาท ใชอิ้นเทอร์เน็ตมาแลว้ 3-4 ปี ใชอิ้นเทอร์เน็ต
โดยเฉลี�ยต่อวนั 2-6 ชั�วโมง วตัถุประสงคใ์นการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื�อพดูคุยผา่นสังคมออนไลน์ (2) มีความคิดเห็นต่อ
การซื�อสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (3) มีความคิดเห็นต่อ
ลกัษณะของเวบ็ไซตที์�ขายสินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (4) เคย
ซื�อสินคา้และบริการ  มีความพึงพอใจคุณภาพของสินคา้ระดบัปานกลาง (5) พบปัญหาไดสิ้นคา้คุณภาพไม่ตรงกบัที�
โฆษณา  (6) ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาและอุปสรรคที�ทาํใหไ้ม่ซื�อสินคา้และบริการ (7) การซื�อ
สินคา้และบริการมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้ไม่ซื�อสินคา้และบริการอยู่ในระดบัปานกลาง       
(8) ลกัษณะของเวบ็ไซตที์�ขายสินคา้และบริการมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้ไม่ซื�อสินคา้และ
บริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คาํสําคญั :  การซื�อสินคา้และบริการ, ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์, ผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี 
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Abstract 
This survey research on the purchase of goods and services through electronic commerce aims to study: 

the personal factors of respondents; the opinions on the purchase; the opinions on the characteristics of the 
websites for the purchase; the purchase behavior; the problems and obstacles affecting the non-purchase, the 
relationship between personal factors and problems and obstacles; the  relationship between the purchase of 
goods and services and the problems and obstacles, and the relationship between the characteristics of the 
websites and the problems and obstacles. Questionnaires were used to collect data from the sample of 400 
consumers who had purchased goods and services through electronic commerce in Pathumthani Province. 
Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations, Chi-square and Eta values.   
The findings showed that: the majority of respondents were female undergraduate students who had used the 
Internet for the social media; the overall level of opinion  on the purchase of goods and services was high; most 
of the respondents had bought goods on the Internet through Thai websites for convenient goods shipment; the 
overall level of opinion on the characteristics of the websites was high; the greatest problem involved 
inconsistent quality of products with the advertisement; personal factors and problems and obstacles were related; 
purchase of goods and services and problems and obstacles were related; and characteristics of the websites and 
the problems and obstacles were related. 

Keywords: purchase goods and services, electronic commerce, Pathum Thani province 

 
ความนํา 
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ     
(E-commerce) เริ� มขึ� นเมื�อประมาณต้นทศวรรษที� 
1970 โดยเริ�มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงาน และในช่วงเริ� มตน้หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งส่วนใหญ่เป็นบริษทัใหญ่ ๆ เท่านั�น บริษทั
เล็ก  ๆ  จะมีจํานวนไม่มากนัก  ต่อมา เ มื� อการ
แลกเปลี�ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Data Interchange--EDI) ไดแ้พร่หลายขึ�น ประกอบ
กับการใช้คอมพิวเตอร์ได้มีการขยายเพิ�มขึ�นอย่าง
รวดเร็วพร้อมกับการพฒันาด้านอินเทอร์เน็ตและ
เวบ็ไซต ์ทาํให้หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ขยายการ
ประชาสัมพันธ์ สินค้าของตนผ่านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ�น บริษทัห้างร้านใดไม่มีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�ออินเทอร์เน็ต เป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ให้มีลูกคา้รู้จักห้างร้านเพิ�มขึ�น ใน
ปัจจุบนัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแต่เป็นช่อง
ทางการจาํหน่ายสินคา้ แต่ยงัครอบคลุมถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื�อลด
ค่าใช้ จ่ าย  ลดเวลา ที� ต้อง สูญเ สียไปโดย เปล่ า
ประโยชน์ และย ังช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินธุรกิจและธุรกรรมหลายประเภท เช่น การ
โฆษณา การซื�อขายสินคา้ การซื�อหุ้น การชาํระเงิน 
การประมูล และการใหบ้ริการ 

การดาํเนินการในธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบัน
ลว้นตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัที�รุนแรงเพิ�มมากขึ�น  

ผู ้ประกอบการ จึ งจํา เ ป็นต้องป รับตัว
แสวงหาเทคโนโลยใีหม่ ๆมาเสริมประสิทธิภาพและ
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จึงได้เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินธุรกิจหลาย
ประเภท โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเทคโนโลยีในการพฒันา
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ทางด้านสารสนเทศไม่ว่ าจะเป็นคอมพิว เตอร์ 
ดาวเทียมสื�อสาร ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์และ
มลัติมีเดีย ก่อให้เกิดการประยุกตใ์ชใ้นกิจการต่างๆ 
ทั�งดา้นเศรษฐกิจและสังคมอย่างกวา้งขวาง อนัมีผล
ทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน ธุรกิจสามารถ
ลดต้นทุน เกิดการเชื�อมโยงการทํางานอย่างเป็น
ระบบ รวมทั�งขยายโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ 
 ปัจจุบนัประเทศไทยเริ�มให้ความสนใจใน
การทําการค้าและบ ริการผ่ านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสังเกตไดจ้ากการที�ผูใ้ห้บริการ
เริ� มกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคชาํระสินคา้และบริการผ่าน
ระบบออนไลน์  เ นื� องจากมีความรวดเ ร็วและ
ประหยดั ประกอบกบัมูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย (สาํรวจในปี 2551) เพิ�มสูงขึ�นเป็น 
427,460 ลา้นบาท (ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2551)  
 ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์มีปรากฎ
ให้เห็นอย่างชัดเจน และอัตราการใช้บริการทาง
อินเทอร์เน็ตที� เพิ�มสูงขึ� นในจังหวัดปทุมธานี ซึ� ง
สังเกตไดจ้ากการฝากถอนและโอนเงินทางออนไลน์
มากขึ�น ซึ� งเป็นพฤติกรรมอันนําไปสู่การบริโภค
สินคา้และบริการผา่นระบบดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจที�
จะ ศึกษาการ ซื� อ สินค้าและบริการผ่ านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี เพื�อ
ผลที�ได้จะนาํไปสู่การวิเคราะห์ถึงปัจจยัต่าง ๆ ที�มี
อิ ท ธิ ผ ล ต่ อ ก า ร ใ ช้ แ ล ะ ก า ร พัฒ น า พ า ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งจะเป็นแนวทางในการส่งเสริม
พฒันาระบบการค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย ์
ตลอดจนนาํผลการวิจยัแกปั้ญหาและผลกระทบการ
ใชร้ะบบพาณิชยต่์อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ซื� อ
สินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 2. เพื�อศึกษาความคิดเห็นต่อการซื�อสินคา้
และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
 3. เพื�อศึกษาความคิดเห็นต่อลักษณะของ
เว็บไซต์ที�ขายสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 4. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการซื�อสินค้าและ
บริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในจงัหวดั
ปทุมธานี  
 5. เพื�อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้ไม่
ซื� อ สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ผ่ า น ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย์
อิเลก็ทรอนิกส์  
 6. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลกับปัญหาและอุปสรรคที�ทําให้ไม่ซื� อ
สินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
 7. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการซื�อ
สินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
กับปัญหาและอุปสรรคที�ทําให้ไม่ซื� อสินค้าและ
บริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
 8. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะ
ของเว็บไซต์ที�ขายสินค้าและบริการผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์กบัปัญหาและอุปสรรคที�ทาํ
ให้ไ ม่ ซื� อ สินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ขอ้มูลทั�วไปของการซื�อสินคา้และบริการ
ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีความสัมพนัธ์กบั
ปัญหาการซื�อสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ในจงัหวดัปทุมธานี 

2. ลกัษณะของเว็บไซต์ที�ขายสินคา้และ
บริการมีความสัมพนัธ์กับปัญหาการซื�อสินคา้และ
บริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

3. การซื�อสินคา้และบริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์กับปัญหาการซื� อ
สินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยันี�   เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชใ้น
การวิจยัคือ  ผูที้�เคยซื�อสินคา้และบริการผ่านระบบ
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์และมาซื� อสินค้าในห้าง
ไฮเปอร์มาร์เก็ตในจงัหวดัปทุมธานี  กรณีไม่ทราบ
จาํนวนประชากรที�แน่นอน กลุ่มตวัอยา่งที�เหมาะสม
จึงหาไดจ้าก ตารางกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ยา
มาเน่  ไดจ้าํนวน 400 ตวัอย่าง  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
สถิติที� ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่า ร้อยละ  ค่า เฉลี� ย                
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์และอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1.ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.8  มีอาย ุ15-20 ปี 
ร้อยละ 30 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 39  
เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ  63 มีรายได้เกิน  
5,000 บาท ร้อยละ 42 ใชอิ้นเทอร์เน็ตมาแลว้ 3-4 ปี 
ร้อยละ  54  ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี�ยต่อวัน  2-6 
ชั�วโมง ร้อยละ 35  มีคอมพิวเตอร์ส่วนตวัที�เชื�อมต่อ
อิน เทอ ร์ เ น็ ตในที� พัก  ร้ อ ยละ  8 6  สถานที� ใช้
อินเทอร์เน็ตที�หอพกั ร้อยละ 49 และวตัถุประสงคใ์น
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื�อพูดคุยผ่านสังคมออนไลน ์
MSN, Hi5, facebook  ร้อยละ 34    

2.  ความคิดเห็นต่อการซื�อสินคา้และบริการ
ผ่ า น ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ผู ้ ต อ บ

พฤติกรรมการซื�อสินคา้และ
บริการผา่นระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 ข้อมูลทั�วไปผู้ซื�อสินค้า
และบริการผ่านระบบ
พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  
-เพศ  
-อาย ุ 
-ระดบัการศึกษา  
-รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน  
-ระยะเวลาการใช้
อินเทอร์เน็ต  
- ระยะเวลาการใช้
อินเทอร์เน็ต  
- ประสบการณ์การซื�อ
สินคา้และบริการทาง
อินเทอร์เน็ต  
- สถานที�สั�งซื�อและ
บริการทางอินเทอร์เน็ต 
 -วตัถุประสงคก์ารสั�งซื�อ
และบริการทาง
อินเทอร์เน็ต 

 การซื�อสินคา้และบริการ
ทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 

 ลกัษณะของเวบ็ไซตที์�
ขายสินคา้และบริการ
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

ปัญหาการซื�อสินคา้ผา่น
ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
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แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการซื� อ
สินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) โดยให้
ความสําคัญมากกับสินค้า มีความหลากหลาย /
สามารถซื�อสินคา้และบริการทุกชนิดได้จากทุกมุม
โลก ( X =4.10) รองลงมาเป็นสินค้าและบริการมี
ราคาถูกกว่าช่องทางการจดัจาํหน่ายอื�น ( X =4.09) 
และให้ความสําคญัน้อยกับสามารถซื�อสินค้าและ
บริการได ้( X =3.83) 

3.  ความคิดเห็นต่อลกัษณะของเว็บไซต์ที�
ข า ย สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ผ่ า น ร ะ บ บ พ า ณิ ช ย์
อิเลก็ทรอนิกส์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อลักษณะของเว็บไซต์ที�ขายสินค้าและ
บริการผ่านระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  ( X =3 . 9 4 )  โดยให้
ความสําคญัมากกับมีการรักษาขอ้มูลของลูกคา้ให้
เป็นความลบั ( X =4.13) รองลงมาเป็นชื�อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที� ดีของเว็บไซต์ ( X =4.12) และให้
ความสําคญัน้อยกบัมีการส่งข่าวสาร สินคา้และ
บริการใหม่และขอ้เสนอพิเศษใหก้บัลูกคา้เก่า           
( X =3.32) 

4.  พฤติกรรมการซื�อสินคา้และบริการผ่าน
ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในจงัหวดัปทุมธานี ของ
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยซื� อสินค้าและ
บริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มาแลว้ 10-
12 ครั� ง  ร้อยละ 39 มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง
ต่อคุณภาพของสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  ร้อยละ  34.5 มีการซื�อสินคา้และ
บริการผ่านเว็บไซต์ในประเทศ ร้อยละ 60.8  เคย
สั�งซื�อนํ� าหอม เครื� องสําอางผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์(สินคา้ที�ไม่ใช่ดิจิตอล) ร้อยละ 32.3 
เคยสั�งซื�อเพลง (ดาวน์โหลด) ผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (สินคา้ดิจิตอล) ร้อยละ 30.3  บริการ
ที�สั�งซื� อผ่านอินเทอร์เน็ต   เคยใช้บริการจองตั�ว
ภาพยนตร์/ คอนเสิร์ตผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 36.8  

มีวิธีชาํระเงินค่าสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ร้อยละ  
31.0 เหตุผลที�ซื�อสินคา้และบริการผา่นระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพราะมีความรวดเร็วในการส่งผ่าน
สินคา้และบริการ ร้อยละ  32.3 และจะซื�อสินคา้และ
บริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ต่อไป ร้อย
ละ 66 

5. ปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้ไม่ซื�อสินคา้
และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (ของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหาได้สินค้า
คุณภาพไม่ตรงกบัที�โฆษณา ร้อยละ 32.3  รองลงมา
เป็นปัญหาสินคา้ไม่มีคุณภาพ / ไม่มาตรฐาน ร้อยละ 
29.5 และน้อยที�สุดคือปัญหาไม่มีการรับประกัน/
บริการหลงัการขาย   ร้อยละ 5 

6. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
กับปัญหาและอุปสรรคที�ทําให้ไม่ซื� อสินค้าและ
บริการผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ พบว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาและอุปสรรคที�
ทําให้ไม่ซื� อสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .05 

7. ความสัมพนัธ์ระหว่างการซื�อสินคา้และ
บริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์กับปัญหา
และอุปสรรคที�ทาํให้ไม่ซื� อสินค้าและบริการผ่าน
ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ พบว่า การซื�อสินค้า
และบริการผ่านระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์มี
ความสัมพนัธ์กบัปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้ไม่ซื�อ
สินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .05 

 8 .  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของ
เว็บไซต์ที�ขายสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กบัปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้ไม่ซื�อ
สินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ลกัษณะของเว็บไซต์ที�ขายสินคา้และบริการ
ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีความสัมพนัธ์กบั
ปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้ไม่ซื�อสินคา้และบริการ
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ผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� .05 

 
การอภิปรายผล 

การวิจัยนี�   ผูว้ิจัยขออภิปรายผลในแต่ละ
ประเดน็ที�สาํคญั ดงันี�   
 การซื�อสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
ต่อการซื�อสินคา้และบริการอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็น
เพราะสินคา้มีความหลากหลาย และใช้บริการทุก
ชนิดได้จากทุกมุมโลก และยงัมีราคาถูกกว่าช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายอื�น นอกจากนั�น ยงัประหยดัเวลา
ในการเดินทางไปซื�อสินคา้และบริการ ส่วนใหญ่
สินคา้มีคุณภาพและราคาตรงตามขอ้มูลในเวบ็ไซต ์
ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศศิกานต ์โชคเจริญ 
วฒันกุล (2553) เรื� อง พฤติกรรมการบริโภคสินคา้
และบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
อําเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อการซื�อสินคา้
และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และ
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากกบัการซื�อ
สินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ใน
ประ เด็น ย่ อ ยอันดับแรก  ได้แ ก่  การ มี สินค้า
หลากหลายสามารถซื�อสินคา้และบริการทุกชนิดได้
จากทุกมุมโลก 
 ความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม
เกี�ยวกบัเว็บไซต์ที�ขายสินคา้และบริการผ่านระบบ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก อาจเป็นเพราะมีการรักษาขอ้มูลของลูกคา้
ให้เป็นความลบัและชื�อเสียงและภาพลกัษณ์ดีของ
เวบ็ไซตแ์ละสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ     
ศศิกานต์ โชคเจริญวัฒนกุล  (2553) ผลการวิจัย 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและให้
ความสําคญัมากเช่นเดียวกนัโดยให้ความสําคญัมาก
ในประเด็นย่อยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการรักษาขอ้มูล

ของลูกคา้เป็นความลบัและรองลงมาชื�อเสียงและ
ภาพลกัษณ์ดีของเวบ็ไซต ์
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบั
ปัญหาและอุปสรรคที�ส่งผลให้ผูต้อบแบบอสบถาม
ไ ม่ ซื� อ สิ นค้ า แล ะบ ริ ก า รผ่ า น ร ะบบพา ณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  พบว่ า  ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล มี
ความสัมพนัธ์กับการไม่ซื�อสินคา้และบริการผ่าน
ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ได้ว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลมีผลต่อปัญหาการไม่ซื�อสินคา้และบริการ
ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

การซื�อสินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับปัญหาและ
อุปสรรคที�ส่งผลให้ผูต้อบแบบสอบถามไม่ซื�อสินคา้
และบริการผ่ านระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ 
วิเคราะห์ไดว้่าการซื�อสินคา้และบริการมีอิทธิพลต่อ
ปัญหาที�ทาํให้ผูบ้ริโภคไม่ซื�อสินคา้และบริการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะของเว็บไซต์ที�ขาย
สินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มี
ความสัมพนัธ์กบัปัญหาและอุปสรรคที�ทาํให้ไม่ซื�อ
สินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
วิเคราะห์ไดว้่าลกัษณะของเวบ็ไซตที์�ขายสินคา้และ
บริการมีอิทธิพลต่อการไม่ซื�อสินคา้และบริการผ่าน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  

1. ควรให้ความสําคญัมากกบัการซื�อสินคา้
และบริการผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยการจดัให้มี
สินคา้และบริการที�หลากหลายจากทุกมุมโลก เพราะ
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั  
 2. เว็บไซต์ที�ขายสินคา้และบริการผ่าน
ระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  องค์กรควรให้
ความสาํคญัมากกบัการเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ให้
เป็นความลบัตลอดจนรักษาชื�อเสียงและภาพพจน์ที�ดี
ของเวบ็ไซต ์
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 3. พฤติกรรมที�ผูบ้ริโภคมาก ไดแ้ก่ สินคา้ที�
ไม่ใช่ดิจิตอล  ควรจัดนํ� าหอมและเครื� องสําอาง
จาํหน่ายให้มาก เพลงควรดาวโหลดไวใ้นระบบการ
จองตั�วและคอนเสิร์ต ควรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
และวิ ธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  และควร
บริการที�รวดเร็ว เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ใหเ้กิดความประทบัใจในการบริการต่อไป 
 4. ปัญหาและอุปสรรคการซื�อสินคา้และ
บริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ผูบ้ริหาร
ควรจัดสินค้าให้มี คุณภาพ  และมีสินค้าตรงกับ
โฆษณาเอาไว  ้เนื�องจากผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่พบปัญหา 
 ข้อเสนอแนะการวจิัยครั�งต่อไป 
 1. ควรวิจัยสภาพการใช้อินเทอร์เน็ต 
สาํหรับการซื�อสินคา้และบริการเพื�อใหมี้คุณภาพจาก

ก า ร ใ ช้บ ริ ก า ร อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต  แล ะค ว ร มี ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ต 
 2. ควรวิจยัปัญหาและผลกระทบจากการซื�อ
สินคา้และบริการผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
เพื�อให้ผู ้ใช้เกิดความมั�นใจในการใช้และหาทาง
ป้องกนัปัญหา 
 3. ควรวิจยัวิธีแกไ้ขปัญหาการซื�อสินคา้และ
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อให้เกิดความ
เชื�อมั�น และระมดัระวงัการใช้ การซื�อ และบริการ
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
 4. ควรวิจยัปัญหาการเกบ็ขอ้มูลของลูกคา้ไว้
เป็นความลบั เพื�อความมั�นใจของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการ และควรแจง้ขอ้มูลที�ถูกตอ้งในการเก็บขอ้มูล
ไวเ้ป็นความลบั 
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การบริโภคเบียร์ใน จงัหวดัปทุมธานี 

Consumption of Beer in Pathum Thani Province1 
 

                                                                                                                                                               สมทรง ภูตนัวงษ*์ 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา  (1) ขอ้มูลส่วนบุคคล (2) พฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภค
เบียร์ (3) ปัจจัยสังคมและวฒันธรรม (4) ปัจจัยการตลาดเบียร์ (5) ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ (6) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์  เครื�องมือที�
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ประชากรคือ  ชายไทยที�มีอายุ 20 ปีขึ�นไปที�ซื�อเบียร์สําหรับบริโภคในสถานที�
ราชการและสถานที�เอกชนในจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์และอีตา้ ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ20-30 ปี  
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้7,000-15,000 บาทและมีสถานภาพโสด (2) ส่วน
ใหญ่รับรู้ขอ้มูลเกี�ยวกบัเบียร์จากโทรทศัน ์วิทย ุบริโภคเบียร์เวลากลางคืน  ใน 1 สัปดาห์บริโภคเบียร์ 1-2 ครั� ง ราคา 
31-40 บาทเหมาะสมสาํหรับการบริโภคเบียร์  เพื�อนมีอิทธิพลในการเลือกบริโภคเบียร์ เลือกดื�มเบียร์สิงห์  เลือกซื�อ
เบียร์ที�ร้านสะดวกซื�อ เลือกบริโภคเบียร์แบบขวดเลก็ และดื�มเบียร์จากกลุ่มผูผ้ลิตในประเทศ (3) โดยภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดเบียร์  อยูใ่นระดบัมาก  (4) โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัสังคมและวฒันธรรม อยู่ในระดบัมาก  (5) ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ (6) ปัจจยัการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ 
 
คาํสําคญั :  การบริโภคเบียร์, จงัหวดัปทุมธานี  
 
Abstract   
 This survey research on consumers who purchased and consumed beers in Pathum Thani Province aims 
to  study : the personal factors of respondents, the behavior in beer consumption, the social and cultural factors 
affecting beer consumption, the marketing factors affecting beer consumption, the relationship between the 
personal factors and the beer consumption, and the relationship between the marketing factors and the beer 
consumption. Questionnaires were used to gather data from the sample of 400 selected from consumers who 
purchased and consumed beers in Pathum Thani Province. Statistics used in analyzing the data were percentage, 
means, standard deviations, Chi-square and Eta values. The findings showed that: the majority of respondents  
 
 
were single males, aged 20-30 years, held bachelor’s degree, worked for private companies, and earned monthly  

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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incomes of 7,000-15,000 baht; most respondents learned about beer products from television and radio, drank 
beer every night or 1-2 times per week through friends’ influence, spent 31-40 baht on preferred local Singha 
beer in small bottles, bought from convenience shops; the overall level of opinion on the social and cultural 
factors were at high level with the importance levels from the high to low as: social status indicators and taste, 
social value, social acceptance, social respect, satisfaction and pride in beer drinking;  the overall level of opinion 
were high on marketing factors; correlations were found between the personal factors and the beer consumption; 
and the marketing factors and the consumption of beer . 
 
Keywords:  consumption of beer, Pathum Thani province     
 
ความนํา 
 ประเทศไทยเริ�มมีการผลิตเบียร์ในสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระยา
ภิรมยภ์กัดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ไดย้ื�นเรื�องขอจดัตั�ง
บริษทัผลิตเบียร์ขึ�นในปี พ.ศ. 2473 โดยจะใช้ปลาย
ขา้วในการผลิตแทนขา้วมอลต.์ ส่วนตวัโรงงานนั�น
ไดถู้กสร้างขึ�นภายหลงัการเปลี�ยนแปลงการปกครอง
ในปี  พ .ศ .  2476  ในย่านบางกระบือ  ริมแม่นํ� า
เจา้พระยา ภายใตชื้�อบริษทับุญรอดบริวเวอรี�  จาํกดั 
และทาํการผลิตเบียร์ออกจาํหน่ายครั� งแรกในปี พ.ศ. 
2477 ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ ตราหมี ตราสิงห์แดง 
ตราสิงห์ขาว ตราแหม่ม ตราพระปรางคท์อง ตราว่าว
ปักเป้า ตรากุญแจ ตรารถไฟ และยี�ห้อที�ยงัคงอยู่จน
ปัจจุบนันี� คือ ตราสิงห์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 มีโรง
เบียร์แห่งที�สองเกิดขึ�น คือ บริษทับางกอกเบียร์ ผลิต
เบียร์ตราหนุมาน ตราแผนที� และตรากระทิง แต่
ไม่ไดรั้บความนิยมจากผูดื้�มจึงไดเ้ลิกกิจการไป ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2509 จึงได้เปลี�ยนเจ้าของกิจการและ
เปลี�ยนชื�อเป็น บริษทัไทยอมฤต บริวเวอรี�  จาํกดั ผลิต
เบียร์อมฤต และซื�อลิขสิทธิ� ยี�หอ้เบียร์จากต่างประเทศ
ชื�อ คลอสเตอร์ มาผลิตเมื�อ พ.ศ. 2521 

ภายหลงัจากที�ประเทศไทยมีโรงงานเบียร์
แห่งที�สองแลว้ ภาครัฐก็ไม่ได้มีการสนับสนุนให้มี
การตั�งโรงงานเพิ�ม เนื�องจากเห็นว่าเบียร์เป็นสินคา้
ฟุ่ มเฟือย และตั�งกาํแพงภาษีเพื�อใหค้วามคุม้ครองกบั

ผูผ้ลิตในประเทศ จนกระทั�ง พ.ศ. 2535 ภาครัฐมี
นโยบายเปิดเสรีทางการคา้ โดยการเปลี�ยนเงื�อนไข
ของผูผ้ลิตเบียร์ จากที�กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นใหญ่ตอ้ง
เป็นบุคคลสัญชาติไทย เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย 
เพื�อจูงใจใหน้กัลงทุนต่างชาติสนใจเขา้มาลงทุนสร้าง
โรงงานในประเทศ ปัจจุบนักลุ่มบริษทัผูผ้ลิตเบียร์ใน
ประเทศไทย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บุญรอดบริวเวอรี�  
จํากัด  (2 )  บริษัท  ไทยอมฤต  บริว เวอ รี�  จํากัด             
(3) บริษทั คอสมอส บริวเวอรี�  (ประเทศไทย) จาํกดั 
(4)  บริษัท  เ บีย ร์ ทิพย์ บริวเวอรี�  (1991)  จํากัด                  
(5) บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั (6) บริษทั ไทย
เอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี�  จาํกดั  

ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า สัดส่วนตลาดเบียร์
ได้เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สําหรับปัจจยัที�ทาํให้
เบียร์ประสบความสําเร็จไดแ้ก่ การโฆษณาและการ
จัดกิจกรรมที�จูงใจแก่นักดื�มอย่างต่อเนื�อง (บริษทั 
ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี�  จาํกดั, 2553)  

ขณะเดียวกนัแรงผลกัดนัของโฆษณาที�ได้
ถูกควบคุมไม่ให้โฆษณาในช่วงที�ผ่านมา จะเห็นได้
ว่าทุกยี�ห้อนาํกลยุทธ์เพื�อแย่งชิงความไดเ้ปรียบทาง
ธุรกิจโดยผ่านสื� อมิใช่การโฆษณาทางโทรทัศน์
เหมือนที�ผา่นมา  ทาํใหมี้ยอดขายเพิ�มขึ�นและมีการจูง
ใจให้บริโภคเบียร์มากขึ�น จึงเป็นที�น่าสนใจว่า มี
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incomes of 7,000-15,000 baht; most respondents learned about beer products from television and radio, drank 
beer every night or 1-2 times per week through friends’ influence, spent 31-40 baht on preferred local Singha 
beer in small bottles, bought from convenience shops; the overall level of opinion on the social and cultural 
factors were at high level with the importance levels from the high to low as: social status indicators and taste, 
social value, social acceptance, social respect, satisfaction and pride in beer drinking;  the overall level of opinion 
were high on marketing factors; correlations were found between the personal factors and the beer consumption; 
and the marketing factors and the consumption of beer . 
 
Keywords:  consumption of beer, Pathum Thani province     
 
ความนํา 
 ประเทศไทยเริ�มมีการผลิตเบียร์ในสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระยา
ภิรมยภ์กัดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ไดย้ื�นเรื�องขอจดัตั�ง
บริษทัผลิตเบียร์ขึ�นในปี พ.ศ. 2473 โดยจะใช้ปลาย
ขา้วในการผลิตแทนขา้วมอลต.์ ส่วนตวัโรงงานนั�น
ไดถู้กสร้างขึ�นภายหลงัการเปลี�ยนแปลงการปกครอง
ในปี  พ .ศ .  2476  ในย่านบางกระบือ  ริมแม่นํ� า
เจา้พระยา ภายใตชื้�อบริษทับุญรอดบริวเวอรี�  จาํกดั 
และทาํการผลิตเบียร์ออกจาํหน่ายครั� งแรกในปี พ.ศ. 
2477 ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ ตราหมี ตราสิงห์แดง 
ตราสิงห์ขาว ตราแหม่ม ตราพระปรางคท์อง ตราว่าว
ปักเป้า ตรากุญแจ ตรารถไฟ และยี�ห้อที�ยงัคงอยู่จน
ปัจจุบนันี� คือ ตราสิงห์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 มีโรง
เบียร์แห่งที�สองเกิดขึ�น คือ บริษทับางกอกเบียร์ ผลิต
เบียร์ตราหนุมาน ตราแผนที� และตรากระทิง แต่
ไม่ไดรั้บความนิยมจากผูดื้�มจึงไดเ้ลิกกิจการไป ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2509 จึงได้เปลี�ยนเจ้าของกิจการและ
เปลี�ยนชื�อเป็น บริษทัไทยอมฤต บริวเวอรี�  จาํกดั ผลิต
เบียร์อมฤต และซื�อลิขสิทธิ� ยี�หอ้เบียร์จากต่างประเทศ
ชื�อ คลอสเตอร์ มาผลิตเมื�อ พ.ศ. 2521 

ภายหลงัจากที�ประเทศไทยมีโรงงานเบียร์
แห่งที�สองแลว้ ภาครัฐก็ไม่ได้มีการสนับสนุนให้มี
การตั�งโรงงานเพิ�ม เนื�องจากเห็นว่าเบียร์เป็นสินคา้
ฟุ่ มเฟือย และตั�งกาํแพงภาษีเพื�อใหค้วามคุม้ครองกบั

ผูผ้ลิตในประเทศ จนกระทั�ง พ.ศ. 2535 ภาครัฐมี
นโยบายเปิดเสรีทางการคา้ โดยการเปลี�ยนเงื�อนไข
ของผูผ้ลิตเบียร์ จากที�กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นใหญ่ตอ้ง
เป็นบุคคลสัญชาติไทย เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย 
เพื�อจูงใจใหน้กัลงทุนต่างชาติสนใจเขา้มาลงทุนสร้าง
โรงงานในประเทศ ปัจจุบนักลุ่มบริษทัผูผ้ลิตเบียร์ใน
ประเทศไทย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บุญรอดบริวเวอรี�  
จํากัด  (2 )  บริษัท  ไทยอมฤต  บริว เวอ รี�  จํากัด             
(3) บริษทั คอสมอส บริวเวอรี�  (ประเทศไทย) จาํกดั 
(4)  บริษัท  เ บีย ร์ ทิพย์ บริวเวอรี�  (1991)  จํากัด                  
(5) บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั (6) บริษทั ไทย
เอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี�  จาํกดั  

ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า สัดส่วนตลาดเบียร์
ได้เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สําหรับปัจจยัที�ทาํให้
เบียร์ประสบความสําเร็จไดแ้ก่ การโฆษณาและการ
จัดกิจกรรมที�จูงใจแก่นักดื�มอย่างต่อเนื�อง (บริษทั 
ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี�  จาํกดั, 2553)  

ขณะเดียวกนัแรงผลกัดนัของโฆษณาที�ได้
ถูกควบคุมไม่ให้โฆษณาในช่วงที�ผ่านมา จะเห็นได้
ว่าทุกยี�ห้อนาํกลยุทธ์เพื�อแย่งชิงความไดเ้ปรียบทาง
ธุรกิจโดยผ่านสื� อมิใช่การโฆษณาทางโทรทัศน์
เหมือนที�ผา่นมา  ทาํใหมี้ยอดขายเพิ�มขึ�นและมีการจูง
ใจให้บริโภคเบียร์มากขึ�น จึงเป็นที�น่าสนใจว่า มี
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บ ริ โ ภ ค เ บี ย ร์  ดั ง นั� น จึ ง เ ป็ น ข้ อ มู ล สํ า ห รั บ
ผูป้ระกอบการเบียร์ไดน้าํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค
เบียร์ 
 2. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบียร์  
 3. เพื�อศึกษาปัจจยัสงัคมและวฒันธรรม  
 4. เพื�อศึกษาปัจจยัการตลาดเบียร์  
 5. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์  
 6. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเบียร์ และ
ปัจจัยทางการตลาดของเบียร์ มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคเบียร์ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยันี�  เป็นการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ มี
เค รื� อ ง มือ ที� ใช้ในการวิ จัย เ ป็นแบบสอบถาม  
ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือ  ชายไทยที�มีอายุ 20 ปี
ขึ�นไปที�ซื�อเบียร์สําหรับบริโภคในสถานที�ราชการ
และสถานที�เอกชนในจังหวดัปทุมธานี กรณีที�ไม่
ทราบประชากรที�แน่นอน กลุ่มตวัอย่างที�เหมาะสม
จึงหาไดจ้าก ตารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ ยา
มาเน่  ไดจ้าํนวน 400 ตวัอย่าง  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
สถิติที�ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์และอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ 
1. ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 100.0 
อาย ุ20-30 ปี ร้อยละ 48.8  ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ร้อยละ 79.5  เป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 
53.5  มีรายได ้7,000-15,000 บาท ร้อยละ  49.5 และมี
สถานภาพโสด ร้อยละ 70 

2. พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ รับรู้ขอ้มูลเกี�ยวกบัเบียร์จาก
โทรทศัน์ วิทย ุร้อยละ 27  บริโภคเบียร์เวลากลางคืน 
ร้อยละ 72  ในหนึ�งสปัดาห์บริโภคเบียร์ 1-2 ครั� ง ร้อย
ละ 47  ราคา 31-40 บาท ร้อยละ  35 เหมาะสม
สาํหรับการบริโภคเบียร์  เพื�อนมีอิทธิพลในการเลือก

การบริโภคเบยีร์ 
1. สาเหตุในการเลือกบริโภค
เบียร์  

2. ผูที้�มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือก
บริโภคเบียร์ 

3. ความถี�ในการบริโภคเบียร์   
4. วนั เวลา ที�บริโภค   
5. แรงจูงใจในการเลือก
บริโภคเบียร์ 

6. แหล่งในการเลือกบริโภค
เบียร์ 

7. ค่าใชจ่้ายในการเลือก
บริโภคเบียร์ 

8. ยี�หอ้ที�ซื�อ 
9. ขนาดและประเภทที�ซื�อ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคเบยีร์  
-  เพศ   
- อาย ุ  
- สถานภาพการสมรส 
- อาชีพ 
- รายได ้   
- ระดบัการศึกษา 
2. สงัคม 
3. วฒันธรรม 
 
ปัจจัยการตลาดเบยีร์  
1. ผลิตภณัฑ ์                
2. ราคา  
3. การส่งเสริมการตลาด   
4. ช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

5. ภาพลกัษณ์องคก์ร 
6. ดา้นกระบวนการ
บริการ  

7. บุคลากรบริการ 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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บริโภคเบียร์ ร้อยละ 46  เลือกดื�มเบียร์สิงห์  เลือกซื�อ
เบียร์ที� ร้านสะดวกซื�อ ร้อยละ 39.5  เลือกบริโภค
เบียร์แบบขวดเลก็ ร้อยละ 50.8  และดื�มเบียร์จากกลุ่ม
ผูผ้ลิตในประเทศ ร้อยละ 71.0 

3. ปัจจยัการตลาดเบียร์ โดยภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดเบียร์ 
อยู่ในระดบัมาก  ( X =4.08)  เรียงลาํดบัความสําคญั
ของปัจจยัการตลาดเบียร์ จากมากไปหาน้อยได้แก่  
ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ( X =4.28) ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ( X =4.13)  ดา้นผลิตภณัฑ ์( X =4.20) ดา้น
สถานที� ( X =4.00) ด้านการให้บริการ ( X =3.95) 
และดา้นราคา ( X =3.95) 

4. ปัจจยัสังคมและวฒันธรรม โดยภาพรวม
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยสังคม
และวัฒนธรรม  อยู่ ในระดับมาก  ( X =4 . 0 3 ) 
เ รี ย งลําดับคว ามสํ าคัญของ ปัจจัยสั งคมและ
วฒันธรรม จากมากไปหาน้อยได้แก่ บ่งบอกฐานะ
ทางสังคมที�ดีและดูมี รสนิยม ( X =4.46) เป็นค่านิยม
ทางสังคม  ( X =4.37) ต้องการยอมรับจากสังคม 
ตอ้งการ การเคารพนบัถือจากสังคม ( X =3.79) และ
พอใจและภาคภูมิใจที�บริโภคเบียร์ ( X =3.18) 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ พบว่า ข้อมูลส่วน
บุคคลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ 

6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาด
เบียร์กับพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ พบว่า ปัจจัย
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
เบียร์ 

 
การอภิปรายผล 

ผู ้วิ จัยขออภิปรายผลแต่ละประ เด็น ที�
น่าสนใจ ดงันี�   

1. ปัจจยัการตลาดเบียร์ โดยภาพรวมผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดเบียร์  
อยู่ในระดับมาก ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

ชวลัรัตน์ ฐิตานุกลู (2549) วิจยัเรื�อง การเลือกบริโภค
เบียร์ของชายไทยในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยั
การตลาดของเบียร์อยู่ในระดับมาก และอาจเป็น
เพราะผลิตภณัฑ์เบียร์มีการแบ่งส่วนการตลาด โดย
ศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคที�มีความเหมือนและแตกต่าง 
แล้วนํามาวางแผนตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
นอกจากนั�นยงัออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้มีคุณลกัษณะดี
พร้อม  และเป็นที� ต้องการของผู ้บ ริโภค  ราคา
เหมาะสมเมื�อเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง การจดัจาํหน่าย 
การรับบริการ ลูกคา้เขา้ถึงไดง่้าย และมีความสะดวก
ในการส่งมอบ การจดัจาํหน่ายมีความเหมาะสม การ
บริการที�รวดเร็ว เลือกเฟ้นคนกลางในการช่วยเหลือ 
ผลิตภณัฑ์ไปยงัผูบ้ริโภคอย่างรวดเร็ว การส่งเสริม
การตลาดของอาศยัเครื� องมือที�แตกต่างกัน ซึ� งอาจ
เป็นการขายโดยพนกังานขาย การตลาดทางตรง และ
ส่งเสริมพฤติกรรมลูกค้าโดยการโฆษณา  การ
ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย นอกจากนั�นยงั
สร้างภาพลักษณ์ องค์กรให้เป็นที�น่าเชื�อถือ การ
บริการที�มีประสิทธิภาพและคุณภาพ กระบวนการ
บริการตอ้งมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพในการส่ง
มอบ บุคลากรบริการตอ้งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกนั ผูใ้ห้
และผูรั้บและบุคลากรต้องสามารถสร้างความพึง
พอใจ  จะทําให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จได้อย่างมี
คุณภาพ 

4. ปัจจยัสังคมและวฒันธรรม โดยภาพรวม
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยสังคม
และวฒันธรรม อยู่ในระดบัมาก  อาจเป็นเพราะการ
บริโภคเบียร์บ่งบอกฐานะทางสังคมที� ดีและดูมี
รสนิยมและเป็นค่านิยมทางสังคม ตลอดจนการ
ยอมรับจากสังคม และได้รับการเคารพนับถือจาก
สังคม จนกระทั�งมีความพอใจและภาคภูมิใจในการ
บริโภคเบียร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรให้ความสําคญัมากกบัตราและยี�ห้อ 
ควรติดป้ายและจัดวางผลิตภัณฑ์ให้ตรายี�ห้อเห็น
เด่นชดั  

2. ราคาของเบียร์ ราคาควรเหมาะสมกบั
ปริมาณที�บรรจุโดยเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งให้
เสมอกนัหรือตํ�ากวา่  
 3. ดา้นการจดัจาํหน่าย ควรจดัจาํหน่ายใน
ร้านคา้ปลีก เนื�องจากกระจายอยูห่ลายพื�นที� เขา้ถึงได้
ง่ายการไปมาสะดวก  

 4. การบริการ ควรให้ความสาํคญักบัการมี
มนุษยสัมพนัธ์ที�ดีของพนกังาน เพราะการบริการจะ
เกิดความประทบัใจในการบริการ จะเกิดการซื�อซํ� า
และบอกต่อ แนะนาํในสิ�งที�ดีงามให้กบัผูอื้�นได้อีก
ดว้ย  
 5. ด้านภาพลกัษณ์องค์กร ควรสร้างความ
ประทบัใจในการบริการ เพื�อให้เกิดความพึงพอใจ 
และทาํใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อสินคา้  
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ธุรกจิการตลาดขายตรงเครื�องสําอางที�มีความสัมพนัธ์กบัการเลอืกซื�อ 

Customer Behavior of Buying Cosmetic Direct Sales1 
 

                                                                                                                                                                 ลลิตา  ทองสวน*   

 
บทคดัย่อ   
 การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูซื้�อผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางขายตรง 
(2) ปัจจยัการตลาดขายตรงเครื�องสาํอาง (3) พฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องสาํอางขายตรง (4) ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัการตลาดขายตรงเครื�องสําอางกบัการเลือกซื�อ  ประชากร สําหรับการศึกษาในครั� งนี� คือ                
ผูซื้�อและผูใ้ชเ้ครื�องสาํอางขายตรง ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ไม่สามารถนบัจาํนวนได ้กรณีที�ไม่ทราบจาํนวน
ประชากร ผูว้ิจัยจึงใช้ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ทาโร ยามาเน่ โดยกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400  ตวัอย่าง 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย 
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์และอีตา้ ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  (1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูซื้�อเครื�องสาํอาง
ขายตรงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  การศึกษาปริญญาตรี 
รายไดต้ ํ�ากว่า 20,000 บาท (2) ปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางขายตรง  โดยภาพรวม
ลูกคา้  มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางขายตรง  อยูใ่นระดบัมาก โดย
เรียงลาํดับความสําคญัของปัจจัยการตลาด  จากมากไปหาน้อย ดังนี� คือ  ด้านการบริการของพนักงาน  ด้าน
ผลิตภณัฑ ์   ดา้นการส่งเสริมการตลาด   ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นราคา  (3) พฤติกรรมการเลือกซื�อ
ผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางขายตรง โดยส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑเ์ดือนละ 1-2 ครั� ง เลือกใชผ้ลิตภณัฑว์นัธรรมดา  เวลาที�
เลือกใช ้18.01 น.ขึ�นไป บุคคลที�ชวนให้ใชผ้ลิตภณัฑ์คือเพื�อนที�ทาํงาน  ค่าใชจ่้ายในการซื�อผลิตภณัฑ์แต่ละครั� ง 
1,001-3,000 บาท  เหตุผลในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์พราะผลิตภณัฑคุ์ณภาพดีใชแ้ลว้เห็นผล  ประเภทผลิตภณัฑที์�
เลือกคือกลุ่มผลิตภณัฑเ์พื�อความงาม (4) ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูซื้�อกบัพฤติกรรมการเลือกซื�อ
ผลิตภณัฑ์เครื� องสําอางขายตรง พบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื�อ
เครื�องสําอางขายตรง  (5) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องสําอางขายตรง  
พบว่า ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อผลิตภณัฑเ์ครื�องสําอางขายตรง อยู่ในระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 
คาํสําคญั :  พฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซื�อเครื�องสาํอางค,์ ปัจจยัการตลาดขายตรงเครื�องสาํอางค ์
 
 
 
 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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Abstract 
This survey research on customer behavior of buying cosmetics through direct selling aims to study: the 

personal factors of respondents, the marketing factors affecting the customer behavior of buying the products; the 
customer behavior of buying the products; the relations between the personal factors and customer behavior of 
buying the products; and the relations between the marketing factors and the customer behavior of buying the 
products. The findings showed that: the majority of the respondents were single females, aged 21-30 years old, 
held bachelor’s degree, worked for private companies, and earned monthly incomes of less than 20,000 baht; the 
overall opinion on marketing factors were high, with the factor ratings of importance levels from high to low as: 
customer service, product, marketing promotion, marketing channels, and price; most of the respondents used the 
beauty products once a month on workdays over a period of 18.01 hrs. or more, decision to buy is through 
persuasion by colleagues at work, spending 1,001-3,000 baht, and with quality and effectiveness as the reasons 
for using the products; correlations were found between personal factors and customer behavior; and moderate 
correlations existed between marketing factors and customer behavior.       

Keywords:  customer behavior of buying cosmetic, cosmetric direct sales  
 
ความนํา 
 ธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที�ได้รับความนิยม
มากขึ�นอย่างต่อเนื�องเป็นธุรกิจที�สร้างโอกาส และ
สร้างรายได้ให้กับนักขายตรงที�มีความตั� งใจและ
ความต้องการความอิสระในการทํางาน  ซึ� งต้อง
รับผิดชอบและเป็นเจา้นายตวัเอง ตลอดจนสามารถ
สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ�นได ้เป็นอาชีพที�ทา้ทายและ
ทาํจริงไดจ้ริง สอนให้รู้จกัคิดและตอ้งลงมือทาํจริงๆ 
โดยไม่ตอ้งลงทุนมากและมีความเสี�ยงนอ้ย แต่ตอ้งมี
การกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงานที�ชดัเจนดว้ย
ตนเองเพื�อกา้วไปทีละขั�นตามความฝันของแต่ละคน 
อาชีพตรงไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริม ก็
ลว้นตอ้งการประสบ ความสาํเร็จตามเป้าหมายดงัใจ
หวงั เมื�อเป็นเช่นนั�นทุกคนกต็อ้งสร้างศกัยภาพใหก้บั
ตนเองเพื�อกา้วต่อไป และเป็นนักขายตรงที�ประสบ 
ความสําเร็จดว้ยการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�องเพื�อ
เพิ�มพลงัทางความคิดสร้างศกัยภาพที�แขง็แกร่งใหก้บั
ตนเอง พร้อมที�จะก้าวย่างไปสู่ความสําเร็จที�รออยู ่
(สยามธุรกิจ, 2552) 

เนื�องจากตลาดธุรกิจขายตรงในปัจจุบนัมี
การเติบโตอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะในกลุ่มตลาด
เครื�องสาํอาง และผลิตภณัฑเ์สริมความงาม เนื�องจาก
ผูป้ระกอบการผูน้าํเขา้ และผูผ้ลิตต่างหนัมาใชธุ้รกิจ
ขายตรงเป็นกลยุทธ์ขยายตลาด สําหรับตลาด
เครื� องสําอางปัจจุบันได้ขยายตัวไปอย่างต่อเนื�อง   
นอกจากจะหาซื� อง่ายทั� งในห้าง ร้านขายยา  ร้าน
สะดวกซื�อ ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เพื�อนใกลบ้า้น
หรือแม้แต่ในออฟฟิศ  ไม่ว่าจะเป็นเครื� องสําอาง
ภายในเมืองไทย และเครื� องสําอางนําเขา้ ยงัมีการ
แข่งขนัเพื�อแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดเครื�องสาํอางกนั
อย่างเขม้ขน้ซึ� งมีมูลค่ามหาศาลเพิ�มสูงขึ�นทั�งตลาด
ภายในประเทศและตลาดนอกประเทศและทวีความ
รุนแรงมากขึ�น 
 ในปัจจุบันมีบริษัทขายตรงเครื� องสําอาง
หลายแห่งที�ก่อตวัขึ�น มีคู่แข่งขนัเพิ�มมากขึ�น และถูก
แยง่ส่วนทางการตลาด ผูศึ้กษาจึงสนใจที�จะศึกษาถึง
ธุรกิจจะประสบผลสําเร็จได้ในระยะยาวตอ้งมีการ
ซื�อซํ� า และผูบ้ริโภคมีอาํนาจซื�ออย่างต่อเนื�อง ดงันั�น
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for using the products; correlations were found between personal factors and customer behavior; and moderate 
correlations existed between marketing factors and customer behavior.       

Keywords:  customer behavior of buying cosmetic, cosmetric direct sales  
 
ความนํา 
 ธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที�ได้รับความนิยม
มากขึ�นอย่างต่อเนื�องเป็นธุรกิจที�สร้างโอกาส และ
สร้างรายได้ให้กับนักขายตรงที�มีความตั� งใจและ
ความต้องการความอิสระในการทํางาน  ซึ� งต้อง
รับผิดชอบและเป็นเจา้นายตวัเอง ตลอดจนสามารถ
สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ�นได ้เป็นอาชีพที�ทา้ทายและ
ทาํจริงไดจ้ริง สอนให้รู้จกัคิดและตอ้งลงมือทาํจริงๆ 
โดยไม่ตอ้งลงทุนมากและมีความเสี�ยงนอ้ย แต่ตอ้งมี
การกาํหนดเป้าหมายและวิธีการทาํงานที�ชดัเจนดว้ย
ตนเองเพื�อกา้วไปทีละขั�นตามความฝันของแต่ละคน 
อาชีพตรงไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลกัหรืออาชีพเสริม ก็
ลว้นตอ้งการประสบ ความสาํเร็จตามเป้าหมายดงัใจ
หวงั เมื�อเป็นเช่นนั�นทุกคนกต็อ้งสร้างศกัยภาพใหก้บั
ตนเองเพื�อกา้วต่อไป และเป็นนักขายตรงที�ประสบ 
ความสําเร็จดว้ยการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�องเพื�อ
เพิ�มพลงัทางความคิดสร้างศกัยภาพที�แขง็แกร่งใหก้บั
ตนเอง พร้อมที�จะก้าวย่างไปสู่ความสําเร็จที�รออยู ่
(สยามธุรกิจ, 2552) 

เนื�องจากตลาดธุรกิจขายตรงในปัจจุบนัมี
การเติบโตอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะในกลุ่มตลาด
เครื�องสาํอาง และผลิตภณัฑเ์สริมความงาม เนื�องจาก
ผูป้ระกอบการผูน้าํเขา้ และผูผ้ลิตต่างหนัมาใชธุ้รกิจ
ขายตรงเป็นกลยุทธ์ขยายตลาด สําหรับตลาด
เครื� องสําอางปัจจุบันได้ขยายตัวไปอย่างต่อเนื�อง   
นอกจากจะหาซื� อง่ายทั� งในห้าง ร้านขายยา  ร้าน
สะดวกซื�อ ทางโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เพื�อนใกลบ้า้น
หรือแม้แต่ในออฟฟิศ  ไม่ว่าจะเป็นเครื� องสําอาง
ภายในเมืองไทย และเครื� องสําอางนําเขา้ ยงัมีการ
แข่งขนัเพื�อแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดเครื�องสาํอางกนั
อย่างเขม้ขน้ซึ� งมีมูลค่ามหาศาลเพิ�มสูงขึ�นทั�งตลาด
ภายในประเทศและตลาดนอกประเทศและทวีความ
รุนแรงมากขึ�น 
 ในปัจจุบันมีบริษัทขายตรงเครื� องสําอาง
หลายแห่งที�ก่อตวัขึ�น มีคู่แข่งขนัเพิ�มมากขึ�น และถูก
แยง่ส่วนทางการตลาด ผูศึ้กษาจึงสนใจที�จะศึกษาถึง
ธุรกิจจะประสบผลสําเร็จได้ในระยะยาวตอ้งมีการ
ซื�อซํ� า และผูบ้ริโภคมีอาํนาจซื�ออย่างต่อเนื�อง ดงันั�น
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ปัจจยัทางการตลาดเป็นปัจจยัหนึ� งที�จะทาํให้ธุรกิจ
สาํเร็จได ้ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจเลือกซื�อเครื�องสําอางขายตรงเพื�อปรับปรุง
และพฒันารูปแบบการดาํเนินธุรกิจ สร้างความสาํเร็จ
กบัธุรกิจในระยะยาว  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางขายตรง 
 2 . เ พื� อ ศึ กษา ปัจจัยก ารตลาดขายตรง
เครื� องสําอางในเขตอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวดั
ปทุมธานี  
 3 .  เพื� อ ศึกษาพฤ ติกรรมการ เ ลื อก ซื� อ
เครื�องสาํอางขายตรง  
 4. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคล  ปัจจยัการตลาดขายตรงเครื�องสาํอางกบั
การเลือกซื�อ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการ
เลือกซื�อเครื�องสาํอางขายตรง  
 2. ปัจจัยการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการ
เลือกซื�อเครื�องสาํอางขายตรง  
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากร
ที�ใช้ในการวิจยัคือ ลูกคา้ที�ซื�อเครื�องสําอางขายตรง 
กลุ่มตวัอย่างหาไดจ้ากตารางทาโร่ ยามาเน่  ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง จาํนวน 400 ตวัอย่าง วิธีสุ่มตวัอย่างแบบ
บังเอิญ  วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าไควส์แควร์และอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัมีดงันี�  
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูซื้�อเครื�องสาํอาง

ขายตรงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.7 อาย ุ21-
30 ปี  ร้อยละ 56.2 สถานภาพโสด ร้อยละ 52.9 เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 72.2  การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ร้อยละ  79.4 รายไดต้ ํ�ากว่า 20,000 บาท 
ร้อยละ 49.3 

2.  ปัจจยัการตลาดของเครื�องสาํอางขายตรง 
โดยภาพรวมลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาด
ของเครื�องสาํอางขายตรง อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.57) 
เรียงลาํดบัความสําคญัของปัจจยัการตลาด จากมาก
ไปหานอ้ย ดงันี� คือ ดา้นการบริการของพนกังาน  
( X =3.79) ด้านการส่งเสริมการตลาด  ( X =3.53)   
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นราคา ( X =3.41) 
และดา้นผลิตภณัฑ ์( X =2.71) 

พฤติกรรมการเลอืกซื�อ
เครื�องสําอางขายตรง  
1. จาํนวนครั� งที�ซื�อ 
2. วนัที�ซื�อ  
3. เวลาที�ซื�อ 
4. ผูมี้ส่วนร่วมในการซื�อ 
5. ราคาที�เหมาะสมในการซื�อ 
6. ประเภทผลิตภณัฑใ์นการ
ซื�อ  
7. การเลือกซื�อผลิตภณัฑ ์ 

- กลุ่มผลิตภณัฑเ์พื�อความ
งาม 

- กลุ่มผลิตภณัฑเ์พื�อ
สุขภาพ 

- กลุ่มผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ 
- กลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื�อง

แต่งหนา้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานะภาพ 
4. อาชีพ  
5. ระดบัการศึกษา  
6. รายได ้

ปัจจยัทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ ์บริษทั คงัเซน-
เคนโก จาํกดั 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบริการของ
พนกังาน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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3.  พฤติกรรมการเลือกซื�อเครื�องสําอางขาย
ตรงโดยส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์เดือนละ  1-2 ครั� ง 
เลือกใช้ผลิตภณัฑ์วนัธรรมดา ร้อยละ 76.5  เวลาที�
เลือกใช ้18.01 น.ขึ�นไป ร้อยละ  47.4 บุคคลที�ชวนให้
ใช้ผลิตภณัฑ์คือเพื�อนที�ทาํงาน  ค่าใช้จ่ายในการซื�อ
ผลิตภณัฑ์แต่ละครั� ง 1,001-3,000 บาท ร้อยละ 40.8  
เหตุผลในการเลือกใช้เพราะผลิตภณัฑ์คุณภาพดีใช้
แล้วเห็นผล  ร้อยละ 88.6 ประเภทเครื� องสําอางที�
เลือกใชคื้อกลุ่มเพื�อความงาม ร้อยละ 73.2  

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูซื้�อเครื�องสาํอางขายตรงกบัพฤติกรรมการเลือก
ซื�อ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อ  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที�ระดบั .05 

 5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบั
พฤติกรรมการเลือกซื� อ   พบว่า  ปัจจัยการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื�อเครื� องสําอาง
ขายตรง อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที�ระดบั .05 

 
การอภิปรายผล 

การวิจยันี�  ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัใน
ประเดน็ที�น่าสนใจ ดงันี�   

1.  ปัจจยัการตลาดที�มีความสัมพนัธ์กบัการ
เลือกซื�อผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางขายตรง โดยภาพรวม
ลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อการ
เลือกซื�อผลิตภณัฑเ์ครื�องสําอางขายตรง อยู่ในระดบั
มาก ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  อิทธิเนต   
เกษสุวรรณ (2552) วิจัยเรื� อง พฤติกรรมและการ
ตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภัณฑ์บริษทั คงัเซน-เคนโก 
อิ น เ ตอ ร์ เ นชั� ล แนล  จํา กัด  ณ  สาข า  จั งหวัด
พระนครศรีอยธุยา  ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมผู ้
ซื�อมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดของเครื�องสาํอาง
ขายตรงอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไป
หาน้อย ดงันี� คือ  ดา้นการบริการของพนกังาน  ดา้น

ผลิตภณัฑ ์  ดา้นการส่งเสริมการตลาด   ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่ายและดา้นราคา 

3 .  พฤ ติกรรมการ เ ลื อก ซื� อ ผ ลิ ตภัณฑ์
เครื� องสําอางขายตรง ของลูกคา้เป้าหมาย โดยส่วน
ใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑเ์ดือนละ 1-2 ครั� ง เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
วนัธรรมดา  เวลาที�เลือกใช้ 18.01 น.ขึ�นไป บุคคลที�
ชวนให้ใช้ผลิตภณัฑ์คือเพื�อนที�ทาํงาน  ค่าใช้จ่ายใน
การซื�อผลิตภณัฑแ์ต่ละครั� ง 1,001-3,000 บาท  เหตุผล
ในการเลือกใชเ้ครื�องสาํอางขายตรงเพราะคุณภาพดีใช้
แลว้เห็นผล  ประเภทเครื�องสําอางขายตรงที�เลือกคือ
กลุ่มผลิตภณัฑเ์พื�อความงาม 

4.ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ของลูกค้ากับพฤติกรรมการเลือกซื� อผลิตภัณฑ์
เครื� องสําอางขายตรง พบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลของ
ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื� อ
ผลิตภณัฑเ์ครื�องสําอางขายตรง อธิบายไดว้่าปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูซื้�อมีอิทธิพลต่อการเลือกซื�อ 

 5. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เครื�องสําอางขายตรง 
พบว่า ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เลือกซื�อผลิตภณัฑ์เครื� องสําอางขายตรง อธิบายได้ว่า 
ปัจจยัการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซื�อ ดงันั�นองคก์ร
ควรใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัการตลาดอยา่งต่อเนื�อง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  
 บริษทัควรพฒันาและปรับปรุงให้มีสินคา้
หลากหลายให้ผูซื้� อเลือกซื�อ  ปรับปรุงราคาควรมี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  การตกแต่งร้านที�
สวยงาม  เพิ�มกิจกรรมด้านสื�อโฆษณา  และอบรม
พนกังานควรมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
และควรยิ�มแยม้แจ่มใส 
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ปัจจยัทางการตลาดเป็นปัจจยัหนึ� งที�จะทาํให้ธุรกิจ
สาํเร็จได ้ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจเลือกซื�อเครื�องสําอางขายตรงเพื�อปรับปรุง
และพฒันารูปแบบการดาํเนินธุรกิจ สร้างความสาํเร็จ
กบัธุรกิจในระยะยาว  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑเ์ครื�องสาํอางขายตรง 
 2 . เ พื� อ ศึ กษา ปัจจัยก ารตลาดขายตรง
เครื� องสําอางในเขตอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวดั
ปทุมธานี  
 3 .  เพื� อ ศึกษาพฤ ติกรรมการ เ ลื อก ซื� อ
เครื�องสาํอางขายตรง  
 4. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคล  ปัจจยัการตลาดขายตรงเครื�องสาํอางกบั
การเลือกซื�อ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการ
เลือกซื�อเครื�องสาํอางขายตรง  
 2. ปัจจัยการตลาดมีความสัมพนัธ์กับการ
เลือกซื�อเครื�องสาํอางขายตรง  
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากร
ที�ใช้ในการวิจยัคือ ลูกคา้ที�ซื�อเครื�องสําอางขายตรง 
กลุ่มตวัอย่างหาไดจ้ากตารางทาโร่ ยามาเน่  ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง จาํนวน 400 ตวัอย่าง วิธีสุ่มตวัอย่างแบบ
บังเอิญ  วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าไควส์แควร์และอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัมีดงันี�  
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูซื้�อเครื�องสาํอาง

ขายตรงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.7 อาย ุ21-
30 ปี  ร้อยละ 56.2 สถานภาพโสด ร้อยละ 52.9 เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 72.2  การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ร้อยละ  79.4 รายไดต้ ํ�ากว่า 20,000 บาท 
ร้อยละ 49.3 

2.  ปัจจยัการตลาดของเครื�องสาํอางขายตรง 
โดยภาพรวมลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาด
ของเครื�องสาํอางขายตรง อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.57) 
เรียงลาํดบัความสําคญัของปัจจยัการตลาด จากมาก
ไปหานอ้ย ดงันี� คือ ดา้นการบริการของพนกังาน  
( X =3.79) ด้านการส่งเสริมการตลาด  ( X =3.53)   
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นราคา ( X =3.41) 
และดา้นผลิตภณัฑ ์( X =2.71) 

พฤติกรรมการเลอืกซื�อ
เครื�องสําอางขายตรง  
1. จาํนวนครั� งที�ซื�อ 
2. วนัที�ซื�อ  
3. เวลาที�ซื�อ 
4. ผูมี้ส่วนร่วมในการซื�อ 
5. ราคาที�เหมาะสมในการซื�อ 
6. ประเภทผลิตภณัฑใ์นการ
ซื�อ  
7. การเลือกซื�อผลิตภณัฑ ์ 

- กลุ่มผลิตภณัฑเ์พื�อความ
งาม 

- กลุ่มผลิตภณัฑเ์พื�อ
สุขภาพ 

- กลุ่มผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ 
- กลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื�อง

แต่งหนา้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานะภาพ 
4. อาชีพ  
5. ระดบัการศึกษา  
6. รายได ้

ปัจจยัทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ ์บริษทั คงัเซน-
เคนโก จาํกดั 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบริการของ
พนกังาน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
 1 .  ค ว ร วิ จั ย ก า ร เ ลื อ ก ซื� อ ผ ลิ ต ภัณฑ์
เครื� องสําอางขายตรงในเขตจังหวดัอื�น เพื�อนํามา
เปรียบเทียบกนั  
 2. ควรวิจยัความพึงพอใจในการบริการของ
พนกังานขายตรงเครื�องสาํอางเพื�อช่วยส่งเสริมการคา้
แบบขายตรง  ซึ� งพนกังานขายมีส่วนสาํคญัมาก 

 3 .ควรวิจัยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
เครื�องสาํอางเพื�อที�จะทาํการผลิตใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ช ้
 4 .ควรวิจัยการส่ง เสริมการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์เครื� องสําอางขายตรง เพื�อทาํให้ยอดขาย
เพิ�มขึ�น 
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การจ้างงานและการจัดสวสัดิการของพนักงานที�มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการทาํงานของพนักงาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

Employment and Welfare of Employees Relating to the Quality of Work Life at Navanakorn 
Industrial Estate1 

 
                                                                                                                                                             พนม  พรมมิรัตนะ*  

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสํารวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา  (1)  ปัจจยัส่วนบุคคล (2) ความคิดเห็นต่อการจา้งงาน          
(3)  ความคิดเห็นต่อการจดัสวสัดิการ (4) ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน  (5)  ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
จา้งงานกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน (6) ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชคื้อพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จาํนวน  1,500 คน กลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 316 คน  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า (1)  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ31-35 ปี  สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษา ปวส.มี
ระยะเวลาที�ทาํงานตํ�ากว่า 2 ปี มีประสบการณ์การทาํงานที�นี� เป็นแห่งแรก  และมีรายได้ 5,000 – 7,000 บาท               
(2)  พนกังานมีความคิดเห็นต่อการจา้งงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  (3) โดยภาพรวมพนกังานมีความคิดเห็นต่อการจดั
สวสัดิการอยู่ในระดบัปานกลาง  (4) พนักงานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง            
(5)  การจ้างงานของกลุ่มบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครอยูใ่นระดบัตํ�า  (6)  การจดัสวสัดิการของกลุ่มบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมน
วนคร  ดา้นกิจกรรมและชมรม มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัตํ�า ส่วนดา้นสวสัดิการดา้น
เงินช่วยเหลือ  เงินช่วยสันทนาการ  สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล  สวสัดิการอื�น ๆและสวสัดิการดา้นกองทุน
สาํรองเลี�ยงชีพมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
คาํสําคญั :  การจา้งงานและการจดัสวสัดิการ, คุณภาพชีวิตการทาํงาน, นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
 
Abstract   
 This survey research on the employment, welfare and quality of worklife of employees at Navanakorn 
Industrial Estate  aims to study: the personal factors of the respondents, the opinions on the employment, the 
opinions on the welfare of employees, the opinions on the quality of worklife, the relationship between the  
 
 
 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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employment  and the quality of worklife, and the relationship between the welfare of employees and the quality 
of worklife. Questionnaires were used to collect data from the sample of 316 selected from the population of 
1500 employees at Navanakorn Industrial Estate. Statistics used in analyzing the data were percentage, means, 
standard deviations, and correlation coefficients. The findings showed that: the majority of respondents were 
single males, aged 31-35 years, earned monthly incomes of 5,000-7,000 baht, earned higher vocational diploma, 
and worked in the company for their first job; the overall level of opinion on the employment were at a moderate 
level with the importance levels from high to low as: conditions of employment, working days and period, wages, 
termination of employment, and compensation; the overall level of opinion on the welfare of employees were at a 
moderate level; the overall level of opinion on the quality of worklife were at a moderate level; the employment 
and quality of worklife were related at a low level; and the welfare benefits and the quality of worklife were 
related at a low level. 
 
Keywords :  employment and welfare of employees, quality of worklife, Navanakorn Industrial Estate 
 
ความนํา 
 ปัจจุบนัมีการกระจายการลงทุนจากบริษทั
ขา้มชาติเขา้มาประกอบกิจการในประเทศไทยเพื�อ
มุ่งหวงัที�จะลดตน้ทุนค่าแรง  ซึ� งรัฐบาลก็ไดใ้ห้การ
สนับสนุนเพื�อ เป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับ
ประชาชนทั�วประเทศและเป็นการสร้างงานใน
ชนบทให้มากยิ�งขึ� นและเป็นการกระจายรายได้สู่
ทอ้งถิ�นโดยการนาํสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิ
ต่างๆที�จะสามารถชักชวนให้บริษทัต่างชาติหันมา
พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เมื�อมีการลงทุน
เกิดขึ�นนักลงทุนต่างก็คาดหวงัที�จะประกอบกิจการ
โดยมีจุดประสงคใ์นการลงทุนโดยสร้างความมั�งคั�ง
สูงสุดใหแ้ก่กิจการ (maximize shareholder wealth)  
ทั�งนี�นกัลงทุนต่างตอ้งการใหไ้ดว้ตัถุดิบที�มีคุณภาพดี  
ราคาถูก แรงงานที�มีฝีมือดีอีกทั�งค่าใช้จ่ายตํ�า  เพื�อ
ป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต  แรงงานจึงถือว่าเป็น
องค์ประกอบที�สําคญัที�เป็นตวักาํหนดความสําเร็จ
ของงานและต้องใช้คนผูซึ้� งอาศัยแรงจูงใจในการ
ทาํงานเป็นหลกั   ในการจา้งแรงงานโดยทั�วไปสภาพ
การจ้างส่วนใหญ่จะกาํหนดโดยนายจ้าง  พนักงาน
ปรารถนาที�จะมีและไดรั้บสิ�งจาํเป็นแก่ชีวิตเป็นการ

ตอบแทนในการทาํงานเช่นเดียวกนัและตอ้งการสิ�ง
สนองตอบทางความรู้สึกและจิตใจแตกต่างไปตาม
พื�นฐานของสถานทางสังคมการศึกษาและประเพณี
นิยมของลูกจ้างนั�น  ถึงสิ�งที�ลูกจ้างส่วนใหญ่จะให้
ความสาํคญัหรือสนใจเป็นสิ�งแรกคือค่าตอบแทนใน
การทาํงานพนกังานทุกคนยงัประสงคจ์ะไดรั้บสภาพ
การจา้งที�ดีและเหมาะสมอื�นๆซึ� งไดแ้ก่  วนัและเวลา
ทาํงาน  สวสัดิการ  การเลิกจา้ง  รวมทั�งประโยชน์อื�น
อนัเกี�ยวกบัการจา้งหรือการทาํงานสภาพการจา้งที�ดี
จะเป็นแรงกระตุน้ให้ลูกจา้งไดใ้ชค้วามสามารถของ
ตนเองในการทํางานเต็มศักยภาพและให้ เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่งานตั�งแต่ปี พ.ศ. 2549  เป็น
ต้นมา  ได้เกิดภาวะการชะลอตัวด้านการซื� อขาย
สินคา้ในกลุ่มคอมพิวเตอร์เป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งปรับ
สภาพการจา้งใหม่  เช่น การงดการทาํงานล่วงเวลา 
การปรับเปลี�ยนวันเวลาในการทํางานใหม่   การ
ควบคุมและเขม้งวดในสวสัดิการ   
 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา
การวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงอยากทราบวา่ สภาพการจา้ง
และการจดัสวสัดิการของพนกังานเป็นอยา่งไร และ
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานจริง
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หรือไม่ เพื�อผลที�ไดจ้ากการวิจยัจะนาํไปปรับปรุง
สภาพการจา้งและสวสัดิการในการทาํงานและสร้าง
คุณภาพชีวิตที�ดีในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1 .  ปัจจัย ส่ วนบุคคลของพนักงานใน
อุตสาหกรรมนวนคร 

2. ความคิดเห็นต่อการจ้างงานของกลุ่ม
บริษทัในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร   
 3. ความคิดเห็นต่อการจัดสวสัดิการของ
กลุ่มบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร   
 4. ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างการจ้างงานของ
กลุ่มบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมนวนครกบัคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร   
 6. ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการ
ของกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนครกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. สภาพการจ้างงานมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการทาํงาน  

2.  การจัดสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

 
 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 
ของพนักงานระดบัปฎบิตัิ
การ  
1. ค่าตอบแทนที�เพียงพอ

และยติุธรรม 
2. สิ�งแวดลอ้มที�ปลอดภยั

และถูกสุขลกัษณะ 
3. การพฒันาความสามารถ

ของพนกังาน 
4. ความสามารถและความ

มั�นคงในงาน 
5. ดา้นการบูรณาการทาง

สงัคม 
6. สิทธิความเป็นส่วนตวั 

ความใหเ้กียรติ และความ
นบัถือ 

7. ความสมดุลของชีวติและ
สภาพจิตใจ 

8. ความสอดคลอ้งทาง
สงัคม 

 ข้อมูลของพนักงาน 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อายกุารทาํงาน 
6. ประสบการณ์การทาํงาน 
7. รายได ้

 สภาพการจ้าง 
1. เงื�อนไขการจา้ง 
2. กาํหนดวนัเวลาทาํงาน3. 
3. ค่าจา้ง 
4. ค่าตอบแทน 
5. การเลิกจา้ง 
 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 

 สวสัดกิาร 
1. สวสัดิการดา้นกา
รักษาพยาบาล 
2. สวสัดิการดา้นกองทุน
สาํรองเลี�ยงชีพ 
3. สวสัดิการดา้นเงิน
ช่วยเหลือ 
4. เงินช่วยสนัทนาการ 
5. กิจกรรมและชมรม 
6. สวสัดิการอื�น ๆ 
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วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจัยนี� เ ป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ 
เ ค รื� อ ง มือ ที� ใช้ ในการวิ จัย เ ป็นแบบสอบถาม  
ประชากรที� ใช้ในการวิจัย คือพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร  จํานวน   1 ,500 คน  กลุ่ม
ตวัอย่างที� เหมาะสมหาได้จาก ตารางกําหนดกลุ่ม
ตวัอย่างของทาโร่ยามาเน่  ได้จาํนวน 316 ตวัอย่าง  
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผล
ดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประ
สิทธิสหสมัพนัธ์ 
 
ผลการวจัิย 

1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุ 31-35 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ปวส. มีระยะเวลาที�ทาํงานตํ�ากว่า 2 ปี มี
ประสบการณ์การทาํงานที�นี� เป็นแห่งแรก  และมี
รายได ้5,000 – 7,000 บาท 

2.  ความคิดเห็นต่อการจ้างงานของกลุ่ม
บริษทัในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  โดยภาพรวม
พนักงานมีความคิดเห็นต่อการจ้างงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของการจา้งงาน
จากมากไปหานอ้ยไดด้งันี�   ดา้นเงื�อนไขการจา้งหรือ
การทาํงาน  ดา้นกาํหนดวนัและเวลาทาํงาน ดา้น
ค่าจา้ง  ดา้นการเลิกจา้งและดา้นค่าตอบแทน 

3.  ความคิดเห็นต่อการจัดสวสัดิการของ
กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  โดย
ภาพรวมพนกังานมีความคิดเห็นต่อการจดัสวสัดิการ
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของ
การจัดสวัส ดิการจากมากไปหาน้อย  ได้ดัง นี�   
กิจกรรมและชมรม สวสัดิการดา้นเงินช่วยเหลือ  เงิน
ช่วยสันทนาการ  สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล  
สวสัดิการอื�นๆและสวสัดิการด้านกองทุนสํารอง
เลี�ยงชีพ 

4.  ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  โดย
ภาพรวมพนกังานมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํา ง านอยู่ ในระดับปานกลางโดย เ รี ยงลําดับ
ความสําคญัของคุณภาพชีวิตการทาํงานจากมากไป
หานอ้ย ไดด้งันี�  ความสามารถและความมั�นคงในงาน 
ความสมดุลของชีวิตและสภาพจิตใจ สิทธิความเป็น
ส่วนตวั ความใหเ้กียรติและความนบัถือ ค่าตอบแทน
ที�เพียงพอและยุติธรรม สิ�งแวดลอ้มที�ปลอดภยัและ
ถูกสุขลกัษณะ การพฒันาความสามารถของพนกังาน 
บูรณาการทางสงัคมและความสอดคลอ้งทางสงัคม 

5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างการจ้างงานของ
กลุ่มบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมนวนครกบัคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร  พบว่า  การจา้งงานของกลุ่มบริษทัในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต
การทาํงานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร  
อยูใ่นระดบัตํ�า 

6.  ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการ
ของกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนครกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร พบว่า  การจดัสวสัดิการของ
กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร   ด้าน
กิจกรรมและชมรมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต
การทาํงานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนครอยู่ในระดบัตํ�า ส่วนด้านสวสัดิการด้านเงิน
ช่วยเหลือ  เงินช่วยสันทนาการ  สวสัดิการดา้นการ
รักษาพยาบาล  สวสัดิการอื�นๆและสวสัดิการดา้น
กองทุนสํารองเลี� ยงชีพมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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การอภิปรายผล 
ผูว้ิจยัขออภิปรายผลแต่ละประเดน็ดงันี�   
1 .  การจ้างงานของกลุ่มบริษัทในนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง อาจเป็นเพราะนิคมอุตสาหกรรมนวสคร การ
จ้างงานอยู่ ในเ งื� อนไขการจ้างซึ� ง รัฐบาลกําลัง
ปรับปรุงการจ้างงานให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ 
และผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากกบัดา้น
เงื�อนไขการจ้างหรือการทํางาน  สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ กิตติรัตน์ อินทรฤทธิ�  (2550) ศึกษา
เรื�อง ความคิดเห็นของพนกังานต่อสภาพการจา้งของ
บริษัท  เวสเทิ ร์นดิจิตอล  (ประเทศไทย )  จํากัด 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อ
สภาพการจา้งของบริษทัในดา้นต่าง ๆ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. การจดัสวสัดิการของกลุ่มบริษทัในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร  

ด้านการจัดสวัสดิการในบริษัท  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัตนมณี บึงกา 
(2552) ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัดา้นจดัสวสัดิการอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยให้ความสําคญัด้านสวสัดิการเป็นอันดับแรก 
ไดแ้ก่ การจดัสวสัดิการและชมรม ดงันั�น องคก์รควร
ใหค้วามสาํคญั 

3. ด้านคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ผูต้อบ
แบบสอบถ า ม ให้ ค ว า ม สํ า คัญ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ             
ปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ รัตนมณี บึง

กา (2550) วิจยัเรื�อง การจดัสวสัดิการของพนกังานที�
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ปฏิบั ติ ก า รบ ริษัท  พี ซี ที  จํากัด  สาขาโ รจนะ 
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตของพนักงานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพการจา้งและ
สวสัดิการกับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน พบว่า มี
ความสมัพนัธ์ระดบัตํ�ามาก วิเคราะห์ไดว้่า สภาพการ
จ้าง  และสวัสดิการมีความสัมพันธ์น้อยมากกับ
คุณภาพชีวิตในการทาํงาน  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านสภาพการจ้าง ควรกาํหนดคุณสมบติั
ให้เหมาะสมกบังานที�ทาํ ควรกาํหนดวนัทาํงานให้
เหมาะสม ค่าจา้งควรเพียงพอกบัสภาพปัจจุบนั  
 ดา้นสวสัดิการ ควรให้เงินช่วยเหลือเมื�อมี
บุตรคนแรก ลาอุปสมบท หรือเสียชีวิต ควรมีเงิน
สันทนาการอย่างนอ้ยปีละ 550 บาท และเมื�อทาํงาน
ครบ 2 ปี ควรใหมี้สิทธิการกูเ้งิน 
 คุณภ าพ ชี วิ ต ในก า รทํา ง าน  คว ร ให้
ค่าตอบแทนที� เพียงพอและยุติธรรม  พนักงานมี
โอกาสเลื�อนตาํแหน่งตามความสามารถ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพื�อนร่วมงาน และสร้างความ
มั�นใจในงานที�ปฏิบติั 
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การเลอืกบริโภคชาเขยีวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Behavior of ready to drink bottled green tea in the Bangkok1 
 

                                                                                                                                                           ธีรดา  กาํเนิดเหมาะ*  

 
บทคดัย่อ   
 การวิจยัเชิงสํารวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค (2) พฤติกรรมการ
บริโภค (3) ปัจจยัทางการตลาดที�มีต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื�องดื�มชาเขียว (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
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คาํสําคญั :  การเลือกบริโภคชาเขียวพร้อมดื�ม, ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
Abstract 

This survey research on consumers of bottled green tea  aims to study: demographic information of the 
respondents, the consumption behavior, the marketing factors, and  the relations between the demographic 
information and the marketing factors affecting the consumption behavior of ready to drink bottled green tea. 
Questionnaires were used to collect data from the sample of 400 selected from consumers of bottled green tea in 
Bangkok. The statistics used were percentage, average, standard deviation, chi-square and ETA. The finding  
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showed that:  majority of the respondents were married female aged 20-30 years old, held bachelor’s degree, 
worked for private companies and earned average monthly salaries of 7,000-15,000 Baht; majority of them were 
influenced through television and radio commercials, decided on their own to purchase the preferred honey 
flavored Oishi brand green tea in bottles, and purchased from convenient stores spending 10-20 Baht; there was a 
high level of opinion towards marketing factors affecting consumers’ decision to purchase ready to drink bottled 
green tea categorized from high to low as: product, organizational image, market promotion, price, and service; 
there was a positive relation between the demographic information and the consumption behavior of the 
consumers; and it was found that there was a high degree of relation between the product container and the 
consumption behavior of the consumers. 
 
Keywords:  behavior, ready to drink bottled green tea, Bangkok 
 
ความนํา 

ปัจจุบนักระแสความใส่ใจในสุขภาพของ
คนไทยเริ� มมีเพิ�มมากขึ� นส่งผลให้พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและเครื�องดื�มชนิดต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค
เริ� มปรับเปลี�ยนไปจากเดิม ผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึง
ประโยชน์และคุณค่าที�ได้รับจากการบริโภคเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกซื�อและการบริโภค
อาหารและเครื� องดื�มชนิดต่าง ๆ มากกว่าแต่ก่อน
ขณะนี� สินคา้ประเภทเครื� องดื�มในตลาดที�ผูบ้ริโภค
นิยมบริโภคกนัมาก เช่น นํ� าอดัลม,นํ� าผลไม,้ นม, ชา
พร้อมดื�ม  ฯลฯ  ซึ� ง เครื� องดื�มชนิดต่าง  ๆ  ล้วนมี
คุณสมบติัเบื�องตน้ในการแกก้ระหายหรือเพิ�มความ
สดชื�นได้เหมือนกนั แต่เครื� องดื�มชาจะมีคุณสมบติั
บางอย่างที�มีผลต่อสุขภาพ ดังจะเห็นได้จากขอ้มูล
การวิจยัของคณะแพทยข์องสถาบนัมะเม็งแห่งชาติ 
อเมริกา พบว่าในใบชามีสารที�ช่วยดา้นการเกิดและ
ขยายตัวของโรคมะเร็ง  และจากการศึกษาของ
คณะแพทย์ของสถาบันต่าง  ๆ  ย ังพบว่า  ใบชามี
คุณสมบติัลดคอเรสเตอรอล สามารถป้องกนัการ 
อุดตันของเส้นเลือด กําจัดไขมันส่วนเกิน ฆ่าเชื� อ
แบคทีเรีย ลดสารพิษตกคา้ง และชะลอความแก่อีก
ดว้ย  

อย่างไรก็ตามแนวโน้มพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารก็ได้เริ� มเปลี�ยนแปลงไปอีกครั� ง เมื�อ
มนุษย์เ ริ� ม มีการ เ รียน รู้มากขึ� นและเล็ง เ ห็นถึง
ประโยชน์อนัแทจ้ริงของอาหารในการบาํรุงรักษา
ร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์ปราศจาก
โรคภยัต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในสภาพสังคมและ
สิ�งแวดลอ้มที�นับวนัจะมีแนวโน้ม ในการไดรั้บ
สารเคมีและสิ� งแปลกปลอมเพิ�มขึ� นซึ� งอาจเป็น
ส่วนผสมหรือการปนเปื� อนในอาหาร ทาํให้ผูบ้ริโภค
มีความพิถีพิถนัในการบริโภคอาหารและเครื� องดื�ม 
เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของร่างกายจึงเป็นสิ�ง
ที�ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัอย่างมาก และ
ก่อให้เกิดกระแส “การคาํนึงสุขภาพ” หรือ “Health  
Conscious” ซึ� งกลายเป็น “ความนิยม” อย่าง
แพร่หลายในกลุ่มผูบ้ริโภค  จึงเกิดพฤติกรรมของ
ผู ้บ ริโภคที�หันมาให้ความสําคัญต่อคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหาร และเครื�องดื�มมากขึ�น 

จากความนิยมดงักล่าว นบัว่าเป็นจุดเริ�มตน้
ที�กระตุ้นให้คนไทยเกิดความตื�นตัวในการใส่ใจ
สุขภาพ  ซึ� ง “ชา” จดัไดว้า่เป็นหนึ�งในพืชธรรมชาติที�
ให้ประโยชน์และคุณค่าแก่ร่างกายโดยมีสรรพคุณ
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย และมี
คุณประโยชน์ในการป้องกนัรักษาโรค และมีปริมาณ
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คาเฟอีนน้อยกว่าเครื� องดื�มบางชนิด เช่น กาแฟ ซึ� ง
เป็นเครื� องดื�มที�ได้รับความนิยมมาเป็นเวลาช้านาน
แลว้ 

ในอดีตกลุ่มที�นิยมบริโภคชาเขียวมีเพียง
เฉพาะกลุ่มเท่านั�น เช่น กลุ่มคนญี�ปุ่นและจีน กลุ่มคน
ที�ใส่ใจในสุขภาพ  แต่ในปัจจุบนักลุ่มผูบ้ริโภคนิยม
ดื�มชามากขึ�น เช่น กลุ่มคนสูงอายแุละกลุ่มวยัรุ่นที�มกั
ชอบลองเครื�องดื�มชนิดใหม่ 

ดงันั�นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาเรื�อง  
“พฤติกรรมการเลือกบริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะ
พร้อมดื�มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื�อ
ผ ล ที� ไ ด้ จ า ก ก า ร วิ จั ย จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ผูป้ระกอบการทราบขอ้มูล พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ชาเขียวในอันที�จะบริหารจัดการธุรกิจชาเขียวให้
เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคต่อไป และยงัเป็นประโยชนต่์อ
ธุรกิจในการที�จะนาํขอ้มูลเหล่านี� ไปประยุกตใ์นการ
พฒันา และปรับปรุงผลิตภณัฑ ์รวมถึงพฒันากลยทุธ์
ทางการตลาดอื�น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามความตอ้งการที�แทจ้ริงของผูบ้ริโภค 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื�อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค
เครื� องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื�อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค
เครื�องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื�อศึกษาปัจจัยการตลาดที�มีต่อ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื� องดื�มชาเขียวบรรจุ
ภาชนะพร้อมดื�ม 

4. เพื�อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผู ้บริโภคและปัจจัยการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื�องดื�ม ชาเขียวบรรจุ
ภาชนะพร้อมดื�ม 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคและปัจจัย
การตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือก
บริโภคเครื�องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�ม 

 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้น
การวิจัยคือผูบ้ริโภคที�เคยบริโภคเครื� องดื�มชาเขียว
บรรจุภาชนะพร้อมดื�มที�มีอายุตั�งแต่ 15 ปีขึ�นไปทั�ง
เพศชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

พฤติกรรมการเลอืกบริโภค
ชาเขียวบรรจุภาชนะ
พร้อมดื�ม 
-การรับรู้ขอ้มลูร้านชาเขียว 
-เวลาในการบริโภคชา
เขียว 
-ความถี�ของการบริโภคชา
เขียวใน 1 วนั 
-ความเหมาะสมของราคา 
-ผูมี้อิทธิพลในการบริโภค
ชาเขียว 
-ประเภทของชาเขียวที�
เลือกบริโภค 
-ยี�หอ้ของชาเขียวสดที�
เลือกบริโภค 
-สถานที�เลือกบริโภค 
-ลกัษณะของบรรจุภณัฑที์�
เลือกบริโภค 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ชาเขียวบรรจุภาชนะ
พร้อมดื�ม 
-เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
-รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
-สถานภาพ 

 ปัจจัยทางการตลาด
ของเครื�องดื�มชาเขียว
บรรจุภาชนะพร้อมดื�ม 
-ดา้นผลิตภณัฑ ์
-ดา้นราคา 
-ดา้นสถานที� 
-ดา้นการใหบ้ริการ 
-ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
-ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรต้น 
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400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใช้ในการ
วิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ไควแ์สคว ์และค่าอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.5  อาย ุ20-30 ปี ร้อยละ 65.3  
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 43.5 อาชีพเป็น
พนักงานเอกชน ร้อยละ 39.3 รายได้เฉลี�ยต่อเดือน 
7,000-15,000 บาท ร้อยละ 72.0 และสถานภาพโสด 
ร้อยละ 77.0 

2.  พฤติกรรมการบริโภคเครื�องดื�มชาเขียว
บรร จุ ภ าชนะพ ร้ อม ดื� มของผู ้บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลเครื�องดื�มชา
เขียวจาก โทรทศัน์ วิทย ุร้อยละ 37.8 เวลาที�เลือกซื�อ
เครื� องดื�มชาเขียวเป็นเวลากลางวัน ร้อยละ 43.3 
ความถี�ในการเลือกซื�อต่อวนั 1-2 ครั� ง  ร้อยละ 45.8 
ราคาที�เลือกซื�อ 10-20 บาท ร้อยละ 41.0 ผูที้�มีอิทธิพล
ในการเลือกซื�อคือตนเอง ร้อยละ 49.5 ประเภทที�ซื�อ
คือชาเขียวสูตรผสมนํ� าผึ�ง ร้อยละ 36.0 ยี�ห้อที�ซื�อคือ
โออิชิ ร้อยละ 37.3 สถานที�สะดวกซื� อคือร้านค้า
สะดวกซื�อ ร้อยละ 51.8  ลักษณะบรรจุภณัฑ์ที�ซื� อ
ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑที์�เป็นขวด ร้อยละ 46.0 

3.  ปัจจยัทางการตลาดที�มีต่อพฤติกรรมการ
เลือกบริโภคเครื�องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะ พร้อมดื�ม
โดยภาพรวมผู ้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตลาดอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัความสาํคญั
ของปัจจัยทางการตลาดที�มีต่อพฤติกรรมการเลือก
บริโภคจากมากไปหาน้อยดังนี� คือ ด้านผลิตภัณฑ ์
ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นสถานที� ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นราคา และดา้นการใหบ้ริการ 

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
กบัพฤติกรรมการเลือกบริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะ
พร้อมดื�มพบวา่ มีความสมัพนัธ์ 

5.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดกบั
พฤติกรรมการเลือกบริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะ
พร้อมดื�มโดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

 
การอภิปรายผล 
 ผูว้ิจยัขออภิปรายผลแต่ละประเดน็ดงันี�   
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ผูเ้ลือกซื�อชา
เขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มมีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุทธิภทัร อศัวิชยั
โรจน์ (2548) ทาํการวิจยัเรื� อง การศึกษาพฤติกรรม
และปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อขาเชียวพร้อมดื�ม
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นผูที้�มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี 
 2. พฤติกรรมการบริโภคชาเขียว ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เลือกซื�อด้วยตนเอง เพราะว่าส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีเลือกซื� อ  ดังนั� น  จึงมี
เหตุผลในการซื� อจึงตัดสินใจเลือกซื� อโดยตนเอง 
นอกจากนั� นผูบ้ริโภคนิยมซื�อยี�ห้อโออิชิ อาจเป็น
เพราะว่าชาเขียวยี�ห้อโออิชิมีการส่งเสริมการตลาดที�
บรรลุผลกว่ายี�ห้อชาเขียวยี�ห้ออื�น ประเภทชาเขียวที�
นิยมซื�อ ไดแ้ก่ สูตรชาเขียวผสมนํ� าผึ�ง ซึ� งผูบ้ริโภคมี
ความรู้เกี�ยวกับคุณประโยชน์ของชาและนํ� าผึ� งเป็น
อย่างดี เพราะการศึกษาปริญญาตรี และได้เรียนรู้
เกี�ยวกับคุณประโยชน์ของชาเขียว และนํ� าผึ� งเป็น
อยา่งดี จึงตดัสินใจซื�อและสถานที�ซื�อส่วนใหญ่ซื�อที�
ร้านสะดวกซึ� งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์
(2546, หน้า 194) ที�ว่าผูบ้ริโภคจะซื�อก็ต่อเมื�ออยู่ที�
ซุปเปอร์มาร์เกต็ และร้านสะดวกซื�อ 
 3. ปัจจยัการตลาดผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
มากต่อปัจจัยการตลาดมีผลต่อการเลือกบริโภคชา
เขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มผูบ้ริโภค ซึ� งสอดคลอ้ง
จากคาํกล่าวของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, หนา้ 194) 
กล่าวไวว้่าผูซื้� อตอ้งการจากผลิตภณัฑ์คือ ตอ้งการ
คุณสมบติัและองคป์ระกอบของผลิตภณัฑแ์ละความ
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แตกต่างที�เหนือจากคู่แข่งขนัและซื�อเพื�อสนองทาง
ร่างกายและจิตใจทั�งทางจิตวิทยา และทางสังคม และ
วัฒนธรรม  เ นื� องจากปัจจุบันกระแสนิยมของ
นัก ศึกษาชอบดื� มชา เ ขี ยว  และสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยัของนิคม คงมี (2552) ผลการวิจยัพบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัย
การตลาดของชาเขียวบรรจุภาชนะอยูใ่นระดบัมาก 
 ผูว้ิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นปัจจัย
ทางการตลาด ดงันี�   
 ปัจจยัดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภค
ให้ความสําคัญกับความหอมของชาเขียว  และ
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยกบัความหลากหลายของ
ชาเขียว ดงันั�น ผูผ้ลิตผูจ้าํหน่ายควรให้ความสําคญั
กบัประเภทชาเขียวที�มีกลิ�นหอมของชาเขียว 
 ปัจจยัดา้นราคา ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมาก
กับราคาเหมาะสมกับปริมาณ  และผู ้บริโภคให้
ความสาํคญันอ้ยกบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดงันั�น
ควรให้ความสําคัญกับการตั� งราคาให้เหมาะกับ
คุณภาพ 
 ปัจจยัดา้นสถานที� ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
มากกับการ มีมนุษยสัมพันธ์ ที� ดี ของพนักงาน 
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยกบับรรยากาศในร้านจดั
จาํหน่ายดงันั�นผูจ้ดัจาํหน่าย ควรให้ความสําคญักบั
บรรยากาศในร้านจาํหน่ายใหน่้าอยูแ่ละจดับรรยากาศ
ให้ ดู ร่มรื� น  และจัดร้านให้ เ ป็นระเบียบจะได้มี
บรรยากาศน่าเขา้ร้าน  
 ด้านการบริการ ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญ
มากกับการ มีมนุษยสัมพันธ์ ที� ดี ของพนักงาน 
ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญันอ้ยกบัการบริการดว้ยความ
ถูกตอ้ง ดงันั�นผูจ้าํหน่ายควรให้ความสําคญักบัการ
บริการอยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู ้บริโภคให้
ความสําคญักับสินคา้พรีเมียมให้เลือกซื�อของแถม 
ผู ้บริโภคให้ความสําคัญน้อยกับการมีโปรโมชั�น
ต่างๆ  ดังนั� น  จึงควรให้ความสําคัญเกี�ยวกับการ

ส่งเสริมการตลาด เช่น การประชาสัมพนัธ์ การแจก
แผน่ปลิว และลด แจก แถม ใหม้ากกวา่นี�   
 ด้านภาพลักษ ณ์องค์ก ร  ผู ้บ ริ โภคให้
ความสําคญัมากกบัความมีชื�อเสียงของตราและยี�ห้อ
และผูบ้ริโภคให้ความสําคญัน้อยกบัความน่าเชื�อถือ
ของชาเขียว ดงันั�น องคก์รควรใหค้วามสาํคญักบัการ
สร้างความน่าเชื�อถือ และคุณประโยชน์ของชาเขียว
โดยให้ความรู้เกี�ยวกบัคุณประโยชน์เกี�ยวกบัสุขภาพ
อยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหเ้กิดความเชื�อมั�นใหม้ากกวา่นี�   
 ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยการตลาดทุก
ประเด็นมีความสัมพันธ์ดังนั� น  องค์กรควรให้
ความสาํคญัเพราะประเด็นต่างๆ เหล่านั�นมีผลต่อการ
เลือกบริโภคขาเชียว 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรให้ความสําคัญกับเพศหญิง อาย ุ          
20-30 ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพเป็น
พนักงาน บริษทัเอกชน รายได้ 7,000-15,000 บาท 
และสถานภาพโสด เพราะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
 2.  ควรให้ความสาํคญักบัสื�อโทรทศัน์ วิทย ุ
ควรจะมีราคา 10-20 บาท และชาเขียวสูตรผสมนํ� าผึ�ง 
เพราะลูกค้าเป้าหมายสนใจ ยี�ห้อที�นิยมคือ โออิชิ 
และควรใหจ้ดัจาํหน่ายที�ร้านสะดวกซื�อ นอกจากนั�น
ควรบรรจุขวดจาํหน่าย จะทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งการ  
 3.  ควรใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการให้
เกิดความประทบัใจ เพราะจะทาํให้ผูบ้ริโภคกลบัมา
ซื�อซํ� า และบอกต่อเป็นผลให้มีลูกคา้เพิ�มมากขึ�น 
นอกจากนั�นควรใหช้ามีรสหอม การวางจาํหน่ายควร
วางที�ร้านคา้ปลีกเพราะมีผูค้นเขา้ไปใช้บริการเป็น
จาํนวนมาก และคงรักษาตรายี�ห้อให้อยูใ่นความทรง
จาํของลูกคา้ตลอดไป 
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ปัญหาการใช้บัตรเครดติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Credit Card Problem of Consumers in Bangkok 1 
 

                                                                                                                                                      ปัณณทตั  เทียนสุวรรณ*   

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ศึกษาขอ้มูลส่วนบุคลของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ศึกษา
ปัจจยัการตลาดของบตัรเครดิต (3) ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต (4) ศึกษาการเลือกใชบ้ตัรเครดิต (5) ศึกษา
ปัญหาการใชก้ารใชบ้ตัรเครดิต (6) เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิต (7) เปรียบเทียบขอ้มูล
การเลือกใชบ้ตัรเครดิตกบัปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิต (8) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของ
ผูบ้ริโภคกบัปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิต เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือ ผูใ้ชบ้ตัร
เครดิต  กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400  คน  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t  และ 
F-test ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี สถานภาพโสด  การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้20,001-25,000 บาท (2) โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดที�
ส่งผลต่อการใช้บริการบตัรเครดิต อยู่ในระดบัมาก  (3)  พฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิตส่วนใหญ่ครอบครองบตัร
เครดิต 1 ใบ ซื�อสินคา้ผา่นบตัรเครดิตต่อเดือนเป็นจาํนวนเงิน 500-2,000 บาท มูลค่าตํ�าสุดที�ใชใ้นการชาํระดว้ยบตัร
เครดิต 1,000 บาท  (4)  พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลบตัรเครดิตจากโทรทศัน์และ
วิทย ุ บตัรเครดิตที�เลือกใชไ้ดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์ ใชบ้ตัรเครดิตถอนเงินสดจากเครื�อง ATM เฉลี�ยเดือนละ 1 
ครั� ง  (5) ส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาอตัราดอกเบี�ยของบตัรเครดิตแพงกว่าอตัราดอกเบี�ยของบตัรทั�วไปเป็นปัญหาใน
การใชบ้ตัรเครดิตมากที�สุด (6)  เพศอายุ ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนที�แตกต่างกนัมีปัญหาในการใชบ้ตัร
เครดิตแตกต่างกนั (7)  การชาํระสินคา้ที�แตกต่างกนัมีปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิตแตกต่างกนั (8) การสมคัรเป็น
สมาชิกบตัรเครดิตและประเภทบตัรเครดิตที�เลือกใชที้�แตกต่างกนัมีปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิตแตกต่างกนั 

  
คาํสําคญั :   ปัญหาการใชบ้ตัรเครดิต, ผูบ้ริโภค, กรุงเทพมหานคร 
 
Abstract 

This survey research aims to study (1) personal factors of respondents, (2) marketing factors that affect 
the credit cards (3) credit card usage behavior, (4) relations between marketing factors and credit card usage 
behavior. Questionnaires were used to Collect data from 400 credit card users selected from consumers in  
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Bangkok. Statistics used in analyzing the data were are average, percentage, standard deviation, Chi square and 
Eta. The findings show that: (1) The majority were female, aged between 21-30 years, not married, and earned 
bachelor’s degree and monthly income of 10,001-15,000 baht, with 2-4 family members. (2)  The overall opinion 
on marketing factors were high, with the factor rating of importance levels as; product, marketing channels, 
service, marketing promotion, service process, price and service quality indicators. (3) The majority of 
respondents obtained credit card information from television, held 1 card, the credit card used belonged to Siam 
Commercial Bank, average monthly spending was more than 10,001 baht, minimum amount spent was 1,000 
baht, maximum amount spent was 10,001-20,000 baht, frequency of usage of 1 time per month, frequency of use 
with ATM of 1 time per month. Te reason of subscribing to credit cards was abundant availability of accepting 
retail shops, payment at bank counters, credit cards used was issued by Thai Commercial Bank. (4) it was found 
that personal factors and credit card usage behavior of consumer there were correlations (5) For relations between 
it was found that marketing factors and credit card usage behavior of consumers there were moderate correlations  
 
Keywords :  credit card selection, consumers, Bangkok 
 
ความนํา 

บตัรเครดิต (credit card) คือ บตัรที�ผู ้
ให้บริการออกให้แก่ผู ้ถือบัตรหรือผู ้บริโภคตาม
หลกัเกณฑ์ที�ผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตกาํหนด เพื�อใช้
ซื�อสินคา้และบริการแทนการชาํระดว้ยเงินสด  หรือ
เพื�อใชเ้บิกเงินสดโดยมีการกาํหนดวงเงินการใชจ่้าย
ผ่านบตัรและระยะเวลาปลอดดอกเบี� ย เมื�อถึงเวลา
ชําระหนี� ตามระยะเวลาที�ตกลงกันไว้ ผู ้ถือบัตร
สามารถชําระเต็มจํานวน หรือเป็นจํานวนขั�นตํ� า
ตามที�ได้กําหนดไว้ในแต่ละรอบบัญชี และจะคิด
ดอกเบี� ยสําหรับยอดเงินที�ยงัมิไดช้าํระตามเงื�อนไข
การใช้บตัร ทั�งนี�  ไม่รวมถึงบตัรที�ได้มีการชาํระค่า
สินคา้ค่าบริการหรือค่าอื�นใดไวล่้วงหนา้ 

ก รุ ง เทพมหานคร เ ป็น ศูนย์กล างทาง
เศรษฐกิจ มีประชากรที�อยู่ในวยัทาํงานซึ� งมีความ
จาํเป็นตอ้งใช้บตัรเครดิต เพื�อซื�อสินคา้และบริการ
มากยิ�งขึ� นและมีหลายสถาบันที� มีบัตรเครดิตให้
เลือกใช้ ขอ้ดีในการใช้บตัรเครดิต ช่วยให้ผูถื้อบตัร
ไดรั้บสินคา้และบริการก่อน แลว้ชาํระเงินภายหลงั
แก่ผู ้ออกบัตร  ส่วนข้อเสียในการใช้บัตร  มักจะ

เกิดขึ�นในกรณีผูถื้อบตัรไม่มีวินยัในการใชจ่้าย ส่งผล
ให้ไม่สามารถนาํเงินมาชาํระคืนแก่ผูถื้อบตัรได ้ทาํ
ให้เกิดเป็นหนี� เสียจาํนวนมาก เงื�อนไขของการใช้
บตัรเครดิต คือ ผูถื้อจะตอ้งใชเ้ฉพาะในส่วนที�ตนเอง
มีความสามารถในการจ่ายชาํระคืนในเวลาที�กาํหนด
เท่านั�น 

ปัจจุบนับตัรเครดิตมีหลายสังกดัและมีเป็น
จาํนวนมาก ซึ� งแต่ละแห่งจะใชย้ทุธวิธีทางการตลาด
ต่างๆ นานา เพื�อที�จะให้มีการใช้บตัรเครดิตเพิ�มขึ�น 
ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาว่ามีปัจจยัใดบา้งที�มีผลต่อ
การเลือกใช้บตัรเครดิต นอกจากนั�นผูว้ิจยัจึงสนใจ
ศึกษาผูใ้ชบ้ตัรเครดิตคือใคร ปัจจยัการตลาดตวัใดที�
ส่งผลต่อการใช้บัตรเครดิต  และผู ้บริโภคมีการ
เลือกใช้บตัรเครดิตอย่างไรเพื�อผลที�ได้นาํไปเสนอ
ผูบ้ริหารกาํหนดนโยบายการบริการบตัรเครดิตให้
เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื�อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม  
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2.  เพื�อศึกษาปัจจยัการตลาดของบตัรเครดิต  
3.  เพื�อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต  
4.  เพื�อศึกษาขอ้มูลการเลือกใชบ้ตัรเครดิต  
5.  เพื�อศึกษาปัญหาการใชบ้ตัรเครดิต  
6.  เพื�อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภคกบัปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิต  
7.  เพื�อเปรียบเทียบขอ้มูลการเลือกใชบ้ตัรเครดิต ของ

ผูบ้ริโภคกบัปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิต  
8.  เพื�อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้

บตัรเครดิตของผูบ้ริโภคกบัปัญหาในการใชบ้ตัร
เครดิต 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวจัิย 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับการ เ ลือกใช้บัตร เครดิตของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้
ในการวิจัยคือ  ผู ้ใช้บัตรเครดิต  กรณีที�ไม่ทราบ
ประชากรที�แน่นอน  ผูว้ิจัยจึงใช้สูตรคาํนวณกลุ่ม
ตวัอย่างที�เหมาะสมไดจ้ากสูตรคาํนวณของทาโร่ยา
มาเน่ ไดจ้าํนวน 400  ตวัอย่าง  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
สถิติที�ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t  และ F-test 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1. ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.5  
อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 43.0 สถานภาพโสด  ร้อยละ 
57.3 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 59.0  อาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 54.3 รายได ้
20 ,001-25 ,000  บาท  ร้อยละ  24.3 สมาชิกใน
ครอบครัว  2 คน ร้อยละ 57.5 
 2. ปัจจยัการตลาดที�ส่งผลต่อการใชบ้ริการ
บตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิด
เห็นต่อปัจจยัการตลาดที�ส่งผลต่อการใชบ้ริการบตัร
เครดิต อยู่ในระดบัมาก ( X =3.66) โดยผูบ้ริโภคให้
ความสําคญัของปัจจัยการตลาดที�ส่งผลต่อการใช้
บริการบตัรเครดิตจากมากไปหาน้อย ดงันี� คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ( X =3.71) 
ดา้นผลิตภณัฑ ์( X =3.71) ดา้นการใหบ้ริการ  

การเลอืกใช้บตัรเครดติ
ของผู้บริโภคในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร 
1. การรับรู้ขอ้มูล 
2. บตัรเครดิตที�เลือกใช ้
3.ความถี�ที�ใชต่้อเดือน 
4. ความถี�ในการใชบ้ตัร
เครดิตในการถอนเงินสด 
5. เหตุผลที�สมคัรเป็น
สมาชิกบตัรเครดิต 
6. ประเภทบตัรเครดิตที�
เลือกใช ้ 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคล  
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดต่้อเดือน 
7. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

ข้อมูลทางการตลาดบริการ (7 P’s) 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจาํหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. การใหบ้ริการ 
6. ขั�นตอนการบริการ 
7. ดชันีชี�วดัคุณภาพบริการ 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

 ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต 
1.  จาํนวนบตัรเครดิตที�ถือครอง 
2. จาํนวนเงินในการซื�อสินคา้ต่อ
เดือนที�ชาํระดว้ยบตัรเครดิต 
3. มูลค่าตํ�าสุดที�ใชใ้นการชาํระค่า
สินคา้ 
4. มูลค่าสูงสุดที�ใชใ้นการชาํระค่า
สินคา้ 
5. การชาํระหนี� ที�เกิดจากบตัร
เครดิต 
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( X =3.68) ดา้นการส่งเสริมการจาํหน่ายบตัร  
( X =3.67) ดา้นขั�นตอนการบริการ ( X =3.66) ด้าน
ราคา  ( X =3.63) และด้านดัชนีชี� ว ัดคุณภาพการ
บริการ ( X =3.60) 
 3. พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ครอบครองบตัรเครดิต 1 ใบ 
ร้อยละ 50.5  ซื�อสินคา้ผ่านบตัรเครดิตต่อเดือนเป็น
จาํนวนเงิน 500-2,000 บาท ร้อยละ 54.8  มูลค่าตํ�าสุด
ที�ใชใ้นการชาํระดว้ยบตัรเครดิต 1,000 บาท ร้อยละ 
52.0    มูลค่าสูงสุดที�ใชใ้นการชาํระดว้ยบตัรเครดิต 
10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 64.0   ใช้บตัรเครดิต
ชาํระค่าสินคา้และบริการประมาณเดือนละ 2 ครั� ง 
ร้อยละ 47.5   
 4. พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการบตัรเครดิต
ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลบตัร
เครดิตจากโทรทัศน์และวิทยุ ร้อยละ 40.5   บัตร
เครดิตที�เลือกใช้ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์ร้อยละ 
22.3 ใชบ้ตัรเครดิตถอนเงินสดจากเครื�อง ATM เฉลี�ย
เดือนละ 1 ครั� ง ร้อยละ 39.5 เหตุผลที�ท่านสมคัรเป็น
สมาชิกบตัรเครดิตเนื�องจากชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับ 
ร้อยละ  32 .3  วิ ธีชําระหนี� จากบัตร เครดิตผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร ร้อยละ 35.5 ประเภทของบตัร
เครดิตที� เลือกใช้เป็นบัตรเครดิตของธนาคารใน
ประเทศไทย ร้อยละ 51.5   
 5. ปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิต ส่วนใหญ่
เห็นว่าอตัราดอกเบี� ยของบตัรเครดิตแพงกว่าอตัรา
ดอกเบี� ยของบัตรทั�วไปเป็นปัญหาในการใช้บัตร
เครดิตมากที�สุด ร้อยละ 23.0 รองลงมาคือปัญหา
ค่าธรรมเนียมรายปีสูง ร้อยละ 19.8  และนอ้ยที�สุดคือ
ปัญหาแถบแม่เหล็กไม่สามารถเก็บขอ้มูลหรือเสื�อม
คุณภาพ ร้อยละ 4.3 

6. เป รี ยบ เ ที ยบ ปัจจัย ส่ วน บุคคลของ
ผูบ้ริโภคกบัปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิต พบว่า เพศ
อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที�แตกต่าง
กนัมีปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิตแตกต่างกนั ยกเวน้ 

สถานภาพสมรส  อาชีพและจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวมีปัญหาในการใช้บตัรเครดิตไม่แตกต่าง
กนั 

7. เปรียบเทียบขอ้มูลการเลือกใชบ้ตัรเครดิต 
ของผูบ้ริโภคกบัปัญหาในการใช้บตัรเครดิต พบว่า 
จํานวนในการซื� อสินค้าต่อเดือนที�ชําระด้วยบัตร
เครดิต มูลค่าตํ�าสุดที�ใช ้มูลค่าสูงสุดที�ใชใ้นการชาํระ
สินคา้ในการชาํระสินคา้ที�แตกต่างกนัมีปัญหาในการ
ใชบ้ตัรเครดิตแตกต่างกนั ยกเวน้ จาํนวนบตัรเครดิต
ที�ถือครองและการชาํระหนี� ที�เกิดจากบตัรเครดิตมี
ปัญหาในการใชบ้ตัรเครดิตไม่แตกต่างกนั 

8. เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใชบ้ตัร
เครดิตของผูบ้ริโภคกบัปัญหาในการใช้บตัรเครดิต 
พบวา่ การรับรู้ขอ้มูล บตัรเครดิตที�เลือกใช ้ความถี�ใน
การใชจ่้ายต่อเดือน ความถี�ในการใชบ้ตัรเครดิตถอน
เงินสด เหตุผลที�สมคัรเป็นสมาชิกบตัรเครดิตและ
ประเภทบตัรเครดิตที�เลือกใช้ที�แตกต่างกนัมีปัญหา
ในการใชบ้ตัรเครดิตแตกต่างกนั  

 
การอภิปรายผล 

ลูกคา้ส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 20,000-
25,000 บาท ต่อเดือน ดงันั�น ธนาคารฯ ควรพิจารณา
กลุ่มลูกคา้กลุ่มนี� เป็นกรณีพิเศษ เนื�องจากเป็นการ
เจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื�อขยายฐานลูกคา้และ
บริการต่าง ๆให้กบัธนาคารเพิ�มมากขึ�น นอกจากนี�
ธนาคารยงัมีโอกาสจะขยายกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ตัรเครดิต
รายใหม่จากกลุ่มลูกคา้เพศชายได ้

พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตของ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี ส่วนใหญ่มีรับรู้ขอ้มูลจากโทรทศัน์และ
วิทย ุ มีเหตุผลในการสมคัรบตัรโดยคาํนึงถึงชื�อเสียง
ของธนาคารมีความน่าเชื�อถือ ถอนเงินจากเครื� อง 
ATM ประเภทของบตัรเครดิตที�เลือกใชเ้ป็นบตัรของ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย เลือกวิธีชาํระหนี� จากบตัร
เครดิตผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ดงันั�น ธนาคารควรให้
ความสําคญักบัประเด็นเหล่านี� ให้มากขึ�น โดยมีการ
ทาํการส่งเสริมการขายเพิ�มมากขึ�น เพื�อทาํให้ลูกคา้
ประทบัใจและสร้างความพึงพอใจในการบริการ ซึ� ง
สอดคลอ้งกบั Lovelock (2000, p. 266) กล่าวไวว้่า 
คุณภาพบริการของลูกคา้ว่าจะต้องพิจารณาระดับ
ความพึงพอใจที�ลูกคา้ไดรั้บจากปัจจยัคุณภาพต่างๆ 
ตลอดเวลาที�ใชบ้ริการ จนกระทั�งเสร็จกระบวนการ
รับบริการ คุณภาพของบริการจึงประกอบไปด้วย 
ความเชื�อถือในมาตรฐานการให้บริการ ความเชื�อถือ
ไดใ้นการให้บริการเป็นความสามารถในการส่งมอบ
บริการ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที�ได้
กาํหนดหรือบอกกล่าวแก่ลูกคา้ไว ้ลูกคา้จะเกิดความ
เชื�อถือ และไวว้างใจเมื�อไดรั้บการบริการที�ตรงตาม
ความต้องการและถูกต้อง ซึ� งจะก่อให้เกิดความ
จงรักภกัดีในที�สุด สิ�งสัมผสัไดข้องการบริการ ไดแ้ก่ 
อาคาร สถานที� อุปกรณ์ เครื�องมือ เช่น ตวัอาคารมี
ลกัษณะโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ ห้องนํ� าสะอาด การ
แต่งกายของพนักงาน  รวมถึงการให้บริการของ
พนกังานดว้ย การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
ทนัที  เมื�อลูกคา้ตอ้งการความรวดเร็ว ไม่ให้รอคิว
นาน และตอ้งกุลีกุจอตอ้นรับเมื�อลูกคา้เดินเขา้มาใช้
บริการ ซึ� งความรวดเร็วจะตอ้งมาจากพนกังานและ
กระบวนการให้บริการที� มีประสิทธิภาพ  ความ
ไวว้างใจในการให้บริการ หมายถึง พนกังานบริการ
ที� มีความรู้  ความสามารถ  และมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ตลอดจนมีจริยธรรมในการใหบ้ริการ เพื�อสร้างความ
มั�นใจให้กับ ลูกค้าว่ าจะได้ รับการบริการตาม
มาตรฐานและปลอดภยั และการให้ความสําคญักบั
ลูกคา้ ผูบ้ริการควรจะศึกษาความตอ้งการของลูกคา้
แ ต่ละราย  ให้ความสนใจดู แล เอาใจใ ส่  และ
ตอบสนองความตอ้งการดว้ยความเตม็ใจ  

 ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อการเลือกตลาด
บริการของบตัรเครดิต อยูใ่นระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้ง
กบั นรีรัตน์ จนัทร์เทียม (2551) วิจยัเรื�อง การตลาด
บริการสําหรับผูใ้ช้บตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ 
จํ า กั ด  (มห า ชน )  ผลก า ร วิ จั ย พบ ว่ า  ผู ้ต อ บ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อตลาดบริการบัตร
เครดิตอยู่ในระดับมาก   ผู ้วิจัยขออภิปรายแต่ละ
ประเดน็ของการตลาดบริการ ดงันี�  
 ด้านผลิตภัณฑ์  โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นในระดบัมาก เมื�อพิจารณารายขอ้พบว่า ให้
ความสําคญัมากในความทนัสมยัของรูปลกัษณ์บตัร 
และใหค้วามสาํคญันอ้ยกบัการใชไ้ดแ้พร่หลายทั�งใน
และต่างประเทศ ดงันั�น ธนาคารควรให้ความสําคญั
กบัการบริการ เพื�อให้เป็นที�ยอมรับจากลูกคา้ในดา้น
ของคุณภาพในการให้บริการทางการเงิน เพื�อสร้าง
ความประทบัใจ  ซึ� งสอดคลอ้งกบั สุมนัสสา ดนตรี
ไทย (2548, หนา้ 8) ไดใ้หค้วามหมายของการตลาด
บริการ คือ ตลาดบริการ เป็นบุคคลหรือองค์การที�
ดาํเนินธุรกิจในรูปของการบริการ ซึ� งมีกระบวนการ
ในการวางแผนการบริหารงานดา้นตลาดบริการ โดย
ทําการวิจัยตลาดเพื�อกําหนดการเ ลือกตลาดที�
เหมาะสม และหาส่วนประสมทางการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑ์บริการมาใช้เป็นกลยุทธ์ เพื�อที�จะทาํให้
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารและตอบสนองความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการได ้และสอดคลอ้งกบั  
วีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2539) ไดใ้หค้วามหมายของ
คุณภาพบริการ คือ ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ ระดบัความสามารถของบริการใน
การบาํบดัความตอ้งการของผูรั้บบริการ ระดบัความ
คิดเห็นของผูรั้บบริการ หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ 
 ดา้นราคา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก  เ มื� อพิ จ ารณาร ายข้อพบว่ า  ให้
ความสาํคญัมากกบัความเหมาะสมของอตัราดอกเบี�ย
คา้งชาํระ ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมวงเงิน
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บตัร ดงันั�น ธนาคารควรเพิ�มการให้บริการบางอย่าง
เพื�อเป็นการดึงดูดลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการเพิ�มมากขึ�น   
 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นในระดับมาก เมื�อพิจารณารายข้อ
พบว่า  ให้ความสําคัญมาก  ดังนั� น  ธนาคารควร
ปรับปรุงสถานที�โดยให้มีความสะดวกในการติดต่อ
กบัพนกังานและให้พนกังานทุกคนภายในองคก์รจะ
พยายามอยา่งเตม็ที�ที�จะช่วยใหกิ้จกรรมทางการตลาด
ของธุรกิจประสบความสาํเร็จ และให้ความสาํคญักบั
การติดต่อสื�อสาร พฒันาความกระตือรือร้นในการ
ทาํงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที� และประโยชน์
อื�นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อเพิ�ม ความตระหนักถึง
ความสําคญัของการตลาดทั� งภายนอกและภายใน 
รวมถึงเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมกนัของ
แผนกต่างๆ ในองคก์ร 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก  เมื�อพิจารณารายข้อ
พบว่า ลูกคา้ใช้บตัรส่วนลดร่วมกบัร้านคา้ โรงแรม 
ร้านอาหารและให้ความสําคัญน้อยกับการเลือก
รูปทรงบัตรได้ไม่ซํ� า   ดังนั� น  ธนาคารควรมีการ
โฆษณาผ่านสื�อในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากขึ�น เช่น สื�อ
ทีวี  สื� อวิทยุ  และสื� อแผ่นพับ  เ ป็นต้น  มีการทํา
โปรโมชั�นกบัร้านคา้ มีการทาํกิจกรรมตามงานต่าง ๆ 
เพื�อส่งเสริมให้ลูกคา้ใช้บตัรเครดิตของธนาคารกบั
สถานประกอบการอื�นอย่างต่อเนื�อง  และเพื�อสร้าง
ภาพลกัษณ์ที�ดีใหก้บัธนาคาร 
 ด้านการบริการ  โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณารายขอ้พบว่า 
การบริการที�ดี มีคุณภาพ และให้ความสาํคญันอ้ยมี
บริการที�แตกต่างกว่าที� อื�น  ดังนั� น  ธนาคารควร
คาํนึงถึงคุณภาพการบริการของพนกังาน ตอ้งมีการ
ฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ในผลิตภณัฑ ์สามารถ
อธิบายได้อย่างชัดเจนถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 ความคิดเห็นของลูกคา้ที�มีต่อตลาดบริการ
บริการบตัรเครดิต อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดับ
ความสําคญัต่อการบริการจากมากไปนอ้ย ดงันี�  ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาํหน่าย การให้บริการ 
การส่งเสริมการจดัจาํหน่าย ขั�นตอนการบริการ ราคา 
และดา้นดชันีชี�วดั คุณภาพการบริการ ดงันั�น องคก์ร
จึงควรให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์โดยให้บัตร
เครดิตมีความทนัสมยัสามารถแบ่งชาํระเป็นงวด และ
อนุมติัวงเงินใชสู้ง 
 ปัญหาการใช้บัตร เครดิตส่วนใหญ่มี
ปัญหาเรื� องอัตราดอกเบี� ยของบตัรเครดิตแพงกว่า
อตัราดอกเบี�ยของบตัรทั�วไป อาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้ตัร
เครดิตใช้เบิกเงินสดล่วงหน้าจึงทาํให้ดอกเบี� ยแพง
กวา่ปกติ 
 ผลการ เปรียบเทียบ  พบว่า  เพศ  อาย ุ
การศึกษา มูลค่าการชาํระสินคา้ ส่งผลต่อปัญหาการ
ใชบ้ตัรเครดิต  
 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้บัตร
เครดิต พบว่า จาํนวนสินคา้ที�ซื�อต่อเดือนมีปัญหาใน
การใช้บตัรเครดิต ดังนั�นจึงควรให้ความสําคญักับ
มูลค่าสินคา้จากบตัรเครดิต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  

1. ธนาคารควรให้ความสําคญักบับตัร
เครดิตโดยให้มีรูปลกัษณ์ทนัสมยั การแบ่งชาํระเป็น
งวดและอนุมัติวงเงินสูงก็จะทาํให้ลูกค้ามีโอกาส
เลือกใชบ้ริการบตัรเครดิตเพิ�มมากขึ�นได ้

2. ธนาคารควรมีบตัรเครดิตหลากหลาย 
สาํหรับกลุ่มลูกคา้ที�แตกต่างกนั 

3. ธนาคารควรมีการใช้สื�อโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ให้เหมาะสม เพื�อเป็นการดึงดูดให้
ลูกค้าใช้บัตรเครดิตของธนาคาร  และให้ลูกค้าได้
จดจาํตราสินคา้ 
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4. ธนาคารควรสร้างเครือข่ายกบัสถาน
ประกอบการเพื�อให้ความเชื�อถือในบตัรเครดิตจะทาํ
ใหบ้ตัรเครดิตกลายเป็นที�ยอมรับ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
 1. ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัที�มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการบัตรเครดิต  ระหว่างสถาบัน
การเงินรัฐบาล และสถาบนัการเงินของต่างประเทศ  

2.  ศึกษาวิจัยเ รื� องประสิทธิภาพในการ
บริการบตัรเครดิต และการบริการที�ประทบัใจ 

3.  ควรวิจัยปัญหาการใช้บัตรเครดิตใน
ต่างประเทศ 

4. ควรศึกษาผลกระทบที�มีต่อการใช้บตัร
เครดิต  

5 . ค ว ร ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ที� มี
ประสิทธิภาพ เพื�อป้องกนัปัญหาการใชบ้ตัรเครดิต 
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การจดัการหอพกัและปัญหาการใช้บริการของนักศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 

Management and Problems of Student Apartment Services 
in Pathum Thani Province 1 

 
                                                                                                                                                                   บรรจง  สุยะ*  

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเช่าหอพกั (2) ความคิดเห็นเกี�ยวกบั
การจดัการหอพกั (3) ปัญหาในการใชบ้ริการหอพกั (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัปัญหาในการใช้
บริการหอพกั (5) ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการหอพกักบัปัญหาในการใช้บริการหอพกั เครื� องมือที�ใช้เป็น
แบบสอบถาม  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือนกัศึกษาที�เช่าหอพกัในเขตจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 2,000 คน กลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 333 คน  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ค่าไควส์แควร์และ 
ค่าอีตา้ ผลการวิจยัพบว่า (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-23 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี  มีรายไดเ้ฉลี�ยจากผูป้กครองตํ�ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน (2) โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อการจดัการหอพกัอยูใ่นระดบัปานกลาง (3) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาในการใชบ้ริการ
หอพกัดา้นอตัราค่าเช่ามากที�สุด (4) ปัจจยัส่วนบุคคลมีขอ้มูลกบัปัญหาในการใชบ้ริการหอพกัในจงัหวดัปทุมธานี
อยูใ่นระดบัปานกลาง (5) การจดัการหอพกัมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาในการใชบ้ริการหอพกัในจงัหวดัปทุมธานีอยู่
ในระดบัปานกลาง  
 
คาํสําคญั : การจดัการหอพกั, ปัญหาการใชบ้ริการ, จงัหวดัปทุมธานี 
 
Abstract  
 This survey research on the management and problems of student apartment services in Pathumthani 
Province aims to study: the personal factors of the respondents, the opinions on the management of student 
apartment services, the problems of student apartment services, the relationship between the personal factors and 
the problems, and the relationship between the management and the problems. Questionnaires were used to 
gather data from the sample group of 333 selected from the population of 2,000 students who had used student 
apartment services in Pathumthani Province.  Statistics used in analyzing the data were percentage, means,  
 
 
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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standard deviations, Chi-square and Eta values. The findings showed that: the majority of respondents were 
single females, aged 20-23 years, held bachelor’s degree, and received less than 5,000 baht monthly allowance 
from their parents; the overall level of opinion on the management of student apartment services were moderate;  
most of the problems included  apartment service charges, room hygiene, and apartment environment; the 
personal factors and the problems were related at a moderate level; and as well, the management and problems on 
student apartment services were related at a moderate level.  

 
Keywords:  management, problems, student apartment services, Pathum Thani province 
 
ความนํา 
 ปั จ จุบันนัก ศึกษา ที� มี ภู มิ ลํา เน าอยู่ ใน
ต่ า งจังหวัด  นิ ยม เ ดินทาง เข้าม า ศึ กษา ต่อ ใน
สถานศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
ซึ� งมีศูนย์กลางทางการศึกษาที�หลากหลายและมี
ชื�อเสียงจาํนวนมาก และผูป้กครองมีค่านิยมส่งให้
บุตรหลานของตนเขา้มาศึกษาต่อในสถานศึกษาที�มี
ชื�อเสียงดังกล่าว ทั�งนี� จังหวดัปทุมธานีก็อยู่ในเขต
ปริมณฑล  ซึ� งเป็นทางเลือกที�นักศึกษานิยมเดิน
ทางเขา้มาศึกษาเล่าเรียนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนั�น
จังหวดัปทุมธานียงัมีมหาวิทยาลัยของรัฐและของ
เอกชนอยู่เป็นจาํนวนมาก การคมนาคมสะดวกและ
ไม่แออดั หอพกันกัศึกษาจึงมีจาํนวนมากและกลยทุธ์
ของหอพกัใชก้ลยทุธ์ดา้นราคาเพื�อไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัและได้มาซึ� งลูกคา้  ดังนั�น ผูว้ิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาการจัดการหอพักและปัญหาการใช้
บริการหอพกัของนกัศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื�อศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูเ้ช่าหอพกัใน
จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื�อศึกษาการจดัการหอพกัในจงัหวดั
ปทุมธานี 

3. เพื�อศึกษาปัญหาการใชบ้ริการหอพกัของ
นกัศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี 

4. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ทั�วไปของผูเ้ช่าหอพกักบัปัญหาการใชบ้ริการหอพกั 

5. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
จดัการหอพกักบัปัญหาการใชบ้ริการหอพกั 
 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ปัญหาการใช้บริการหอพกั 
ประกอบด้วย  
1. ดา้นสุขลกัษณะของหอพกั 
2. ดา้นระบบรักษาความ
ปลอดภยั 

3. ดา้นอตัราค่าเช่า  
4. ดา้นสวสัดิการ  
5. ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
 

 ข้อมูลทั�วไปของผู้ใช้บริการ
หอพกั  
1. เพศ  
2. อาย ุ
3.  สถานภาพ  
4. ระดบัการศึกษา  
5. ภูมิลาํเนา   
6. รายไดจ้ากผูป้กครอง  
7. ความถี�ในการติดต่อ
กบับุคลากรประจาํ
หอพกั   

8. ความถี�ในการใช้
บริการหอพกั  

9. ความถี�ในการใช้
บริการอื�นๆ ในหอพกั 

 การจัดการหอพกั  
1. การวางแผน 
2.  การจดัการองคก์าร  
3. การจูงใจใชบ้ริการ   
4. การควบคุมคุณภาพ 
 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 

123 122



standard deviations, Chi-square and Eta values. The findings showed that: the majority of respondents were 
single females, aged 20-23 years, held bachelor’s degree, and received less than 5,000 baht monthly allowance 
from their parents; the overall level of opinion on the management of student apartment services were moderate;  
most of the problems included  apartment service charges, room hygiene, and apartment environment; the 
personal factors and the problems were related at a moderate level; and as well, the management and problems on 
student apartment services were related at a moderate level.  
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สมมติฐานการวจัิย 
การศึกษาครั� งนี�  มีจุดมุ่งหมายเพื�อศึกษา  

การจัดการหอพักและปัญหาการใช้บริการของ
นักศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี  โดยมีสมมติฐานการ
วิจยั ดงันี�   

1. ขอ้มูลทั�วไปของนกัศึกษาที�เช่าหอพกัมี
ความสัมพนัธ์กบัปัญหาการใช้บริการหอพกั ใน
จงัหวดัปทุมธานี 

2. การจดัการหอพกัมีความสัมพนัธ์กบั
ปัญหาการใชบ้ริการหอพกั ในจงัหวดัปทุมธานี 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชใ้น
การวิจยัได้แก่  นักศึกษาที�เช่าหอพกัในเขตจังหวดั
ปทุมธานี จาํนวน 2,000 คน กลุ่มตวัอยา่งที�เหมาะสม
จึงหาไดจ้าก ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของทา
โร่ยามาเน่ ไดจ้าํนวน 333 ตวัอย่าง  วิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
สถิติที�ใช้ในการวิจัย  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์และค่าอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1.  ข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.1 อายุ 20-23 ปี 
ร้อยละ 31.8  สถานภาพโสด ร้อยละ 8.2 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ร้อยละ  40.2 รายได้เฉลี�ยจาก
ผูป้กครองตํ�ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ  36.9 มี
การติดต่อกบับุคลากรประจาํหอพกันาน ๆ ครั� ง ร้อย
ละ  58.6  ใช้บริการหอพักทุกวัน  และใช้บริการ
เพิ�มเติมอื�นๆของหอพกัทุกวนั ร้อยละ 50.5 
 2.  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการหอพกั
ในจงัหวดัปทุมธานีโดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นต่อการจดัการหอพกั อยู่ในระดบัปาน
กลาง ( X =3.35) โดยเรียงลาํดบัความสําคญัของ
การจัดการหอพกั จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การจดัองคก์าร ( X =3.76) ดา้นการวางแผน ( X =
3.36) ด้านการควบคุมคุณภาพ ( X =3.19) และ
ดา้นการจูงใจใชบ้ริการ ( X =3.09)   
 3.  ปัญหาในการใชบ้ริการหอพกัในจงัหวดั
ปทุมธานี  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาใน
การใชบ้ริการหอพกัดา้นอตัราค่าเช่ามากที�สุด ร้อยละ 
32.1 รองลงมาเป็นปัญหาในการใชบ้ริการหอพกัดา้น
สุขลกัษณะของหอพกั ร้อยละ 16.8  และน้อยที�สุด
เป็นปัญหาในการใช้บริการหอพกัด้านสิ�งแวดลอ้ม 
ร้อยละ 13.8 
 4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทั�วไปกับ
ปัญหาในการใช้บริการหอพกัในจังหวดัปทุมธานี 
พบว่า ขอ้มูลทั�วไปมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาในการ
ใชบ้ริการหอพกัในจงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการหอพกั
ในจงัหวดัปทุมธานีกบัปัญหาในการใชบ้ริการหอพกั
ในจังหวัดปทุมธานี  พบว่า  การจัดการหอพักมี
ความสัมพนัธ์กับปัญหาในการใช้บริการหอพกัใน
จังหวัดปทุมธานี  อยู่ในระดับปานกลาง  อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 
การอภิปรายผล 
 การวิจยัเรื�อง  การจดัการหอพกัและปัญหา
การใชบ้ริการของนกัศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยั
ขออภิปรายผลแต่ละประเดน็ดงันี�   
 1. ข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่ า  ส่วนใหญ่ เ ป็น เพศหญิง  อายุ  2 0 -2 3  ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต้ ํ�า
กว่า 5,000 บาท ความถี�ในการติดต่อกับบุคลากร
หอพกันาน ๆ ครั� ง ความถี�ในการใชบ้ริการหอพกัทุก
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วนั และความถี�ในการใชบ้ริการอื�น ๆ ของหอพกัทุก
วัน ซึ� งเป็นลูกค้าเป้าหมายของหอพักในจังหวัด
ปทุมธานี  
 2. การจดัการหอพกั ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการหอพกั อยู่ในระดบั
ปานกลาง อาจเป็นเพราะหอพกัในจงัหวดัปทุมธานี 
มีจาํนวนมาก และตอ้งการไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัจึงใช้
ราคาเป็นตัวกําหนด เพื�อจูงใจให้นักศึกษามาพัก
ดงันั�น การบริการจึงไม่ดีเท่าที�ควร ดงันั�น การจดัการ
หอพกั ผูใ้ชห้อพกัจึงให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศรัณยา ทว้ม
ละมูล (2552) วิจยัเรื�อง การจดัการหอพกัที�ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูเ้ช่าในอาํเภอเมือง และอาํเภอ
อุทยั จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า           
ผูเ้ช่ามีความคิดเห็นต่อการจดัการ อยู่ในระดบัปาน
กลาง 
 ผูว้ิจยัขออภิปรายผลแต่ละประเดน็ ดงันี�   
 1. ดา้นการวางแผน ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัต่อการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยให้ความสําคัญมากกับประเด็นย่อยของการ
วางแผน ไดแ้ก่ มีการศึกษาถึงความตอ้งการของผูเ้ช่า
อาศยั  ดงันั�น ผูบ้ริหารจึงควรศึกษาถึงความตอ้งการ
ของผูเ้ช่าเพื�อจะไดต้อบสนองความตอ้งการของผูเ้ช่า 
 2 . ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร ผู ้ ต อ บ
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  
 1 .ก า ร ว า ง แผน เ จ้ า ขอ งหอพักควร มี
การศึกษา และวิจยัคือความตอ้งการของผูเ้ช่าหอพกั 
 2.การจัดองค์กรหอพัก  เจ้าของควรจัด
บุคลากรใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการบริหาร
หอพกั  
 3 .การ จูงใจใช้บ ริการ เจ้าของควรให้
ค ําแนะนําและอํานวยความสะดวกให้กับผู ้เ ช่า
สมํ�าเสมอ 
 4. การควบคุมภาพ เจา้ของควรมีความเสมอ
ต้นเสมอปลายในการให้บริการ เพื�อให้เกิดความ
เชื�อมั�นในการบริการ 
 

 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
1. ควรมีการวิจยัความตอ้งการการบริการใน

หอพกั เพื�อจะได้ตอบสนองความต้องการให้เกิด
ความประทบั 
 2. ควรมีการเปรียบเทียบการจดัการหอพกั
ในเขตอื�นเพื�อเปรียบเทียบหาข้อดี ข้อด้อยในการ
จดัการ 
 3. ควรมีการวิจัยปัญหาในหอพักเขตอื�น 
เพื�อเปรียบเทียบและหาของแกไ้ขปัญหา   
 4. ควรวิจยัสิ�งแวดลอ้มบริเวณหอพกั เพื�อให้
ผูเ้ช่าหอพกัมีความพึงพอใจ 
 
 

 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
ศรัณยา ทว้มละมูล. (2552). การบริหารจัดการหอพักที�ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ เช่าในอาํเภอเมือง และอาํเภอ

อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยธุยา. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย. 
 

126  

 
สภาพและปัญหาการบริหารงานธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
Conditions and Problems of Construction Work Management,  

Mabtaput Industrial Estate, Rayong Province1 
 

                                                                                                                                                          จุฑาทิพย ์ อาจโยธา*  

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1)  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ความ
คิดเห็นเกี�ยวกบังานที�มีผลต่อการบริหารก่อสร้าง  (3)  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงานก่อสร้าง  (4) ปัญหาของ
บริษทัรับเหมาก่อสร้าง (5)  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานก่อสร้างกบัปัญหาของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง  
เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชคื้อผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัรับเหมาก่อสร้างในนิคมมาบตาพุด จงัหวดั
ระยอง จาํนวน  502  คน กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 222 คน  สถิติที�ใช้ในการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน ค่าอีตา้  ผลการวิจยัพบว่า (1)  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ31-40 ปี  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ตาํแหน่ง
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 This survey research on the conditions and problems of construction work management in Mabtaput 
Industrial Estate, Rayong Province aims to study: the personal factors of the respondents, the opinions on the 
activities affecting the construction work management, the opinions on the construction work management, the 
problems of the construction work companies, and the relationship between the construction work management 
and the problems. Questionnaires were used to gather data from the sample group of 222 selected from the 
population of 502 employees in construction work companies in Mabtaput Industrial Estate. Statistics used in  
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analyzing the data were percentage, standard deviations, and Chi-square and Eta values. The findings showed 
that: the majority of respondents were male, aged between 31-40 years, held bachelor’s degree, and held the 
position of project engineers with tenures of 11-15 years; the overall opinion  on the activities affecting  the 
construction work management were high with the ranking of importance from high to low as: labor, materials, 
and costs; the overall opinion on the construction work management were moderate with the ranking of 
importance from high to low as: quality management, planning, organizing, and controlling; labor and wages 
were the most serious problems encountered followed by problems on finance, materials, and equipment; and 
there were moderate correlations found between construction work management and such problems. 
   
Keywords:  construction work management, Mabtaput Industrial Estate  
 
ความนํา 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจสําคญัของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างอนัเป็นอุตสาหกรรมหลกัของ
ประเทศงานก่อสร้างเป็นศูนยร์วมของบุคคลหลาย
อ า ชีพ  ได้แ ก่  สถาป นิก  วิ ศ วกร  ช่ า ง เทค นิ ค 
จุดประสงค์หลกัอยู่ภายใตเ้งื�อนไขที�วางไว  ้เพื�อให้
งานสําเร็จตามเป้าหมาย การบริหารของทีมงานที�มี
ประสิทธิภาพจะสามารถอยูร่อดได ้ปัญหาของธุรกิจ
ก่อสร้าง ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการดาํเนินงานรวมถึง
สภาวะการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นต่อเนื�องอย่างรุนแรง 
และการแข่งขนัแบบทบัซอ้น หากการบริหารจดัการ
ไม่ดีอาจทาํใหข้าดทุนและลม้เหลว 

ในโลกของธุรกิจนั� นธุรกิจการรับเหมา
ก่อส ร้ างนับ เ ป็น ธุร กิจ ที� สํ าคัญอย่ า งหนึ� งของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างอนัเป็นอุตสาหกรรมหลกัของ
ประเทศ โดยอาศยัการผสมผสานระหว่างเทคนิคต่าง 
ๆ ในงานก่อสร้างมาประกอบเข้ากันกับหลักการ
บริหารงานก่อสร้าง โดยมีจุดประสงคใ์ห้สําเร็จตาม
เป้าหมายที�วางไวโ้ดยใหอ้ยูภ่ายใตเ้งื�อนไขที�ไดว้างไว ้
ซึ� งผูที้�มีบทบาทสําคญัอย่างมากในการจะทาํงานให้
สาํเร็จ ไดแ้ก่ บรรดาบริษทัก่อสร้างต่าง ๆ ที�เสนอตวั
เขา้มาประมูลรับเหมางานจากเจา้ของงาน ซึ� งทางฝ่าย
เจ้าของงานจะมีขั�นตอนต่าง  ๆ ในการเลือกสรร

บริษทัก่อสร้างที�เห็นวา่มีคุณสมบติัและความสามารถ
ที�จะทาํใหง้านสาํเร็จลงไดร้วมทั�งปัจจยัประกอบ 
อื�น ๆ เช่น ราคางานที� เหมาะสม เสถียรภาพของ
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อนันาํมาซึ� งความเสียหายต่อโครงการที�กาํลงัดาํเนิน
อยู ่โดยบางโครงการจะตั�งเงื�อนไขให้บริษทัก่อสร้าง
เสนอหนังสือแสดงเกี�ยวกบัประวติัผลงานที�ผ่านมา
ในอ ดีต  รวมทั� ง แสดง บุคลากร  อุปกร ณ์และ
เครื�องจกัรต่าง ๆ ที�บริษทัครอบครองอยู่ให้เจ้าของ
งานทราบ  ดังนั� นการ มี ทีมงานทํา ง านอย่ าง มี
ประสิทธิภาพและสามารถผลิตผลงานที�มีคุณภาพ
และไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของเจา้ของงาน
นั�นลว้นแต่เป็นสิ�งจาํเป็นต่อการดาํรงสถานะภาพของ
บริษทัก่อสร้างถา้ทีมงานฝ่ายบริหารสามารถทาํการ
บริหารไดดี้มีประสิทธิภาพบริษทันั�นก็สามารถคงอยู่
ได ้ ดว้ยเหตุนี� จึงจาํเป็นที�จะตอ้งทราบถึงปัจจยัที�มีผล
ต่อการบริหารงานก่อสร้างเพื�อให้ผูบ้ริหารสามารถ
เตรียมแนวทางในการบริหารให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที�กําหนดโดยควบคุมให้ต้นทุนการ
ก่อสร้างอยูภ่ายในกรอบของงบประมาณที�กาํหนดไว้
ถ้าผู ้ด ําเนินการก่อสร้างกําหนดแผนงานไว้อย่าง
รัดกุมและมีการควบคุมอย่างรอบคอบก็จะทาํให้ไม่
เกิดความเสี�ยงต่อขอ้ผิดพลาดโดยอาศยัหลกัของการ
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บริหารการก่อสร้างที�ดี (พนม ภยัหน่าย และคณะ, 
2542, หนา้ 4)  

การวางแผนงานเป็นสิ� งจํา เป็นอย่างยิ�ง
สําหรับงานก่อสร้างเพราะเป็นสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
กาํหนดเวลา กาํหนดทรัพยากร และกาํหนดวิธีการ
ปฏิบติังานซึ� งในการก่อสร้างจะมีกิจกรรมหลกัของ
การวางแผนงาน (พนม ภยัหน่าย และคณะ, 2542, 
หน้า 36) เช่น แผนงานบุคคล เป็นการวางแผน
ทางด้านอัตรากําลัง ให้ มีป ริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน แผนงานการเงิน ซึ� งเป็น
การวางแผนเกี�ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที� เกิดขึ� นใน
หน่วยงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�ใช้ดาํเนินการ
ของหน่วยงาน แผนการก่อสร้างเป็นการวางแผนที�
จะต้องกําหนดระยะเวลาการทํางานของแต่ละ
กิจกรรมให้สอดคล้องกันโดยคํา นึง ถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมทั�งคนงาน วสัดุเครื�องจกัร 
และวิธีการ 

การจดัองคก์ร ในการก่อสร้างเป็นสิ�งสาํคญั
ที�นําความสําเร็จมาสู่การบริหารงานก่อสร้างด้วย
เช่นกนั ซึ� งแนวคิดในการจดัองคก์รในงานก่อสร้าง
นั�นจะตอ้งกาํหนดผูป้ฏิบติังานว่าจะตอ้งจดัการอะไร 
มีใครเป็นผูช่้วย การออกคาํสั�งและการมอบหมาย ผูที้�
อยู่ในองค์กรจะตอ้งรู้ว่าตนอยู่ในหน้าที�อะไร รู้ถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบักลุ่ม การจดัองคก์ร
ในงานก่อสร้างมีขั�นตอนที�ประกอบดว้ยการกาํหนด
หนา้ที�ที�จะทาํ การกาํหนดสายงาน การกาํหนดอาํนาจ
หน้าที�ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน การ
กําหนดคุณสมบัติของบุคคลตามหน้า ที� ความ
รับผิดชอบจาํนวนคนที�ตอ้งการของหน่วยงานนั�น ๆ 
การมอบหมายงานให้แก่ผู ้ที� มีคุณสมบัติตรงตาม
ความตอ้งการ (พนม ภยัหน่าย และคณะ, 2542, หนา้ 
14-15)  

การจดัการดา้นคุณภาพ ในการบริหารงาน
ก่อสร้างนั�นจาํเป็นตอ้งมีกลวิธีการปฏิบติัเพื�อสนอง
ความต้องการด้านคุณภาพภายในธุรกิจ โดยการ

ตรวจสอบ การวดั และการทดสอบที�มุ่งจะควบคุม
วัตถุดิบ  กระบวนการ  และการกําจัดสาเหตุของ
ขอ้บกพร่องที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินการทั�งหมด  

การควบคุม การควบคุมงานก่อสร้างนั� น
เป็นหนา้ที�ที�ผูบ้ริหารจะตอ้งกาํกบัให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ดําเนินไปตามแผนงานที�วางไว้โดยจะต้องมีการ
ควบคุมคุณภาพ เวลา และค่าใชจ่้าย  

ปัจจุบันองค์กรต่าง  ๆ ในภาคธุรกิจต้อง
เผชิญกบัสภาวะความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้ม
การดาํเนินงานซึ� งรวมถึงสภาวะการเปลี�ยนแปลงที�
เกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�องกะทนัหนัรุนแรงและการแข่งขนั
ที� ซับซ้อน ขึ� น  ธุ ร กิ จ อุ ตสาหกรรม ก่อส ร้ า งก็
เ ช่นเดียวกันที�จะต้องได้รับผลกระทบจากการ
เป ลี� ยนแปลงดังก ล่ าวโดย เฉพาะกระแสการ
เปลี�ยนแปลงโลกาภิวฒัน์ ประกอบกบัผลของวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ.2541 ทาํให้
ธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างไดรั้บผลกระทบอยา่ง
รุนแรงโดยเฉพาะบริษทัรับเหมาก่อสร้างต่าง ๆ ก็
ได้รับผลกระทบไปด้วย บริษัทที�จะสามารถพยุง
กิจการหรือประคองธุรกิจใหส้ามารถยนืหยดัอยูไ่ดจึ้ง
จําเป็นที�จะต้องมีการบริหารจัดการในงานหรือ
โครงการที�ดีมีประสิทธิภาพเท่านั� นจึงจะสามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งต่าง ๆ ในตลาดได ้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งเมื�อบริษทัรับเหมาก่อสร้างไดรั้บงานหรือโครงการ
มาแลว้ หากมีการบริหารจดัการที�ไม่ดี ผลตอบแทน
หรือเป้าหมายที�บริษทัตั� งไวคื้อผลกําไรอาจได้รับ
นอ้ยลงหรือในบางครั� งอาจถึงภาวการณ์ขาดทุนหรือ
ล้มเหลวของโครงการซึ� งจะส่งผลถึงสถานะภาพ
ความมั�นคงและการเจริญเติบโตของบริษทัต่อไปใน
อนาคต  

จากสภาพปัญหาและความจําเป็นในการ
บริหารงานก่อสร้างดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�
จะศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างของ
บริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบ
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ตาพุด จงัหวดัระยอง เพื�อเป็นประโยชน์เป็นแนวทาง
ในการบริหารงานก่อสร้างต่อไป  
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.   เ พื�อ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ที�
เกี�ยวขอ้งกบับริษทัรับเหมาก่อสร้าง 

2.  เพื�อศึกษาความคิดเห็นปัจจยัเกี�ยวกบังาน
ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

3.   เพื�อศึกษาความคิดเห็นเกี� ยวกับการ
บริหารงานก่อสร้างของบริษทัรับเหมาก่อสร้างใน
นิคมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

4.  เพื�อศึกษาเกี�ยวกบัปัญหาการบริหารงาน
ก่อสร้างในนิคมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

5.  เพื�อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานก่อสร้างและปัญหาของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในนิคมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 ส ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ก่ อ ส ร้ า ง มี
ความสมัพนัธ์กบัปัญหาของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
นิคมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชใ้น
การวิจยัคือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัรับเหมาก่อสร้างใน
นิคมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง จาํนวน  502  คน กลุ่ม
ตวัอย่างที�เหมาะสมจึงหาไดจ้าก ตารางกาํหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งทาโร่ยามาเน่  ไดจ้าํนวน 222  คน  วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  ประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์  สถิติที�ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี�  
1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย ร้อยละ 84.7 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 53.6 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 73.0 ตาํแหน่ง
วิศวกรโครงการ ร้อยละ 43.7 มีประสบการณ์ทาํงาน 
11-15 ปี ร้อยละ 44.6 

2   ปัจจยัเกี�ยวกบังานตามความคิดเห็นของผู ้
ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวมผูที้�
เกี�ยวขอ้ง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัเกี�ยวกบังาน อยู่ใน
ระดบัมาก  ( X =3.86) โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของ
จากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี�  ดา้นแรงงาน ( X = 3.92) 
ดา้นเวลา ( X =3.91) ดา้นวสัดุ ( X = 3.88) และดา้น
ตน้ทุน ( X = 3.72)   

3.  การบริหารงานก่อสร้างตามความคิดเห็น
ของผู ้ที� เ กี� ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  โดย

ปัญหาของธุรกจิก่อสร้าง 
ประกอบดว้ย 
- การเงิน 
 - คนและค่าจา้ง 
 - ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ 
 - วสัดุ อุปกรณ์ เครื�องทุ่นแรง 
 - เวลา 
 - รูปแบบและรายการประกอบ
ก่อสร้าง  
 - วิธีการก่อสร้าง 
 - คมนาคม 
 - ระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย  
 
 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผู้เกี�ยวข้อง บริษทัรับเหมา
ก่อสร้าง 
- เพศ 
- อาย ุ 
- ระดบัการศึกษา  
- ตาํแหน่งงาน  
- ประสบการณ์การทาํงาน 

 ปัจจยัที�เกี�ยวกบังานประกอบด้วย
- ดา้นตน้ทุน  
- ดา้นเวลา  
- ดา้นวสัดุ 
- ดา้นแรงงาน 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

 สภาพการบริหารงานก่อสร้าง
ประกอบด้วย  
- ดา้นการวางแผน 
- ดา้นการจดัองคก์ร  
- ดา้นการดาํเนินงาน  
- ดา้นการควบคุม 
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ภาพรวมผู ้ ที� เ กี� ย วข้อ ง มีคว าม คิด เ ห็น ต่อการ
บริหารงานก่อสร้าง เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ดา้นการจดัการคุณภาพ  ( X = 3.97) ดา้นการวางแผน 
( X =3.95) ดา้นการจดัการองคก์ร ( X = 3.82) และ
ดา้นการควบคุม ( X = 3.63)   

4.  ปัญหาของบริษัทรับเหมาก่อสร้างใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง พบว่า
ปัญหาดา้นคนและค่าจา้งเป็นปัญหามากที�สุด ร้อยละ 
27.5 รองลงมาเป็นปัญหาดา้นการเงิน ร้อยละ 20.3  
และวัสดุ อุปกรณ์  เค รื� อง ทุ่นแรง  ร้อยละ  15 .8 
ตามลาํดบั  

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงาน
ก่อสร้างกบัปัญหาของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า การบริหารงาน
ก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กบัปัญหาของบริษทัรับเหมา
ก่อสร้าง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ใน
ระดบัปานกลาง   
 ปัญหาของบริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขต
นิคมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาเรื� องคนและ
ค่าจ้างมากที�สุด รองลงมาปัญหาการเงินและวสัดุ 
อุปกรณ์ เครื�องทุนแรง ตามลาํดบั ซึ� งสอดคลอ้งกบั 
ประกอบ  บํารุงผล  (2541, หน้า 14) ได้กล่าวถึง
ลกัษณะความขอ้จาํกดัของงานก่อสร้างในการทาํงาน
ก่อสร้าง ซึ� งมีปัญหาและขอ้จาํกดัของงานก่อสร้าง 
ประกอบดว้ย ขอ้จาํกดัดา้นการเงิน ขอ้จาํกดัเกี�ยวกบั
คนและค่าจา้ง ขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัลมฟ้าอากาศและภูมิ
ประเทศ และขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัวสัดุอุปกรณ์ เครื�องมือ 
และเครื�องทุ่นแรง 
 
การอภิปรายผล 

จากการวิจัยนี�  ผู ้วิจัยขออภิปรายผลใน
ประเดน็ที�น่าสนใจ ดงันี�  

1. ปัจจยัที�เกี�ยวกบังานผูต้อบแบบสอบถาม 
ให้ความสําคญัเกี�ยวกับปัจจัยที� เกี�ยวกับงานอยู่ใน

ระดับมาก  ซึ� งสอดคล้องกับการวิจัยของ  ณัฏฐา 
มะเดื�อ (2552)  ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการ
บริหารงานก่อสร้างของบริษทัรับเหมาก่อสร้างใน
เขตจังหวดัปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัเกี�ยวกบังานในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ดงันี�   

ด้ า น ต้น ทุ น ผู ้ต อ บ แบบสอบถ า ม ให้
ความสําคญัมากกบับริษทัตอ้งใช้เงินทุนของบริษทั
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน ( X =3.73)  

ด้ า น เ ว ล า ผู ้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ห้
ความสําคญัมากกบัการส่งมอบพื�นที�ว่าจ้างมีผลต่อ
ระยะเวลาการทาํงาน ( X =3.90) 

ด้ า น วั ส ดุ ผู ้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ห้
ความสาํคญัมากกบัการสร้างความมั�นใจใหก้บัร้านคา้
โดยการสั�งของบ่อย ( X =3.88) 

ด้านแรงงาน  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมากกับการพิจารณาจ้างแรงงานจาก
ความขยนัความตึงใจในการทาํงาน ( X =4.05) 

2. การบริหารจัดการก่อสร้างของบริษัท
รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดันิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด จังหวดัระยอง ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัมากกบัการบริหารจดัการงานก่อสร้างอยู่
ในระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชยุต
พงศ ์แจ่มจนัทร์วงศ ์(2552) ไดศึ้กษาเรื�อง สมรรถนะ
ผู ้นํากับการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างใน
ประเทศไทย ดงันี�  

ด้านวางแผนผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมากกับการกําหนดนโยบายในการ
วางแผนที�มาจากแนวคิดของผู ้บริหารทุกฝ่ายที�
เกี�ยวขอ้ง ( X =3.95) 

ดา้นการจดัองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมากกับ  การจัดการให้ผู ้ปฏิบัติงาน
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( X =4.05) 
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ดา้นการจดัการคุณภาพผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคญัมากกับการวสัดุอุปกรณ์ให้เป็นไป
ตามแบบที�กาํหนด ( X =4.09) 

ด้านการควบคุม ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคญัมากกบัมีการทบทวนความถูกตอ้งของ
งานในสนาม ( X =3.63)  

ปัญหาของบริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขต
นิคมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาเรื� องคนและ
ค่าจ้างมากที�สด รองลงมาปัญหาการเงินและวสัดุ 
อุปกรณ์ เครื�องทุนแรง ตามลาํดบั ซึ� งสอดคลอ้งกบั 
ประกอบ  บํารุงผล  (2541, หน้า 14) ได้กล่าวถึง
ลกัษณะความขอ้จาํกดัของงานก่อสร้างในการทาํงาน
ก่อสร้าง ซึ� งมีปัญหาและขอ้จาํกดัของงานก่อสร้าง 
ประกอบดว้ย ขอ้จาํกดัดา้นการเงิน ขอ้จาํกดัเกี�ยวกบั
คนและค่าจา้ง ขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัลมฟ้าอากาศและภูมิ
ประเทศ และขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัวสัดุอุปกรณ์ เครื�องมือ 
และเครื�องทุ่นแรง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัที�เกี�ยวกบังาน 
 1.  บริษทัควรมีการวางแผนใช้เงินทุนของ
บริษทัเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานก่อน
จะกูย้มืเงิน 
 2.  การพิจารณาฤดูกาล หรือช่วงระยะเวลา
เป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�งเพราะงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะ
อยูใ่นสถานที�โล่งแจง้ ส่งผลใหก้ารส่งมอบหมายงาน
ล่าชา้  
 3.  ควรใชว้ิธีการสร้างความมั�นใจให้กบั
ร้านคา้โดยการสั�งของบ่อยและส่งต่อเนื�อง เพราะใน
สัญญาก่อสร้างส่วนใหญ่แลว้จะระบุค่าปรับเมื�อส่ง
มอบงานล่าชา้ 
 4.  ควรพิจารณาผูรั้บเหมาช่วงปฏิบติังาน
แทน (outsource) เช่นงานบางอย่างไม่จาํเป็นตอ้ง
ลงทุนซื�อเครื� องจักรเพราะอาจจะใช้แค่งานเดียวก็

เป็นได้ การที�จะรับงานหรือลงทุนในการซื�อวสัดุ
อุปกรณ์จะต้องคาํนึงถึงความถี�ในการใช้งานด้วย 
และพิจารณาจากจา้งแรงงานจากความขยนัตั�งใจใน
การทาํงาน 

การจดัการงานก่อสร้าง 
 1.  ควรพิจารณาวางแผนใหขึ้�นอยูก่บัความรู้
ความสามารถของผูบ้ริหารโครงการ จดัสรรผูบ้ริหาร
ที�มีประสบการณ์หรือเชี�ยวชาญงานเป็นผูก้ ําหนด
แนวทางการปฏิบติังานและแนวทางแกไ้ข เพราะงาน
ก่อสร้างตอ้งอาศยัผูที้�มีประสบการณ์ ดงันั�น จึงควร
ใหผู้บ้ริหารทุกฝ่ายเป็นผูก้าํหนดวางแผน  
 2.  ควรพิจารณาจดัองค์กรการบริหารตอ้ง
ประกอบดว้ยบุคลากรที�มีความสามารถในแต่ละดา้น
เข้ามาทํางานร่วมกัน  มีการทํางานเป็นทีม  ให้
ความสําคญัต่อทุกคนเท่ากัน ผูบ้ริหารมีความเป็น
เที�ยงธรรมต่อทุกคน รับฟังความคิดเห็นของทุกคน
หรือทุกหน่วยงาน ไม่พึงพอใจบุคคลใดบุคคลหนึ� ง
เป็นพิเศษ และควรให้ผูป้ฏิบติังานสามารถทาํงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรนาํบุคลากรที�เชี�ยวชาญเฉพาะดา้น 
เข้ามาทํางานร่วมกัน  บุคลากรคนเดียวไม่เพียง
พอที�จะช่วยให้ธุรกิจขบัเคลื�อนไปสู่เป้าหมายได ้ใช้
บุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญดา้นต่าง ๆ วางแผนและ
เขา้มาทาํงานดว้ยกนัเพื�อให้งานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ�งขึ�น และงานแลว้เสร็จตามเวลาที�กาํหนด และควร
ควบคุมวสัดุอุปกรณ์ใหเ้ป็นไปตามแบบที�กาํหนด 
 4. ควรมีการกาํหนดมาตรฐานมาตรวจสอบ
ผลงานที�ไดท้าํจริงเปรียบเทียบเป้าหมายที�วางไว  ้มี
การทาํรายงานของความคืบหนา้งาน เก็บรายละเอียด
งาน รู้ตน้ทุนที�เกิดขึ�นแล้วบริหารการรับเงินให้ได้
ตามสัญญา และควบคุมให้เป็นไปตามเวลาที�กาํหนด
ไว  ้หรือก่อนเวลาที�กําหนดเท่านั� น และควรมีการ
ทบทวนงานความถูกตอ้งของงานในสนาม 

ปัญหาของบริษทัรับเหมาก่อสร้างในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

132



 

 1 .   ควรคํานึงถึงต้นทุนเวลา  วัสดุและ
แรงงาน เนื�องจากส่งผลต่อการบริหารจดัการรับเหมา
ก่อสร้างใหป้ระสบผลสาํเร็จและควรคาํนึงถึง ความรู้
ความสามารถของผูบ้ริหารโครงการโดยจะต้องมี
ทีมงานจากผู ้บริหารทุกฝ่ายมาเกี� ยวข้องในการ
คาํนึงถึงเรื�องตน้ทุนของการบริหารโครงการ 
 2.  ควรมีบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถ
ในแต่ละดา้นเขา้มาทาํงานร่วมกนั และควรให้มีการ
ประสานกนัอยา่งชดัเจน  

 3.  การสั�งซื�อวสัดุควรพิจารณาจากการตรง
ต่อเวลาของร้านคา้ ควรดูราคาจากทางร้านคา้และ
ควรพิจารณาถึงเครดิตของร้านคา้เครื�องทุ่นแรงที�มี
ราคาแพงควรจ้าง outsource เพื�อลดตน้ทุนการ
ก่อสร้าง 
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ธุรกจิการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู้ใช้บริการในจงัหวดัปทุมธานี 

Service Business of Private Hospitals in Pathum Thani Province1 
 

                                                                                                                                                             ลคันา  ฤกษศุ์ภผล* 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ (2) พฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการ (3) ปัจจยัการตลาดธุรกิจการบริการของโรงพยาบาลเอกชน (4)  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
กบัการเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี (5) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบัการ
เลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชน  เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชคื้อผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน สถิติที�ใช้ในการวิจยัคือได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควแ์สควแ์ละค่าอีตา้ ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ20-29 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษทั/ลูกจา้งเอกชน มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท (2)  ส่วน
ใหญ่รู้จกัโรงพยาบาลโดยวิทย/ุโทรทศัน์  เหตุผลที�ใชบ้ริการเพราะมีแพทยแ์ละพยาบาลเพียงพอ  มาใชบ้ริการหลงั 
17.00 น.ไปแลว้ ผูที้�มีส่วนในการใชบ้ริการไดแ้ก่ครอบครัว จาํนวนเงินที�ชาํระค่าบริการต่อครั� ง 500-1,00 บาทขึ�น
ไป บริการทางการแพทยที์�เลือกใช้คือขอใบรับรองแพทย  ์(3) โดยภาพรวมผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
การตลาดโรงพยาบาลเอกชนอยูใ่นระดบัมาก (4) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี (5) ปัจจยัการตลาดในโรงพยาบาลเอกชนกบัการเลือกใชบ้ริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
คาํสําคญั :  ธุรกิจการบริการ, โรงพยาบาลเอกชน, จงัหวดัปทุมธานี   
 
Abstract 
 This survey research on the service provided by private hospitals in Pathumthani Province aims to 
study: the personal factors of patients, the behavior of patients at private hospitals, the marketing factors affecting 
the service business of private hospitals, the relationship between the personal factors and the chosen services; 
and the relationship between the marketing factors and the chosen services. Questionnaires were used to gather 
data from the sample group of 400 selected from the patients of private hospitals in Pathumthani Province. 
Statistics used in analyzing the data are percentage, means, standard deviations, Chi-square and Eta values. The  
 
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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findings showed that: the majority of respondents were male, aged 20-29 years, earned bachelor’s degree, and 
worked in private companies with incomes of 10,001-15,000 baht per month;  most respondents learned about the 
hospitals through radio and television advertisements, the reason for choosing the hospitals was adequate number 
of physicians and nurses, the period of visits was after 17.00 hours, the decision influencers were family 
members, the average amount of bill paid was 500-1000 baht per visit, and the preferred medical service was for 
securing physician’s certificate of medical examination; the overall level of opinion on the marketing factors was 
high; the personal factors and the chosen service were related; and the marketing factors were related to the 
chosen service at a moderate level. 
 
Keywords:  service business, private hospitals, Pathum Thani Province     
 
ความนํา 
 บทบาทของโรงพยาบาลเอกชนเริ�มเด่นชดั
ขึ�นในประเทศไทย เมื�อประมาณกว่า 20 ปีที�ผ่านมา 
โดยโรงพยาบาลเอกชนที�มิใช่เป็นลกัษณะของมูลนิธิ 
ที� เ กิดในรุ่นแรกๆ  อาทิ  โรงพยาบาลพร้อมมิตร 
โรงพยาบาลสยาม โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นตน้ ซึ� ง
เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2514 – 2515 ส่วนบทบาทของ
โรงพยาบาลเอกชนที�เด่นชดัมากเกิดขึ�นเมื�อประมาณ 
10 ปีที�ผ่านมา โดยเป็นไปตามภาวะของเศรษฐกิจ 
สงัคม และความตอ้งการของพลเมืองในยคุนั�น 
 สาํหรับตลาดบริการสุขภาพในประเทศไทย
อุปสงคต่์อบริการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
เพิ�มขึ�น โดยช่วงปี พ.ศ. 2550 ผูบ้ริโภคตื�นตวัมากกบั
กระแสการดําเนินชีวิตที�ใส่ใจสุขภาพ (healthcare 
lifestyle)โดยเฉพาะกับพฤติกรรมที�เปลี�ยนจากการ
รักษามาสู่เตรียมพร้อมที�เป็นการป้องกันก่อนการ
เจบ็ป่วย พฤติกรรมการใส่ใจเรื�องสุขภาพของคนไทย
ที�ขยายตวัในวงกวา้งอย่างรวดเร็วนั�นได้กลายเป็น
โอกาสทางการตลาดที�ทําให้สินค้าและบริการที�
เกี�ยวกบัสุขภาพ ปรับกลยุทธ์การตลาดจากการ “ตั�ง
รับ” มาสู่การ  “เ ดินเข้าหา” และใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดมาช่วยผลกัดนัให้พฤติกรรมในเรื� องของ
การดาํเนินชีวิตที�ใส่ใจสุขภาพเกิดแบบเต็มรูปแบบ 
เร็วขึ�น การเตรียมความพร้อมในเรื�องของสุขภาพนั�น 

เป็นตวัช่วยในการขยายฐานพฤติกรรมการใส่ใจใน
เรื�องของสุขภาพ จากเดิมผูที้�จะใส่ใจในเรื�องสุขภาพ
เป็นกลุ่มคนที�มีอายมุากมาสู่กลุ่มคนหนุ่มสาวที�มีอายุ
นอ้ยลงมา โอกาสทางการตลาดจึงเกิดขึ�นมากมายกบั
สินคา้และบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องสุขภาพที�กระตุน้
ใหเ้กิดพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมใหก้บัร่างกาย 
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในกลุ่มคนหนุ่มสาวใน
ปัจจุบนั (เยาวภา ปฐมศิริกลุ, 2552, หนา้ 5-6) 

การใช้งบประมาณการตลาดของธุรกิจ
บริการดา้นสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานบริการ
เกี�ยวกับสุขภาพ สถานออกกาํลังกาย และสถาบนั
ควบคุมนํ� าหนักมีการใช้งบการตลาดเพิ�มขึ�น โดย
ในช่วง 6 เดือนของ ปีพ.ศ. 2550 เทียบกบั 6 เดือน
ของ ปี พ.ศ. 2549 ที�ผ่านมาตวัเลขของอุตสาหกรรม
โฆษณาของบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพมีการใชง้บ
โฆษณารวม  4 6 6 , 7 7 2 , 0 0 0  บาท  เพิ� ม ขึ� น เ ป็น 
729,729,000 บาท ในปี พ.ศ. 2550  การขยายตวัของ
กระแสสุขภาพนี�  ทาํให้เริ�มมีสื�อโฆษณา เช่น สื�อทาง
โทรทศัน์เป็นสื�อหลกั มีรายการทางดา้นเพื�อสุขภาพ 
เช่น สถานี h+Channelโดยมีโรงพยาบาลแห่งหนึ�งใช้
การปรับยุทธศาสตร์เพื�อรับกับกระแสนี� โดยตรงมี
การใชก้ลยุทธ์ดึง (pull strategy) และกลยุทธ์ผลกั 
(push strategy) กับผูบ้ริโภคเพื�อกระตุน้ให้เกิด
แรงจูงใจเรื�องการดูแลสุขภาพและการเปิดศูนยแ์พทย์
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เฉพาะทางเพื�อขยายการบริการมากขึ�น พฤติกรรมใน
เรื�องของการดาํเนินชีวิตที�ใส่ใจสุขภาพ (healthcare 
lifestyle) เ ป็นแรงผลักดันที�สําคัญที�ทําให้แต่ละ
โรงพยาบาลต้องปรับยุทธศาสตร์การตลาดตาม
พฤติกรรมที�เปลี�ยนไปดงักล่าว (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 
2552,  หนา้ 6)โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งตื�นตวัใน
การใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาด สร้าง
ความแตกต่างในการรักษาพยาบาล ใช้เทคโนโลยี
การรักษาและเครื�องมือทางการแพทยที์�ทนัสมยัและ
ค ว บ คู่ ไ ป กั บ ก า ร ส ร้ า ง แ บ ร น ด์  ( branding) 
โรงพยาบาล และประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ ที�
เป็นจุดเด่นของแต่ละโรงพยาบาล 

ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจทั�วโลกในปลายปี 
พ.ศ. 2551 มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพคนไทย 
อตัราการขยายตวัของการผลิตภาคเศรษฐกิจ สาขา
งานดา้นสุขภาพใน ปี พ.ศ. 2551 ลดลงร้อยละ 1.3 
จากปี พ.ศ. 2550 (สพศ., 2552) ภาวะเศรษฐกิจส่งผล
ให้ผูป่้วยนนิยมใช้บริการรักษาพยาบาลของภาครัฐ
มากขึ�น ผูป้ระกันตนในโครงการประกันสังคมที�
ว่างงาน จะยา้ยการใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากสิทธิ
ประกันสังคม  มาใช้สิทธิโครงการหลักประกัน
สุขภาพถว้นหนา้ หรือบตัรทอง ผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที�เน้นบริการ
ลูกคา้ชาวต่างชาติ ลูกคา้ชาวต่างชาติลดลงประมาณ 
50 % ทาํใหเ้ครื�องมือและอุปกรณ์การแพทยไ์ม่ไดใ้ช้
เต็มศกัยภาพ รายไดค่้ารักษาพยาบาลลดลง (สุทธิชยั 
หยุน่, 2552 อา้งถึงใน เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2552, หนา้ 
6) 

ในปลายปี พ.ศ. 2551 การแข่งขนัของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนเริ�มเปลี�ยนไปและมีความรุนแรง
มากขึ�น ทั�งนี� ก็เพื�อรองรับธุรกิจที�จะกลับมาฟื� นตวั
ภายหลงัเศรษฐกิจ ขณะที�กาํลงัซื�อของผูใ้ชบ้ริการเริ�ม
ปรับตัวดีขึ� นในอนาคต  โดยเฉพาะผู ้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติที�ยงัคงนิยมไว้วางใจใช้บริการธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยเป็นอย่างมาก  การ

แข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นการ
แข่งขนัระหว่างกลุ่มมากขึ�นเนื�องจากมีการรวมกลุ่ม
กันเป็นพันธมิตรกันมากขึ� น  ในขณะเดียวกันก็
นํา เสนอบริการที� เฉพาะเจาะจงกับก ลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เพื�อจะได้ไม่แย่งชิงลูกค้ากลุ่มเดียวกัน
ระหว่างกลุ่มพนัธมิตรเดียวกนั ขณะเดียวกนัก็สร้าง
จุดเด่นเพื�อครอบครองส่วนแบ่งตลาดในแต่ละกลุ่ม
จากกลุ่มพนัธมิตรอื�น 

กลยทุธ์หนึ�งที�ใชใ้นการแข่งขนัทาง
การตลาด คือ กลยทุธ์การตลาดบริการ (service 
marketing strategy) มาใชเ้พื�อทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการสนใจ
ใชบ้ริการการรักษาพยาบาลที�มีคุณภาพ เนื�องจาก
ธุรกิจที�เกี�ยวกบัสุขภาพและชีวิต ความเชื�อถือและ
ความเชื�อมั�นในการบริการเป็นสิ�งที�สาํคญัที�สุด การ
ใชก้ลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ (product strategies) จึง
มุ่งเนน้แนวทางการพฒันาบุคลากร รวมทั�งการนาํ
ระบบคุณภาพเขา้มาใชใ้นการดาํเนินงาน โดยไดรั้บ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ระบบประกนั
คุณภาพ HA ( Hospital Accreditation) ระบบบริหาร
บริการระดบัสากล นอกจากนั�นยงัมีการเปลี�ยน
ภาพลกัษณ์ (rebranding) ใหท้นัสมยันาํเทคโนโลยี
ทางการแพทยที์�ทนัสมยัมาใชใ้นการบริการเพิ�มสิ�ง
อาํนวยความสะดวกขึ�นหลายอยา่งภายใน
โรงพยาบาล และการใชก้ลยทุธ์การตลาดบริการ
สุขภาพ เพื�อขยายฐานลูกคา้ใหค้รอบคลุมทุกเพศทุก
วยั ทั�งลูกคา้ในประเทศและลูกคา้ต่างชาติ 

นโยบายรัฐบาลที� เน้นการ เ ติบโตและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยมีแนวนโยบายเน้น
บทบาทภาคเอกชนและจํากัดการขยายตัวภาครัฐ 
โครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้ผลกัดนัใหผู้มี้สิทธิ
ประกนัสุขภาพที�เคยใช้บริการภาครัฐ เปลี�ยนมาใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน  ดังนั� น ผูว้ิจัยจึงเสนอ
ศึกษาระดับการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน
และกลุ่มผู ้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนร่วมกัน 
ปัจจัยทางการตลาดที� มีความสัมพันธ์กับการใช้
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เฉพาะทางเพื�อขยายการบริการมากขึ�น พฤติกรรมใน
เรื�องของการดาํเนินชีวิตที�ใส่ใจสุขภาพ (healthcare 
lifestyle) เ ป็นแรงผลักดันที�สําคัญที�ทําให้แต่ละ
โรงพยาบาลต้องปรับยุทธศาสตร์การตลาดตาม
พฤติกรรมที�เปลี�ยนไปดงักล่าว (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 
2552,  หนา้ 6)โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งตื�นตวัใน
การใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาด สร้าง
ความแตกต่างในการรักษาพยาบาล ใช้เทคโนโลยี
การรักษาและเครื�องมือทางการแพทยที์�ทนัสมยัและ
ค ว บ คู่ ไ ป กั บ ก า ร ส ร้ า ง แ บ ร น ด์  ( branding) 
โรงพยาบาล และประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ ที�
เป็นจุดเด่นของแต่ละโรงพยาบาล 

ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจทั�วโลกในปลายปี 
พ.ศ. 2551 มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพคนไทย 
อตัราการขยายตวัของการผลิตภาคเศรษฐกิจ สาขา
งานดา้นสุขภาพใน ปี พ.ศ. 2551 ลดลงร้อยละ 1.3 
จากปี พ.ศ. 2550 (สพศ., 2552) ภาวะเศรษฐกิจส่งผล
ให้ผูป่้วยนนิยมใช้บริการรักษาพยาบาลของภาครัฐ
มากขึ�น ผูป้ระกันตนในโครงการประกันสังคมที�
ว่างงาน จะยา้ยการใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากสิทธิ
ประกันสังคม  มาใช้สิทธิโครงการหลักประกัน
สุขภาพถว้นหนา้ หรือบตัรทอง ผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที�เน้นบริการ
ลูกคา้ชาวต่างชาติ ลูกคา้ชาวต่างชาติลดลงประมาณ 
50 % ทาํใหเ้ครื�องมือและอุปกรณ์การแพทยไ์ม่ไดใ้ช้
เต็มศกัยภาพ รายไดค่้ารักษาพยาบาลลดลง (สุทธิชยั 
หยุน่, 2552 อา้งถึงใน เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2552, หนา้ 
6) 

ในปลายปี พ.ศ. 2551 การแข่งขนัของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนเริ�มเปลี�ยนไปและมีความรุนแรง
มากขึ�น ทั�งนี� ก็เพื�อรองรับธุรกิจที�จะกลับมาฟื� นตวั
ภายหลงัเศรษฐกิจ ขณะที�กาํลงัซื�อของผูใ้ชบ้ริการเริ�ม
ปรับตัวดีขึ� นในอนาคต  โดยเฉพาะผู ้ใช้บริการ
ชาวต่างชาติที�ยงัคงนิยมไว้วางใจใช้บริการธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนของไทยเป็นอย่างมาก  การ

แข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นการ
แข่งขนัระหว่างกลุ่มมากขึ�นเนื�องจากมีการรวมกลุ่ม
กันเป็นพันธมิตรกันมากขึ� น  ในขณะเดียวกันก็
นํา เสนอบริการที� เฉพาะเจาะจงกับก ลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เพื�อจะได้ไม่แย่งชิงลูกค้ากลุ่มเดียวกัน
ระหว่างกลุ่มพนัธมิตรเดียวกนั ขณะเดียวกนัก็สร้าง
จุดเด่นเพื�อครอบครองส่วนแบ่งตลาดในแต่ละกลุ่ม
จากกลุ่มพนัธมิตรอื�น 

กลยทุธ์หนึ�งที�ใชใ้นการแข่งขนัทาง
การตลาด คือ กลยทุธ์การตลาดบริการ (service 
marketing strategy) มาใชเ้พื�อทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการสนใจ
ใชบ้ริการการรักษาพยาบาลที�มีคุณภาพ เนื�องจาก
ธุรกิจที�เกี�ยวกบัสุขภาพและชีวิต ความเชื�อถือและ
ความเชื�อมั�นในการบริการเป็นสิ�งที�สาํคญัที�สุด การ
ใชก้ลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ (product strategies) จึง
มุ่งเนน้แนวทางการพฒันาบุคลากร รวมทั�งการนาํ
ระบบคุณภาพเขา้มาใชใ้นการดาํเนินงาน โดยไดรั้บ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ระบบประกนั
คุณภาพ HA ( Hospital Accreditation) ระบบบริหาร
บริการระดบัสากล นอกจากนั�นยงัมีการเปลี�ยน
ภาพลกัษณ์ (rebranding) ใหท้นัสมยันาํเทคโนโลยี
ทางการแพทยที์�ทนัสมยัมาใชใ้นการบริการเพิ�มสิ�ง
อาํนวยความสะดวกขึ�นหลายอยา่งภายใน
โรงพยาบาล และการใชก้ลยทุธ์การตลาดบริการ
สุขภาพ เพื�อขยายฐานลูกคา้ใหค้รอบคลุมทุกเพศทุก
วยั ทั�งลูกคา้ในประเทศและลูกคา้ต่างชาติ 

นโยบายรัฐบาลที� เน้นการ เ ติบโตและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยมีแนวนโยบายเน้น
บทบาทภาคเอกชนและจํากัดการขยายตัวภาครัฐ 
โครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้ผลกัดนัใหผู้มี้สิทธิ
ประกนัสุขภาพที�เคยใช้บริการภาครัฐ เปลี�ยนมาใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน  ดังนั� น ผูว้ิจัยจึงเสนอ
ศึกษาระดับการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน
และกลุ่มผู ้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนร่วมกัน 
ปัจจัยทางการตลาดที� มีความสัมพันธ์กับการใช้
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บริการเพื�อนําข้อมูลที�ได้มาใช้ประโยชน์ ณ การ
จดัการ ร.พ. เอกชนต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1 .  เ พื� อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง

ผูใ้ชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี  
2.  เพื�อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการใน

โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี  
3.   เพื�อศึกษาปัจจัยการตลาดธุรกิจการ

บริการของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี  
4.  เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชนกบั
การเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดั
ปทุมธานี  

5.  เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
การตลาดในโรงพยาบาลเอกชนกับการเลือกใช้
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 

 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวจัิย 
 ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
โ ร ง พ ย า บ า ล เ อ ก ชนแล ะ ก า ร ต ล า ดบ ริ ก า ร                        
มีความสมัพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการในโรงพยาบาล
เอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจัยนี�  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ มี 
เ ค รื� อ ง มือ ที� ใช้ ในการวิ จัย เ ป็นแบบสอบถาม  
ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือ ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาล
เอกชนในจงัหวดัปทุมธานี กรณีที�ไม่ทราบประชากร
ที�แน่นอน  กลุ่มตัวอย่างที� เหมาะสมจึงหาได้จาก 
ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ได้
จาํนวน 400 ตวัอย่าง  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
สําเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้น
การวิจัย  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี� ย  ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน ค่าไควแ์สควแ์ละค่าอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
62.8 มีอายุ 30-39 ปีร้อยละ 38.5 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 57.8   มีอาชีพพนักงานบริษทั/
ลูกจา้งเอกชน ร้อยละ 35.8   มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท ร้อยละ 35.0 
 2. พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการในโรงพยาบาล
เอกชนส่วนใหญ่รู้จกัโรงพยาบาลโดยวิทย/ุโทรทศัน ์ 
ร้อยละ 46.3 เหตุผลที�ใชบ้ริการเพราะมีแพทยแ์ละ
พยาบาลเพียงพอ ร้อยละ 37.0 มาใช้บริการหลัง 
17.00 น.ไปแล้ว ร้อยละ 57.0 ผูที้�มีส่วนในการใช้
บริการได้แก่ครอบครัว ร้อยละ 54.0 จาํนวนเงินที�
ชาํระค่าบริการต่อครั� ง 500-1,000 บาทขึ�นไป ร้อยละ 

พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการใน
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวดัปทุมธานี 
• การรับรู้ขอ้มูล  
• เหตุผลที�ใชบ้ริการ  
• วนัและเวลาที�ใชบ้ริการ  
• ผูมี้ส่วนร่วมในการใชบ้ริการ 
• จาํนวนเงินที�ชาํระค่าบริการต่อ

ครั� ง 
• บริการทางการแพทยที์�เลือกใช ้
• ผูป่้วยนอกนอนพกัรักษาตวัที�

โรงพยาบาลนอ้ยกวา่ 24 
ชั�วโมง 

• ผูป่้วยในนอนพกัรักษาตวัที�
โรงพยาบาลเกิน 24 ชั�วโมง 

• ทั�งสองลกัษณะ 
• ขอใบรับรองแพทย ์
• ตรวจโรคผูสู้งอาย ุ
• ตรวจสุขภาพทั�วไป 
• ขอคาํแนะนาํและใหค้าํปรึกษา 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ  
5. รายได ้ 
6. ที�อยูอ่าศยั  
7. การใชบ้ริการ 
8. สิทธิการรักษาพยาบาล  
9. จาํนวนครั� งที�มาใชบ้ริการ 

 การตลาดบริการของโรงพยาบาล
เอกชน 
• ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
• ราคา  
• ทาํเลที�ตั�ง  
• ช่องทางการจาํหน่าย  
• การส่งเสริมการตลาด  
• บุคลากรบริการ  
• ดา้นสร้างและนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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35 .8    บริการทางการแพทย์ที� เ ลือกใช้ คือ  ขอ
ใบรับรองแพทย ์ร้อยละ 29.5   
 3.  ความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดธุรกิจ
การบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูใ้ชบ้ริการใน
โรงพยาบาลเอกชน โดยภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดโรงพยาบาลเอกชนอยู่ใน
ระดบัมาก ( X =3.85) โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของ
ปัจจัยการตลาดจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่าย  ( X =3.90) ดา้นผลิตภณัฑ์
และบริการ ( X =3.89) ดา้นบุคลากรการบริการ ( X

=3.86) ด้านการสร้างและนํา เสนอลักษณะทาง
กายภาพ ( X =3.84) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X

=3.82) และดา้นราคา ( X =3.77)   
 4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูใ้ชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชนกบัการเลือกใช้
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 
พบว่ า  ปั จ จั ย ส่ วน บุคคลของผู ้ ใ ช้บ ริ ก า ร ใน
โรงพยาบาลเอกชนมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 
 5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดใน
โรงพยาบาลเอกชนกับการเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจยั
การตลาดในโรงพยาบาลเอกชนกับการเลือกใช้
บริการของโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
การอภิปรายผล 

1 . ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  การศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได ้100,001-150,000 บาท ต่อเดือน 
ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญักบับุคคลเหล่านี�   

2. พฤติกรรมของผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่
ทราบขอ้มูลเพราะมีแพทยแ์ละพยาบาลเพียงพอ ใช้
บริการหลงัเวลา 17.00 น. ไปแลว้ ผูมี้ส่วนร่วมใน
การมาใช้บริการ ได้แก่ ครอบครัว จาํนวนเงินที�ใช้

บริการแต่ละครั� ง 5,001-10,000 บาทขึ�นไป และ
บริการทางการแพทยที์�ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่ชอบ
ใช ้ไดแ้ก่ การขอใบรับรองแพทย ์ดงันั�นองคก์รควร
ใหค้วามสาํคญักบัสิ�งเหล่านี�  

3. ปัจจยัการตลาดของโรงพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี  พบว่า  โดยภาพรวมผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยให้
ความสําคัญมากกับช่องทางการจัดจําหน่ายซึ� ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเยาวภาว ปฐมศิริกุล 
(2552) ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัต่อการตลาดบริการของโรงพยาบาล
เอกชน อยูใ่นระดบัมาก  

ผูว้ิจัยขออภิปรายผลแต่ละด้านของปัจจัย
การตลาด ดงันี� คือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากกบัการเปิดบริการ
ทุกวนัโดยไม่เวน้วนัหยดุ  

ด้ า น ร า ค า ผู ้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ห้
ความสําคญัมากกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพการ
ใหบ้ริการ  

ด้าน ช่องทางการจัดจําห น่ าย  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากกบัสถานพยาบาล
ควรอยูใ่กลศู้นยก์ารคา้ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัมากกบัการบริการตรวจสุขภาพรายปี 

ด้านบุคลากรบริการ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคัญมากกับแพทย์พยาบาลสามารถ
แกปั้ญหาไดดี้ 

ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัมากกบั
โรงพยาบาลควรไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
เพื� อ มุ่งมั�นพัฒนางานระบบคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาล  

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล 
และปัจจัยการตลาดกับการเลือกใช้ โรงพยาบาล
เอกชนในจังหวดัปทุมธานี พบว่า มีความสัมพนัธ์ 
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วิเคราะห์ไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัการตลาด
ของโรงพยาบาล มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ 
ดั ง นั� น ผู ้บ ริ ก า ร โ ร งพย าบ าล เ อกชนควร ให้
ความสําคัญทั� งด้านข้อมูลส่งบุคคล  และปัจจัย
การตลาดเนื�องจากมีผลต่อการเลือกใชโ้รงพยาบาล  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  

โรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัปทุมธานีควร
มีการบริการทุกวนัโดยไม่เวน้วนัหยุด ราคาควรมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ สถานที�ตั� งควรอยู่ใกล้
ศูนยก์ารคา้ ควรให้ความสําคญักบัการรักษาฟรีใน
การตรวจสุขภาพรายปี ควรมีการแก้ความมีนํ� าใจ

และปัญหาให้กับผู ้ม าใช้บ ริการได้ทัน ท่วง ที
โดยเฉพาะแพทยแ์ละพยาบาล 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
 1. ควรวิจยัเรื� องคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตอื�น  
 2.  ควรวิจยัการตั�งราคาค่ารักษาพยาบาลที�
เหมาะสมกบัคุณภาพการรักษา  
 3 . ค ว ร วิ จั ย ปั ญ ห า ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง
โรงพยาบาลเอกชน  
 4.  ควรวิจยัผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล
เอกชน   
 
 
 

 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
เยาวภา ปฐมศิริกุล. (2552). กลยุทธ์การตลาดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์

บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย. 
 

139 
139



 

 
การบริหารจดัการของศูนย์กระจายสินค้าในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

Management of Distribution Centers in Phra Nakorn Si Ayuddhaya Province1 
 

                                                                                                                                                                                      จิดาภา  กองอรรถ*   

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสํารวจนี�  มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา (1) ขอ้มูลทั�วไปของผูใ้ช้บริการของศูนยก์ระจายสินคา้         
(2)  ขอ้มูลความคิดเห็นเกี�ยวกบัการใชบ้ริการของศูนยก์ระจายสินคา้ (3) ปัญหาในการบริการของศูนยก์ระจายสินคา้ 
(4) เปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการใชบ้ริการของศูนยก์ระจายสินคา้  เครื�องมือที�ใช ้เป็นแบบสอบถาม 
ประชากรที�ใช้คือ ผูใ้ช้บริการของศูนยก์ระจายสินคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 320 คน  
สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test ผลการวิจยัพบว่า (1) พนกังาน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 19-23 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปวส./ปริญญาตรี อาชีพเกษตรกรรม รายได ้
15,000-20,000 บาท  (2) โดยภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการบริการของศูนยก์ระจายสินคา้อยู่ในระดบั
ปานกลาง  (3) การบริการหอ้งนํ� าเป็นปัญหาการบริการของศูนยก์ระจายสินคา้มากที�สุด  (4) เพศ  สถานภาพ อาชีพ
ที�แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริการของศูนยก์ระจายสินคา้ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ ระดบั
การศึกษา  รายไดมี้ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริการของศูนยก์ระจายสินคา้ภาพรวมแตกต่างกนั  
 
คาํสําคญั :  ศูนยก์ระจายสินคา้, จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
Abstract 
 This survey research on the services provided by distribution centers in Phra Nakorn Si Ayuddhaya 
Province aims to study: the personal factors of respondents, the opinions on the services provided by  distribution 
centers, the problems related to the services, and the relationship between the personal factors and the services 
provided. Questionnaires were used to gather data from the sample group of 320 customers of distribution centers 
in Phra Nakorn Si Ayuddhaya Province. Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard 
deviations, and t-test and F-test values. The findings showed that: the majority of respondents were single males,  
aged 19-23 years, earned higher vocational diploma or bachelor’s degree; and with monthly incomes of 15,000-
20,000 baht; the overall level of opinion on the services provided was  moderate; toilet was the most serious  
 
 
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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problem; differences in gender, marital status and occupation had no relation to differences in opinions on the 
services while differences in age, education, and income resulted in significant differences in opinion. 
  
Keywords :  distribution centers, Phra Nakorn Si Ayuddhaya province 
 
ความนํา 

การกระจายสินค้าในธุรกิจค้าปลีกใน
ประเทศไทยโดยส่วนใหญ่นั�นเป็นการกระจายสินคา้
ที�อาศยัรถยนตบ์รรทุกเพื�อนาํส่งสินคา้จากแหล่งผลิต
ไปสู่ผู ้บริโภคซึ� งกระบวนการในการส่งสินค้านี�
เรียกว่า โลจิสติกส์ ในความหมายของโลจิสติกส์ 
หมายถึง การจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ การวางแผน 
จัดการดาํเนินการเคลื�อนยา้ยผลิตภณัฑ์สินคา้ไปสู่
ผูบ้ริโภค จากแหล่งกําเนิดจนถึงผูบ้ริโภคสุดท้าย 
รวมทั� งการจัดการให้มีสินค้าที�มีคุณภาพ สถานที� 
เวลา ลูกคา้ ตน้ทุนที�ตรงตามความตอ้งการโดยเน้น
ต้นทุนที�ต ํ�าที�สุดและการบริการที�ดีที� สุด เพื�อให้มี
ตน้ทุนในการดาํเนินงานตํ�าสุดและมีผลกาํไรในการ
ประกอบการสูง สุด  การที� จะสามารถบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ให้ประสบความสําเร็จได้นั� น 
พิจารณาได้จากดัชนีซึ� งแสดงให้ทราบผลการ
บริหารโลจิสติกส์ที�ดีประกอบดว้ยดชันีชี�วดั 3 ขอ้ คือ 
1) การใชเ้กณฑต์น้ทุน 2) การใชเ้กณฑผ์ลิตภาพ และ 
3) การใชเ้กณฑบ์ริการในดา้นดชันี เกณฑต์น้ทุน นั�น
สามารถใชเ้ป็นเกณฑว์ดัผลการประกอบการ ผลการ
ปฏิบติังานโลจิสติกส์แต่ละงานไม่ได้ โดยที�เกณฑ์
ตน้ทุนอาจจะวดัตน้ทุนต่อกิโลกรัม ตน้ทุนต่อการส่ง
สินคา้แต่ละครั� ง หรือต่อตน้ทุนคาํสั�งซื�อ โดยการวดั
เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนปฏิบัติงานกับต้นทุน
เป้าหมายที�กาํหนดไว  ้ในด้านดชันี เกณฑ์ผลิตภาพ
นั�นวดัจากผลผลิตของบริษทัเกิดจากการใชปั้จจยัการ
ผลิต ปัจจยัการผลิต ประกอบด้วย เครื� องจกัร วสัดุ
และแรงงาน การวดัผลิตภาพอาจวดัจากผลผลิตต่อ
เครื� องจักร หรือผลผลิตต่อแรงงาน นั�นคือผลผลิต
หารดว้ยปัจจยัการผลิต ผลลพัธ์จะออกมาเป็น 

ผลิตภาพการวดัผลิตภาพโลจิสติกส์ และในด้าน
ดัชนีเกณฑ์บริการลูกค้าต้องการบริการที�รวดเร็ว 
บริการที�ประทบัใจ ลูกคา้ไม่ตอ้งการเขา้แถวรอนาน 
และเมื�อสั�งซื�อสินคา้แล้วก็ตอ้งการได้รับสินคา้เร็ว 
สินคา้ที�ไดรั้บก็จะตอ้งถูกตอ้งและมีคุณภาพที�ดีตามที�
สั�งซื�อ โดยลูกคา้ตอ้งการสินคา้ที�ส่งมอบอยูใ่นสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้ กรณีลูกค้าที� เ ป็นร้านค้าปลีก
ตอ้งการให้การส่งมอบสินคา้มีความสมํ�าเสมอ การ
ให้บริการจึงต้องมีความสมํ�าเสมอในการส่งมอบ  
(สายณัห์  เทียนวิมลชยั, 2551, หนา้ 1) 
 การจัดเก็บสินค้าว ัตถุ ดิบ  การวางแผน
จัดการดาํเนินการเคลื�อนยา้ยผลิตภณัฑ์สินคา้ไปสู่
ผูบ้ริโภคจากแหล่งกาํเนิดจนถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 
รวมทั� งการจัดการให้มีสินค้าที�มีคุณภาพ สถานที� 
เวลา ลูกคา้ ตน้ทุนที�ตรงความตอ้งการโดยเนน้ตน้ทุน
ที�ต ํ�าที�สุด และการบริการที�ดีที�สุด เพื�อให้เกิดผลที�
ตามมา คือ มีตน้ทุนในการดาํเนินงานตํ�าสุด และมีผล
กาํไรในการประกอบธุรกิจสูงสุด ซึ� งเป็นเป้าหมาย
สําคัญของผู ้บริหารขณะเดียวกัน ลูกค้าต้องการ
บริการที�รวดเร็ว สินคา้ดว้ยนี�ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาผูม้า
ใชบ้ริการศูนยก์ระจายสินคา้ การบริหารจดัการของ
ศูนย์ก ร ะจ าย สินค้า  ระดับคว าม คิด เ ห็นของ
ผูใ้ชบ้ริการเนื�องเป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการศูนย์
กระจายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อศึกษาข้อมูลของผู ้ใช้บริการศูนย์
กระจายสินคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. เพื�อศึกษาการให้บริการของศูนยก์ระจาย
สินคา้ ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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3. เพื�อศึกษาปัญหาการบริหารจดัการของ
ศูนยก์ระจายสินคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4. เพื�อเปรียบเทียบการใช้บริการของศูนย์
กระจายสินคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํแนก
ตามขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช้บ ริการศูนย์
กระจายสินคา้ที�แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจดัการของศูนยก์ระจายสินคา้แตกต่างกนั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างที�ใช้
ในการวิจยัคือ ผูใ้ชบ้ริการของศูนยก์ระจายสินคา้ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํนวน 320 คน วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ประมวลผล
ดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ F-test 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1.  ขอ้มูลทั�วไปของพนกังานส่วนใหญ่เป็น

เพศชายร้อยละ 81.6  อายุ 19-23 ปี  ร้อยละ 44.1 
สถานภาพโสด ร้อยละ 54.7  ระดบัการศึกษาปวส./
ปริญญาตรี ร้อยละ 46.3  อาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ 
54.1   รายได ้15,000-20,000 บาท ร้อยละ 47.2 

2.  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการใชบ้ริการของ
ศูนยก์ระจายสินคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดย
ภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการบริการของ
ศูนยก์ระจายสินคา้อยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.04)  
โดยเรียงลาํดบัความสําคญัของการบริการของศูนย์
กระจายสินคา้จากมากไปหานอ้ย  ไดแ้ก่  ดา้นอาหาร/
เครื�องดื�ม  ( X =3.75) ดา้นเจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการของ
คลงัสินคา้ ( X =3.74) ดา้นสถานที�จอดรถ ( X =3.58) 
ดา้นการติดต่อสื�อสาร ( X =3.46) ดา้นการรักษาความ
ปลอดภยั ( X =3.44) ดา้นจราจรภายในศูนยก์ระจาย
สินคา้ ( X =3.32) ดา้นเครื�องมือ/เครื�องใช ้( X =2.38) 
ดา้นอาคาร/สถานที� ( X =2.27) ดา้นขอ้มูล/ข่าวสาร  
( X =2.26) และดา้นการใหบ้ริการหอ้งนํ�า ( X =2.15) 

3.  ปัญหาในการบริการของศูนยก์ระจาย
สินคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า การบริการ
ห้องนํ� าเป็นปัญหาการบริการของศูนยก์ระจายสินคา้
มากที�สุด ร้อยละ 32.2 รองลงมาดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
ร้อยละ 15.6  และด้านอาหารและเครื� องดื�มเป็น
ปัญหาการบริการของศูนยก์ระจายสินคา้น้อยที�สุด  
ร้อยละ 1.9 

4.  เปรียบเทียบระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบั
การใช้บริการของศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า เพศ  สถานภาพ อาชีพที�
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี�ยวกับการบริการของ

การบริหารจดัการศูนย์กระจาย
สินค้า 
ติดต่อสื�อสาร  
สถานที�จอดรถ  
อาหารและเครื�องดื�ม  
การบริการหอ้งนํ�า  
ขอ้มูลข่าวสาร  
เครื�องมือเครื�องใช ้ 
อาคารสถานที�  
การจราจรภายในศนูย ์ 
เจา้หนา้ที�ผูใ้ชบ้ริการของ
คลงัสินคา้  
ดา้นการรักษาความปลอดภยั  

ปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการ 
ศูนย์กระจายสินค้า 
- เพศ                     
- ระดบัการศึกษา 
- อาย ุ                    
- อาชีพ  
- สถานภาพสมรส  
- รายได/้เงินเดือน 
 

 ปัญหาของศูนย์กระจาย
สินค้าศูนย์จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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ศูนยก์ระจายสินคา้ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุ
ระดบัการศึกษา  รายได้มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการ
บริการของศูนยก์ระจายสินคา้ภาพรวมแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 
การอภิปรายผล 
 ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัแต่ละประเด็น 
ดงันี�   
 1.  ความคิดเห็นต่อการใชบ้ริการของศูนย์
กระจายสินค้า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ความสําคญั
มากกับด้านอาหาร - เครื� องดื�ม ดังนั�นองค์กรควร
คาํนึงถึงเรื�องนี� ใหม้าก  
 ผูว้ิจัยขออภิปรายแต่ละประเด็นของการ
บริการของศูนยก์ระจายสินคา้ ดงันี�  
 ดา้นการติดต่อสื�อสาร ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสาํคญัมากกบัการโทรศพัทน์ดัหมายการส่ง
สินคา้ 
 ดา้นสถานที�จอดรถ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัมากกบัสถานที�จอดรถพว่งของศูนย ์
 ด้ า น อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื� อ ง ดื� ม  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ความสําคัญมากกับคุณภาพการ
ใหบ้ริการของโรงอาหารสินคา้เฟสหนา้ 
 ด้ า น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห้ อ ง นํ� า  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ความสาํคญัมากกบัระบบระบายนํ� า
ในหอ้งนํ�า 
 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัมากกบัป้ายประกาศต่างๆ  
 ดา้นเครื�องมือเครื�องใช ้ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัมากกบัตะกร้าใส่สินคา้อาหารสด 
 ดา้นอาคารสถานที� ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัมากกบัความร่มรื�นในศูนยก์ระจายสินคา้ 
 ดา้นจราจรภายในศูนยก์ระจายสินคา้ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากกบัสถานภาพ 

 ด้านเจ้าหน้าที� และผู ้ให้บริการ  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากกับการใช้คาํพูด 
และตอ้นรับ 
 ด้ า น รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากกบัความปลอดภยั
จากอุบติัเหตุ 
 การบริการของศูนยก์ระจายสินคา้ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
และให้ความสําคัญด้านอาหารเครื� องดื�มมากกว่า
ประเด็นอื�น  ดังนั� น ศูนย์กระจายสินค้าควรให้
ความสาํคญั  
 2. ปัญหาของศูนย์กระจายสินค้า พบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีปัญหามากกับการบริการ
ห้องนํ� า ดงันั�น ศูนยก์ระจายสินคา้ให้ความสาํคญักบั
การบริการห้องนํ� าโดยการดูแลห้องนํ� าในสะอาดอยู่
เสมอ  และควรมีพนักงานประจําห้องนํ� า ดูแล
ตลอดเวลา เพราะมีผูค้นจาํนวนมากใชบ้ริการ  
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างการใชบ้ริการ
ศูนยก์ระจายสินคา้ พบว่า อายุ การศึกษา รายได้ มี
ความคิดเห็นที�แตกต่างกันกับการใช้บริการศูนย์
กระจายสินคา้ วิเคราะห์ไดว้า่ อาย ุการศึกษา รายไดมี้
ผลต่อการบริการของศูนยก์ระจายสินคา้  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอะแนะการวิจยัครั� งนี�  
 1.  ควรแกปั้ญหาของศูนยโ์ดยให้ห้องนํ� ามี
พนักงานดูแลประจาํ โดยมีนํ� าคอยบริการทาํความ
สะอาดตลอดเวลา  
 2.  ควรใหค้วามสาํคญักบัการโทรศพัท ์นดั
หมายส่งสินค้า  และจัดสถานที�จอดรถพ่วงให้
เพียงพอควรให้มีการบริการโรงอาหารเฟสหน้า
เพียงพอ ป้ายประกาศของศูนยค์วรเพียงพอ ควรจดั
ให้ศูนยมี์ความร่มรื�น สภาพถนนในศูนยค์วรให้มี
ความสะดวกในการเข้าออก และควรให้มีความ
ปลอดภัยจากอุบัติ เหตุที� เ กิดขึ� นในศูนย์ โดยมี
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ผูจ้ดัการจราจร หรือพนักงานรักษาความปลอดภยั
ดูแลการจราจรเพื�อป้องกนัอุบติัเหตุ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาการใชบ้ริการศูนยก์ระจาย
สินคา้ในเขตอื�น เพื�อเปรียบเทียบหาขอ้ดีและขอ้ดอ้ย  
 2.  ควรศึกษาปัญหาการใชศู้นยก์ระจาย
สินคา้ในแต่ละเขตเพื�อหาทางแกไ้ขปัญหา  

 3. ควรศึกษาคุณภาพการบริการของศูนย์
กระจายสินคา้ เพื�อใหมี้มาตรฐานการบริการ  
 4. ควรศึกษา ความแตกต่างในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ระจายสินคา้ในแต่ละประเภทของสินคา้เพื�อจะ
ไดบ้ริการจดัการไดถู้กตอ้ง 
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กลยุทธ์ธุรกจิเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

Strategy of Healthy-Drink Business for Consumers in 
Pathum Thani Province1 

 
                                                                                                                                                      สุวฒัน ์ มั�นเหมือนป้อม*   

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสํารวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ         
(2) ปัจจยัการตลาดธุรกิจเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ (3) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ (4) ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการเลือกดื�มเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ (5) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบัการ
เลือกดื�มเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ  เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถาม  ประชากรคือผูบ้ริโภคเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพในเขต
จงัหวดัปทุมธานี  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ไควแ์สควแ์ละค่าอีตา้ ผลการวิจยัพบวา่ (1)  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ40-49 ปี สถานภาพสมรส  การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพเจา้ของ/ธุรกิจส่วนตวั ตาํแหน่งพนกังาน มีรายได ้10,001-20,000 บาท  (2) โดยภาพรวมผูบ้ริโภค
มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดธุรกิจเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก (3) ส่วนใหญ่ตดัสินใจลองเครื�องดื�ม
สุขภาพเพราะสมาชิกในครอบครัวและญาติ ก่อนที�จะดื�มเครื�องดื�มสุขภาพนิยมดื�มนม  ในปัจจุบนันิยมดื�มนมเป็น
ประจาํ  ทราบขอ้มูลเครื�องดื�มสุขภาพจากบุคคลในครอบครัว เลือกดื�มเครื�องดื�มสุขภาพสูตรผสมนํ� าผึ�ง ซื�อเครื�องดื�ม
สุขภาพจากซุปเปอร์มาร์เก็ตและดื�มเครื�องดื�มสุขภาพทุกวนั  (4) ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกดื�ม
เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ   (5) ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกดื�มเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

 
คาํสําคญั :  ธุรกิจเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ, ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี   
 
Abstract 
 This survey research on healthy-drink consumers in Pathumthani Province aims to study: the personal 
factors of respondents, the marketing factors affecting the healthy drink business for consumers, the behavior of 
healthy-drink customers, the relationship between the personal factors and the selection of the healthy-drinks; and 
the relationship between the marketing factors and the selection of healthy-drinks. Questionnaires were used to  
 
 
 
 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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gather data from the sample group of 400 selected from healthy-drink consumers in Pathumthani Province. 
Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations, Chi-square and Eta values. The 
findings showed that: the majority of respondents were married females, aged 40-49 years, earned bachelor’s 
degree, and had their own businesses with monthly incomes of 10,001-20,000 baht; the overall level of opinion 
on the marketing factors was high; most of the respondents first tried health drinks through the influence of 
family members and relatives, drank milk regularly usually taken  before drinking healthy drinks, preferred 
honey healthy drinks bought from supermarkets, and drank healthy drinks everyday; the personal factors and the 
healthy drink selection were related; and the marketing factors and the healthy drink selection were related at a 
moderate level. 
 
Keywords:  healthy-drink business, consumers, Pathumthani province     
 
ความนํา 

ในสภาพสังคมปัจจุบันที�วุ่นวายสับสน
รวมทั�งสภาวะเศรษฐกิจที�ตกตํ�า ก่อใหเ้กิดการแข่งขนั
กนัทุก ๆ ด้าน เพื�อเอาตวัรอดทั�งด้านการเรียน การ
ทาํงานและสังคม การดาํรงชีวิต ทาํให้หลายคนลืมที�
จะดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงเรื�องของจิตใจ 
ซึ� งสังเกตไดจ้ากประชาชนในปัจจุบนัมกัเกิดอาการ
เจบ็ป่วยไดง่้ายกว่าในอดีตหลายเท่าตวั ทั�งนี� เนื�องจาก
ระบบการทาํงานของร่างกายที�สะสมสารพิษที�เกิด
จากสภาพภาวะแวดลอ้มรอบตวั และยงัรวมถึงการใช้
ผลิตภณัฑ์ที�มีส่วนผสมของสารเคมีที�ก่อให้เกิดการ
ตกคา้งภายในร่างกายได ้ซึ� งถา้มีประมาณมากก็อาจ
เกิดอนัตรายต่อร่างกายได ้

จากปัญหาดงักล่าวทาํให้มีกลุ่มคนจาํนวน
มาก ให้ความสําคญัในเรื�องสุขภาพและเอาใจใส่กบั
สุขภาพของตนเองมากขึ�น เพื�อใหพ้น้จากโรคภยั 
ไขเ้จ็บต่าง ๆ ที�มีอยู่รอบตวั ซึ� งจริงๆแล้วการดูแล
รักษาสุขภาพทั�งร่างกายและจิตใจนั�นสามารถทาํได้
หลายวิธี  ทั� งนี� ขึ� นอยู่กับความต้องการและความ
สะดวกสบายของผูบ้ริโภคที�จะเลือกใชผ้ลิตภณัฑใ์ด
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื�อปราศจากโรคภยั
ไขเ้จบ็ 

 โลกยคุโลกาภิวตัน์ ความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยีการสื� อสาร  ตลอดจนความก้าวหน้า
ทางการศึกษา นอกจากจะทาํให้วิถีชีวิตของคน
เปลี�ยนแปลงไปอนัเป็นผลทาํให้พฤติกรรมการซื�อ
ของคนเปลี�ยนไปจากอดีต การที�ผูบ้ริโภคมีความรู้
และมีโอกาสรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้ผูบ้ริโภคมี
ความรู้ ความเขา้ใจและสนใจสินคา้ที�มีคุณภาพได้
มาตรฐานจนเกิดเป็นกระแสนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคที�มี
ความห่วงใยในสุขภาพ ทาํให้เครื� องดื�มสุขภาพ
เติบโตอยา่งต่อเนื�อง ผูป้ระกอบการธุรกิจดงักล่าวเริ�ม
คิดคน้เครื�องดื�มสุขภาพมากขึ�น เช่น ผลิตชาเชียวผสม
สมุนไพรเพื�อให้สูตรแตกต่างกนั เป็นตน้ ทาํให้การ
แข่งขนัทางการตลาดของเครื�องดื�มสุขภาพจึงมีการ
แข่งขนัสูง 
 ดว้ยเหตุนี�ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการตลาดที�
มีความสัมพนัธ์กับการเลือกบริโภคเครื� องดื�มเพื�อ
สุขภาพในจังหวดัปทุมธานี ผูบ้ริโภคเครื� องดื�ม
สุขภาพ ปัจจยัการตลาดที�ส่งผลต่อการเลือกบริโภค 
และพฤติกรรมการเลือกบริโภค เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้ป
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดสําหรับผู ้ประกอบธุรกิจและจําหน่าย
เครื� องดื�มเพื�อสุขภาพและสามารถนํากลยุทธ์ทาง
การตลาดไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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gather data from the sample group of 400 selected from healthy-drink consumers in Pathumthani Province. 
Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations, Chi-square and Eta values. The 
findings showed that: the majority of respondents were married females, aged 40-49 years, earned bachelor’s 
degree, and had their own businesses with monthly incomes of 10,001-20,000 baht; the overall level of opinion 
on the marketing factors was high; most of the respondents first tried health drinks through the influence of 
family members and relatives, drank milk regularly usually taken  before drinking healthy drinks, preferred 
honey healthy drinks bought from supermarkets, and drank healthy drinks everyday; the personal factors and the 
healthy drink selection were related; and the marketing factors and the healthy drink selection were related at a 
moderate level. 
 
Keywords:  healthy-drink business, consumers, Pathumthani province     
 
ความนํา 

ในสภาพสังคมปัจจุบันที�วุ่นวายสับสน
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จะดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงเรื�องของจิตใจ 
ซึ� งสังเกตไดจ้ากประชาชนในปัจจุบนัมกัเกิดอาการ
เจบ็ป่วยไดง่้ายกว่าในอดีตหลายเท่าตวั ทั�งนี� เนื�องจาก
ระบบการทาํงานของร่างกายที�สะสมสารพิษที�เกิด
จากสภาพภาวะแวดลอ้มรอบตวั และยงัรวมถึงการใช้
ผลิตภณัฑ์ที�มีส่วนผสมของสารเคมีที�ก่อให้เกิดการ
ตกคา้งภายในร่างกายได ้ซึ� งถา้มีประมาณมากก็อาจ
เกิดอนัตรายต่อร่างกายได ้

จากปัญหาดงักล่าวทาํให้มีกลุ่มคนจาํนวน
มาก ให้ความสําคญัในเรื�องสุขภาพและเอาใจใส่กบั
สุขภาพของตนเองมากขึ�น เพื�อใหพ้น้จากโรคภยั 
ไขเ้จ็บต่าง ๆ ที�มีอยู่รอบตวั ซึ� งจริงๆแล้วการดูแล
รักษาสุขภาพทั�งร่างกายและจิตใจนั�นสามารถทาํได้
หลายวิธี  ทั� งนี� ขึ� นอยู่กับความต้องการและความ
สะดวกสบายของผูบ้ริโภคที�จะเลือกใชผ้ลิตภณัฑใ์ด
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื�อปราศจากโรคภยั
ไขเ้จบ็ 

 โลกยคุโลกาภิวตัน์ ความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยีการสื� อสาร  ตลอดจนความก้าวหน้า
ทางการศึกษา นอกจากจะทาํให้วิถีชีวิตของคน
เปลี�ยนแปลงไปอนัเป็นผลทาํให้พฤติกรรมการซื�อ
ของคนเปลี�ยนไปจากอดีต การที�ผูบ้ริโภคมีความรู้
และมีโอกาสรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้ผูบ้ริโภคมี
ความรู้ ความเขา้ใจและสนใจสินคา้ที�มีคุณภาพได้
มาตรฐานจนเกิดเป็นกระแสนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคที�มี
ความห่วงใยในสุขภาพ ทาํให้เครื� องดื�มสุขภาพ
เติบโตอยา่งต่อเนื�อง ผูป้ระกอบการธุรกิจดงักล่าวเริ�ม
คิดคน้เครื�องดื�มสุขภาพมากขึ�น เช่น ผลิตชาเชียวผสม
สมุนไพรเพื�อให้สูตรแตกต่างกนั เป็นตน้ ทาํให้การ
แข่งขนัทางการตลาดของเครื�องดื�มสุขภาพจึงมีการ
แข่งขนัสูง 
 ดว้ยเหตุนี�ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการตลาดที�
มีความสัมพนัธ์กับการเลือกบริโภคเครื� องดื�มเพื�อ
สุขภาพในจังหวดัปทุมธานี ผูบ้ริโภคเครื� องดื�ม
สุขภาพ ปัจจยัการตลาดที�ส่งผลต่อการเลือกบริโภค 
และพฤติกรรมการเลือกบริโภค เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดไ้ป
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดสําหรับผู ้ประกอบธุรกิจและจําหน่าย
เครื� องดื�มเพื�อสุขภาพและสามารถนํากลยุทธ์ทาง
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค
เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพในเขตจงัหวดัปทุมธานี   
 2. เพื�อศึกษาปัจจยัการตลาดธุรกิจเครื�องดื�ม
เพื�อสุขภาพ  
 3 .  เพื� อ ศึกษาพฤติกรรมของผู ้บ ริโภค
เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพในเขตจงัหวดัปทุมธานี    
 4. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพในเขต
จงัหวดัปทุมธานีกบัการเลือกดื�มเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ  
 5. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
การตลาดเครื� องดื�มกับการเลือกดื�มเครื� องดื�มเพื�อ
สุขภาพ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวจัิย 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค และปัจจัย
การตลาดมีความสัมพันธ์กับการเ ลือกบริโภค
เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจัยนี�  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ 
เ ค รื� อ ง มือ ที� ใช้ ในการวิ จัย เ ป็นแบบสอบถาม  
ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือ  ผูบ้ริโภคเครื�องดื�มเพื�อ
สุขภาพในเขตจังหวัดปทุมธานี  กรณีที�ไม่ทราบ
ประชากรที�แน่นอน กลุ่มตวัอยา่งที�เหมาะสมจึงหาได้
จาก ตารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ยามาเน่  ได้
จํานวน  400 คน  วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้น
การวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าไคสแควร์และค่าอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเครื�องดื�ม
เพื�อสุขภาพในเขตจังหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 51.8 อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 43.8 
สถานภาพสมรส  ร้อยละ  70.5  การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 64.5 อาชีพเจา้ของ/ธุรกิจส่วนตวั 
ร้อยละ 33.8  ตาํแหน่งพนักงาน ร้อยละ 75.5  มี
รายได ้10,001-20,000 บาท  ร้อยละ 49.3 
 2.  ปัจจัยการตลาดธุรกิจเครื� องดื�มเพื�อ
สุขภาพโดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
การตลาดธุรกิจเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก 
( X =3.75) โดยเรียงลําดับความสําคัญของปัจจัย
การตลาดจากมากไปหานอ้ย ไดด้งันี�   ดา้นราคา ( X

=3.93)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X =3.87)   
ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ( X =3.77)   ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
( X =3.75)   ดา้นบุคลากร ( X =3.60)  และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ( X =3.55)   

พฤตกิรรมการเลอืกบริโภค
เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ  
1. การรับรู้ขอ้มูล   
2. เหตุผลในการบริโภค   
3. ความถี�ในการบริโภค   
4. วนัเวลาที�บริโภค   
5. ผูมี้ส่วนร่วมในการบริโภค  
6. ราคาที�เหมาะสมในการ
บริโภค  
7. ประเภท  
8. ขนาดบรรจุ   
9. ยี�หอ้  
10. ขนาดที�บริโภค 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภค 
เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพ  
4. ระดบัการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. ตาํแหน่งงาน  
7. รายได ้
 

ปัจจยัการตลาดของ
เครื�องดื�ม 
เพื�อสุขภาพ 
1. ผลิตภณัฑ ์ 
2. ราคา  
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย  
4. การส่งเสริมการตลาด  
5. การบริการ  
6. บุคลากรบริการ  
7. ภาพลกัษณ์องคก์ร 
 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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 3.  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเครื� องดื�มเพื�อ
สุขภาพในเขตจงัหวดัปทุมธานี  ส่วนใหญ่ตดัสินใจ
ทดลองดื� ม เค รื� อง ดื� ม สุขภาพเพราะสมาชิกใน
ครอบครัวและญาติเป็นครั� งแรก ร้อยละ 34.5   ก่อนที�
จะดื�มเครื�องดื�มสุขภาพนิยมดื�มนม ร้อยละ 30.8 ใน
ปัจจุบนันิยมดื�มนมเป็นประจาํ ร้อยละ 38.3 ทราบ
ขอ้มูลเครื�องดื�มสุขภาพจากบุคคลในครอบครัว  
ร้อยละ  39.5 เลือกดื�มเครื� องดื�มสุขภาพสูตรผสม
นํ� าผึ�ง ร้อยละ 37.0 ซื�อเครื�องดื�มสุขภาพจากซุปเปอร์
มาร์เก็ต ร้อยละ 46.3  และดื�มเครื�องดื�มสุขภาพทุกวนั 
ร้อยละ 42.3    
 4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคเครื� องดื�มเพื�อสุขภาพในเขตจังหวดั
ปทุมธานีกบัการเลือกดื�มเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการเลือกดื�ม
เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ 
  5.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ าง ปัจจัย
การตลาดเครื� องดื�มกับการเลือกดื�มเครื� องดื�มเพื�อ
สุขภาพ พบวา่ ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการ
เลือกดื�มเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
การอภิปรายผล 
 การวิจัย เ รื� อง  กลยุทธ์ ธุร กิจ เค รื� อง ดื� ม               
เพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยั
ขออภิปรายผลแต่ละประเดน็ ดงันี�   
 1.  ขอ้มูลส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 40-
49 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เสริมศรี งามพร้อม 
(2552) วิจยัเรื�อง ปัจจยัการตลาดที�ส่งผลต่อการเลือก
บริโภคนํ� าสมุนไพรในเขตลาดพร้าว ผลการวิจัย
พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ดังนั� นผู ้ประกอบการควรให้
ความสําคัญกับข้อมูลเหล่านี�  เนื�องจากส่วนใหญ่
บริโภคเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ 

 2. ปัจจัยการตลาดธุรกิจเครื� องดื�มเพื�อ
สุขภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากซึ� ง
สอดคลอ้งกับ ผลการวิจยัของ กรรณิการ์  อินวกูล 
(2547) วิจัยเรื� อง  ปัจจัยที� มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเครื�องดื�มชาเขียวของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
นครสวรรค ์ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคญัต่อปัจจยัการตลาดเครื�องดื�มชาเขียว
อยูใ่นระดบัมาก  
 ผูว้ิจยัขออภิปรายแต่ละประเด็นของปัจจยั
การตลาดของเครื� องดื�มเพื�อสุขภาพ แต่ละประเด็น
ดงันี�  
 1.  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ของเครื� องดื�มเพื�อ
สุขภาพผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากกบั
ผลิตภัณฑ์  ควรเน้นสรรพคุณที� เ ป็นประโยชน์
มากกวา่รสชาติ  
 2.  ปัจจัยด้านราคา เครื� องดื�มเพื�อสุขภาพ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัมากกบัราคาควร
มีความเหมาะสมกบัสรรพคุณและประโยชนที์�ไดรั้บ 
 3. ปัจจัยด้านช่องทางจาํหน่ายผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากกบั หาซื�อได้ง่าย
และกระจายตามร้านสะดวกซื�อทั�วไป  
 4. ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญมากกับ ผู ้ผลิตหรือ
ตวัแทนจาํหน่าย ควรมีนโยบายหรือเงื�อนไขการรับ
คืนและเปรียบสินคา้ที�เหมาะสม 
 5.  ดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมากกับ  พนักงานขายควรมี กิ ริยาที�
สุขภาพอ่อนโยน  
 6. ด้านภาพลักษณ์องค์กร  บริษัทควรมี
ผลิตภณัฑที์�มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
 ดงันั�นองคก์รจึงควรให้ความสาํคญัมากกบั
ประ เด็นการตลาด เค รื� อ ง ดื� ม สุขภาพที� ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมาก อนัเป็นผลทาํให้
องคก์รสามารถอยูร่อดไดใ้นการที�มีการแข่งขนัสูง 
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 3. พฤติกรรมการบริโภคเครื� องดื�มเพื�อ
สุขภาพ  พบว่า  ส่วนใหญ่ผู ้บริโภคดื�มนมเปรี� ยว
ประจาํ และผูต้อบแบบสอบถามเลือกซื�อเครื� องดื�ม
สุขภาพจากซุปเปอร์มาร์ เก็ต  ซึ� งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ พุทธชาด บาลมงคล (2545) ได้ทาํ
การวิจยั เรื� อง ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื�อ
นํ� า ผ ล ไ ม้พ ร้ อ ม ดื� ม  1 0 0 %ขอ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใน
ก รุ ง เทพมหานคร  ผลการวิ จั ยพบว่ า  ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซื�อนํ� าผลไมพ้ร้อมดื�ม 100% 
จากซุปเปอร์มาร์เกต็  
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
กับขอ้มูลทางการตลาด พบว่า มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื� องดื�ม เพื�อสุขภาพ
วิเคราะห์ได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเด็นและ
ปัจจยัการตลาดของเครื�องดื�มเพื�อสุขภาพทุกประเด็น
มีอิทธิพลต่อการบริโภค  ดังนั� นองค์กรควรให้
ความสาํคญั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  
 ผลิตภัณฑ์เครื� องดื�มเพื�อสุขภาพ ควรเน้น
คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก ก ว่ า ร ส ช า ติ  ซึ� ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญั 

 ด้านราคา  ควรตั� งราคาให้เหมาะสมกับ
สรรพคุณและประโยชน์ที�ได้รับของเครื� องดื�มเพื�อ
สุขภาพ 
 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรหาซื�อได้
ง่ายและควรวางจาํหน่ายที�ร้านสะดวกซื�อทั�วไป 
 ดา้นส่งเสริมการจาํหน่าย ควรมีนโยบาย 
รับคืนและแลกเปลี�ยนสินคา้ที�ชดัเจน 
 ด้านบุคลากร  ควรให้พนักงานมีกิริยาที�
สุขภาพอ่อนโยน  
 ด้านภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ ควรมี
คุณภาพและรับรองโดย อ.ย.  
 ควรมุ่งเนน้ลูกคา้ที�จบการศึกษาปริญญาตรี
เพราะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 

ควรมีการเปรียบเทียบการบริโภค เครื�องดื�ม
เพื�อสุขภาพนอกเขตจงัหวดัปทุมธานี และควรศึกษา
พฤติกรรมการบริโภค  เพื� อประโยชน์และให้
ความสาํคญักบัชีวิตกบัผูบ้ริโภค และควรเปรียบเทียบ
การบริโภคแต่ละพื�นที� เพื�อที�จะให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู ้บริโภค โดยจะส่งผลต่อการ
ประกอบการและวางกลยทุธ์การตลาดต่อไป 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงานของพนักงานในกลุ่มบริษทั ผลติขวดพลาสตกิ  

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
Human Resource Management and Hiring of Employees at Bottle-Producing Companies  

in Rojana Industrial Estate in Phra Nakorn Si Ayuddhaya  Province 1 
 

                                                                                                                                                           อมรรัตน ์ พฒุซอ้น*   

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสํารวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานในกลุ่มบริษทัผลิตขวด
พลาสติก (2) ความคิดเห็นของพนักงานเกี�ยวกับการบริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่มบริษทัผลิตขวด
พลาสติก (3) ความคิดเห็นของพนกังานเกี�ยวกบัการจา้งงานในกลุ่มบริษทัผลิตขวดพลาสติก (4) เปรียบเทียบการ
บริหารทรัพยากรมนุษยข์องพนกังานในกลุ่มบริษทัผลิตขวดพลาสติก (5) เปรียบเทียบการจา้งงานของพนกังานใน
กลุ่มบริษทัผลิตขวดพลาสติก  เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชคื้อพนกังานในกลุ่มบริษทัผลิตขวด
พลาสติก จาํนวน 500 คน กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 222 คน สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน และค่า t test และค่า F-test  ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ20-23 ปี สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาประถมศึกษา  อายงุานนอ้ยกว่า 1 ปี เป็นพนกังานปฏิบติัการและมีรายไดต่้อเดือนตํ�ากว่า 5,000 บาท  
(2) โดยภาพรวมพนกังานมีความคิดเห็นต่อการบริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่มบริษทัผลิตขวดพลาสติกอยู่
ในระดบัปานกลาง  (3) พนกังานมีความคิดเห็นต่อการจา้งงานในกลุ่มบริษทัผลิตขวดพลาสติกอยู่ในระดบัปาน
กลาง (4) ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องพนกังานในกลุ่มบริษทั
ผลิตขวดพลาสติกไม่แตกต่างกนั (5) ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการจา้งงานของพนกังานใน
กลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติกไม่แตกต่างกนั 

 
คําสําคัญ :  การบริหารทรัพยากรมนุษย,์ การจา้งงาน, ผลิตขวดพลาสติก, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ, จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 
Abstract 
 This survey research on employees of bottle-producing companies in Rojana Industrial Estate in Phra 
Nakorn Si Ayuddhaya  Province aims to study: the personal factors of the respondents, the opinions on the 
human resource management, the opinions on the hiring of employees, the opinions on the turnover of  
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employees, the relationship between the personal factors and the human resource management, and the 
relationship between the personal factors and the hiring of employees. Questionnaires were used to gather data 
from the sample group of 222 selected from the population of 500 employees at bottle-producing companies in 
Rojana Industrial Estate in Phra Nakorn Si Ayuddhaya  Province. Statistics used in analyzing the data were 
percentage, means, standard deviations, t-test and F-test values. The findings showed that: the majority of 
respondents were single males, aged 20-23 years, completed primary-education, worked as operational 
employees with working experience of less than 1 year, and earned monthly incomes of lower than 5,000 baht; 
the overall level of opinion on the human resource management was moderate; the overall level of opinion on the 
hiring of employees was moderate; the personal factors had no effect on the differences in opinion on the human 
resource management; and the personal factors had no impact on the differences in opinion on the hiring of 
employees. 
 
Keywords :  human resource management, hiring of employees, bottle-producing companies, Rojana Industrial 
Estate, Phra Nakorn Si Ayuddhaya  province 
 
 
ความนํา 

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นสมบติัที�สาํคญัและมีค่า
ที�สุดของหน่วยงาน นักวิชาการด้านการบญัชีและ
การบริหารจึงไดพ้ยายามที�จะประเมินค่าของการคิด
ต้นทุน  ค่าใช้จ่ายที� เ กี� ยวกับทรัพยากรมนุษย์ใน
องคก์าร ดว้ยเล็งเห็นความจาํเป็นว่าในการตดัสินใจ
ของฝ่ายบริหารระดบัสูงในปัจจุบนับ่อยครั� งที�ตอ้ง
อาศัยตัว เลขด้านต้น ทุนทรัพยากรมนุษย์เพื� อ
ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยแ์ละการจา้งงาน  การลาออกของ
พนกังาน ซึ� งตน้ทุนทรัพยากรมนุษยส่์วนนี�ไดสู้ญเสีย
ไปก่อนที�จะทําประโยชน์ให้แก่องค์การ และผู ้ที�
รับผิดชอบงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องคก์ารเพื�อทราบ และหาทางแกไ้ข ซึ� งในหลาย ๆ 
องคก์ารอาจมองขา้มตน้ทุนส่วนนี�ไป  
 อุ ตสาหกรรมขวดพลาสติ ก  ลักษณะ                   
การผลิตส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิต  ซึ� งมีการ             
ผ ลิ ตทั� ง ก า ร รั บจ้ า ง ใน รู ปแบบก า รผ ลิ ตต าม                 
แบบ ที� ลู ก ค้ า กํ า หนดแล ะ ใน รู ป แบบ original                                   

design manufacturing การผลิตที�ผูป้ระกอบการ
เ ป็ น ผู ้ อ อ ก แ บ บ ต า ม ข้ อ กํ า ห น ด ข อ ง ลู ก ค้ า
อุตสาหกรรมการผลิตขวดพลาสติกนับว่า เ ป็น
อุ ตส าหก ร รมก า ร ผ ลิ ต ที� ใ ห้ ส วัส ดิ ก า ร แ ล ะ
ค่าตอบแทนที�ค่อนขา้งสูง เนื�องจากปัจจุบนัมีความ
ต้องการใช้ขวดพลาสติกบรรจุผลิตภัณฑ์ในการ
จาํหน่ายสินคา้เป็นจาํนวนมาก แต่ผูป้ระกอบการ 
น้อยรายที�มีสมรรถนะในการผลิตได้ตรงกับความ
ต้องการทางการตลาดดังนั� น  ทําให้โรงงานที� มี
คุณภาพในการผลิต ดงันั�นจึงมีการเพิ�มกาํลงัการผลิ
ตลอด 24 ชั�วโมง 
 ปัญหาที�สําคญัอีกประการหนึ� งคือ การขาด
แคลนแรงงานระดบัปฏิบติัการอยา่งมาก ซึ� งมีสาเหตุ
หลกัใหญ่ๆ อยู ่2 ประการคือ  
 1. มีผู ้มาสมัครงานไม่ เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของบริษทัเมื�อเปิดรับสมคัรพนกังาน  
 2. อตัราการลาออกที�สูงของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการในสายการผลิต  
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ผู ้ วิ จั ย ใ น ฐ า น ะ ที� เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห า ร ใ น
อุตสาหกรรมผลิตขวดพลาสติกในนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ จึงสนใจศึกษา การลาออกของพนกังาน ซึ� ง
ตน้ทุนทรัพยากรมนุษยส่์วนนี�ไดสู้ญเสียไปก่อนที�จะ
ทาํประโยชน์ให้แก่องคก์าร และผูที้�รับผิดชอบงาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื�อทราบ 
และหาทางแกไ้ข ซึ� งในหลาย ๆ องคก์ารอาจมองขา้ม
ตน้ทุนส่วนนี�ไป  
 เพื�อผลการวิจัยสามารถเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร และแกปั้ญหาไดต้รงจุดปัญหาของผูว้ิจยัซึ� ง
ไดแ้ก่ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยพ์นกังานมีความ
คิดเห็นอยา่งไร  

ก า ร จ้ า ง ง านพนัก ง าน มีพนัก ง าน ให้
ความสําคญัอยู่ในระดบัใด และการปฏิบติังานของ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์มีความแตกต่างกนัเกี�ยวกบัการ
บริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการจา้งงานจริงหรือไม่ 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน
ในกลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก นิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 2. เพื�อศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน
เกี�ยวกบัการบริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่ม
บริษทั ผลิตขวดพลาสติก นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา           
 3. เพื�อศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน
เกี�ยวกบัการจา้งงานในกลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก 
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 4. เพื�อเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องพนกังานในกลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก 
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล                           
 5. เพื�อเปรียบเทียบการจา้งงานของพนกังาน
ในกลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก นิคมอุตสาหกรรม

โรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามขอ้มูล
ส่วนบุคคล 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานที�แตกต่าง
กนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละ
การจา้งงานแตกต่างกนั 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
1. เพศ 
2. อาย ุ      
3. สถานภาพสมรส  
4. ระดบัการศึกษา  
5. อายงุาน    
6. ตาํแหน่งงาน 
7. รายไดต่้อเดือน 
 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1. การวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์

2. การสรรหา การคดัเลือก
บุคลากร และบรรจุ 

3. การบริหารผลตอบแทน
และสวสัดิการ 

4. การฝึกอบรมและการ
พฒันา 

5. แรงงานสมัพนัธ์ 
6. การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

การจ้างงาน 
1. ดา้นเงื�อนไขการจา้งงาน
หรือการทาํงาน 

2. ดา้นกาํหนดวนัและเวลา
ทาํงาน 

3. ดา้นค่าจา้ง 
4. ดา้นค่าตอบแทน 
5. ดา้นการเลิกจา้ง 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิ จั ย นี�  เ ป็ นก า รวิ จั ย เ ชิ งสํ า ร ว จ มี 
เ ค รื� อ ง มือ ที� ใช้ ในการวิ จัย เ ป็นแบบสอบถาม 
ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือ พนกังานในกลุ่มบริษทั
ผลิตขวดพลาสติก ในนิคมอุตสาหกรรม โรจนะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 500 คน กลุ่ม
ตวัอย่าง หาไดจ้ากการเปิดตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของทาโร่  ยามาเน่  ได้จํานวน  222 คน 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผล
ดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ              
ค่า F-test   
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�   
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย ร้อยละ 63.1 อาย ุ20-23 ปี ร้อยละ 41.0  
สถ านภ าพสม รส  ร้ อ ย ล ะ  5 1 . 4  ก า ร ศึ ก ษ า
ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 34.2 อายุงานนอ้ยกว่า 1 
ปี ร้อยละ 59.5  เป็นพนกังานปฏิบติัการ ร้อยละ 45.5   
และมีรายไดต่้อเดือนตํ�ากวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 36.0 

2. การบริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์น
กลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก นิคมอุตสาหกรรม 
โรจนะ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวม
พนักงาน   มีความคิดเห็นต่อการบริหารของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก 
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.16)  โดยเรียงลาํดับ
ความสาํคญัของการบริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
จากมากไปหานอ้ย ดงันี�  ดา้นการบริหารผลตอบแทน
และสวสัดิการ ( X =3.93) ดา้นการสรรหา คดัเลือก
บุคลากร และบรรจุ( X =3.60) ดา้นการฝึกอบรมการ
พฒันา ( X =3.60) ดา้นการวางแผนทรัพยากรบุคคล (
X =3.49) ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ ( X =3.40) และดา้น
การประเมินผลการปฏิบติังาน ( X =2.92) 

3. ความคิดเห็นของพนักงานเกี�ยวกับการ
จ้างงานในกลุ่มบริษัท  ผลิตขวดพลาสติก  นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดย
ภาพรวมพนกังาน  มีความคิดเห็นต่อการจา้งงานใน
กลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก นิคมอุตสาหกรรมโรจ
นะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X =3.00) โดยเรียงลาํดับความสําคญัของการจ้าง
งาน จากมากไปหาน้อย ดงันี�  ดา้นค่าจา้ง ( X =3.23) 
ดา้นค่าตอบแทน  ( X =3.15) ดา้นการเลิกจา้ง  ( X =
3.00) ด้านกําหนดวนัและเวลาทาํงาน ( X =2.97)
และด้านเงื�อนไขการจ้างงานหรือการทาํงาน ( X =
2.88)

4. เปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของพนกังานในกลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
ที�แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษยข์องพนกังานในกลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก 
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

5. เปรียบเทียบการจา้งงานของพนกังานใน
กลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก นิคมอุตสาหกรรม 
โรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํแนกตามขอ้มูล
ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการจ้างงานของพนักงานในกลุ่ม
บริษทั ผลิตขวดพลาสติก นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 
การอภิปรายผล 

ผูว้ิจยัขออภิปรายผลแต่ละประเดน็ดงันี�   
1. การบริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์น

กลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก นิคมอุตสาหกรรม 
โรจนะ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวม
พนักงาน   มีความคิดเห็นต่อการบริหารของฝ่าย
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ทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก 
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
อยู่ในระดบัปานกลาง  ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ สมพงษ์ แผลงศร (2550) วิจยัเรื� อง สมรรถนะ
ของนกับริหารทรัพยากรมนุษยข์องพนกังานบริษทั
สื� อสารโทรคมนาคม  ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
และอาจเป็นเพราะบริษัทในกลุ่มบริษัทผลิตขวด
พลาสติก  นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  ย ังไม่ เห็น
ความสาํคญัของการวางแผน การสรรหา การคดัเลือก 
และบรรจุ การบริหารผลตอบแทน การสวสัดิการ 
การฝึกอบรม แรงงานสัมพนัธ์ และการประเมินผล
การปฏิบติังานเท่าที�ควร พนกังานจึงมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ผูว้ิจยัขออภิปรายผลแต่ละประเด็นในการ
ปฏิบติังานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ดงันี�   

การวางแผน  ผู ้ตอบแบบสอบถาม  ให้
ความสําคญัมากในประเด็นย่อยอันดับแรก ได้แก่ 
สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผน
ทรัพยากรบุคคล ดงันั�นฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ควรใหค้วามสาํคญั  

การสรรหาคัดเลือกบุคลากร  และบรรจุ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากในประเด็น
ยอ่ยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจาก
การดาํเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากรได ้
ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญั  

การบริหารผลตอบแทนและสว ัสดิการ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อประเด็นย่อย
อันดับแรก  ได้แก่  สามารถให้ข้อมูลและอธิบาย
เกี�ยวกบักระบวนการบริหารค่าตอบแทนแก่ผูอื้�นได ้
ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญั  

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ความสําคัญมากในประเด็นย่อย 
อันดับแรก  ได้แก่  สามารถปฏิบัติตามหลักการ 

แนวคิดและขั�นตอนการฝึกอบรม ดงันั�นองคก์รควร
ใหค้วามสาํคญั  

ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคญัมากในประเด็นยอ่ยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการแรงงานสัมพนัธ์เชิง
กฎหมาย ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญั  

ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากกับประเด็นย่อย
อันดับแรก  ได้แก่ มีการประเมินผลโดยใช้ BSC 
ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญั 

3. ความคิดเห็นของพนกังานเกี�ยวกบัการ
จ้างงานในกลุ่มบริษัท  ผลิตขวดพลาสติก  นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดย
ภาพรวมพนกังาน  มีความคิดเห็นต่อการจา้งงานใน
กลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก นิคมอุตสาหกรรม 
โรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของการจา้งงาน จาก
มากไปหาน้อย ดังนี�  ด้านค่าจ้าง ด้านค่าตอบแทน 
ดา้นการเลิกจา้ง ดา้นกาํหนดวนัและเวลาทาํงาน และ
ด้าน เ งื� อนไขการจ้า งง านห รือการทํา งาน  ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เศรษฐชาญ วสิฐพฒัน ์
(2552) วิจยัเรื�อง สภาพการจา้งและการสวสัดิการที�มี
ผลต่อความสัมพนัธ์กับการเขา้ออกจากงานในเขต
อุตสาหกรรมส่งออกนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั
ในสภาพการจา้ง อยู่ในระดบัปานกลาง  อาจเป็น
เพราะบริษทัไม่ให้ความสําคัญมากกับด้านค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน การเลิกจ้าง ด้านกาํหนดวนัและเวลา
ทาํงาน และด้านเงื�อนไขการจ้างก็เป็นได้ ผูว้ิจยัขอ
เสนอการอภิปรายผลแต่ละประเดน็การจา้งงาน ดงันี�   

ดา้นเงื�อนไขการจา้ง ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัมากในประเด็นย่อย อนัดับแรก ได้แก่ 
คุณสมบติัเหมาะสมกบังานที�ทาํ ดงันั�นองคก์รควรให้
ความสาํคญั 
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ทรัพยากรมนุษยใ์นกลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก 
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
อยู่ในระดบัปานกลาง  ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ สมพงษ์ แผลงศร (2550) วิจยัเรื� อง สมรรถนะ
ของนกับริหารทรัพยากรมนุษยข์องพนกังานบริษทั
สื� อสารโทรคมนาคม  ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
และอาจเป็นเพราะบริษัทในกลุ่มบริษัทผลิตขวด
พลาสติก  นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  ย ังไม่ เห็น
ความสาํคญัของการวางแผน การสรรหา การคดัเลือก 
และบรรจุ การบริหารผลตอบแทน การสวสัดิการ 
การฝึกอบรม แรงงานสัมพนัธ์ และการประเมินผล
การปฏิบติังานเท่าที�ควร พนกังานจึงมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ผูว้ิจยัขออภิปรายผลแต่ละประเด็นในการ
ปฏิบติังานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ดงันี�   

การวางแผน  ผู ้ตอบแบบสอบถาม  ให้
ความสําคญัมากในประเด็นย่อยอันดับแรก ได้แก่ 
สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผน
ทรัพยากรบุคคล ดงันั�นฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ควรใหค้วามสาํคญั  

การสรรหาคัดเลือกบุคลากร  และบรรจุ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากในประเด็น
ยอ่ยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจาก
การดาํเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากรได ้
ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญั  

การบริหารผลตอบแทนและสว ัสดิการ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อประเด็นย่อย
อันดับแรก  ได้แก่  สามารถให้ข้อมูลและอธิบาย
เกี�ยวกบักระบวนการบริหารค่าตอบแทนแก่ผูอื้�นได ้
ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญั  

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ความสําคัญมากในประเด็นย่อย 
อันดับแรก  ได้แก่  สามารถปฏิบัติตามหลักการ 

แนวคิดและขั�นตอนการฝึกอบรม ดงันั�นองคก์รควร
ใหค้วามสาํคญั  

ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคญัมากในประเด็นยอ่ยอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการแรงงานสัมพนัธ์เชิง
กฎหมาย ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญั  

ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากกับประเด็นย่อย
อันดับแรก  ได้แก่ มีการประเมินผลโดยใช้ BSC 
ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญั 

3. ความคิดเห็นของพนกังานเกี�ยวกบัการ
จ้างงานในกลุ่มบริษัท  ผลิตขวดพลาสติก  นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดย
ภาพรวมพนกังาน  มีความคิดเห็นต่อการจา้งงานใน
กลุ่มบริษทั ผลิตขวดพลาสติก นิคมอุตสาหกรรม 
โรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยเรียงลาํดบัความสาํคญัของการจา้งงาน จาก
มากไปหาน้อย ดังนี�  ด้านค่าจ้าง ด้านค่าตอบแทน 
ดา้นการเลิกจา้ง ดา้นกาํหนดวนัและเวลาทาํงาน และ
ด้าน เ งื� อนไขการจ้า งง านห รือการทํา งาน  ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เศรษฐชาญ วสิฐพฒัน ์
(2552) วิจยัเรื�อง สภาพการจา้งและการสวสัดิการที�มี
ผลต่อความสัมพนัธ์กับการเขา้ออกจากงานในเขต
อุตสาหกรรมส่งออกนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั
ในสภาพการจา้ง อยู่ในระดบัปานกลาง  อาจเป็น
เพราะบริษทัไม่ให้ความสําคัญมากกับด้านค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน การเลิกจ้าง ด้านกาํหนดวนัและเวลา
ทาํงาน และด้านเงื�อนไขการจ้างก็เป็นได้ ผูว้ิจยัขอ
เสนอการอภิปรายผลแต่ละประเดน็การจา้งงาน ดงันี�   

ดา้นเงื�อนไขการจา้ง ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัมากในประเด็นย่อย อนัดับแรก ได้แก่ 
คุณสมบติัเหมาะสมกบังานที�ทาํ ดงันั�นองคก์รควรให้
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ดา้นกาํหนดวนัทาํงาน ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามสาํคญัมากในประเด็นยอ่ย อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
กํา หนด เ ว ล าพัก ร ะหว่ า ง ทํา ง า น ร วมทั� ง พัก
รับประทานอาหาร  ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญั 

ด้ าน ค่ า จ้ า ง  ผู ้ต อบแบบสอบถ าม ให้
ความสําคญัมากในประเด็นย่อย อนัดับแรก ได้แก่ 
ค่าจ้างที�ได้รับในปัจจุบัน  ดังนั� นองค์กรควรให้
ความสาํคญั 

ด้านค่าตอบแทน ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัมากในประเด็นยอ่ย อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ค่า
เปลี�ยนกะ  ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญั 

ด้านการเลิกจ้าง ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัมากในประเด็นย่อย อนัดับแรก ได้แก่ 
บริษทัให้ลาไม่ไปทาํงานโดยสมคัรใจ  ดงันั�นองคก์ร
ควรใหค้วามสาํคญั 

เปรียบเทียบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์การจา้งงาน จาํแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล พบว่าไม่แตกต่างกัน วิเคราะห์ได้ว่า ขอ้มูล
ส่วนบุคคลไม่ มีผลต่อการปฏิบัติงานของฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย  ์และการจ้างงาน ดงันั�นจะวิจัยใน
ประเดน็อื�น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  
 ด้ า นก า รป ฏิ บั ติ ง านขอ ง ฝ่ า ยบ ริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย์ ควรให้ความสําคัญกับการใช้
สารสนเทศช่วยในการวางแผน  
 ด้านการสรรหาคัดเ ลือกบรรจุ  ควรให้
ความสําคญักบัความสามารถให้ขอ้มูลยอ้นกลบัใน
การดาํเนินตามกระบวนการสรรหาบุคลากรได ้ 
 ดา้นการบริหารผลตอบแทนและสวสัดิการ 
ต้องมีความสามารถให้ข้อมูลและอธิบายเกี�ยวกับ
กระบวนการบริหารค่าตอบแทนแก่ผูอื้�นได ้

 ดา้นการพฒันาและฝึกอบรม ตอ้งสามารถ
ปฏิบัติตามหลักการ  แนวคิดและขั� นตอนการ
ฝึกอบรม  
 ด้านแรงงานสัมพนัธ์ ควรมีความรู้ความ
เขา้ใจในหลกัการแรงงานสมัพนัธ์เชิงกฎหมายดว้ย  
 ดา้นประเมินผลการปฏิบติังานควรใชร้ะบบ 
BSC ในการประเมินผล จะทาํให้มีประสิทธิภาพใน
องคก์ร 
 ดา้นการจา้งงาน เงื�อนไขการจา้ง ควรให้มี
คุณสมบติัเหมาะกบังานที�ทาํ เมื�อจะไห้การจ้างงาน
บรรลุผล  
 ดา้นกาํหนดวนัเวลาทาํงาน ควรกาํหนดเวลา
พกัระหวา่งทาํงานและพกัรับประทานอาหารของการ
ใหเ้หมาะสมกบัการาพกัผอ่นของพนกังาน  

ดา้นค่าจา้ง ควรให้ค่าจา้งมีความเหมาะสม
กับสภาพการปัจจุบนัเพราะค่าครองชีพเพิ�มสูงขึ�น
ตลอดเวลา 

ดา้นค่าตอบแทน ควรใหค้วามสาํคญักบัการ
ให้ค่าตอแบทนเมื�อมีการเปลี�ยนกะพนักงานจะไดมี้
ความพึงพอใจ 

ดา้นการเลิกจา้ง ควรให้ลาโดยสมคัรใจจะ
ทาํใหพ้นกังานประทบัใจและรักองคก์ร 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
 1. ควรวิจยัผลกระทบต่อพนกังานเกี�ยวกบั
การจา้งงานเพื�อจะไดแ้กปั้ญหา  
 2. ควรวิจยัปัญหาการปฏิบติังานของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยเ์พื�อแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น   
 3. ควรวิจยั การลาออกของพนกังานเพื�อจะ
ไดท้ราบสาเหตุแทจ้ริงในการปฏิบติังาน 
 4. ควรวิจยัสภาพและปัญหาการจา้งงาน 
เพื�อจะไดเ้ปรียบเทียบกบั  
 5. ควรวิจยัการปฏิบติังานของฝ่ายทรัพยากร
กับการจ้า งง านในนิคม อุตสาหกรรมอื� น เพื� อ
เปรียบเทียบ 
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ปัญหาการบริโภคอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื�อ เขตจงัหวดัปทุมธานี 

Customer Purchasing Behavior of Frozen Food in Phathum Thani1 
 

                                                                                                                                                             ถิรวรรณ  ตั�งเจริญ*   

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (2) พฤติกรรม
การเลือกบริโภคอาหารแช่แข็ง (3) ปัจจยัทางการตลาดของอาหารแช่แข็ง (4) ปัญหาของผูบ้ริโภคอาหารแช่แข็ง           
(5) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางการตลาดกบัปัญหาการบริโภคอาหารแช่แขง็ ประชากรคือ
ลูกคา้ที�เลือกบริโภคอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื�อ จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 คน เครื�องมือที�
ใช้เป็นแบบสอบถาม  สถิติที�ใช้ในการวิจยัคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์และอีตา้  
ผลการวิจยัพบว่า  (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว             
3-4 คน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน ตํ�ากว่า 10,000 บาท และ
ลกัษณะที�อยูอ่าศยัเป็นแบบครอบครัว (2) ส่วนใหญ่ซื�อรับประทานคือมื�อเยน็ เลือกรับประทานสัปดาห์ละ 1 ครั� ง 
สาเหตุที�เลือกซื�อมากที�สุดเพราะมีความสะดวกและประหยดัเวลาในการปรุงอาหาร  โดยเลือกซื�อในราคา 40-49 
บาท ซื�อจาํนวน 2 แพค็ต่อครั� ง ซื�อเมื�อตอ้งการรับประทาน เลือกซื�อประเภทอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทานที�เลือก
ไดแ้ก่ อาหารกล่องสําเร็จรูป (3) โดยภาพรวมผูเ้ลือกซื�อมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดอาหารแช่แขง็พร้อม
รับประทานอยูใ่นระดบัมาก (4) ปัญหาที�พบจากการซื�ออาหารแช่แขง็พร้อมรับประทานคือราคาแพง  (5) ปัจจยัส่วน
บุคคลความสัมพนัธ์กบัการเลือกบริโภคอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน (6) ปัจจยัทางการตลาดความสัมพนัธ์กบั
การเลือกบริโภคอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
คาํสําคญั :  ปัญหาการบริโภคอาหารแช่แขง็, ร้านสะดวกซื�อ, เขตจงัหวดัปทุมธานี 
 
Abstract 
 This survey research on consumers of frozen food in Phathumthani aims to study: the personal factors of 
respondents, the customer purchasing behavior, the marketing factors influencing the purchase of frozen foods; 
the problems of consumers of frozen food, and the relationship between the personal factors and the marketing 
factors. Questionnaires were used to gather data from 400 consumers of frozen food in Phathumthani. Statistics 
used in analyzing the data were percentage means standard deviation chi-square and Eta The findings showed  
 
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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that: the demographic data of the sample comprised of single females aged between 21-30 years old, lived with 
families consisting of 3-4 members, completed bachelor’s degrees, worked in private companies with  monthly 
salaries of less than 10,000 Baht; consumed frozen food once a week purchased  in the evening when they had 
the need to eat, the reasons for the purchase were convenience and time saving food preparations and preferred 
twin-pack frozen food purchased at 40-49 Baht; there was high level of opinion regarding the marketing factors 
influencing the purchase of frozen foods; the greatest problem was the high cost of frozen foods; and there was 
high level of correlation between marketing factors and the purchasing behavior of frozen food.       
 
Keywords :  customer purchasing behavior, frozen food products, Phathum Thani 
 
ความนํา 
 อาหารแช่แขง็ประเทศไทย เริ�มแพร่หลาย
ในหมวดของสินคา้พร้อมปรุง เช่น กุง้ปอกเปลือก 
แช่แข็ง  ปลาแล่เนื�อแช่แข็ง จนถึงอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน เช่น ขา้วกล่องที�มีหลากหลายเมนู 
จากการยอมรับในคุณภาพของอาหารแช่แข็งที�ผ่าน
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอยา่งดีเยี�ยมทาํ
ให้ผูบ้ริโภคเริ�มมั�นใจ และเห็นถึงความสะดวกสบาย
ในการบริโภค จนเรียกไดว้่าอาหารแช่แขง็ไดเ้ขา้มามี
บทบาทในชีวิตประจาํวนัเป็นอยา่งมาก ตั�งแต่อาหาร
เชา้ กลางวนั และเยน็ คาดว่าตลาดอาหารแช่แขง็ใน
ประเทศไทยจะเติบโตอีกมาก และจะยิ�งเขา้มามี
บทบาทในชีวิตประจาํวนัมากขึ�นอีก  โดยเฉพาะคน
รุ่นใหม่ที�ตอ้งทาํงานจนไม่มีเวลาเตรียมอาหาร หรือ
ครอบครัวรุ่นใหม่ที�ทั�งสามีและภรรยาตอ้งทาํงาน ที�
เรียกวา่ ยคุ double income 

ดังนั� นอาหาร  คือ  หนึ� ง ในปัจจัย สี� ที� มี
ความสําคัญและมีความจํา เ ป็นอย่างยิ� งในการ
ดาํรงชีวิตของมนุษย ์จากสภาพความจาํเป็นและภาวะ
เศรษฐกิจในยุคศตวรรษที� 21 ในการดาํรงชีวิตใน
ปัจจุบันได้มีการแข่งขันและเปลี�ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพราะฉะนั� นเวลาจึงเป็นสิ� งสําคัญที�ต้อง
บริหารจัดการ  โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาในการ
เดินทาง และทาํธุรกิจนอกบา้น แต่อาหารก็เป็นสิ� ง

สําคญัที�ทาํให้ชีวิตประจาํวนัดาํเนินไปได ้ดว้ยเหตุนี�  
“อาหารแช่แขง็” จึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดี เพราะ สามารถนําเขา้
ตู้อบหรือเข้าไมโครเวฟเพียง 3-5นาที ก็สามารถ
รับประทานได้แลว้ และในปัจจุบนัอุปกรณ์อาํนวย
ความสะดวก เช่น ตูเ้ยน็ ไมโครเวฟ มีราคาไม่แพง
มากตลอดจนมีผลิตภณัฑ์อาหารแช่แข็งหลากหลาย
เพิ�มมากขึ�น ซึ� งเป็นปัจจัยที�สนับสนุนให้ผูบ้ริโภค
นิยมผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็เพิ�มขึ�น 

ปัจจุบนัร้านสะดวกซื�อ เช่น 7-eleven มีการ
จาํหน่ายอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทาน
เป็นจาํนวนมาก ทั�งนี� เพื�อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในขณะที�เร่งรีบ อย่างไรก็ตามแมธุ้รกิจ
คา้ปลีกร้านสะดวกซื�อจะประสบภาวการณ์แข่งขนั
รุนแรง แต่ก็ยงัเป็นธุรกิจที�มีศกัยภาพมีโอกาสเติบโต
ได้อีก เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภคนิยมซื�อสินคา้จาก
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ทาํให้ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น ตอ้ง
ปรับเปลี�ยนรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ เพื�อสนองความ
ตอ้งการผูบ้ริโภค 

จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงสนใจที�ศึกษา
ปัญหาการ เ ลื อกบ ริโภคอาหารแ ช่แข็งพ ร้อม
รับประทานในร้านสะดวกซื�อ จงัหวดัปทุมธานี โดย
ทาํการศึกษาถึงปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซื�อ จังหวดัปทุมธานี 
เพื�อนําไปเป็นแนวทางให้ผู ้ประกอบการที�ผลิต
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อาหารแช่แขง็และผูป้ระกอบการรายใหม่ที�สนใจใน
ธุรกิจอาหารอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานนาํไป
พฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคต่อไป  
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผูเ้ลือก
บริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานในร้าน
สะดวกซื�อ ในจงัหวดัปทุมธานี 
 2. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภค
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื�อ 
ในจงัหวดัปทุมธานี 
 3. เพื�อศึกษาปัจจยัทางการตลาดของอาหาร
แช่แข็งพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื� อ  ใน 
จงัหวดัปทุมธานี 
 4. เพื�อศึกษาปัญหาของผูบ้ริโภคอาหารแช่
แขง็พร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื�อ ใน จงัหวดั
ปทุมธานี 
 5. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคลและปัจจัยทางการตลาดกับปัญหาการ
บริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ในจงัหวดั
ปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กับปัญหาการบริโภคอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื� อในจังหวัด
ปทุมธานี 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากร
ที�ใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ที�มาซื�ออาหารแช่แขง็พร้อม
รับประทานบริการในร้านสะดวกซื� อ  จังหวัด
ปทุมธานี  จํานวน  400  คน  เค รื� องมือที� ใช้ เ ป็น
แบบสอบถาม  วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้น
การวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าไคสแควร์และค่าอีตา้ 
 
 

พฤตกิรรมการเลอืกบริโภค
อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน 
1. ประเภทอาหารแช่แขง็พร้อม
รับประทานที�ซื�อ 
2. มื�อในการบริโภค 
3. ผูที้�มีอิทธิพลในการซื�อ 
4. ความถี�ในการบริโภค 
5. ค่าใชจ่้ายในการบริโภคต่อ
ครั� ง 
6. เหตุผล และสาเหตุที�ซื�อ 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้บริโภค
อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน 
1.  เพศ    
2.  อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ   
6.  รายได ้

ปัจจยัด้านการตลาดของ
อาหารแช่แขง็พร้อม
รับประทาน 
1. ผลิตภณัฑ ์ 
2. ราคา  
3.ช่องทางจาํหน่าย  
4.การส่งเสริมการตลาด 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

ปัญหาของผูบ้ริโภคอาหารแช่
แขง็พร้อมรับประทานในร้าน
สะดวกซื�อ ใน จงัหวดัปทุมธานี 
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ผลการวจัิย 
ผลการวิจยัมีดงันี�  

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ลือกซื�ออาหาร 
แช่แข็งพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื�อ จงัหวดั
ปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 21-30 
ปี สถานภาพโสด จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 
คน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน ตํ�ากว่า 10,000 บาท 
และลกัษณะที�อยูอ่าศยัเป็นแบบครอบครัว 
 2.  พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร 
แช่แขง็ พร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื�อ จงัหวดั
ปทุมธานี ส่วนใหญ่เคยรับประทานอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน มื�อที�ซื� อรับประทานคือมื�อเย็น 
เลือกรับประทานสัปดาห์ละ 1 ครั� ง สาเหตุที�เลือกซื�อ
มากที�สุดเพราะมีความสะดวกและประหยดัเวลาใน
การปรุงอาหาร โดยเลือกซื�อในราคา 40-49 บาท ซื�อ
จาํนวน 2 แพค็ต่อครั� ง ซื�อเมื�อตอ้งการรับประทาน 
การเลือกประเภทอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานที�
เลือกคือ  อาหารกล่องสําเร็จรูป และผู ้ที�ไม่เลือก
บริโภคอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทานเพราะมีราคา
แพง 
 3. ปัจจัยการตลาดที�มีต่อการเลือกบริโภค
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื�อ 
จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมผู ้เลือกซื� อมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดบริการอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทานอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดับ
ความสําคญัจากมากไปหาน้อยดังนี� คือ ด้านราคา 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด  และด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 4.  ปัญหาการเลือกบริโภคอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทานพบว่า  สินค้ามีราคาแพงมีที�
จาํหน่ายจาํกดั และมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์นอ้ย 
 5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
กบัการเลือกบริโภคอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน

ใน ร้ านสะดวก ซื� อ จั ง ห วัดป ทุ มธ า นีพบว่ า มี
ความสมัพนัธ์กนั 

6. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทาง
การตลาดบริการกบัการเลือกบริโภคอาหารแช่แข็ง
พ ร้อมรับประทานในร้ านสะดวกซื� อ  จังหวัด
ปทุมธานี พบวา่มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

 
การอภิปรายผล 

ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัแต่ละประเด็น
ดงันี�  
 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลที�ซื� ออาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพโสด 
เป็นพนักงานบริษทั รายไดต้ ํ�ากว่า 10,000 บาท ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัโมเดลการตดัสินซื�อของผูบ้ริโภคที�เกิด
จากปัจจยัส่วนบุคคล เช่น อายุ วงจรชีวิตครอบครัว 
อาชีพ  และการศึกษา  เ ช่น  ผู ้มีอายุน้อยจะมีการ
ยอมรับอาหารประเภทที�สะดวกรับประทานง่ายใช้
เวลาในการเตรียมนอ้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชาญวิทย ์ ตระกูลวรสิน (2547) วิจยัเรื�องพฤติกรรม
การบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผูอ้าศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
อายนุอ้ยกวา่ 25 ปี และมีรายไดต้ ํ�ากวา่ 10,000 บาท  
 2.  พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร 
แช่แขง็พร้อมรับประทานส่วนใหญ่เคยซื�อ เพราะเกิด
จากสภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม และ
การรับรู้ปัญหาจึงหาทางแกปั้ญหาโดยซื�ออาหาร 
แช่แข็งพร้อมรับประทาน บุคคลที�มีอิทธิพลต่อการ
เลือกบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานส่วน
ใหญ่คือตนเอง อาจเป็นเพราะเกิดจากปัจจัยด้าน
จิตวิทยา โดยผูซื้�อเกิดการเรียนรู้ มีความเชื�อถือ และมี
ทศันคติของผูซื้�อ และการมีแนวคิดเป็นของตนเอง 
ส่วนใหญ่ซื� ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
ประเภทอาหารกล่องสําเร็จรูป ซึ� งซื�อหาไดง่้าย ผูซื้�อ
คน้หาขอ้มูล ประเมินผลทางเลือก ตลอดจนความ
เชื�อถือในผลิตภณัฑ์จึงตดัสินใจซื�อ และสอดคลอ้ง
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กับผลงานวิจัยของชาญวิทย  ์ตระกูลวรสิน (2547) 
วิจยัเรื� องพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่
แข็งของผูอ้าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ส่วนใหญ่ตนเองจะตดัสินใจเลือกซื�ออาหาร
สาํเร็จรูปแช่แขง็ 
 3.  ปัจจยัการตลาดที�มีต่อการบริโภคอาหาร
แปรรูปแช่แข็ง  ผู ้บริโภคให้ความสําคัญต่อการ
บริโภคอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานอยู่ในระดบั
ปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนิจพร  
แสงสุขเอี�ยม (2550) วิจยัเรื�อง ความคิดเห็นและปัจจยั
การตลาดที�ใช้ในการพิจารณาเลือกซื�อปลาแช่แข็ง
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยผลิตภัณฑ ์
ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
โดยภาพรวมผูบ้ริโภคให้ความสําคญั โดยผูว้ิจยัขอ
อภิปรายผลแต่ละประเดน็ ดงันี�  
 ปั จ จั ย ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ใ ห้
ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก  ซึ� ง
สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎี ส่วนประสม
การตลาดที�ว่าด้วย  คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ดี 
คุณภาพดี อุปกรณ์เสริมหีบห่อดี มีใบรับประกัน
คุณภาพ  ตราและยี�ห้ อ ดี จึ งทํา ให้ผู ้บ ริ โภคให้
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจยัดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัอยู่
ในระดับมาก ซึ� งสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาดที�ราคามีความยืดหยุ่น มี
เงื�อนไขการชาํระเงินมีส่วนลด มีความแตกต่างของ
ราคาผูบ้ริโภคจึงใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายผูบ้ริโภค ให้
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาดในแง่รูปแบบของช่อง
ทางการจาํหน่าย พื�นที�ครอบคลุมมีการขนส่งที�ดีและ
การจดัเกบ็ผลิตภณัฑ ์
 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ส่วนประสมทางการตลาดในแง่มีการบูรณาการ
ส่ง เสริมการตลาด  มีการโฆษณาและส่ง เสริม
การตลาด การประชาสัมพันธ์และมีการขายโดย
พนกังานขาย 
 4.  ปัญหาการเลือกบริโภค ส่วนใหญ่มีราคา
แพง เนื�องจากตอ้งแช่แข็งเปลืองไฟและมีอายุในกร
เกบ็รักษา 

5.  ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับการเลือกบริโภคอาหารแช่แข็ง
พ ร้อมรับประทานในร้ านสะดวกซื� อ  จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า มีความสัมพนัธ์แสดงให้เห็นถึง
ปัจจัยส่วนบุคคลทุกประเด็นและปัจจัยการตลาด 
ส่งผลต่อการเลือกบริโภคอาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทาน ดงันั�นองคก์รควรใหค้วามสาํคญัมากกบั
ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัการตลาดใหม้าก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  

1.  ควรให้ความสาํคญักบัเพศหญิง มีอาย ุ
21-30 ปี สถานภาพโสด เป็นพนักงานบริษทัวุฒิ
การ ศึกษาปริญญาตรี เพราะ เ ป็นก ลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

2. ควรจัดปริมาณอาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทานใหเ้พียงพอต่อ 1 มื�อ เพราะผูบ้ริโภคทาน
มื�อต่อมื�อ 

3.  ควรให้มีราคาของอาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทานหลากหลาย ตั�งแต่ราคาถูกจนถึงแพง 

4.  อาหารแปรรูปแช่แขง็พร้อมรับประทาน
ควรหาซื�อไดง่้าย และควรมีจาํหน่ายที�ดิสเคาน์สโตร์ 
และร้านซุปเปอร์มาร์เกต็ 

5.  ควรมีการโฆษณาอาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทานทางสื�อต่าง ๆ เนื�องจากผูบ้ริโภคตอ้งการ
ทราบแหล่งจาํหน่ายอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน 
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 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
 1. ควรวิจยัปัญหาการบริโภคอาหารแช่แขง็
พร้อมรับประทานในเขตอื�นๆ เพื�อเปรียบเทียบ  

2. ควรวิจยัสภาพและปัญหาของอาหาร 
แช่แขง็พร้อมรับประทาน 

3. ควรวิจยัคุณภาพของอาหารแช่แขง็พร้อม
รับประทาน เพื� อ ให้ เ กิ ดคว าม เ ชื� อ มั�น ในการ
รับประทาน 

4. ควรวิจยัเรื�องความจงรักภกัดีต่ออาหาร 
แช่แข็งพร้อมรับประทาน เพื�อให้เกิดการซื�อซํ� าและ
บอกต่อ 
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การเลอืกบริโภคชาเขยีวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มของผู้บริโภค 

ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
Consumption Behavior of Ready to Drink Bottled Green Tea in Pathum Thani Province1 
 

                                                                                                                                              กรณ์ฐธนั  ธนานนัทต์ระกลู*   

 
บทคดัย่อ    

การวิจยัเชิงสํารวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเครื�องดื�มชาเขียวบรรจุ
ภาชนะ (2) พฤติกรรมการบริโภคเครื�องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะ  (3) ปัจจยัทางการตลาดที�มีต่อพฤติกรรมการเลือก
บริโภคเครื�องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะ (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคและปัจจยัการตลาด
กับพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื� องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะ (5) ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจัยการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะ  เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม  ประชากรที�ใชใ้นการ
วิจยัคือผูบ้ริโภคที�เคยบริโภคเครื�องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มที�มีอายตุั�งแต่ 15 ปีขึ�นไปทั�งเพศชายและหญิง
ในเขตจังหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน สถิติที�ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน ค่าไควแ์สคว ์และค่าอีตา้ ผลการวิจยัพบว่า (1)  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานเอกชน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 7,000-15,000 บาท และสถานภาพโสด (2) ส่วนใหญ่
รับรู้ขอ้มูลเครื�องดื�มชาเขียวจาก โทรทศัน์ วิทยุ เวลาที�เลือกซื�อเครื�องดื�มชาเขียวเป็นเวลากลางวนั ความถี�ในการ
เลือกซื�อต่อวนั 1-2 ครั� ง ราคาที�เลือกซื�อ 10-20 บาท ผูที้�มีอิทธิพลในการเลือกซื�อคือตนเอง ประเภทที�ซื�อคือชาเขียว
สูตรผสมนํ� าผึ� ง ยี�ห้อที�ซื� อคือโออิชิ สถานที�สะดวกซื�อคือร้านคา้สะดวกซื�อ บรรจุภณัฑ์ที�ซื� อเป็นขวด (3) โดย
ภาพรวมผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดอยู่ในระดับมาก (4) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�ม (5) ปัจจยัการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก
บริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มโดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัสูง 

 
คาํสําคญั :  การเลือกบริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มของผูบ้ริโภคในเขตปทุมธานี 
 
Abstract 

This survey research on the consumption behavior of consumers of bottled green tea in Pathumthani 
province aims to study: the demographic data of the respondents, the consumption behavior of the consumers, the 
marketing factors affecting the consumer’s decision to purchase, the relationship between the personal factors  
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163 163



and the consumption behavior, the relationship between the marketing factors and the consumption behavior. 
Questionnaires were used to collect data from  the sample group of 400 selected from male and female aged over 
15 years old consumers of bottled green tea in Pathumthani Province. Statistics used analyzing the data were 
percentage, average, standard deviation, chi-square and ETA. The results of the research showed that: the 
majority of the respondents were married female aged 20-30 years old, held bachelor’s degree, worked for 
private companies earning average monthly salaries of 7,000-15,000 Baht; influenced through television and 
radio commercials, they decided on their own to purchase bottled honey flavored Oishi brand green tea at 10-20 
Baht from convenient stores; there was a high level of opinion towards marketing factors affecting consumers’ 
decision to purchase ready to drink bottled green tea; a positive relation between demographic information and 
consumption behavior of ready to drink bottled green tea existed; a high degree of relation between product 
container and consumption behavior of ready to drink bottled green tea was found.. 
 
Keywords:  consumption behavior, ready to drink bottled green tea, Pathumthani Province 
 
ความนํา 

ปัจจุบนักระแสความใส่ใจในสุขภาพของ
คนไทยเริ� มมีเพิ�มมากขึ�น ส่งผลให้พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและเครื�องดื�มชนิดต่างๆ ของผูบ้ริโภค
เริ� มปรับเปลี�ยนไปจากเดิม ผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึง
ประโยชน์และคุณค่าที�ได้รับจากการบริโภคเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจในการเลือกซื�อและการบริโภค
อาหารและเครื� องดื�มชนิดต่าง  ๆ  มากชิ�น  สินค้า
ประเภทเครื� องดื�มในตลาดที�ผูบ้ริโภคนิยมบริโภค 
เช่น นํ� าอัดลม นํ� าผลไม  ้นม เครื� องดื�มชาพร้อมดื�ม 
เป็นตน้ ซึ� งเครื� องดื�มชนิดต่าง ๆ ที�กล่าวมาแลว้นั�น
ลว้นมีคุณสมบติัเบื�องตน้ในการแกก้ระหายหรือเพิ�ม
ความสดชื�น แต่เครื�องดื�มชาจะมีคุณสมบติับางอยา่งที�
มีผลต่อสุขภาพ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลการวิจยัของ
คณะแพทยข์องสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ ในอเมริกา 
พบว่าใบชามีสารที� ช่วยการเกิดและขยายตัวของ
โรคมะเร็ง และจากการศึกษาของคณะแพทย์ของ
สถาบนัต่างๆ ยงัพบวา่ ใบชามีคุณสมบติัลด 
คอเรสเตอรอล สามารถป้องกนัการอุดตนัของเส้น
เลือด กําจัดไขมันส่วนเกิน ฆ่าเชื� อแบคทีเรีย ลด
สารพิษตกคา้ง และชะลอความแก่อีกดว้ย  

อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารก็ได้เริ� มเปลี�ยนแปลงไปอีกครั� ง เมื�อ
มนุษย์เ ริ� ม มีการ เ รียน รู้มากขึ� นและเล็ง เ ห็นถึง
ประโยชน์อนัแทจ้ริงของอาหารในการบาํรุงรักษา
ร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์ปราศจาก
โรคภยัต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในสภาพสังคมและ
สิ� งแวดล้อมที�นับวันจะมีแนวโน้มในการได้รับ
สารเคมีและสิ� งแปลกปลอมเพิ�มขึ� น  ซึ� งอาจเป็น
ส่วนผสมหรือการปนเปื� อนในอาหาร ทาํให้มีความ
พิถีพิถันในการบริโภคอาหาร และเครื� องดื�ม เพื�อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของร่างกายจึงเป็นสิ�งที�
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญอย่างมาก และ
ก่อให้เกิดกระแส “การคาํนึงสุขภาพ” หรือ “Health 
Conscious”ซึ� งกลายเป็น “ความนิยม”อยา่งแพร่หลาย
ในผู ้บ ริโภคกลุ่มต่าง  ๆ  จึง เ กิดพฤติกรรมของ
ผู ้บ ริโภคที�หันมาให้ความสําคัญต่อคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารและเครื�องดื�มมากขึ�น 

จากกระแสความนิยมดังกล่าว นับว่าเป็น
จุดเริ�มตน้ที�กระตุน้ใหค้นไทยเกิดมีความตื�นตวั  ใน
การใส่ใจในสุขภาพ  ซึ� ง “ชา” จดัไดว้่าเป็นหนึ�งใน
พืชธรรมชาติที�ให้ประโยชน์และคุณค่าแก่ร่างกาย
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and the consumption behavior, the relationship between the marketing factors and the consumption behavior. 
Questionnaires were used to collect data from  the sample group of 400 selected from male and female aged over 
15 years old consumers of bottled green tea in Pathumthani Province. Statistics used analyzing the data were 
percentage, average, standard deviation, chi-square and ETA. The results of the research showed that: the 
majority of the respondents were married female aged 20-30 years old, held bachelor’s degree, worked for 
private companies earning average monthly salaries of 7,000-15,000 Baht; influenced through television and 
radio commercials, they decided on their own to purchase bottled honey flavored Oishi brand green tea at 10-20 
Baht from convenient stores; there was a high level of opinion towards marketing factors affecting consumers’ 
decision to purchase ready to drink bottled green tea; a positive relation between demographic information and 
consumption behavior of ready to drink bottled green tea existed; a high degree of relation between product 
container and consumption behavior of ready to drink bottled green tea was found.. 
 
Keywords:  consumption behavior, ready to drink bottled green tea, Pathumthani Province 
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เลือด กําจัดไขมันส่วนเกิน ฆ่าเชื� อแบคทีเรีย ลด
สารพิษตกคา้ง และชะลอความแก่อีกดว้ย  

อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารก็ได้เริ� มเปลี�ยนแปลงไปอีกครั� ง เมื�อ
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โดยมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของ
ร่างกาย และมีคุณประโยชน์ในการป้องกนัรักษาโรค 
อีกทั�งมีโทษ (คาเฟอีน) ต่อร่างกายนอ้ยกว่าเครื�องดื�ม
บางชนิด เช่น กาแฟ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเป็นเครื�องดื�ม
ที�ได้รับความนิยมสําหรับคนรุ่นเก่ามาเป็นเวลาช้า
นานแลว้ 

อดีตกลุ่มที�นิยมบริโภคชาเขียวมีเพียงเฉพาะ
กลุ่มเท่านั�น เช่น กลุ่มคนญี�ปุ่นและคนจีน กลุ่มคนที�
ใส่ใจในสุขภาพ กลุ่มผูบ้ริโภคนิยมดื�มชาเป็นประจาํ
กลุ่มคนสูงอายแุละกลุ่มผูที้�ชอบลองของใหม่ชาเขียว
จึงเป็นเรื� องที�น่าสนใจที�จะศึกษาถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในการบริโภคเครื�องดื�มชาเขียว  

ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาเรื�อง  
“การเลือกบริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มของ
ผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัปทุมธานี” เพื�อผลที�ไดจ้าก
การวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการทราบ
ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาเขียวในอันที�จะ
บริหารจดัการธุรกิจชาเขียวให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค
ต่อไป ปัญหาการวิจัยของผูว้ิจัยต้องการทราบว่ามี
กลุ่มเป้าหมายเลือกบริโภคคือใคร พฤติกรรมการ
เลือกบริโภคมีอะไรบ้าง และปัจจัยใดบ้างที�ทาํให้
ผูบ้ริโภคเลือกเครื�องดื�มชาเขียว ซึ� งจะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อธุรกิจในการที�จะนําข้อมูลเหล่านี� ไป
ประยุกต์ในการพัฒนา  และปรับปรุงผลิตภัณฑ ์
รวมถึงพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดอื�น ๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความตอ้งการที�แทจ้ริง
ของผูบ้ริโภค 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื�อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค
เครื� องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มในเขต
จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื�อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค
เครื�องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มของผูบ้ริโภค
ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

3.เ พื� อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ก า ร ต ล า ด ที� มี ต่ อ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื� องดื�มชาเขียวบรรจุ
ภาชนะพร้อมดื�ม 

4. เพื�อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผู ้บริโภคและปัจจัยการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื�องดื�ม ชาเขียวบรรจุ
ภาชนะพร้อมดื�ม 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 

พฤติกรรมการเลอืกบริโภค
ชาเขียวบรรจุภาชนะ
พร้อมดื�ม 
-การรับรู้ขอ้มลูร้านชาเขียว 
-เวลาในการบริโภคชา
เขียว 
-ความถี�ของการบริโภคชา
เขียวใน 1 วนั 
-ความเหมาะสมของราคา 
-ผูมี้อิทธิพลในการบริโภค
ชาเขียว 
-ประเภทของชาเขียวที�
เลือกบริโภค 
-ยี�หอ้ของชาเขียวสดที�
เลือกบริโภค 
-สถานที�เลือกบริโภค 
-ลกัษณะของบรรจุภณัฑที์�
เลือกบริโภค 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ชาเขียวบรรจุภาชนะ
พร้อมดื�ม 
-เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
-รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
-สถานภาพ 

 ปัจจัยทางการตลาด
ของเครื�องดื�มชาเขียว
บรรจุภาชนะพร้อมดื�ม 
-ดา้นผลิตภณัฑ ์
-ดา้นราคา 
-ดา้นสถานที� 
-ดา้นการใหบ้ริการ 
-ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
-ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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สมมติฐานการวจัิย 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคและปัจจัย

การตลาดมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือก
บริโภคเครื�องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�ม 

 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยัยนี�  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้น
การวิจยัคือ ผูบ้ริโภคที�เคยบริโภคเครื�องดื�มชาเขียว
บรรจุภาชนะพร้อมดื�มที�มีอายุตั�งแต่ 15 ปีขึ�นไปทั�ง
เพศชายและหญิงในเขตจังหวัดจังหวัดปทุมธานี 
จาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูป และประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใช้
ในการวิจัย  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน ค่าไควแ์สคว ์และค่าอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.5  มีอาย ุ20-30 ปี ร้อยละ 
65.3 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 43.5 มีอาชีพ
เป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 39.3 รายได้เฉลี�ยต่อ
เดือน  7 ,000-15,000 บาท  ร้อยละ  72 .0  และมี
สถานภาพโสด ร้อยละ 77.0 

2.  พฤติกรรมการบริโภคเครื�องดื�มชาเขียว
บรรจุภาชนะพร้อมดื�มของผูบ้ริโภค ในเขตจงัหวดั
จังหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลเครื� องดื�มชา
เขียวจาก โทรทศัน์ วิทย ุร้อยละ 37.8 เวลาที�เลือกซื�อ
เครื� องดื�มชาเขียวเป็นเวลากลางวัน ร้อยละ 43.3 
ความถี�ในการเลือกซื�อต่อวนั 1-2 ครั� ง  ร้อยละ 45.8 
ราคาที�เลือกซื�อ 10-20 บาท ร้อยละ 41.0 ผูที้�มีอิทธิพล
ในการเลือกซื�อคือตนเอง ร้อยละ 49.5 ประเภทที�ซื�อ
คือชาเขียวสูตรผสมนํ� าผึ�ง ร้อยละ 36.0 ยี�ห้อที�ซื�อคือ
โออิชิ ร้อยละ 37.3  สถานที�สะดวกซื�อคือร้านคา้

สะดวกซื�อ ร้อยละ 51.8  ลักษณะบรรจุภณัฑ์ที�ซื� อ
ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑที์�เป็นขวด ร้อยละ 46.0 

3.  ปัจจยัทางการตลาดที�มีต่อพฤติกรรมการ
เลือกบริโภคเครื�องดื�มชาเขียวบรรจุภาชนะ พร้อมดื�ม
โดยภาพรวมผู ้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตลาดอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัความสาํคญั
ของปัจจัยทางการตลาดที�มีต่อพฤติกรรมการเลือก
บริโภคจากมากไปหาน้อยดังนี� คือ ด้านผลิตภัณฑ ์
ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นสถานที� ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นราคา และดา้นการใหบ้ริการ 

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
กบัพฤติกรรมการเลือกบริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะ
พร้อมดื�มพบวา่ มีความสมัพนัธ์ 

5.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดกบั
พฤติกรรมการเลือกบริโภคชาเขียวบรรจุภาชนะ
พร้อมดื�มโดยภาพรวม มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

 
การอภิปรายผล 
 ผูว้ิจยัขออภิปรายผลแต่ละประเดน็ดงันี�   
 1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ผูเ้ลือกซื�อชา
เขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มมีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี  ซึ� งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  สุทธิภัทร               
อัศวิชัยโรจน์ (2548) ทําการวิจัยเรื� อง การศึกษา
พฤติกรรมและปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อ 
ช า เ ชี ย ว พ ร้ อ ม ดื� ม ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เป็นผูที้�มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
 2.  พฤติกรรมการบริโภคชาเขียว ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เลือกซื�อด้วยตนเอง เพราะว่าส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีเลือกซื� อ  ดังนั� น  จึงมี
เหตุผลในการซื� อจึงตัดสินใจเลือกซื� อโดยตนเอง 
นอกจากนั� นผูบ้ริโภคนิยมซื�อยี�ห้อโออิชิ อาจเป็น
เพราะว่าชาเขียวยี�ห้อโออิชิมีการส่งเสริมการตลาดที�
บรรลุผลกว่ายี�ห้อชาเขียวอื�น ประเภทชาเขียวที�นิยม
ซื� อ  ได้แก่  สูตรชาเขียวผสมนํ� าผึ� ง ซึ� งผู ้บริโภคมี
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ความรู้เกี�ยวกับคุณประโยชน์ของชาและนํ� าผึ� งเป็น
อย่างดี เพราะส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และไดเ้รียนรู้เกี�ยวกบัคุณประโยชน์ของ
ชาเขียว และนํ� าผึ� งเป็นอย่างดี จึงตดัสินใจซื�อและ
สถานที�ซื�อส่วนใหญ่ซื�อที�ร้านสะดวกซึ� งสอดคลอ้ง
กบั ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2546, หนา้ 194) ที�วา่ผูบ้ริโภค
จะซื�อก็ต่อเมื�ออยู่ที�ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวก
ซื�อ 
 3.  ปัจจยัการตลาดผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
มากต่อปัจจัยการตลาดมีผลต่อการเลือกบริโภคชา
เขียวบรรจุภาชนะพร้อมดื�มผูบ้ริโภค ซึ� งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, หนา้ 194) 
กล่าวไวว้่าผูซื้�อตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ คือ ตอ้งการ
คุณสมบติัและองคป์ระกอบของผลิตภณัฑแ์ละความ
แตกต่างที�เหนือจากคู่แข่งขนัและซื�อเพื�อสนองทาง
ร่างกายและจิตใจทั�งทางจิตวิทยา และทางสังคม และ
วัฒนธรรม  เ นื� องจากปัจจุบันกระแสนิยมของ
นัก ศึกษาชอบดื� มชา เ ขี ยว  และสอดคล้อ งกับ
ผลงานวิจยัของนิคม คงมี (2552) ผลการวิจยัพบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัย
การตลาดของชาเขียวบรรจุภาชนะอยูใ่นระดบัมาก 
 ผูว้ิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นปัจจัย
ทางการตลาด ดงันี�   
 ปัจจยัดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภค
ให้ความสําคัญกับความหอมของชาเขียว  และ
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยกบัความหลากหลายของ
ชาเขียว ดงันั�น ผูผ้ลิตผูจ้าํหน่าย ควรให้ความสําคญั
กบัประเภทชาเขียวที�มีกลิ�นหอมของชาเขียว 
 ปัจจยัดา้นราคา ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมาก
กับราคาเหมาะสมกับปริมาณ  และผู ้บริโภคให้
ความสาํคญันอ้ยกบัราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ดงันั�น
ควรให้ความสําคัญกับการตั� งราคาให้เหมาะกับ
คุณภาพ 
 ปัจจยัดา้นสถานที� ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
มากกับการ มีมนุษยสัมพันธ์ ที� ดี ของพนักงาน 

ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยกบับรรยากาศในร้านจดั
จาํหน่ายดงันั�นผูจ้ดัจาํหน่าย ควรให้ความสําคญักบั
บรรยากาศในร้านจาํหน่ายใหน่้าอยูแ่ละจดับรรยากาศ
ให้ ดู ร่มรื� น  และจัดร้านให้ เ ป็นระเบียบจะได้มี
บรรยากาศน่าเขา้ร้าน  
 ด้านการบริการ ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญ
มากกับการ มีมนุษยสัมพันธ์ ที� ดี ของพนักงาน 
ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญันอ้ยกบัการบริการดว้ยความ
ถูกตอ้ง ดงันั�น ผูจ้าํหน่ายควรให้ความสําคญักบัการ
บริการอยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู ้บริโภคให้
ความสําคญักับสินคา้พรีเมียมให้เลือกซื�อของแถม 
ผู ้บริโภคให้ความสําคัญน้อยกับการมีโปรโมชั�น
ต่างๆ  ดังนั� น  จึงควรให้ความสําคัญเกี�ยวกับการ
ส่งเสริมการตลาด เช่น การประชาสัมพนัธ์ การแจก
แผน่ปลิว และลด แจก แถม ใหม้ากกวา่นี�   
 ด้านภาพลักษ ณ์องค์ก ร  ผู ้บ ริ โภคให้
ความสําคญัมากกบัความมีชื�อเสียงของตราและยี�ห้อ
และผูบ้ริโภคให้ความสําคญัน้อยกบัความน่าเชื�อถือ
ของชาเขียว ดงันั�นองคก์รควรให้ความสาํคญักบัการ
สร้างความน่าเชื�อถือ และคุณประโยชน์ของชาเขียว
โดยให้ความรู้เกี�ยวกบัคุณประโยชน์เกี�ยวกบัสุขภาพ
อยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหเ้กิดความเชื�อมั�นใหม้ากกวา่นี�   
 ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยการตลาดทุก
ประเด็นมีความสัมพันธ์  ดังนั� น  องค์กรควรให้
ความสาํคญัเพราะประเด็นต่างๆ เหล่านั�นมีผลต่อการ
เลือกบริโภคขาเชียว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรให้ความสําคัญกับเพศหญิง อาย ุ         
20-30 ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพเป็น
พนักงาน บริษทัเอกชน รายได้ 7,000-15,000 บาท 
และสถานภาพโสด เพราะเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
 2.  ควรให้ความสาํคญักบัสื�อโทรทศัน์ วิทย ุ
ควรจะมีราคา 10-20 บาท และชาเขียวสูตรผสมนํ� าผึ�ง 
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เพราะลูกคา้เป้าหมายสนใจ ยี�ห้อที�นิยม คือ โออิชิ 
และควรใหจ้ดัจาํหน่ายที�ร้านสะดวกซื�อ นอกจากนั�น
ควรบรรจุขวดจาํหน่าย จะทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งการ  
 3.  ควรใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการให้
เกิดความประทบัใจ เพราะจะทาํให้ผูบ้ริโภคกลบัมา
ซื�อซํ� า และบอกต่อเป็นผลให้มีลูกคา้เพิ�มมากขึ�น 

นอกจากนั�นควรใหช้ามีรสหอม การวางจาํหน่ายควร
วางที�ร้านคา้ปลีกเพราะมีผูค้นเขา้ไปใช้บริการ เป็น
จาํนวนมาก และคงรักษาตรายี�ห้อให้อยูใ่นความทรง
จาํของลูกคา้ตลอดไป 
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การเที�ยวชมฟาร์มโชคชัยของนักท่องเที�ยวชาวไทย 

Thai Tourist Visits to Chokchai Farm 1 
 

                                                                                                                                                       พิศประไพ  ขวญัเจริญ*  

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1)  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเที�ยวชาวไทย (2) ปัจจยั
การตลาดท่องเที�ยว ของฟาร์มโชคชัย (3) พฤติกรรมการเที�ยวชมฟาร์มโชคชัยของนักท่องเที�ยวชาวไทย                          
(4)  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการเที�ยวชมฟาร์มโชคชัยของนักท่องเที�ยวชาวไทย  และ                              
(5) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบัการเที�ยวชมฟาร์มโชคชยัของนกัท่องเที�ยวชาวไทย เครื�องมือที�ใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือนกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เที�ยวชมฟาร์มโชคชยั  กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 400 คน  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ยมาตรฐาน ค่าไคว ์สแควร์และค่าอีตา้ ผลการวิจยัพบว่า 
(1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 26-30 ปี  สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทั รายได ้
10,001-30,000 บาท  ภูมิลาํเนาเดิมอยูภ่าคกลาง  (2) โดยภาพรวมนกัท่องเที�ยว มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาด อยู่
ในระดบัปานกลาง (3) โดยส่วนใหญ่ทราบข่าวฟาร์มโชคชยัจาก ญาติ เพื�อนแนะนาํ  ลกัษณะการไปเที�ยวชมฟาร์ม
ไปส่วนตวั  โดยเฉลี�ยใชร้ะยะเวลาท่องเที�ยว 1-3 วนั เคยท่องเที�ยวชมฟาร์มมาแลว้ 1 ครั� ง ไปเที�ยวชมฟาร์มในวนั
เสาร์-อาทิตย ์ เดินทางโดยรถส่วนตวั มุ่งเนน้ค่าใชจ่้ายดา้นค่าพาหนะ และกิจกรรมที�ชื�นชอบในการเขา้ชมคือชมการ
รีดนมววัดว้ยเครื�องรีดนม (4)  ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการเที�ยวชมฟาร์มโชคชยัของนกัท่องเที�ยวชาว
ไทย (5) ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการเที�ยวชมฟาร์มโชคชยัของนกัท่องเที�ยวชาวไทย อยู่ในระดบัปาน
กลาง 
 
คาํสําคญั :  ฟาร์มโชคชยั, นกัท่องเที�ยวชาวไทย 
 
Abstract 

This survey research on Thai tourist visits to Chokchai Farm aims to study: the personal factors of the 
respondents, the marketing factors affecting the tourists’ decision to visit Chokchai Farm, the behavior of the 
tourists, the relationship between the personal factors and the tourist visits to Chokchai Farm, and the relationship 
between the marketing factors and tourist visits to Chokchai Farm. Questionnaires were used to gather data from 
the sample group of 400 selected from Thai tourists who visited Chokchai Farm. Statistics used in analyzing the  

 
  

*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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data were percentage, means, standard deviations, Chi-square and Eta values. The findings showed that: the 
majority of respondents were single female, aged 26-30 years, worked in private companies earning monthly 
incomes of 10,001-30,000 baht per month, held bachelor’s degree and lived in the central region; the overall level 
of opinion on the marketing factors were moderate; the visits were private tours averaging 1-3 days,  returning 
guests from one previous visit done on Saturdays and Sundays, arriving in private cars which is the highest 
source of expense and the most favored activity was the cow milking by machines; the personal factors and visits 
to Chokchai Farm were related; and moderate level of correlation existed between the marketing factors and the 
visits to Chokchai Farm.   
 
Keywords :  Thai tourist visits, Chokchai Farm  
 
ความนํา 
 การท่องเที�ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที�นาํ
เงินตราต่างประเทศเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย โดยเป็นอุตสาหกรรมที�ทาํรายได้อันดับหนึ� ง  
เ มื� อ เ ทียบกับการส่งออกอื� นๆการท่อง เ ที� ยว มี
ความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสงัคม ดงัต่อไปนี�  
 การท่องเที�ยวมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ  เป็นแหล่งที�มาของรายได้ในรูปเงินตรา
ต่างประเทศ ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชาํระเงิน
ระหว่างประเทศ  สร้างอาชีพและการจ้างงาน 
ก่อให้เ กิดการกระจายรายได้ การเปลี�ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิ�น และช่วยในการ
กระตุน้การผลิต 

การท่องเที�ยวมีความสําคญัต่อสังคมของ
ประเทศ ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนใน
ท้องถิ�น สร้างความเจริญทางสังคมให้แก่ท้องถิ�น 
ฟื� นฟวูฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม ก่อใหเ้กิดประโยชน์
ดา้นการศึกษา ลดปัญหาการอพยพยา้ยถิ�นของชุมชน
ทอ้งถิ�นกระตุน้ให้ชุมชนมีการคิดคน้นําทรัพยากร
ส่วนเกินที�ไร้ค่าประดิษฐ์เป็นสินคา้ที�ระลึกจาํหน่าย 
และช่วยสร้างสันติภาพและความสามคัคีให้เกิดขึ�น
ในชุมชน 

ในปัจจุบันการท่องเที�ยวได้ขยายตัวมาก
ยิ�ง ขึ� นทั� งนี� เพราะความต้องการในการเดินทาง

ท่องเที�ยวมีมากขึ� นกว่า เ ดิม  การแข่งขันในด้าน
การตลาดท่องเที�ยวมีมากขึ�นตามไปดว้ย ดงันั�น การ
ท่องเที�ยวของแต่ละจงัหวดัจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
แหล่งท่องเที�ยว  รู้จักแหล่งท่องเที�ยวและวิธีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื�อให้นักท่องเที�ยวได้รู้จัก
แหล่งท่องเที�ยวของจงัหวดัตวัเองให้มากที�สุด โดย
จังหวดัไหนมีสถานที�น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวธรรมชาติ ทางวฒันธรรม  ตามวดัวาอาราม
ต่างๆ โบราณสถาน แหล่งท่องเที�ยวที�เป็นสวนสนุก
หรือสวนสัตว์ต่าง ๆก็จะนํามาประชาสัมพนัธ์กัน
อยา่งแพร่หลาย 
 ฟาร์มโชคชยั เป็นสถานที�ท่องเที�ยวแห่ง
หนึ� งใน จ.พระนครราชสีมาที�มีประวติัศาสตร์อัน
ยาวนาน ก่อตั�งและบุกเบิกมาตั�งปี พ.ศ. 2500 เป็นการ
ท่องเที� ยวเ ชิงเกษตรกรที�ผสมผสานเอาความรู้
ทางดา้นการเกษตรฟาร์มโคนมมารวบรวมและร้อย
เรียงถ่ายทอดมาในรูปแบบของการท่องเที�ยวให้กบั
นกัท่องเที�ยวแวะเวียนเขา้มาเยี�ยมชมฟาร์ม  
 ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษา นักท่องเที�ยวที�มาชม
ฟาร์มโชคชยั พฤติกรรมการเขา้ชมฟาร์ม และปัจจยั
การตลาดที�มีความสําคญักบัการเลือกชมฟาร์มโชค
ชยั ซึ� งประเดน็ปัญหาดงักล่าวยงัไม่มีการศึกษาวิจยัมา
ก่อน ซึ� งขอ้มูลที�ได้จะเป็นประโยชน์ในการจดัการ
ท่องเที�ยวของฟาร์มโชคชยัและสถานที�อื�นได ้
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื�อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของ

นกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เที�ยวชมฟาร์มโชคชยั  
2.  เพื�อศึกษาปัจจยัการตลาดท่องเที�ยวของ

ฟาร์มโชคชยั  
3.  เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเที�ยวชมฟาร์ม

โชคชยัของนกัท่องเที�ยวชาวไทย  
4.  เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล

ส่วนบุคคลกับการ เ ที� ยวชมฟา ร์มโชคชัยของ
นกัท่องเที�ยวชาวไทย  
 5. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
การตลาดฟาร์มโชคชยักบัการเที�ยวชมฟาร์มโชคชยั
ของนกัท่องเที�ยวชาวไทย 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวจัิย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที�ยวมี
ความสมัพนัธ์กบัการเลือกท่องเที�ยวฟาร์มโชคชยั  
 2. ปัจจัยการตลาดของฟาร์มโชคชัยมี
ความสมัพนัธ์กบัการเลือกท่องเที�ยวฟาร์มโชคชยั 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี�   เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้
ในการวิจยัคือ นกัท่องเที�ยวชาวไทยที�เที�ยวชมฟาร์ม
โชคชัย  ในกรณีที�ไม่ทราบประชากรที�แน่ชัด กลุ่ม
ตวัอย่างที�เหมาะสมจึงหาไดจ้ากตารางกาํหนดกลุ่ม
ตัวอย่างทาโร่ยามาเน่ จํานวน 400 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  ประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์  สถิติที�ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี�ยมาตรฐาน ค่าไคว ์สแควร์และค่าอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

1. ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 มี
อายุ 26-30 ปี ร้อยละ 48.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ  60.3   เ ป็น
พนกังานบริษทั ร้อยละ 61.5  มีรายได ้10,001-30,000 
บาท  ร้อยละ 46.0  ภูมิลาํเนาเดิมอยูภ่าคกลาง ร้อยละ 
72.5 

2. ปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อการเลือกแหล่ง
ท่องเที�ยวฟาร์มโชคชยัของนกัท่องเที�ยวชาวไทย โดย
ภาพรวมนักท่องเที� ยว  มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตลาด อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =3.11) โดย
เรียงลาํดบัความสําคญัของปัจจยัการตลาดท่องเที�ยว 
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี�  ด้านสิ� งแวดล้อมทาง
กายภาพ(ความประทบัใจ) ( X =3.51) ดา้นผลิตภณัฑ ์
(สินคา้/บริการ) ( X =3.37) ดา้นราคา ( X =3.20)  ดา้น
สถานที� ( X =3.20) ดา้นกระบวนการซื�อ ( X =3.10)  

พฤติกรรมของ
นักท่องเที�ยว 

- การรู้จกัของสถานที�
ท่องเที�ยว 
- ลกัษณะการเที�ยว 
- เวลาในการเที�ยว 
- จาํนวนครั� งที�เคยมาเที�ยว 
- ช่วงวนัที�มาเที�ยว 
- พาหนะที�ใชท่้องเที�ยว 
- ลกัษณะการใชจ่้ายในการ
เที�ยวชม 
- กิจกรรมที�เที�ยวชม 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ   
- อาย ุ 
- สถานภาพการสมรส  
- ระดบัการศึกษา  
- อาชีพ  
- รายไดส่้วนบุคคลต่อ
เดือน  
- สถานที�พกัอาศยั 

 ปัจจัยการตลาด
ท่องเที�ยวฟาร์มโชคชัย 
- สินคา้และการบริการ  
- ราคา  
- สถานที�  
- การส่งเสริมการตลาด  
- สิ�งแวดลอ้มทาง
กายภาพ 
- กระบวนการบริการ  
- ความร่วมมือทางธุรกิจ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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ด้านการจัดรวมผลิตภัณฑ์ /ด้านโปรแกรมการ
ท่องเที�ยว  ( X =3.00)  ดา้นความร่วมมือทางธุรกิจ  
( X =2.90)  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X =2.64)   

3.  พฤติกรรมการท่องเที�ยวฟาร์มโชคชัย
ของนักท่องเที�ยวชาวไทย โดยส่วนใหญ่ทราบข่าว
ฟาร์มโชคชัยจากญาติ  ร้อยละ 51.5  เพื�อนแนะนํา  
ลกัษณะการไปเที�ยวชมฟาร์มไปส่วนตวั ร้อยละ 51.8  
โดยเฉลี�ยใชร้ะยะเวลาท่องเที�ยว 1-3 วนั ร้อยละ 64.0   
เคยท่องเที�ยวชมฟาร์มมาแลว้ 1 ครั� ง ร้อยละ 77.5  ไป
เที� ยวชมฟาร์มในวันเสาร์ -อาทิตย์  อยละ  45.3  
เดินทางโดยรถส่วนตัว  มุ่งเน้นค่าใช้จ่ายด้านค่า
พาหนะ  ร้อยละ 63.8 และกิจกรรมที�ชื�นชอบในการ
เขา้ชมคือชมการรีดนมววัด้วยเครื� องรีดนม ร้อยละ 
34.8    
 4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
กับการเที�ยวชมฟาร์มโชคชัยของนักท่องเที�ยวชาว
ไทย พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการ
เที�ยวชมฟาร์มโชคชยัของนกัท่องเที�ยวชาวไทย 
 5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการตลาด
ฟาร์มโชคชัยกับการเที�ยวชมฟาร์มโชคชัยของ
นักท่องเที� ยวชาวไทย  พบว่า  ปัจจัยการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับการเที�ยวชมฟาร์มโชคชัยของ
นกัท่องเที�ยวชาวไทย อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที�สําคัญนํามา
อภิปราย ดงันี�   
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเที�ยวชาว
ไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26-30 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี และเป็นพนักงาน
บริษทัมีเงินเดือน 10,001-30,000 บาท สถานที�พกั
อาศัยอยู่ที�ภาคกลาง  ดังนี� ผู ้ประกอบการต้องให้
ความสาํคญัเนื�องจากเป็นลูกคา้เป้าหมายที�มาเที�ยวชม
ฟาร์มโชคชยั  

 2. ปัจจยัการตลาดที�มีความสําคญัต่อการ
ท่องเที�ยวฟาร์มโชคชยั ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั�น องคก์ร
จึงควรปรับปรุงนโยบายการตลาด ให้สอดคลอ้งกบั
สภาพปัจจุบนั ซึ� งไม่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ 
กฤษณ์ บวัใหญ่  (2552) ศึกษาเรื� อง พฤติกรรมการ
ท่องเที�ยว และความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวชาว
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที� ม า ท่ อ ง เ ที� ย ว ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยการตลาด
ท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัมาก และใหค้วามสาํคญัมากกบั
ปัจจัยการตลาดท่องเที� ยวฟาร์มโชคชัย  ได้แก่ 
สิ� งแวดล้อมทางกายภาพ  ดังนั� น  องค์กรต้องให้
ความสาํคญักบัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพใหม้าก ผูว้ิจยั
ขออภิปรายแต่ละประเด็นของปัจจัยการตลาด
ท่องเที�ยว ดงันี�   
 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัมากกบัมีบริการท่องเที�ยวชมใหพ้อเพียง  
 ปัจจัยด้านราคา  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัมากกบัมีบริการร้านอาหารพอเพียง  
 ปัจจยัดา้นสถานที� ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัมากกบับรรยากาศร่มรื�น  
 ปั จ จั ย ด้ า น ส่ ง เ ส ริ มก า รตล าดผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญมากกับมีสํานักงาน
ประชาสมัพนัธ์ในสถานที�ท่องเที�ยว 
 ปัจจยัดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากกับกิจกรรมการ
ท่องเที�ยวน่าสนใจ  
 ปั จ จั ย ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ซื� อ ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ความสําคัญมากกับมีโปรแกรม
ท่องเที�ยวใหเ้ลือก  
 ปัจจัยด้านโปรแกรมท่อง เ ที� ยวผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากกบัการยดืหยุน่เวลา
ในการเที�ยวชมได ้ 
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 ปัจจัยด้านความร่วมมือทางธุรกิจ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากกบัการไดรั้บขอ้มูล
จากตวัแทนการท่องเที�ยวได ้ 
 3.  ดา้นพฤติกรรมการเที�ยวชมฟาร์มโชคชยั 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลจากญาติ 
เพื� อแนะนําลักษณะการท่อง เ ที� ยวไปส่วนตัว 
ระยะเวลาเที�ยวชมฟาร์ม 1-3 วนั เคยเที�ยวชมฟาร์ม
มาแลว้ 1 ครั� ง วนัที�ท่องเที�ยวคือเสาร์-อาทิตย ์พาหนะ
เที�ยวชมฟาร์มโดยรถส่วนตวั ค่าใช้จ่ายในการเที�ยว
ชม ไดแ้ก่ ค่าพาหนะ กิจกรรมที�เยี�ยมชมฟาร์มที�ชื�น
ชอบมาก  ได้แก่  ชมการรีดนมด้วยเครื� องรีดนม 
ดงันั�นผูป้กครองประกอบการควรคาํนึงถึงพฤติกรรม
การเข้าชมเป็นส่วนใหญ่และควรจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกบัผูเ้ขา้ชม 
 4.  ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล 
และปัจจัยการตลาดกับการท่องชมฟาร์ม พบว่า มี
ความสัมพนัธ์ ดงันั�น วิเคราะห์ไดว้่าบุคคลและปัจจยั
การตลาดท่องเที�ยวมีอิทธิพลต่อการเที�ยวชมฟาร์ม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  
 ควรให้มีการบริการเที�ยวชมให้เพียงพอกบั
ผูม้าใชบ้ริการเที�ยวชม ร้านอาหารควรมีพอเพียงกบั 
ผูม้าใชบ้ริการ ควรสร้างบรรยากาศร่มรื�นในสถานที�
เ ที� ยวชม  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั�วถึงใน
สถานที�เที�ยวชม ควรมีโรงแรมให้เลือกชม และควร
ถามความต้องการว่าต้องการชมโปรแกรมใดเพื�อ

สนองตอบต่อความต้องการ  ด้านโปรแกรมการ
ท่องเที�ยวควรมีการยืดหยุ่นในดา้นเวลาในการเที�ยว
ชมขอ เ ลื� อ น เ ว ล า ไ ด้  ค ว ร มี ตั ว แทน ในก า ร
ประชาสัมพนัธ์ท่องเที�ยวฟาร์มตามสถานที�ต่าง ๆ 
เพื�อจะได้ข้อมูลที� ถูกต้องในการเข้าชม ส่วนการ
ท่องเที�ยวชมในวนัหยดุโดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย ์ควร
จดัเจา้หน้าที� กิจกรรม รถบริการ ตลอดจนอาหารที�
ใหเ้พียงพอกบัการบริการ  
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 

1. ควรจัดให้มีการวิจัยความต้องการการ
ท่องเที�ยวชมฟาร์ม เพื�อตอบสนองผูเ้ขา้ชม  
 2.  ควรวิจยัปัญหาการเขา้ชมฟาร์ม เพื�อจะ
ไดแ้กไ้ขปัญหาไดต้รงจุดได ้ 
 3.   ควรวิจัยการท่องเที�ยวฟาร์มอื�นเพื�อ
เปรียบเทียบหาจุดแขง็และจุดอ่อน  
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ปัจจยัที�มีผลต่อการเลอืกซื�ออะไหล่รถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

Factors Affecting Decision to Purchase Auto Parts by Car Users  
in Pathum Thani Province1 

 
                                                                                                                                                                                 ชยานฐั  บุญเพิ�มผล*   

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชร้ถยนต ์(2) พฤติกรรมการใช้
รถยนต ์(3) พฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่ของผูใ้ชร้ถยนต ์  (4) ปัจจยัการตลาดต่อการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต ์                 
(5) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่ของผูใ้ชร้ถยนต ์ (6) ความสัมพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมการใชร้ถยนตก์บัพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนต ์ (7) อิทธิพลของปัจจยั
การตลาดที�มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต ์ ประชากรคือผูซื้�ออะไหล่รถยนต์ในจงัหวดัปทุมธานี 
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ยสถิติไค-สแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ผลการวิจยัพบว่า (1) กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส อาย ุ 36-45 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท  (2)  ส่วนใหญ่มีการใชเ้ป็นประจาํเพื�อเป็นพาหนะในการ
เดินทางของตนเอง ใชร้ถยนตใ์นการเดินทาง 51 ถึง 100 กิโลเมตรต่อวนั  (3)โดยส่วนใหญ่เป็นอะไหล่เกี�ยวกบั
ระบบลูกปืนลอ้ สถานที�ที�เลือกซื�ออะไหล่รถยนตซื์�อจากศูนยข์องรถยนตแ์ต่ละยี�ห้อ ค่าใชจ่้ายในการซื�อแต่ละครั� ง
ไม่แน่นอน (4) ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัปัจจยัการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก (5) พฤติกรรมการใช้
รถยนตมี์ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต ์มีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(6) ปัจจยัทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตใ์นจงัหวดัปทุมธานี               
มีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (7) ตวัแปรดา้นปัจจยัผลิตภณัฑ ์สามารถทาํนายโอกาสในการ
เลือกซื�ออะไหล่รถยนตแ์ท ้ 

 
คาํสําคญั : ปัจจยัการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต,์ พฤติกรรมการใชร้ถยนต,์ พฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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Abstract 
 This  survey research on the decision making in the choice of ADSL users in Saraburi province aims to 
study: the personal factors of respondents, the decision to adopt broadband, the marketing factors affecting the 
decision to use high speed internet access, the relationship between the personal factors and the marketing 
factors. Questionnaires were used to gather data from the sample group of 400 users of high-speed Internet 
service in Saraburi province. Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations,  
and chi-square and Eta values. The findings show that: the majority of respondents were married males aged 21-
30 years held bachelor’s degree, worked in freelance personal business and earned monthly incomes of 5,001-
10,000 baht; most respondents were motivated to use broadband Internet access because of  the ease of the 
service provided by the Speed broadband internet with the preferred 4-6 Mb., broadband location is at home, 
used the internet between 4-6 hours between 16:00 – 20:00 hrs., spending 501-1000 baht, and selected the high-
speed Internet service (ADSL) provider in Saraburi through TOT; the marketing factors affecting the decision to 
use high-speed Internet service (ADSL) by order of the importance from high to low were: product, service 
process, minimum price; the marketing factors and personal factors are highly correlated in terms of age, sex and 
service. 
  
Keywords :  Decision making, ADSL, ADSL Users in Saraburi Province 
 
 
ความนํา 

 รถยนตเ์ป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิตของ
ผูค้นในยุคปัจจุบนั ทาํให้ผูค้นต่างนิยมนาํรถยนตม์า
ใช้กนัมากขึ�น ถึงแมส้ภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัจะชลอ
ตวัลงแต่การเพิ�มจาํนวนของรถยนตก์็ยงัมีจาํนวนมาก
ขึ�นอย่างต่อเนื�อง จากความสําคญัของรถยนต ์ทาํให้
ความต้องการใช้รถยนต์เพิ�มมากขึ�นและส่งผลให้
ตลาดของอะไหล่รถยนต์มีการขยายตวัมากขึ�นตาม
ไปดว้ย   

จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก พบว่า 
การจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ทั�วประเทศในปี พ.ศ.
2 5 5 4  มี ยอดจดทะ เบี ยนทั�วประ เทศ  จํานวน 
3,159,852 คนั โดยรถจกัรยานยนต ์มีการจดทะเบียน
มากที�สุด จํานวน 2,134,377 คนั และรองลงมาคือ
รถยนตน์ั�งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) มียอดจด

ทะเบียนจาํนวน 541,681 คนั และรถยนตบ์รรทุก
ส่วนบุคคล (รถปิคอัพ) มียอดจดทะเบียน จาํนวน 
293,635 คนั  

รถยนตเ์ป็นผลิตภณัฑด์า้นวิศวกรรม ซึ� งมีอายุ
การใช้งานและเ สื� อมสภาพลง  จึ งไ ม่สามารถ
หลีกเลี�ยงการซ่อมแซม และบาํรุงรักษาได ้รถยนตที์�
ใช้งานมาแล้วระยะหนึ� ง เครื� องยนต์กลไกต่างๆ 
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา ในการ
ซ่อมแซมของรถยนต์นั�น สิ� งที�เป็นส่วนประกอบที�
สําคญัก็คืออะไหล่รถยนต์ ผูบ้ริโภคซึ� งเป็นเจ้าของ
รถยนต ์มกัใหค้วามสาํคญัและใส่ใจกบัเรื�องการเลือก
ซื�ออะไหล่เกี�ยวกบัรถยนต ์เพราะรถยนตเ์ป็นพาหนะ
ในการเดินทางสะดวกรวดเร็ว  และในปัจจุบัน
พฤติกรรมการใช้รถยนต์ของผูบ้ริโภคซึ� งเป็นผูใ้ช้
รถยนต์มีหลากหลาย และอีกทั� งพฤติกรรมในการ
เลือกซึ� งอะไหล่รถยนต์มีหลายแบบ และมีหลาย
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การศึกษา พบว่า ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการ เ ลือกใช้ศูนย์บ ริการรถยนต์ใน
ศูนยก์ารคา้ ในจงัหวดัปทุมธานี โกสีย  ์รุ่งกาํจัด 
(2550) พบว่า ปัจจยัทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื� อรถยนต์ โตโยต้า ยาริส ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 องคป์ระกอบตวัแปรที�จะทาํการศึกษาไดแ้ก่
ตวัแปรอิสระ  และตวัแปรตาม ดงันี�  

ตัวแปรอิสระ(independent variables) 
ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยเพศ 
สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนตวั
เฉ ลี� ย ต่อ เ ดือน  ( 2 )  พฤติกรรมการใช้รถยนต ์
ประกอบดว้ย ลกัษณะการใชร้ถยนต ์ระยะการใชแ้ต่
ละวนั จาํนวนรถยนตใ์นครอบครอง ขนาดรถยนตที์�
ใช้ ยี�ห้อรถยนต์ที�ใช้ อายุการใช้รถยนต์คนัเก่า อายุ
รถยนต์คัน ปั จ จุบัน  ( 3 )  ปั จจัยทา งการตลาด 
ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  

ตัวแปรตาม(dependent variables) 
พฤติกรรมการเลือกซื� ออะไหล่รถยนต์ของผู ้ใช้
รถยนต ์ประกอบดว้ย แหล่งขอ้มูลข่าวสาร ผูมี้ส่วน
ในการเลือกซื� ออะไหล่ อะไหล่รถยนต์ที� เลือกซื� อ
สถานที�ในการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต์ ค่าใช้จ่ายใน
การซื�ออะไหล่รถยนต ์เหตุผลในการเลือกซื�ออะไหล่
รถยนต์ประสบการณ์ในการเปลี�ยนชิ�นส่วนอะไหล่
รถยนต ์ ชิ�นส่วนอะไหล่รถยนตที์�ตดัสินใจเลือกซื�อ 
พฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่ 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�
เกี�ยวขอ้ง และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ที�แสดงถึงองคป์ระกอบของตวัแปรและสมมติฐาน
การวิจยั ดงัภาพ 1 

 

     แปรตัวต้น                                        แปรตาม                                      
 
 
                                                                                     
                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
                                                                                  
                                                                                      
 
 
 
 
ภาพ 1 องคป์ระกอบของตวัแปรและสมมติฐาน 
การวิจยั 
 
สมมติฐานในการวจัิย 

สมม ติ ฐ านข้อ ที�  1 ปั จ จัย ส่ วน บุคคล มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื� ออะไหล่
รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตใ์นจงัหวดัปทุมธานี  

สมมติฐานขอ้ที� 2 พฤติกรรมการใชร้ถยนตมี์
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื� ออะไหล่
รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตใ์นจงัหวดัปทุมธานี 

สมมติฐานข้อที�  3 ปัจจัยด้านการตลาดมี
อิทธิพล ต่อพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต์
ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นจงัหวดัปทุมธานี 

 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ 
-สถานภาพ 
-อาย ุ
-ระดบัการศึกษา -
อาชีพ 
-รายไดส่้วนตวัเฉลี�ยต่อเดือน 

ปัจจยัทางการตลาด  
-ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
-ปัจจยัดา้นราคา 
-ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 
-ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด 

พฤตกิรรมการใช้รถยนต์ 
-ลกัษณะการใชร้ถยนต ์
-ระยะทางการใชร้ถยนตแ์ต่ละวนั 
-จาํนวนรถยนตใ์นครอบครอง 
-ขนาดรถยนตที์�ใช ้
-ยี�หอ้รถยนตที์�ใช ้
-อายกุารใชง้านรถยนตเ์ก่า 
-อายรุถยนตค์นัปัจจุบนั 
 

พฤตกิรรมการเลอืกซื�อ
อะไหล่รถยนต์ 
ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขต
จงัหวดัปทุมธานี  
-การไดข้อ้มูลรับข่าวสาร
ของอะไหล่ 
-ผูมี้ส่วนในการเลือกซื�อ
อะไหล่ 
-อะไหล่รถยนตที์�เลือก
ซื�อ 
-สถานที�ในการเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนต ์
-ค่าใชจ่้ายในการซื�อ
อะไหล่รถยนต ์
-เหตุผลในการเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนต ์
-ประสบการณ์ในการ
เปลี�ยนชิ�นส่วนอะไหล่
รถยนต ์
-อะไหล่รถยนตที์�
ตดัสินใจเลือกซื�อ 
-พฤติกรรมการเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนต ์
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ปัจจัยที�ทาํให้ผู ้บริโภคเลือกซื� ออะไหล่ เนื�องจาก 
ชิ�นส่วนอะไหล่รถยนต ์เป็นสิ�งสาํคญัที�จะช่วยในการ
ตอบสนองความต้องการ  และความมั�นใจของ
ผูบ้ริโภคซึ� งเป็นผูใ้ชร้ถยนต ์ให้ไดรั้บความมั�นใจใน
การใช้รถยนต์ และชิ�นส่วนอะไหล่รถยนต์ ย ัง
เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยั ในการใชร้ถยนตอี์กดว้ย  

ด้วยเหตุนี�  ผู ้วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาถึง
ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกซื�ออะไหล่รถยนตข์องผูใ้ช้
รถยนต์ ในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพื�อผลการศึกษาที�
ไดส้ามารถเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการผลิตทั�ง
อะไหล่สําหรับรถยนต์ที�มีอยู่หลายรายในประเทศ
ไทย   

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื�อสํารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ซื� อ
อะไหล่รถยนต ์ในจงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื�อสํารวจพฤติกรรมการใชร้ถยนตข์อง
ผูใ้ชร้ถยนต ์ในจงัหวดัปทุมธานี 

3.  เพื�อสํารวจปัจจัยการตลาดของผู ้ซื� อ
อะไหล่รถยนต ์ในจงัหวดัปทุมธานี 

4. เพื�อสาํรวจพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่
รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนต ์ในจงัหวดัปทุมธานี 

5. เพื�อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต์
ของผูใ้ชร้ถยนต ์ในจงัหวดัปทุมธานี 

6.  เพื�อวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใชร้ถยนต์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนต ์ในจงัหวดัปทุมธานี 

7. เพื�อวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัการตลาดที�มี
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนตข์องผูใ้ช้
รถยนตใ์นจงัหวดัปทุมธานี 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
           1. ตวัแปรพฤติกรรมการใชร้ถยนต ์มีความ
เกี� ยวข้องกับทฤษฎีอุปสงค์และมีผลงานวิจัย ที� 

เกี�ยวขอ้งได้แก่ ลาวรรณ ญาณปัญญา (2552) 
พฤติกรรมเลือกซื�อรถยนต์ใช้แล้วของผูบ้ริโภคใน
เขตจงัหวดัเชียงราย ผลงานวิจยัพบว่า ยี�ห้อที�นิยมซื�อ
คือโตโยตา้ อายุไม่เกิน 10 ปี และสอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมผู ้บริโภค และความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับ
รถยนตแ์ละอะไหล่  

2. ตวัแปรปัจจยัการตลาดแนวคิดที�สําคญัใน
การวิจยัครั� งนี�  คือ แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
4P’sงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบั วิญ�ู อริยะวุฒิกุล (2547) 
ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที�มี
ผลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจซื�อยางรถยนตจ์ากบริษทั 
ยางทองอะไหล่ยนต ์จาํกดั พบว่า ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการที�มีผลต่อลูกคา้ในการซื�อยางรถยนต์
ของ บริษทั ยางทองอะไหล่ยนต ์จาํกดั มีความสาํคญั
ในระดบัมากทุกปัจจยั โดยปัจจยัที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด 
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ส่วนใหญ่เห็นว่าคุณภาพ
ของงานบริการเป็นปัจจัย ที� มีผลมากที� สุดและ 
งานวิจยัของณัฐพล ศรีไทย (2550) ไดศึ้กษาเรื�อง 
ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อรถยนต ์ ของ
ลูกคา้ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบว่า 
ลูกค้ามีระดับการตัดสินใจเลือกซื� อรถยนต์ด้าน
ผลิตภณัฑใ์นระดบัมากที�สุด ดา้นราคา มีระดบัการ
ตดัสินใจเลือกซื�อในระดบัมาก ส่วนดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการ
ตดัสินใจเลือกซื�อในระดบัปานกลาง 

3. ตัวแปรพฤติกรรมการเลือกซื� ออะไหล่
รถยนต์ของผูใ้ช้รถยนต์ แนวคิดที�สําคญัในการวิจยั
ครั� งนี� ได้แก่  แนวคิดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
ของ Philip Kotler&Grary Armstrong (2007, หนา้ 
17) กล่าวถึง 4P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(product) ราคา 
(price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) การส่งเสริม
การตลาด (promotion) งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยั
ทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการการ
เลือกซื� ออะไหล่รถยนต์ของผู ้ใช้รถยนต์ ได้แก่ 
งานวิจัยของกนกวรรณ โทนประยูร (2552) 
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การศึกษา พบว่า ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการ เ ลือกใช้ศูนย์บ ริการรถยนต์ใน
ศูนยก์ารคา้ ในจงัหวดัปทุมธานี โกสีย  ์รุ่งกาํจัด 
(2550) พบว่า ปัจจยัทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื� อรถยนต์ โตโยต้า ยาริส ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 องคป์ระกอบตวัแปรที�จะทาํการศึกษาไดแ้ก่
ตวัแปรอิสระ  และตวัแปรตาม ดงันี�  

ตัวแปรอิสระ(independent variables) 
ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยเพศ 
สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดส่้วนตวั
เฉ ลี� ย ต่อ เ ดือน  ( 2 )  พฤติกรรมการใช้รถยนต ์
ประกอบดว้ย ลกัษณะการใชร้ถยนต ์ระยะการใชแ้ต่
ละวนั จาํนวนรถยนตใ์นครอบครอง ขนาดรถยนตที์�
ใช้ ยี�ห้อรถยนต์ที�ใช้ อายุการใช้รถยนต์คนัเก่า อายุ
รถยนต์คัน ปั จ จุบัน  ( 3 )  ปั จจัยทา งการตลาด 
ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  

ตัวแปรตาม(dependent variables) 
พฤติกรรมการเลือกซื� ออะไหล่รถยนต์ของผู ้ใช้
รถยนต ์ประกอบดว้ย แหล่งขอ้มูลข่าวสาร ผูมี้ส่วน
ในการเลือกซื� ออะไหล่ อะไหล่รถยนต์ที� เลือกซื� อ
สถานที�ในการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต์ ค่าใช้จ่ายใน
การซื�ออะไหล่รถยนต ์เหตุผลในการเลือกซื�ออะไหล่
รถยนต์ประสบการณ์ในการเปลี�ยนชิ�นส่วนอะไหล่
รถยนต ์ ชิ�นส่วนอะไหล่รถยนตที์�ตดัสินใจเลือกซื�อ 
พฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่ 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�
เกี�ยวขอ้ง และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ที�แสดงถึงองคป์ระกอบของตวัแปรและสมมติฐาน
การวิจยั ดงัภาพ 1 

 

     แปรตัวต้น                                        แปรตาม                                      
 
 
                                                                                     
                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
                                                                                  
                                                                                      
 
 
 
 
ภาพ 1 องคป์ระกอบของตวัแปรและสมมติฐาน 
การวิจยั 
 
สมมติฐานในการวจัิย 

สมม ติ ฐ านข้อ ที�  1 ปั จ จัย ส่ วน บุคคล มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื� ออะไหล่
รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตใ์นจงัหวดัปทุมธานี  

สมมติฐานขอ้ที� 2 พฤติกรรมการใชร้ถยนตมี์
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื� ออะไหล่
รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตใ์นจงัหวดัปทุมธานี 

สมมติฐานข้อที�  3 ปัจจัยด้านการตลาดมี
อิทธิพล ต่อพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต์
ของผูใ้ชร้ถยนตใ์นจงัหวดัปทุมธานี 

 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ 
-สถานภาพ 
-อาย ุ
-ระดบัการศึกษา -
อาชีพ 
-รายไดส่้วนตวัเฉลี�ยต่อเดือน 

ปัจจยัทางการตลาด  
-ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
-ปัจจยัดา้นราคา 
-ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย 
-ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด 

พฤตกิรรมการใช้รถยนต์ 
-ลกัษณะการใชร้ถยนต ์
-ระยะทางการใชร้ถยนตแ์ต่ละวนั 
-จาํนวนรถยนตใ์นครอบครอง 
-ขนาดรถยนตที์�ใช ้
-ยี�หอ้รถยนตที์�ใช ้
-อายกุารใชง้านรถยนตเ์ก่า 
-อายรุถยนตค์นัปัจจุบนั 
 

พฤตกิรรมการเลอืกซื�อ
อะไหล่รถยนต์ 
ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขต
จงัหวดัปทุมธานี  
-การไดข้อ้มูลรับข่าวสาร
ของอะไหล่ 
-ผูมี้ส่วนในการเลือกซื�อ
อะไหล่ 
-อะไหล่รถยนตที์�เลือก
ซื�อ 
-สถานที�ในการเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนต ์
-ค่าใชจ่้ายในการซื�อ
อะไหล่รถยนต ์
-เหตุผลในการเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนต ์
-ประสบการณ์ในการ
เปลี�ยนชิ�นส่วนอะไหล่
รถยนต ์
-อะไหล่รถยนตที์�
ตดัสินใจเลือกซื�อ 
-พฤติกรรมการเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนต ์
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วธีิดําเนินการวจัิย  
การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจประชากรที�

ศึกษาคือ ผูใ้ชร้ถยนตน์ั�งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนใน
จงัหวดัปทุมธานี ที�เขา้มาซื�ออะไหล่รถยนต์ ซึ� งไม่
สามารถระบุจํานวนที�แน่นอนได้ ทาํการคัดเลือก
ตวัอยา่งแบบหลายขั�นตอน (Multi-Stage Sampling) 
โดยในขั�นแรกทาํการรวบรวมรายชื�อศูนยอู่์รถยนตที์�
มีอยูใ่นแต่ละเขตของจงัหวดัปทุมธานี ไดร้ายชื�อศูนย์
อู่รถยนตจ์าํนวน 278 แห่ง (สาํนกังานอุตสาหกรรม 
จงัหวดัปทุมธานี, 2554) จากนั�นทาํการสุ่มตวัอย่าง
แบบง่าย (simple random sampling) โดยคดัเลือก
รายชื�อศูนยอ์ะไหล่รถยนตแ์ละอู่รถยนตใ์นแต่ละเขต
ออกมาเพียง  10% เมื�อไดร้ายชื�อศูนยอู่์กลุ่มเป้าหมาย
แลว้  จึงดาํเนินการคดัเลือกตวัอย่างแบบเป็นระบบ 
(Systematic sampling) โดยแจกแบบสอบถามแก่ผูม้า
เขา้ใชบ้ริการที�ศูนยอ์ะไหล่รถยนตแ์ละอู่รถยนตแ์บบ
คนเวน้คน การเลือกกลุ่มตวัอย่างและแผนการสุ่ม
ตวัอยา่งจากสูตรของ W.G. Cochran (1953)  จาํนวน
ตัวอย่าง  400 คน  การหาคุณภาพของเครื� องมือ 
คดัเลือกขอ้คาํถามที�มีค่า IOC มากกวา่ 0.6 ได ้จาํนวน 
33 ขอ้ (Ravinelli&Hambleton, อา้งถึงในสิทธิ�   
ธีรสรณ์, 2550) สําหรับการหาความเชื�อมั�นดว้ยวิธี 
ก า ร ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ� ส ห สั ม พั น ธ์ อั ล ฟ า
ของครอนบคั (Cronbach  อา้งถึงใน กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2551,หน้า 161)ได้ค่าความเชื�อมั�นของ
แบบสอบถาม ตอนที� 2 ปัจจยัการตลาด เท่ากบั .85 
แสดงว่าเครื� องมือแบบสอบถาม มีความน่าเชื�อถือ
สามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาได ้

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใช้ในการวิจยั 
สถิติที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา
คือ ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐานได้แก่ สถิติ
วิ เคราะห์ความสถิติ  chi-square และสถิติสมการ
ถดถอยโลจิสติก (logistic regression) 
 

ผลการวจัิย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นชาย มีสถานภาพสมรสแลว้ มีอาย ุ 36-45 ปี 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดส่้วนตวัเฉลี�ยต่อเดือนระหว่าง 
15,000-30,000 บาท 

2. พฤติกรรมการใชร้ถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนต ์
ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่มีการใชเ้ป็นประจาํ
เพื�อเป็นพาหนะในการเดินทางของตนเอง มีการใช้
รถยนตใ์นการเดินทาง 51 ถึง 100 กิโลเมตรต่อวนั 
รถยนต์ในครอบครัวจาํนวน 1 คนั รถยนต์มีขนาด 
2,001-3,000 ซีซี ยี�ห้อโตโยตา้ รถยนตค์นัเก่าที�สุดมี
อายกุารใชง้านมากกว่า 4 ปี รถยนตค์นัปัจจุบนัมีอายุ
การใชง้านมาแลว้ 3-4 ปี  

3. พฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต์
ของผูใ้ชร้ถยนต ์ในจงัหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่พบว่า 
ทราบแหล่งข้อมูล ข่าวสารอะไหล่รถยนต์จาก
คาํแนะนาํจากช่างประจาํศูนย/์อู่บริการ ผูมี้ส่วนร่วม
ในการตดัสินใจเลือกซื�ออะไหล่รถยนต ์ไดแ้ก่ ตนเอง 
อะไหล่รถยนต์เลือกซื� อเพื�อการซ่อมแซมในช่วง
ระยะเวลาที�ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นอะไหล่เกี�ยวกับ
ระบบลูกปืนลอ้ สถานที�ที�เลือกซื�ออะไหล่รถยนตม์กั
เลือกซื�อจากศูนยข์องรถยนต์แต่ละยี�ห้อ มีค่าใช้จ่าย
ในการซื�ออะไหล่รถยนตแ์ต่ละครั� งไม่แน่นอนส่วน
สําคญัในการเลือกซื�อะไหล่รถยนตคื์อ คุณภาพของ
สินคา้ เคยเปลี�ยนชิ�นส่วนอะไหล่ และจะเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนตแ์ท ้

4. ปัจจยัทางการตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนต์ของผู ้ใช้รถยนต์ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี ส่วนใหญ่พบว่าให้ความสําคญักับปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื� ออะไหล่อยู่ใน
ระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญัจากมากไปหานอ้ยดงันี�  
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 
ตามลาํดบั 
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5.  ผลการวิ เคราะห์พบว่า  อายุของกลุ่ม
ตวัอย่างมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนตใ์นดา้นผูมี้ส่วนในการตดัสินใจเลือก
ซื�อ ซึ� งมีสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์กบัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์=.50) รองลงมา 
อาชีพ มีสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์=.46), รายได้
ส่วนตวัเฉลี�ยต่อเดือน มีสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ อยู่
ในระดับปานกลาง  (ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์= 
.39), เพศ มีสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์=.34), สถานภาพ 
มีสัมประสิทธิ� สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง                              
(ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์=.34), ระดบัการศึกษา มี
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ� ส ห สั ม พั น ธ์ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ตํ� า                            
(ค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์=.29) ตามลาํดบั 
 6. ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
รถยนต์กับพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต์
ขนาดรถยนต์ที�ใช้ของกลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื� ออะไหล่รถยนต์ในด้าน
ค่าใชจ่้ายในการซื�ออะไหล่รถยนต ์ซึ� งมีสัมประสิทธิ�
ส ห สั ม พั น ธ์ กั บ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง                               
(ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์=.33) รองลงมาคือ 
จํานวนรถยนต์ในครอบครอง  มีสัมประสิทธิ�
สหสัมพนัธ์กบัอยูใ่นระดบัปานกลาง(ค่าสัมประสิทธิ�
สหสัมพนัธ์=.33), อายุการใช้งานรถยนต์เก่า มี
สัมประสิทธิ� สหสัมพันธ์กับอยู่ในระดับต่าง(ค่า
สัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์=.23), อายุรถยนต์คนั
ปัจจุบนัมีสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์กบัอยู่ในระดบัตํ�า 
(ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์=.22), ระยะทางการใช้
รถยนตแ์ต่ละวนัมีสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์กบัอยู่ใน
ระดบัตํ�า (ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์=.20), ลกัษณะ
การใช้รถยนต์มีสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์กับอยู่ใน
ระดับตํ�า (ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพันธ์=.19) 
ตามลาํดบั 

7. การวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปร (ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน )  พบว่ า  สัมประสิท ธิ� ก าร
ถดถอยโลจิสติกของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าไม่
เท่ากบัศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั 0.05 (Chi-square 
=23.114, df = 4, P-value =.000) ซึ� งหมายความว่าตวั
แปรปัจจัยทางการตลาดทั� ง  4 ตัว มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื� ออะไหล่รถยนต์และเมื�อ
พิจารณาความสามารถในการทาํนายของโมเดล 
โลจิสติกพบว่า โมเดลดงักล่าวสามารถทาํนายความ
ผนัแปรของการกลบัมาใชบ้ริการไดร้้อยละ 5.6 (Cox 
& Snell R Square =.05) โดยตวัแปรที�ทาํใหส้ัดส่วน
ของพฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต์อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
การอภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส มีอายุ 36-45 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน มีรายไดส่้วนตวัเฉลี�ยต่อเดือนระหว่าง 
15,000-30,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึ� ง
ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลาวรรณ ญาณ
ปัญญา (2552) เรื� อง พฤติกรรมการเลือกซื�อรถยนต์
ใชแ้ลว้ของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมืองเชียงราย และ
พบว่า ผูที้�ซื�อรถยนตใ์ชแ้ลว้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายรุะหว่าง 26 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มี
รายไดต่้อเดือนไม่เกิน15,000  บาท  

จากผลการวิจัยนี� พบว่า พฤติกรรมการใช้
รถยนต์ของกลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้รถยนต์ในจังหวัด
ปทุมธานี ส่วนใหญ่มีการใช้เป็นประจําเพื�อเป็น
พาหนะในการเดินทางของตนเอง มีการใชร้ถยนตใ์น
การเดินทาง 51 ถึง 100 กิโลเมตรต่อวนั รถยนตใ์น
ครอบครัวจาํนวน 1 คนั ขนาดของรถยนต์มีขนาด 
2,001-3,000 ซีซี ส่วนใหญ่ใชร้ถยี�หอ้โตโยตา้ รถยนต์
คนัเก่าที�สุดมีอายกุารใชง้านมากกว่า 4 ปี รถยนตค์นั
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ปัจจุบนัมีอายกุารใชง้านมาแลว้ 3-4 ปี ซึ� งสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ กนกวรรณ โทนประยรู (2552) ที� 
ได้ ศึ กษา เ รื� อ งพฤ ติกรรมการ เ ลือกใช้บ ริก าร
ศูนยบ์ริการรถยนต์ในศูนยก์ารคา้จังหวดัปทุมธานี 
พบว่า ส่วนใหญ่มีจาํนวนรถในครอบครัว 1 คนั และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของชัยณรงค์ ทรายคาํ 
(2552) ที�ศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อ
รถยนตส่์วนบุคคลของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัลาํพูน 
พบว่า ส่วนใหญ่ซื� อรถยนต์ใหม่โดยเลือกยี�ห้อโต
โยตา้  

จากปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้
รถยนต์ของกลุ่มตัวอย่างข้างต้นสามารถนํามาใช้
กําหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที�ชัด เจน  และ
สามารถใชใ้นการวางแผนการตลาดที�เจาะจงตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับ
ผูป้ระกอบการผลิตอะไหล่รถยนต ์

ปัจจยัการตลาด โดยภาพรวมผูใ้ชร้ถยนตมี์
ความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดของการเลือกซื� อ
อะไหล่รถยนต ์อยูใ่นระดบัมากโดยปัจจยัที�มีค่าเฉลี�ย
สูงสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ซึ� งสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ วิญ�ู อริยะวุฒิกุล (2547) ที�ไดศึ้กษา
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดที�มีผลต่อลูกคา้ในการซื�อ
ยางรถยนต์ ของ บริษทั ยางทองอะไหล่ยนต์ จาํกดั 
และพบว่า มีความสําคญัในระดบัมากทุกปัจจยั โดย
ปัจจยัที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และ
สอดคล้องกับงานผลวิจยั ของรังสิมา สุรพรสวสัดิ�  
(2548) ที�ได้ศึกษา ทศันคติที�มีผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวมและพฤติกรรมการตดัสินใจซื�อรถยนตส่์วน
บุคคล 7 ที�นั�งยี�หอ้ KIA  ซึ� งผลของการ ศึกษาพบว่า 
ทศันคติทางดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ใน
เรื� องประโยชน์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ 
บริการ  ความคาดหวัง การรู้จักตราสินค้า  ความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ด้านสถานที�ให้บริการของ
โชว์รูม  และศูนย์บริการ  และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีความสมัพนัธ์ในระดบัตํ�าถึงปานกลาง 

ดังนั� น  ปัจจัยทางด้านการตลาด  ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้รถยนต์ในเขต
จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม เป็นปัจจยัสําคญัใน
การเลือกซื�ออะไหล่รถยนต ์ คือ การเลือกซื�ออะไหล่
รถยนตเ์พราะยี�ห้อของอะไหล่รถยนตมี์ภาพลกัษณ์ที�
ดี  สิ�งนี� จึงเป็นขอ้มูลในการนาํไปวางเป้าหมายและ
กําหนดกลยุทธ์ ก า รดํา เ นิน ธุ ร กิ จ ให้ประสบ
ความสาํเร็จได ้

จากผลการวิจยันี�พบว่า พฤติกรรมการเลือก
ซื� ออะไหล่รถยนต์ของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
ปทุมธานี ส่วนใหญ่ ผูมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เลือกซื�ออะไหล่รถยนต ์ไดแ้ก่ ตนเอง และส่วนใหญ่
พบว่าทราบแหล่งขอ้มูลข่าวสารจาก คาํแนะนาํจาก
ช่างประจาํศูนย/์อู่บริการ ซึ� งผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กนกวรรณ โทนประยรู (2552) ที�พบว่า 
สําหรับผู ้มีส่วนร่วมในการเลือกใช้บริการได้แก่ 
ตนเอง แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการรับทราบแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารที�เป็นจากสื�อทางโฆษณาทางหนังสือพิมพ ์
นิตยสารและวารสาร  

ดังนั� น  พฤติกรรมการเ ลือกซื� ออะไหล่
รถยนต์ของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปทุมธานี  ใช้
ตวัเองเป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกซื�ออะไหล่ และ
ให้ความสาํคญักบัแหล่งขอ้มูลข่าวสารจากคาํแนะนาํ
ของช่างประจาํศูนย/์อู่บริการ เหล่านี� จึงเป็นขอ้มูลใน
การนาํไปวางเป้าหมายและกาํหนดกลยทุธ์การดาํเนิน
ธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จได ้

ปัจจัย ส่วนบุคคลของผู ้ใช้รถยนต์และ
พฤติกรรมการใช้รถยนต์ของผู ้ใช้รถยนต์ โดย
ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตใ์นทุกดา้น ส่วนปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูใ้ชร้ถยนต ์ดา้นเพศ ดา้นและระดบั
การศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก
ซื�ออะไหล่รถยนตข์องผูใ้ชร้ถยนตใ์นดา้นการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร ผลงานวิจยัสอดคลอ้งกบั จรูญ บญัญติั
(2552) ไดศึ้กษาเรื�อง พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

180 180



ของศูนย์บริการรถยนต์ในเขตจังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมปัจจัยส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของ
ศูนยบ์ริการรถยนต ์ 

ปัจจยัทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซื�อ
อะไหล่รถยนต์ พบว่า ตวัแปรที�ทาํให้สัดส่วนของ
พฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนตมี์นยัสาํคญัทาง
สถิติที�ระดบั 0.05 มี 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ปัจจยัผลิตภณัฑ ์
สามารถทาํนายโอกาสในการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต์
แทไ้ดร้้อยละ 98.1 ไดผ้ลการวิจยัสอดคลอ้งกบั ของ
โกสีย ์รุ่งกาํจดั (2550) ไดศึ้กษาเรื�อง พฤติกรรมการ
ตัด สินใจซื� อรถยนต์  โตโยต้ายา ริสในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทางการตลาดบริการ 
สามารถทาํนายพฤติกรรมการเลือกซื�อรถยนต์ได ้
อย่างมีนยัสําคญั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดส่วน
ประสมการตลาดของฉัตยาพร  เสมอใจ  (2550,              
หนา้ 52) 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  

1. ผูบ้ริหารอู่ซ่อมรถยนต ์อาจนาํขอ้มูลการ
วิจัยปัจจัยส่วนบุคคลด้านคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างและพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง พฤติกรรมการเลือกซื�ออะไหล่รถยนต์ มา
ป รับป รุ งการแผนการดํา เ นินง านให้ตร งกับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ�งขึ�น โดยทาํแผนการตลาดเชิงรุก
มากขึ�น อยา่งเช่น ทาํโฆษณา ทาํใบปลิวแจกแก่ลูกคา้ 
จดัให้มีส่วนลดราคาและสิทธิพิเศษ โดยที�เน้นกลุ่ม
ลูกคา้ที�อยูใ่นเป้าหมาย 

2. ปั จ จั ย ก า ร ต ล า ด ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
ผูป้ระกอบการอะไหล่รถยนตค์วรให้ความสาํคญักบั
การผลิต ผลิตภณัฑ์อะไหล่รถยนต์ที�มีตรายี�ห้อของ
อะไหล่  มีภาพลักษณ์ที� เ ชื� อ ถือได้ น่าไว้วางใจ 
ผูป้ระกอบการอะไหล่ควรใหค้วามสาํคญักบัการผลิต
จากโรงงานผลิตที�เชื�อถือได้ ผลิตภัณฑ์อะไหล่ที�มี
คุณภาพ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที�ทันสมัย มีอะไหล่ 
ครบทุกรุ่น เพื�อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคซึ� ง
เป็นผูใ้ชร้ถยนตที์�มากขึ�นในประเทศไทย 
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ระบบการจดัการองค์การที�มีผลต่อผลสัมฤทธิ�การดาํเนินงานของบริษทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) 

Organization Management system Affecting the Operations Achievement of TOT Public 
Company Limited1 

 
                                                                                                                                                            รุ่งฤดี  กิ�งตระการ*  

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อ (1) สาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลผูบ้ริหาร (2) ความคิดเห็นผูบ้ริหารต่อ
ระบบการจัดการองค์การ  (3) วิเคราะห์อิทธิพลของระบบการจัดการองค์การต่อผลสัมฤทธิ� การดําเนินงาน  
เครื�องมือที�ใชคื้อแบบสอบถาม  ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาวิจยัคือ  ผูบ้ริหารบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน 
2,589 คน  กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน สถิติที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าความถี� ร้อยละ 
ค่าเฉลี�ยเลขคณิต ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า 
(1) ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ 46-55 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อายกุารทาํงานในองคก์ารมากกว่า                 
20 ปี มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 30,001-40,000  บาท มีตาํแหน่งงานระดบั 8-9 ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานฝ่าย
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Abstract 
 The objectives of this research were to analyze: the personal factors of respondents, the executive’s 
opinions on the organization management system, the executive’s opinions affecting the operations achievement; 
and the influence of organization management system to operations achievement. Questionnaires were used to  
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collect data from the sample group selected from 2,589 executives of TOT Public Company Limited. Statistics 
used in analyzing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
equation. The results showed that: the majority of respondents were male, 46-55 years old, bachelor's degree 
graduates with more than 20 years working experience, monthly incomes between 30,001 to 40,000 baht, in level 
8-9 positions, and mostly worked in human resource department. The choices on the management systems used 
in TOT were mostly Balance Scorecard followed by Management by Objectives and Benchmarking; opinion 
rating of Balance Scorecard, Management by Objectives and Benchmarking was moderate, opinion rating on 
operations achievement of TOT using such management systems was moderate; and that such management 
systems had influence on the operations achievement of TOT Public Company Limited. 
 
Keywords: balance scorecard, benchmarking, management by objectives  
                                                                  
ความนํา 

จากสภาพการณ์การเปลี�ยนแปลงในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที� เกิดขึ� นอย่างรวดเร็ว 
รุนแรงและกว้างขวาง  การพัฒนาการทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารรุดหนา้ไปมาก 
ประกอบกับการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมตาม
ขอ้กาํหนดขององคก์ารการคา้โลก (World Trade 
Organization--WTO) ทาํใหก้ารแข่งขนัในเวทีการคา้
โลกมีการใช้กลยุทธ์ทุกวิถีทางเพื�อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั ปัจจัยภายในที�สําคญัที�สร้างความ
แข็งแกร่งคือ ระบบการบริหารจดัการองคก์าร การ
จดัการเทคโนโลยี การบริหารองค์ความรู้ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์ารเป็นที�ยอมรับกนั
โดยทั�วไปว่า การบริหารธุรกิจสมยัใหม่เป็นยุคที�ให้
ความสาํคญักบัการนาํองคค์วามรู้มาใชใ้นการบริหาร 
หรือที�เรียกว่า ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-
based economy) การนาํแนวคิดทางดา้นระบบการ
จดัการองคก์ารมาใช้ในองค์การธุรกิจ มีบทบาทใน
การพฒันาองคก์ารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ
เพิ� มม าก ขึ� น  หลายๆ  องค์ก า ร ธุ ร กิ จพยาย าม
เปลี�ยนแปลงตัวเอง เพื�อสร้างให้เป็นจุดแข็ง และ
โอกาส ที�สามารถนาํมาสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขัน ทั� งนี�  การนําระบบการจัดการองค์การมา

ประยุกต์ใช้ในองค์การ เป็นการพฒันาเพื�อบริหาร
จดัการในการสร้างเทคโนโลยใีหม่ ๆ การสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ ์หรือการบริการรูปแบบใหม่ 
 อุปสรรคและปัญหาที�องคก์ารต่างๆ ไดน้าํ
ระบบการจัดการมาใช้  ได้แก่ การที�องค์การยงัไม่
เขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มโดยรวมทางธุรกิจที�เป็นอยู ่ณ 
ปัจจุบนั องคก์ารยงัไม่เห็นความจาํเป็นในการเปลี�ยน 
แ ป ล ง ผู ้ บ ริ ห า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น ย ั ง ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารธุรกิจและไม่มีความ
พร้อมในการนําระบบการจดัการมาประยุกต์ใช้ใน
องคก์าร เช่น เรื� องของเงินทุน และบุคลากรขาดการ
สร้างความเขา้ใจกบัทุกฝ่ายในองคก์ารธุรกิจ ตั�งแต่
ระดบัผูบ้ริหารจนถึงพนักงานระดบัปฏิบติัการเพื�อ
สร้างแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและแนวทางในการป้องกันปัญหาที�จะ
เกิดขึ�นจากพนกังานบางกลุ่มที�ไม่สามารถยอมรับกบั
การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น  
              ดังนั� น  จากปัญหาดังกล่าวธุรกิจสื� อสาร
โทรคมนาคมจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาองคก์ารเพื�อเพิ�ม
ศักยภาพในการแข่งขันโดยนําระบบการบริหาร
จดัการมาเป็นเครื�องมือในการเพิ�มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพื�อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
องคก์าร ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเรื�อง ระบบการ
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จดัการองค์การที�มีผลต่อผลสัมฤทธิ� การดาํเนินงาน
ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลผูบ้ริหารของ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  

2. เพื�อสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารของ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ต่อระบบการจดัการ
องค์การเกี�ยวกบั ระบบการจดัการประเมินผลแบบ
สมดุล ระบบการเปรียบประยุกต์เพื�อความเป็นเลิศ 
ระบบการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์ ของ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

3. เพื�อสํารวจความคิดเห็นของผู ้บริหาร
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ที�มีต่อผลสัมฤทธิ� การ
ดาํเนินงานของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

4.  เพื�อวิ เคราะห์ อิทธิพลของระบบการ
จดัการองคก์ารโดยภาพรวมที�มีผลต่อผลสัมฤทธิ� การ
ดาํเนินงานของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

5. เพื�อวิเคราะห์อิทธิพลของระบบการ
จัดการประเมินผลแบบสมดุลกับผลสัมฤทธิ� การ
ดาํเนินงานของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

6. เพื�อวิเคราะห์อิทธิพลของระบบการ
เปรียบประยุกตเ์พื�อความเป็นเลิศกบัผลสัมฤทธิ� การ
ดาํเนินงานของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

   7. เพื�อวิเคราะห์อิทธิพลของระบบการ
บริหารจดัการโดยมีวตัถุประสงคก์บัผลสัมฤทธิ� การ
ดาํเนินงานของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
            แนวคิดเกี�ยวกบัระบบการจดัการประเมินผล
แบบสมดุลของ Robert Kaplan และ David Norton 
(1990) ได้กล่าวไวว้่า ระบบการจดัการประเมินผล
แบบสมดุล เป็นเครื�องมือในการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั
อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยทาํให้องคก์ารมุ่งเน้นและให้
ความสาํคญักบักลยทุธ์มากขึ�น 

            งานวิจัยที� เ กี� ยวข้องกับระบบการจัดการ
ประเมินผลแบบสมดุลมีผลต่อผลสัมฤทธิ� การ
ดาํเนินงานของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 
1) เยาวภา ปฐมศิริกุล (2552) ได้วิจัยเรื� อง กลยุทธ์
การตลาดบริการโรงพยาบาลเอกชน  ผลการวิจัย
พบว่า การนาํเครื�องมือการจดัการมาใชเ้พื�อมุ่งเสริม
องค์การให้มีการบริการที�ดีขึ�น 2) พิฐชญาณ์  ปิยะ
พงศ์อคัรเดช (2550) ได้วิจยัเรื� อง ความคิดเห็นของ
พนักงานที�มีต่อการนําระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานแบบดุลยภาพ (BSC) มาประยุกตใ์ชใ้น
องคก์ร ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ การมีส่วนร่วม มี
ความสําคญัมากในการนาํระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานมาใชใ้นองคก์าร 
            งานวิจัยที� เ กี� ยวข้องกับระบบการเปรียบ
ประยุกต์เพื�อความเป็นเลิศ มีผลต่อผลสัมฤทธิ� การ
ดาํเนินงานของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 
1) ส่วนวางแผนกลยุทธ์ บมจ.ทีโอที (2554) ไดว้ิจยั
เรื�อง Telecommunications Business Benchmarking 
ผลการวิจยัพบวา่ จากการเปรียบเทียบดา้นการบริการ 
ผลิตภณัฑ์ ผลการดาํเนินงาน ระหว่างบริษทั ทีโอที 
จํากัด  (มหาชน )  กับองค์การในธุร กิจ สื� อสาร
โทรคมนาคมทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเร่งเพิ�มศกัยภาพและ
แก้ไขปรับปรุงระบบการบ ริหารจัดการให้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล เ พื� อ ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันและความมั�นคงของ
องคก์าร 2) กิตติพล  วฒันะธนชาติ, สมเกียรติ เลิศฤ
ทธิพงศ์ (2550) ได้วิจยัเรื� อง การศึกษาเปรียบเทียบ 
การจดัการองคค์วามรู้สาํหรับองคก์รธุรกิจชั�นนาํดา้น
ก า ร สื� อ ส า ร โทรคมนาคมขอ งประ เทศไทย 
ผลการวิจยัพบว่า ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ความเขา้ใจ
ในการดาํเนินงานขององคก์ารเป็นสิ�งที�สาํคญัมากต่อ
การบริหารจดัการองคก์รธุรกิจสื�อสารโทรคมนาคม  
            3. แนวคิดเกี�ยวกบัระบบการบริหารจดัการ
โดยมีวตัถุประสงค ์ ทฤษฎีที�สาํคญัในการวิจยัครั� งนี�  
คือ ทฤษฎีเกี�ยวกบัระบบการบริหารจดัการโดยมี
วตัถุประสงค ์ของ Peter F. Drucker (1992) ไดก้ล่าว
ว่า ทุกองค์การต้องมีเป้าหมาย เพื�อนําทางบุคคลที�
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บริหารงานองคก์าร ประสานเป้าหมายของพวกเขา
เขา้กบัเป้าหมายขององคก์ารและส่งเสริมการทาํงาน
เป็นทีม  ชี� ให้ เ ห็นความจํา เ ป็นของการกําหนด
เป้าหมายที�ชดัเจนเพื�อนาํองคก์ารไปสู่ความตอ้งการ   
            งานวิจัยที� เ กี� ยวข้องกับระบบการบริหาร
จดัการโดยมีวตัถุประสงค ์ มีผลต่อผลสัมฤทธิ� การ
ดาํเนินงานของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 
นํ� าฝน  มงคลลอ้ม (2552) ไดว้ิจยัเรื� อง หลกัและ
ทฤษฎีการบริหารโดยวตัถุประสงค ์ (Management 
By Objectives-- MBO)  ผลการวิจยัพบว่า  ระบบ 
“MBO” นั� น ถือว่าเป็นระบบการบริหารงานอย่าง
หนึ� งที�ไดมี้การผสมผสานหนา้ที�การบริหารทุกอย่าง
เขา้ดว้ยกนั เพราะ MBO นั�น มีความเกี�ยวพนักบัทุก
หนา้ที�การบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการบริหารและ
การควบคุมงาน  ซึ� งหน้าที�ของผู ้บริหาร  คือ  การ
กาํหนดเป้าหมาย การวางแผนปฏิบติังาน 
 
องค์ประกอบของตัวแปรที�ศึกษา 

  องคป์ระกอบตวัแปรที�จะทาํการศึกษาไดแ้ก่
ตวัแปรอิสระ  และตวัแปรตาม ดงันี�  
              ตัวแปรอิสระ(independent variables) 
ประกอบดว้ย   

(1) ระบบการจดัการประเมินผลแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard-BSC)ได้แก่ 1) การรับรู้                     
2) ความเขา้ใจ 3) ความสนใจ 4) การมีส่วนร่วม                 
5) ความสาํคญั 6) การนาํไปใช ้ 

(2) ระบบการเปรียบประยกุตเ์พื�อความเป็น
เลิศ (Benchmarking) ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ 2) ความ
เข้าใจ 3) ความสนใจ 4) การมีส่วนร่วม                       
5) ความ สาํคญั 6) การนาํไปใช ้ 

( 3 )  ร ะบบก า รบ ริ ห า ร จัด ก า ร โ ด ย มี
วตัถุประสงค ์ (Management by Objectives - MBO) 
ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ 2) ความเขา้ใจ 3) ความสนใจ                
4) การมีส่วนร่วม 5) ความสาํคญั 6) การนาํไปใช ้

ตวัแปรตาม (dependent variables) 
ประกอบดว้ย 

( 1 )  ผลสัมฤทธิ� ของระบบการจัดการ
ประเมินผลแบบสมดุล (BSC) ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเงิน 
2) ดา้นลูกคา้ 3) ดา้นกระบวนการภายใน 4) ดา้นการ
เรียนรู้และเติบโต  
  (2) ผลสมัฤทธิ� ของระบบการเปรียบประยกุต์
เพื�อความเป็นเลิศ (Benchmarking) ไดแ้ก่ 1) ดา้นการ
พฒันาเทคโนโลยเีพื�อเพิ�มศกัยภาพ 2) ความสามารถ
ในการให้บริการเมื�อเทียบกับคู่แข่ง 3) ด้าน
ความสามารถในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
  (3) ผลสัมฤทธิ� ของระบบการบริหารจดัการ
โดยมีวตัถุประสงค์ (MBO) ได้แก่ 1) ด้านรับรู้
เป้าหมายขององค์การ  2) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังานเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ              
3) การปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้ง และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ที�แสดงถึงองค์ประกอบของตวัแปรและสมมติฐาน
การวิจยั ดงัภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 องคป์ระกอบของตวัแปร สมมติฐานการวิจยั
และกรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
สมมติฐานในการวจัิย   

   สมมติฐานขอ้ที� 1 ระบบการจดัการประเมินผล
แบบสมดุลมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ� การดาํเนินงาน
ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (H1) 

   สมมติฐานขอ้ที� 2 ระบบการเปรียบประยกุตเ์พื�อ
ความเป็นเลิศ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ� การดาํเนินงาน
ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (H2) 
        สมมติฐานขอ้ที� 3 ระบบการบริหารจดัการโดยมี
วตัถุประสงค ์มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ� การดาํเนินงาน
ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (H3) 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
            การวิจัยนี� เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  โดยใช้
เทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรที�ศึกษาได้แก่  
ได้แก่ ผูบ้ริหารของธุรกิจบริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) ตําแหน่งบริหารตั� งแต่ระดับ  6 ขึ� นไป 
จาํนวน 2,859  คน (ขอ้มูลจากฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล  ณ วันที�  29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555)  กลุ่ม
ตวัอย่างที�เป็นผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) ตาํแหน่งบริหารตั�งแต่ระดบั 6 ขึ�นไป การ
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใชสู้ตรคาํนวณขนาด
ตวัอย่างโดยวิธียามาเน่  การสุ่มตวัอย่างประชากรใช้
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั�นตอน (multi-
stage sampling) โดยขั�นตอนที� 1 ใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบชั�นภูมิ (stratified random sampling) 
แบ่งระดบัตาํแหน่งบริหาร ขั�นตอนที� 2 ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่ง
เป็นระบบ (systematic random sampling) โดยสุ่ม
ตวัอย่างรหัสพนกังานจากระบบขอ้มูลพนกังานของ

ผลสัมฤทธิ�การดาํเนินงานของ
บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ผลสัมฤทธิ� ของระบบการ

จดัการประเมินผลแบบสมดุล
(Balanced  Scorecard--BSC) 

- ดา้นการเงิน 
- ดา้นลูกคา้ 
- ดา้นกระบวนการ

ภายใน 
- ดา้นการเรียนรู้และ

เติบโต  

ระบบการจัดการ
ประเมินผล 
แบบสมดุล 

(Balanced Scorecard) 
- การรับรู้ 
- ความเขา้ใจ 
- ความสนใจ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความสาํคญั 
- การนาํไปใช ้

 

การเปรียบประยุกต์เพื�อ
ความเป็นเลศิ  

(Benchmarking) 
- การรับรู้ 
- ความเขา้ใจ 
- ความสนใจ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความสาํคญั 
- การนาํไปใช ้

 

การบริหารจัดการโดยมี
วตัถุประสงค์ 

(Management by 
Objective) 

- การรับรู้ 
- ความเขา้ใจ 
- ความสนใจ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความสาํคญั 
- การนาํไปใช ้

 

ผลสัมฤทธิ�การดาํเนินงานของ
บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ผลสัมฤทธิ� ของการเปรียบ
ประยกุตเ์พื�อความเป็นเลิศ  
(Benchmarking) 
- การพฒันาเทคโนโลยี

เพื�อเพิ�มศกัยภาพ 
- ความสามารถในการ

ใหบ้ริการเมื�อเทียบกบั
คู่แข่ง 

 -       ความสามารถในการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์

ผลสัมฤทธิ�การดาํเนินงานของ
บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
ผลสัมฤทธิ� ของการบริหาร
จดัการโดยมีวตัถุประสงค ์
          (Management  by 
Objective-MBO) 
-     พนกังานรับรู้เป้าหมาย
ขององคก์ร 
-     พนกังานมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติังานเพื�อใหบ้รรลุ 
      วตัถุประสงคข์ององคก์ร 
-     การปฏิบติังานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
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บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้จํานวนตัวอย่าง 
รวมทั�งสิ�น 400 คน 
            เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม (questionnaire) ใช้สอบถามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) เป็นผูต้อบโดยตรง วิธีการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยั
เก็บรวบรวมแบบสอบถามที�สมบูรณ์มา 399 ชุด                  
(มีผูบ้ริหารไม่ไดต้อบแบบสอบถาม 1 คน) ระหว่าง
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555  - มีนาคม พ.ศ. 2555  

การหาคุณภาพของเครื� องมือ  โดยหาค่า
ความเที�ยงตรงจากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตามเทคนิค
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาํถามกับ
วตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence 
IOC) โดยนาํขอ้คาํถามที�มีค่า IOC มากกว่า 0.6 มาใช้
ในการวิจยั การหาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธิ� แอลฟาของครอนบาค (อา้ง
ถึงในกัลยา วานิชย์บัญชา, 2553 หน้า 35) ได้ค่า
สัมประสิทธิ� อัลฟา เท่ากับ 0.9 แสดงว่าเครื� องมือ
แบบสอบถามมีความน่าเชื�อถือสามารถนาํไปใช้ใน
การศึกษาได ้

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใช้ในการวิจยั 
สถิติที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่  ค่าความถี�  ร้อยละ  ค่าเฉลี�ยเลขคณิต  ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression)  

 
ผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
             1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ
46-55 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อายุการทาํงาน
ในองคก์ารมากกว่า 20 ปี มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 
30,001-40,000 บาท ตาํแหน่งบริหารระดบั 8-9 ส่วน
ใหญ่อยูใ่นหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

 2. กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัระบบ

การจัดการประเมินผลแบบสมดุลอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื�อพิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้น มี
ระดับความคิดเห็นด้านการรับทราบนโยบายของ
ผูบ้ริหารในการนาํระบบการประเมินผลแบบสมดุล 
(Balance Scorecard หรือ BSC) มาใชใ้นองคก์ารสูง
ที�สุดรองลงมาคือความเขา้ใจในระบบการจัดการ
องคก์ารโดยใช ้ BSC, การนาํระบบ BSC มาใชใ้น
หน่วยงานอย่างเหมาะสม, ความสนใจในการนํา
ระบบการจดัการองค์การด้วย BSC มาใช้ใน
หน่วยงาน, ผูบ้ริหารขององคก์ารให้ความสําคญัต่อ
การนาํ BSC มาใชใ้นการประเมินองคก์ารและการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการประเมินผล
องคก์ารโดยใช ้BSC ตามลาํดบั   
              3. กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัระบบ
การเปรียบประยกุตเ์พื�อความเป็นเลิศอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เมื�อพิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้น มี
ระดับความคิดเห็นด้านการรับทราบนโยบายของ
ผูบ้ริหารในการนาํระบบ Benchmarking มาใชใ้น
องค์การสูงที� สุด  รองลงมาคือ  การนําระบบการ
เปรียบประยุกตเ์พื�อความเป็นเลิศ (Benchmarking) 
มาใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม, ผูบ้ริหารของ
องคก์ารให้ความสาํคญัต่อการนาํ Benchmarking มา
ใช้ในการประเมินองค์การ, ความสนใจในการนํา
ระบบการจดัการองคก์ารดว้ย Benchmarking มาใช้
ในหน่วยงานของท่าน, ความเข้าใจในระบบการ
จดัการองคก์ารโดยใช ้Benchmarking และการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นการประเมินผล
องคก์ารโดยใช ้Benchmarking ตามลาํดบั 
               4. กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัระบบ
การบริหารจัดการโดยมีวตัถุประสงค์อยู่ในระดับ
ปานกลาง  เมื�อพิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละ
ดา้นมีระดบัความคิดเห็นดา้นการรับทราบนโยบาย
ของผูบ้ริหารในการนาํระบบ MBO มาใชใ้นองคก์าร
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สูงที�สุด รองลงมาคือ การนาํระบบการบริหารจดัการ
โดยมีวตัถุประสงค ์ (MBO) มาใชใ้นหน่วยงานอยา่ง
เหมาะสม, ผูบ้ริหารขององคก์ารให้ความสําคญัต่อ
การนํา MBO มาใช้ในการประเมินองค์การ, ความ
เขา้ใจในระบบการจดัการองคก์ารโดยใช้ MBO, 
ความสนใจ MBO มาใชใ้นหน่วยงานของท่าน และ 
การมี ส่วนร่วมในการแสดงความคิด เ ห็นการ
ประเมินผลองคก์ารโดยใช ้MBO ตามลาํดบั 
              5. กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที 
จํากัด  (มหาชน )  มีระดับความคิดเห็นเ กี� ยวกับ
ผลสัมฤทธิ� การดาํเนินงานของบริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) เกี�ยวกบัระบบการจดัการประเมินผลแบบ
สมดุลโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เ มื� อ
พิจารณาระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านคือ กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเฉลี�ยดา้นการเรียนรู้สูง
ที� สุ ด  รอ งล งม า คื อ  คว าม คิ ด เ ห็ น เ ฉ ลี� ย ด้ า น
กระบวนการภายใน ความคิดเห็นเฉลี�ยดา้นลูกคา้ 
ความคิดเห็นเฉลี�ยดา้นการเงิน ตามลาํดบั 
              6. กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที 
จํากัด  (มหาชน )  มีระดับความคิดเห็นเ กี� ยวกับ
ผลสัมฤทธิ� การดาํเนินงานของบริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) เกี�ยวกบัระบบการเปรียบประยุกต์เพื�อ
ความเป็นเลิศโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื�อ
พิจารณาระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านคือ กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเฉลี� ยด้านการนํา 
Benchmarking มาใช้ในองค์การทาํให้ผลการ
ดาํเนินงานขององค์การดีขึ�นสูงที�สุด รองลงมาคือ 
ความ คิด เ ห็น เฉ ลี� ย ด้ านองค์ก า ร มีก ารพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื�องเพื�อศกัยภาพที�เหนือกว่า
คู่แข่ง, ความคิดเห็นเฉลี�ยดา้นองคก์ารมีการวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
คู่แข่ง, ความคิดเห็นเฉลี�ยดา้นองคก์ารมีความสามารถ
ในการใหบ้ริการเมื�อเทียบกบัคู่แข่ง ตามลาํดบั 
               7. กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัระบบ

การบริหารจดัการโดยมีวตัถุประสงค ์โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  เมื�อพิจารณาระดับความ
คิดเห็นในแต่ละด้านคือ กลุ่มตวัอย่างมีระดับความ
คิดเห็นเฉลี�ยดา้นพนักงานในองคก์ารรับรู้เป้าหมาย
ขององคก์ารสูงที�สุด รองลงมาคือ ความคิดเห็นเฉลี�ย
ด้านองค์การมีวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้และเน้นที�
ผลลพัธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย, ความคิดเห็นเฉลี�ย
ด้านการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั� ง
องคก์าร, ความคิดเห็นเฉลี�ยดา้นพนกังานในองคก์าร
มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์าร,   ความคิดเห็นเฉลี�ยดา้นการนาํ MBO 
มาใชใ้นองคก์ารทาํใหผ้ลการดาํเนินงานขององคก์าร
ดีขึ�น ตามลาํดบั 
 
การอภิปรายผล 
         คุณลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง
ผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อาย ุ 46-55 ปี เนื�องจากปัจจุบนัอายเุฉลี�ย
ของพนักงานในองค์การ  ประมาณ  43 ปี  ทําให้
ตวัอยา่งที�สุ่มมีสัดส่วนของอายทีุ�สูง สาํเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที� สุด โดยพนักงานที� มีการ 
ศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรีได้ศึกษาต่อในภายหลังทั� ง
จากทุนส่วนตัวและทุนจากบริษัทฯ ทําให้มีผู ้จบ
ปริญญาตรีมากที�สุดและรองลงมาคือปริญญาโท 
พนกังานมีอายุการทาํงานในองคก์ารมากกว่า 20 ปี 
เนื�องจากการที�บริษทัฯ มีนโยบายในการรับพนกังาน
เฉพาะสาขาที�ขาดแคลนเท่านั�น ทาํให้พนักงานใน
องคก์ารมีอายกุารทาํงานสูง   
             ระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหารของบริษทั  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) เกี�ยวกับระบบการจัดการ
ประเมินผลแบบสมดุลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง เมื�อพิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้น
คือ  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านการ
รับทราบนโยบายของผูบ้ริหารในการนาํระบบ BSC 
มาใชใ้นองคก์ารสูงที�สุด ระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหาร
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ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เกี�ยวกบัระบบการ
เปรียบประยุกตเ์พื�อความเป็นเลิศโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  เมื�อพิจารณาระดบัความคิดเห็นใน
แต่ละดา้นคือ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นดา้น
การรับทราบนโยบายของผูบ้ริหารในการนาํระบบ 
Benchmarking มาใชใ้นองคก์ารสูงที�สุด  ระดบัความ
คิดเห็นผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
เกี�ยวกบัระบบการบริหารจดัการโดยมีวตัถุประสงค์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื�อพิจารณา
ระดบัความคิดเห็นในแต่ละด้านคือ กลุ่มตวัอย่างมี
ระดับความคิดเห็นด้านการรับทราบนโยบายของ
ผูบ้ริหารในการนาํระบบ MBO มาใชใ้นองคก์ารสูง
ที�สุด  

เนื�องจากผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีการรับทราบ
เกี�ยวกับการนําระบบการจัดการมาใช้ในองค์การ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวนา พงษภ์กัดี (2549) 
ที�ได้ศึกษาถึง ทศันคติของพนักงาน บริษทั ทีโอที 
จาํกัด (มหาชน) ต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน 
พบว่า ถ้าผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี�ยวกบัระบบการประเมินผลการปฏิบติังานระดบัสูง 
จะมีทศันคติปานกลางมากที�สุด ดังนั�น องค์การจึง
ควรหาวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในระบบการ
จดัการให้ผูบ้ริหาร เพื�อที�จะสามารถบริหารจดัการ
ร ะบบก า ร จัด ก า ร ให้ เ กิ ดปร ะ สิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อองคก์ารมากที�สุด  
             ระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหารของบริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ต่อผลสัมฤทธิ� การดาํเนินงาน
ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เกี�ยวกบัระบบการ
จดัการประเมินผลแบบสมดุลอยู่ในระดบัปานกลาง 
เมื�อพิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นคือ กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นเฉลี�ยดา้นการเรียนรู้สูง
ที�สุด ระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที 
จาํกัด (มหาชน) ต่อผลสัมฤทธิ� การดาํเนินงานของ
บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เกี�ยวกับระบบการ
เปรียบประยุกต์เพื�อความเป็นเลิศอยู่ในระดับปาน

กลาง  เมื�อพิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้น
คือ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเฉลี�ยดา้นการนาํ 
Benchmarking มาใช้ในองค์การทาํให้ผลการ
ดําเนินงานขององค์การดีขึ� นสูงที�สุด ระดับความ
คิดเห็นผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ต่อผลสัมฤทธิ� การดาํเนินงานของบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มห าชน )  เ กี� ย ว กับ ร ะบบก า ร จัด ก า ร โ ด ย มี
วตัถุประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง  เมื�อพิจารณา
ระดบัความคิดเห็นในแต่ละด้านคือ กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัความคิดเห็นเฉลี�ยดา้นพนกังานในองคก์ารรับรู้
เป้าหมายขององคก์ารสูงที�สุด ดงันั�น การที�องคก์าร
ใหค้วามสาํคญัในการหาแนวทางเพื�อใหผู้บ้ริหารและ
พนกังานมีส่วนร่วม และมีความเขา้ใจในระบบการ
จดัการที�องคก์ารนาํมาใชป้รับปรุงหรือเปลี�ยนแปลง
ระบบการจัดการที�นํามาใช้เพื�อให้เหมาะสมกับ
องคก์ารมากที�สุดและเพื�อเพิ�มขีดความสามารถและ
ศกัยภาพในการดาํเนินงานขององคก์าร 
             ขอ้คน้พบที�ว่า ระบบการจดัการประเมินผล
แบบสมดุลมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อตวัแปรตาม 
(ผลสัมฤทธิ� ของระบบการจัดการประเมินผลแบบ
สมดุล) ระบบการเปรียบประยกุตเ์พื�อความเป็นเลิศมี
อิทธิพลในทิศทางบวกต่อตวัแปรตาม (ผลสัมฤทธิ�
ของระบบการเปรียบประยุกต์เพื�อความเป็นเลิศ) 
ระบบการบริหารจดัการโดยมีวตัถุประสงคมี์อิทธิพล
ในทิศทางบวกต่อตวัแปรตาม (ผลสัมฤทธิ� ของระบบ
การบริหารจดัการโดยมีวตัถุประสงค)์  ผลสํารวจ
ระบบการจัดการองค์การที�มีผลต่อผลสัมฤทธิ� การ
ดํา เ นินงานของบริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน ) 
ดงักล่าว พบว่า ค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับปานกลาง ตาม
ความคิดเห็นของผู ้บริหารบริษัท  ทีโอที  จํากัด 
(มหาชน) แสดงว่า การนาํระบบการจดัการองคก์าร
มาใช้ในบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่บรรลุ
ตามเป้าประสงคที์�ตั�งไว ้ดงันั�น บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) จึงควรหาวิธีการสร้างความเขา้ใจให้เกิด
ขึ�นกบัผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซึ� ง
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อริสราภรณ์ เคหะ 
(2552) ที�ไดท้าํการศึกษาทศันคติของพนกังานที�มีต่อ
ระบบการบริหารจัดการเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มเชิง
เศรษฐศาสตร์ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
พบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อระบบงานมีผลต่อ
ทศันคติของพนกังาน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของจุฑามนสั เกิดอุดม (2551) ที�ไดท้าํการวิจยัเรื�อง 
การนาํแนวคิด Balanced Scorecard มาใชเ้พื�อวดัผล
การทํางานองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี 
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาท่าเตียน ที�
พบวา่ ธนาคารควรมีการถ่ายทอดสื�อสารการนาํ BSC 
มาประยกุตใ์ชใ้ห้พนกังานระดบัปฎิบติัเพื�อเพิ�มการมี
ความรู้ความเขา้ใจ ทั�งในเชิงวิชาการและการนาํไป
ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผูบ้ริหาร งานวิจยันี�สรุปไดว้่า การ
นาํระบบการบริหารจดัการองคก์ารมาใชก้บับริษทั 
ทีโอที จาํกัด (มหาชน) ผูบ้ริหารมีความสําคญัมาก
ที�สุดที�จะทาํให้องคก์ารประสบกบัความสําเร็จที�ได้
ตั�งเป้าประสงคไ์ว ้
 
ข้อเสนอแนะ  

จากงานวิจัยนี�   ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื�อให้เกิดผลสัมฤทธิ� ต่อการเพิ�มศกัยภาพ
ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และธุรกิจสื�อสาร
โทรคมนาคม  มีดงัต่อไปนี�      

   1. การที�ผู ้บริหารระดับสูงเห็นถึง
คว ามสํ าคัญและความจํา เ ป็น ที� จ ะต้อ ง มีก าร
เปลี�ยนแปลง เป็นผูส้นบัสนุนให้เกิดแนวทางหรือ
วิธีการใหม่ๆ ในการบริหาร โดยมุ่งเนน้การบริหารที�
มุ่งเนน้ผลงาน (Performance-Oriented)              

2. องคก์ารมีการนาํ Balanced Scorecard, 
Benchmarking, MBO มาใชเ้ป็นเครื�องมือในการ

สื� อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่สิ� งที� ทุกคนใน
องค์การสามารถเข้าใจได้และควรเผยแพร่ข้อมูล
เ กี� ยวกับระบบจัดการไปย ังผู ้ปฏิบัติงานระดับ
ปฏิบติัการให้มากขึ�น เป็นการเพิ�มขีดความสามารถ
ของผูบ้ริหารและเพิ�มการพฒันาขององคก์ารต่อไป                              
 3. องค์การจะใช้ BSC, Benchmarking, 
MBO เป็นเครื�องมือในการถ่ายทอดและแปลงกล
ยทุธ์ไปสู่ทุกระดบัและทุกส่วนขององคก์าร เพื�อให้
การจัดสรรทรัพยากรทั�วทั� งองค์การไปในทิศทาง
เ ดี ย ว กั น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ล ยุ ท ธ์         
             4. มีการใชร้ะบบในการจูงใจและใหร้างวลั 
เพื�อผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมที�สอดคลอ้งกบักลยทุธ์
ขององค์การ  มีกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกับพนักงานเพื�อให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามเป้าประสงค์
องคก์าร 
              5. เพื�อใหก้ารนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัมี
ความเชื�อมโยงกับงบประมาณอีก  โดยใช้ BSC, 
Benchmarking, MBO เป็นพื�นฐานสาํหรับระบบใน
การติดตาม ประเมินผล และรายงาน พร้อมทั�ง การ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบติังานใหม้ากยิ�งขึ�น 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
       ควรศึกษาระบบการจดัการอื�นที�เหมาะสม
กบัองค์การเช่น ระบบการบริหารคุณภาพโดยรวม 
(TQM) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบติังาน เช่น การศึกษาเกี�ยวกบัวิธีการควบคุม
และป้องกันความเสี� ยงจากการดํา เนินงานของ
องคก์าร 
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ชาวไทยในจงัหวดัปทุมธานี 
Behavior in Using Chinese Medicine Related to the Success Factor of Chinese Medicine 

among Thai Consumers in Pathum Thani Province1 
 

                                                                                                                                                                       Xiwen Luo*   

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ (1) สาํรวจคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคชาวไทย (2) สาํรวจปัจจยัที�ทาํใหย้าจีน
ประสบผลสาํเร็จในหมู่ผูบ้ริโภค (3) สาํรวจพฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภค (4) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใชย้าจีนกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคฯ (5) วิเคราะห์ความสาํพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใชย้าจีนกบั
ปัจจยัที�ทาํให้ยาจีนประสบผลสาํเร็จ  ประชากรเป็นเป็นผูบ้ริโภคชาวไทยที�ใชย้าจีน สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั�นตอน
ไดจ้าํนวน 350 คน   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาคือค่าความถี�ร้อยละและสถิติเชิงอนุมานคือสถิติ 
ไคสแควร์ ผลการวิจยัพบว่า (1) ผูบ้ริโภคชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-40 ปี สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพนกัศึกษา รายไดต่้อเดือน 5,001 – 15,000 บาท (2) ปัจจยัที�ทาํให้ยาจีนประสบผลสาํเร็จ 
คือ คุณสมบติัของยาจีนที�ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ (3) ผูบ้ริโภคชาวไทยนิยมใช้ยาแกไ้อชวนป็วยแป่ปีโหล่ว 
ประเภทยานํ� า ใชย้าจีนเป็นประจาํ ความถี�ของการซื�อยาจีน 1-3 ครั� งต่อเดือน ผูใ้ชย้าจีนที�ซื�อไปใชร่้วมกนัใน
ครอบครัว แหล่งที�ซื�อยาจีนเป็นร้านขายยา สาเหตุที�ใชย้าจีนเป็นครั� งแรกเป็นการทดลองใช ้ประสบการณ์ในการใช้
ยาจีนหกเดือนถึง 2 ปี จาํนวนชนิดของยาจีนที�เคยใชป้ระมาณ 2 ถึง 3 ชนิด จาํนวนที�จ่ายในการซื�อยาจีนประมาณ 
101-500 บาทต่อครั� ง แหล่งที�มาของยาจีนผลิตจากวตัถุดิบในไทยแต่ใชสู้ตรหรือตาํรับของจีน (4) คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าจีน (5) ปัจจยัของยาจีนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยที�ใชย้าจีน 

 
คาํสําคญั : พฤติกรรม ยาจีน ผูบ้ริโภคชาวไทย  
 
Abstract 

The purposes of this research on Thai consumers using Chinese medicine in Pathumthani Province were 
to analyze: the characteristics of Thai consumers; the success factor of Chinese medicine, the behavior in using 
Chinese medicine by Thai consumers, the relationship between the characteristics of Thai consumers and  
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193 193



behavior in using Chinese medicine, and the relationship between such success factor and behavior in using 
Chinese medicine.  Questionnaires were used to collect data from the sample group of 350 Thai consumers using 
Chinese medicine in Pathumthani Province. Statistics used in analyzing the data were frequency, percentage and 
Chi-square. The results showed that: majority of the respondents were 21-40 years old, married, held bachelor's 
degree and had monthly incomes of 5,001 - 15,000 baht;  the success factor of Chinese medicine is the fact that it 
is made from natural herbs; Thai consumers popularly used Chuanbei Pipa Gao for cough, bought medicine 
preferably in liquid form from drug stores for family daily use 1-3 times per month, spent 101 – 500 baht and had 
been using Chinese medicine for 6 months to 2 years; characteristics of Thai consumers using Chinese medicine 
were related to the behavior in using Chinese medicine; and there was correlation found between the success 
factor of Chinese medicine and the behavior in using Chinese medicine. 
 
Keywords: behavior, Chinese medicine, Thai consumers 
 
ความนํา 

ปัจจุบนัทั�วโลกไดใ้ห้ความสนใจในเรื�องการ
ใชย้าจากสมุนไพรเพื�อทดแทนการใชย้าแผนปัจจุบนั 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื�อลดค่าใชจ่้ายในการจดัซื�อ
ยาเพื�อการรักษาพยาบาลผูป่้วย และแกไ้ขปัญหาและ
กลุ่มอาการของโรคที�การแพทยแ์ผนปัจจุบนัยงัไม่
ครอบคลุม องค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุน
แนวคิดดงักล่าว และไดเ้รียกร้องให้ประเทศสมาชิก
ใหค้วามสนใจในการบูรณาการการแพทยด์ั�งเดิมและ
การแพทยท์างเลือกเขา้กบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัใน
ระบบสาธารณสุขของประเทศตามความเหมาะสม
กบัสภาพสังคมและสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั โดยนาํ
ข้อดีของแต่ละระบบมาใช้และชดเชยส่วนที� เป็น
ขอ้ดอ้ยของอีกระบบหนึ�ง ทาํใหเ้กิดรูปแบบการรักษา
สุขภาพแบบใหม่ เพื�อรับมือกับปัญหาท้าทายที�จะ
เกิดขึ�นในอนาคต เช่น การเพิ�มของประชากรสูงอาย ุ
โรคเรื� อรัง โรคอุบติัใหม่ต่าง ๆ และผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อนได ้ 

การแพทยแ์ผนจีน (traditional chinese 
medicine) ไดเ้ขา้มามีบทบาทร่วมกบัการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัและการแพทยแ์ผนไทยในการดูแลสุขภาพ
ของคนไทยมากว่า 700 ปี โดยมีหลักฐานปรากฏ
ตาํรับยาจีนในคมัภีร์พระโอสถของพระนารายณ์ ซึ� ง

รวบรวมตาํรับยาที�ใช้ในวงัหลวงของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช  และมีโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 
ซึ� ง เ ป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที� เ ปิดให้บ ริการ
การแพทยแ์ผนจีนตั�งแต่ พ.ศ. 2446 รวมทั�งสมาคม
แพทย์จีนในประเทศไทยได้ก่อตั� งเมื�อ พ.ศ. 2468 
นอกจากนี�  ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนเป็นศาสตร์หรือ
ความรู้จากต่างประเทศที�ไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาทาํ
การประกอบโรคศิลปะในประเทศไทย ตามมาตรา 
31 แห่งพระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 
2542 ต่อมามีการพฒันาศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนและ
มีมหาวิทยาลยัในประเทศไทยเปิดการเรียนการสอน
ในสาขาการแพทย์แผน จีน  และ เ มื� อ ว ัน ที�  22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบญัญติัการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ.2542  

ยาจีนเป็นสารประกอบประเภทยาที�ใชใ้นการ
ป้องกนั วินิจฉยัและรักษาโรคของแพทยแ์ผนโบราณ
จีน มาจากสมุนไพรธรรมชาติและผลิตภณัฑย์าแปร
รูป ซึ� งรวมทั�งยาที�มาจากพืช ยาที�มาจากสัตว ์ยาที�มา
จากแร่ธาตุและผลิตภณัฑย์าที�ไดจ้ากสารเคมีบางส่วน
กบัยาที�ผลิตจากสิ�งมีชีวิต เป็นตน้ การคิดคน้และการ
ประยุกต์ใช้ยาจีนในประเทศจีน มีประวติัมานาน
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หลายพนัปีแลว้ แต่คาํว่า “ยาจีน” เป็นคาํที�เกิดขึ�นใน
ภายหลังค่อนข้างมาก  หลังจากการแพทย์แผน
ตะวนัตกเผยแพร่เขา้สู่จีนแลว้ เพื�อแยกการแพทยส์อง
ประเภทออกจากกนั จึงไดมี้คาํวา่ “ยาจีน” เกิดขึ�น 

จากสถิติการนําเข้าพืชสมุนไพรของกรม
ศุลกากรใน ปี พ.ศ. 2546-2550 ประเทศไทยมีการ
นําเขา้สมุนไพรปีละไม่น้อยกว่า 20,000 เมตริกตนั 
มูลค่ากว่า 1,000 ลา้นบาท และมีแนวโนม้การนาํเขา้
เพิ�มขึ�นทุกปี ชนิดสมุนไพรที�มีสถิติการนาํเขา้ ไดแ้ก่ 
พริกไทย  วานิลลา  อบเชย  กานพลู  จันทน์ เทศ 
กระวาน เร่ว ยี�หร่า โป๊ยกั�ก เมล็ดผกัชี ชะเอมเทศ 
โสม เป็นตน้ สมุนไพรต่างๆ ที�ใช้ทาํยาซึ� งไม่มีสถิติ
ระบุชนิด และเครื�องเทศอื�น ๆ โดยสมุนไพรที�ใชท้าํ
ยานี� มีมูลค่าการนาํเขา้มากที�สุดถึง 1,088.18 ลา้นบาท
ในปี พ.ศ. 2550 แหล่งนาํเขา้สมุนไพรมาจากหลาย
ประ เทศ  โดย เฉพาะจากประ เทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน  ซึ� ง มีมากกว่า ร้อยละ  60 ของพืช
สมุนไพรที�ใช้เป็นยา  รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย 
และอินเดีย  

จากที�กล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ยาจีนเขา้มา
มีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของคนไทยเป็นเวลากว่า 
700 ปี ซึ� งในปัจจุบนัคนไทยมีความตอ้งการดูแล
สุขภาพดว้ยธรรมชาติบาํบดัมากขึ�น ทาํให้สมุนไพร
เป็นสิ�งที�ตอ้งการอยา่งสูงและยาจีน ซึ� งเป็นสมุนไพร
ประเภทหนึ� งที�มีการใช้แพร่หลายในประเทศไทย 
จากเหตุผลดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัที�ทาํ
ใหย้าจีนประสบความสาํเร็จในกลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทย 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื�อสํารวจคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคชาว
ไทยที�ใชย้าจีน  

2. เพื�อสํารวจปัจจยัที�ทาํให้ยาจีนประสบ
ผลสาํเร็จในหมู่ผูบ้ริโภค 

3. เพื�อสํารวจพฤติกรรมการใช้ยาจีนของ
ผูบ้ริโภค 

4. เพื�อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้ยาจีนของผู ้บริโภคชาวไทยกับ
คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค 

5. เพื�อวิเคราะห์ความสําพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้ยาจีนของผู ้บริโภคชาวไทยกับ
ปัจจยัที�ทาํใหย้าจีนประสบผลสาํเร็จในหมู่ผูบ้ริโภค 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

1. Kelvin Chan (2009) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยั
สาํคญัที�มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อยา
จีนของผูบ้ริโภคชาวฮ่องกง พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก
ซื�อยาจีนของผูบ้ริโภค และผลงานวิจยัของ Christian 
Lee (2011) ไดศึ้กษาเรื�อง เหตุผลที�มีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการเ ลือกซื� อยา จีนของผู ้บ ริโภค 
ชาวต่างชาติในเขตฮ่องกง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกซื�อยาจีนของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
เพศ สัญชาติ ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกซื�อยาจีนของผูบ้ริโภคด้านปัญหาในการใช้ยา
จีน  

2. Christian Lee (2011) ไดศึ้กษาเรื�อง เหตุผล
ที�มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีนของ
ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติในเขตฮ่องกง พบว่าปัจจยัที�ทาํ
ให้ยาจีนได้รับความนิยมส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีน ทั�งนี� ปัจจยัที�ทาํใหย้า
จีนได้รับความนิยมด้านเหตุผลการซื�อยาจีน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีนด้าน
จาํนวนเงินที�จ่ายในการซื�อยาจีนแต่ละครั� ง และไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีนด้าน
แหล่งที�ซื�อของยาจีน 

 3.  Kotler (2009) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคว่า การตดัสินใจของผูซื้�อไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆไดแ้ก่ อาย ุ
วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา ค่านิยมหรือคุณค่า เหตุจูงใจที�ทาํให้เกิด
การตัดสินใจในการซื� อ สินค้าและบริการว่ า มี
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จุดเริ� มตน้จากสิ�งกระตุน้ ที�ทาํให้เกิดความตอ้งการ 
สิ�งกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซื้�อจะ
ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซื้�อแลว้ก็จะมี
การตอบสนองของผูซื้�อ (Buyer’s response) สิ�ง
กระตุน้ อาจเกิดขึ�นเองในร่างกาย (inside stimulus) 
และ สิ� งกระตุน้จากภายนอก (outside stimulus) 
นกัการตลาดจึงตอ้งสนใจและจดัสิ�งกระตุน้ภายนอก
เพื�อให้ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ 

องคป์ระกอบตวัแปรที�จะทาํการศึกษาไดแ้ก่
ตวัแปรอิสระ  และตวัแปรตาม ดงันี�  

ตัวแปรอิสระ (independent variables) 
ประกอบดว้ย  

1 .  คุณลักษณะขอ งผู ้บ ริ โ ภคช า ว ไทย 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน เคยใชย้าจีนหรือไม่ 
  2. ปัจจยัที�ทาํให้ยาจีนประสบผลสาํเร็จใน
ประเทศไทย ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหย้า
จีนไดรั้บความนิยมในความคิดเห็นของผูบ้ริโภคชาว
ไทยอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ไม่มี
ผลขา้งเคียง ราคาสมเหตุสมผล เป็นภูมิปัญญาโบราณ
ที�สะสมมานานหลายร้อยหลายพนัปี หาซื�อได้
สะดวก เชื�อมั�นในคุณภาพ (2) ปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหย้า
จีนไดรั้บความนิยมในความคิดเห็นของผูบ้ริโภคชาว
ไทยอนัดบั 2 ไดแ้ก่ ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ไม่มี
ผลขา้งเคียง ราคาสมเหตุสมผล   เป็นภูมิปัญญา
โบราณที�สะสมมานานหลายร้อยหลายพนัปี หาซื�อ
ไดส้ะดวก เชื�อมั�นในคุณภาพ 

ตวัแปรตาม (dependent variables) พฤติกรรม
การใชย้าจีนของผูบ้ริโภคชาวไทย ประกอบดว้ย ชื�อ
ของยาจีนที�ใชเ้ป็นประจาํ ประเภทของยาจีน ลกัษณะ
ของการใชย้าจีน ความถี�ของซื�อยาจีน ผูใ้ชย้าจีนที�ซื�อ
ไป แหล่งที�ซื�อยาจีน สาเหตุที�ซื�อยาจีนเป็นครั� งแรก 
ประสบการณ์ในการใชย้าจีน จาํนวนชนิดของยาจีน
ที�เคยใช้ จาํนวนเงินที�จ่ายในแต่ละครั� งในการซื�อยา
จีน แหล่งที�มาของยาจีน 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้ง และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ที�แสดงถึงองค์ประกอบของตวัแปรและสมมติฐาน
การวิจยั ดงัภาพ 1 

 
        ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
                                                                    H1 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 องคป์ระกอบของตวัแปร สมมติฐานการวิจยั 
และกรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานในการวจัิย   

สมมติฐานที� 1 คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคชาว
ไทยมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้ยาจีนของ
ผูบ้ริโภคชาวไทย (H1) 

H1 

H2 

คุณลกัษณะของผู้บริโภคชาวไทย 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้
7. เคยใชย้าจีนหรือไม่ 

ปัจจยัที�ทําให้ยาจนีประสบผลสําเร็จ
ในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย 

 
1. ปัจจยัของยาจีนไดรั้บความนิยมที�
สาํคญัเป็น อนัดบั 1 ไดแ้ก่ ผลิตจาก
สมุนไพรธรรมชาติ ไม่มีผลขา้งเคียง 
ราคาสมเหตุสมผล   เป็นภูมิปัญญา
โบราณที�สะสมมานานหลายร้อย
หลายพนัปี หาซื�อไดส้ะดวก เชื�อมั�น
ในคุณภาพ 
2. ปัจจยัของยาจีนไดรั้บความนิยมที�
สาํคญัเป็นอนัดบั 2 ไดแ้ก่ ผลิตจาก
สมุนไพรธรรมชาติ ไม่มีผลขา้งเคียง 
ราคาสมเหตุสมผล   เป็นภูมิปัญญา
โบราณที�สะสมมานานหลายร้อย
หลายพนัปี หาซื�อไดส้ะดวก เชื�อมั�น
ในคุณภาพ 

พฤตกิรรมการใช้ยาจนีของ
ผู้บริโภคชาวไทย 

1. ชื�อของยาจีนที�ใชเ้ป็นประจาํ 
2. ประเภทยาจีน 
3. ลกัษณะของการใชย้าจีน 
4. ความถี�ของการซื�อยาจีน 
5. ผูใ้ชย้าจีนที�ซื�อไป 
6. แหล่งที�ซื�อของยาจีน 
7. สาเหตุที�ซื�อยาจีนเป็นครั� งแรก 
8. ประสบการณ์ในการใชย้าจีน 
9. จาํนวนชนิดของยาจีนที�เคยใช ้
10. จาํนวนเงินที�จ่ายในแต่ละ
ครั� งในการซื�อยาจีน 
11. แหล่งที�มาของยาจีน 
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จุดเริ� มตน้จากสิ�งกระตุน้ ที�ทาํให้เกิดความตอ้งการ 
สิ�งกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซื้�อจะ
ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซื้�อแลว้ก็จะมี
การตอบสนองของผูซื้�อ (Buyer’s response) สิ�ง
กระตุน้ อาจเกิดขึ�นเองในร่างกาย (inside stimulus) 
และ สิ� งกระตุน้จากภายนอก (outside stimulus) 
นกัการตลาดจึงตอ้งสนใจและจดัสิ�งกระตุน้ภายนอก
เพื�อให้ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ 

องคป์ระกอบตวัแปรที�จะทาํการศึกษาไดแ้ก่
ตวัแปรอิสระ  และตวัแปรตาม ดงันี�  

ตัวแปรอิสระ (independent variables) 
ประกอบดว้ย  

1 .  คุณลักษณะขอ งผู ้บ ริ โ ภคช า ว ไทย 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน เคยใชย้าจีนหรือไม่ 
  2. ปัจจยัที�ทาํให้ยาจีนประสบผลสาํเร็จใน
ประเทศไทย ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหย้า
จีนไดรั้บความนิยมในความคิดเห็นของผูบ้ริโภคชาว
ไทยอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ไม่มี
ผลขา้งเคียง ราคาสมเหตุสมผล เป็นภูมิปัญญาโบราณ
ที�สะสมมานานหลายร้อยหลายพนัปี หาซื�อได้
สะดวก เชื�อมั�นในคุณภาพ (2) ปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหย้า
จีนไดรั้บความนิยมในความคิดเห็นของผูบ้ริโภคชาว
ไทยอนัดบั 2 ไดแ้ก่ ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ไม่มี
ผลขา้งเคียง ราคาสมเหตุสมผล   เป็นภูมิปัญญา
โบราณที�สะสมมานานหลายร้อยหลายพนัปี หาซื�อ
ไดส้ะดวก เชื�อมั�นในคุณภาพ 

ตวัแปรตาม (dependent variables) พฤติกรรม
การใชย้าจีนของผูบ้ริโภคชาวไทย ประกอบดว้ย ชื�อ
ของยาจีนที�ใชเ้ป็นประจาํ ประเภทของยาจีน ลกัษณะ
ของการใชย้าจีน ความถี�ของซื�อยาจีน ผูใ้ชย้าจีนที�ซื�อ
ไป แหล่งที�ซื�อยาจีน สาเหตุที�ซื�อยาจีนเป็นครั� งแรก 
ประสบการณ์ในการใชย้าจีน จาํนวนชนิดของยาจีน
ที�เคยใช้ จาํนวนเงินที�จ่ายในแต่ละครั� งในการซื�อยา
จีน แหล่งที�มาของยาจีน 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้ง และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ที�แสดงถึงองค์ประกอบของตวัแปรและสมมติฐาน
การวิจยั ดงัภาพ 1 

 
        ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
                                                                    H1 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 องคป์ระกอบของตวัแปร สมมติฐานการวิจยั 
และกรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานในการวจัิย   

สมมติฐานที� 1 คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคชาว
ไทยมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้ยาจีนของ
ผูบ้ริโภคชาวไทย (H1) 

H1 

H2 

คุณลกัษณะของผู้บริโภคชาวไทย 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้
7. เคยใชย้าจีนหรือไม่ 

ปัจจยัที�ทําให้ยาจนีประสบผลสําเร็จ
ในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย 

 
1. ปัจจยัของยาจีนไดรั้บความนิยมที�
สาํคญัเป็น อนัดบั 1 ไดแ้ก่ ผลิตจาก
สมุนไพรธรรมชาติ ไม่มีผลขา้งเคียง 
ราคาสมเหตุสมผล   เป็นภูมิปัญญา
โบราณที�สะสมมานานหลายร้อย
หลายพนัปี หาซื�อไดส้ะดวก เชื�อมั�น
ในคุณภาพ 
2. ปัจจยัของยาจีนไดรั้บความนิยมที�
สาํคญัเป็นอนัดบั 2 ไดแ้ก่ ผลิตจาก
สมุนไพรธรรมชาติ ไม่มีผลขา้งเคียง 
ราคาสมเหตุสมผล   เป็นภูมิปัญญา
โบราณที�สะสมมานานหลายร้อย
หลายพนัปี หาซื�อไดส้ะดวก เชื�อมั�น
ในคุณภาพ 

พฤตกิรรมการใช้ยาจนีของ
ผู้บริโภคชาวไทย 

1. ชื�อของยาจีนที�ใชเ้ป็นประจาํ 
2. ประเภทยาจีน 
3. ลกัษณะของการใชย้าจีน 
4. ความถี�ของการซื�อยาจีน 
5. ผูใ้ชย้าจีนที�ซื�อไป 
6. แหล่งที�ซื�อของยาจีน 
7. สาเหตุที�ซื�อยาจีนเป็นครั� งแรก 
8. ประสบการณ์ในการใชย้าจีน 
9. จาํนวนชนิดของยาจีนที�เคยใช ้
10. จาํนวนเงินที�จ่ายในแต่ละ
ครั� งในการซื�อยาจีน 
11. แหล่งที�มาของยาจีน 
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สมมติฐานที� 2 ปัจจัยที�ทาํให้ยาจีนประสบ
ผลสําเร็จในหมู่ผูบ้ริโภคชาวไทยมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภคชาวไทย (H2) 

 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากรที�
ศึกษาครั� งนี� เ ป็นผู ้บริโภคชาวไทยที�ใช้ยาจีนใน
จงัหวดัปทุมธานี  
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ม
ตัวอย่าง  จากการคํานวณสูตรของ  W.G.cochran     
(อา้งถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ์, 2553) ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 
350 คน การสุ่มตวัอย่างประชากรใช้เทคนิคการสุ่ม
แบบหลายขั�นตอนโดยในขั�นที� 1 ใชว้ิธี stratified 
samplingโดยการรวบรวมรายชื�อร้านขายยาอยูใ่นแต่
ละเขตของจงัหวดัปทุมธานี (สํานกังานสาธารณสุข
จงัหวดัปทุมธานี, 2554) แบ่งร้านขายยาตามจาํนวน
อาํเภอในจงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ (1) เมืองปทุมธานี 
(2) คลองหลวง (3) ธญับุรี (4) หนองเสือ (5) ลาด
หลุมแกว้ (6) ลาํลูกกา (7) สามโคก  ขั�นที� 2 การสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) โดย
คดัเลือกรายชื�อร้านขายยาในแต่ละเขตออกมาเพียง 
10% ตามสัดส่วนร้านขายยาของแต่ละอาํเภอ ขั�นที� 3 
แจกแบบสอบถามแก่ผูม้าเขา้ร้านชื�อยา ทาํให้ไดจ้น
ครบจาํนวนตวัอย่าง 350 คน การหาคุณภาพของ
เครื�องมือเป็นการหาค่าความเที�ยงตรง การหาค่าความ
เที�ยงตรงโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตามเทคนิคการหา
ค่ า ดั ช นี ค ว า มสอดคล้อ ง ข อ ง ข้อ คํา ถ า ม กับ
วตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence 
IOC) โดยขอ้คาํถามมีค่า IOC มากกว่า 0.6 ทุกขอ้ 
(Ravinelli & Hambleton, อา้งถึงในสิทธิ�  ธีรสรณ์, 
2550) สถิติที�ใช้ในการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิง
พรรณนาได้แก่  ค่าความถี�  ร้อยละ  และสถิติเชิง
อนุมานไดแ้ก่ สถิติ Chi-square  
 

ผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 21-40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
เป็นระดบัปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-15,000 บาท และ
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยใชย้าจีน 

 2. ปัจจยัที�ทาํใหย้าจีนประสบผลสาํเร็จในหมู่
ผูบ้ริโภคชาวไทย พบว่า ปัจจยัที�สาํคญัที�สุดที�ทาํให้
ยาจีนไดรั้บความนิยมในความคิดเห็นของผูบ้ริโภค
ชาวไทยอนัดบั 1 และอนัดบั 2 คือ ผลิตจากสมุนไพร
ธรรมชาติ  

 3. พฤติกรรมการใช้ยาจีนของผูบ้ริโภคชาว
ไทย พบว่า ยาจีนส่วนใหญ่ที�ใชคื้อ ยาแกไ้อชวนป็วย
แป่ปีโหล่ว ประเภทของยาจีนที�ซื�อส่วนใหญ่เป็นยา
นํ� า ใชย้าจีนเป็นประจาํ ความถี�ของการซื�อยาจีน 1-3 
ครั� ง ต่อไตรมาส  ซื� อยาจีนไปเพื�อใช้ร่วมกันใน
ครอบครัว แหล่งที�ซื� อยาจีนเป็นร้านขายยา/คลินิก 
สาเหตุที�ใช้ยาจีนเป็นครั� งแรกเป็นการทดลองใช ้ 
ประสบการณ์ในการใชย้าจีนระหว่าง 6 เดือนถึงสอง
ปี จาํนวนชนิดของยาจีนที�เคยใช้ 2-3 ชนิด จาํนวน
เงินที�จ่ายซื�อยาจีนแต่ละครั� งอยูร่ะหวา่ง 101-500 บาท 
แหล่งที�มาของยาจีนผลิตจากวตัถุดิบในไทยแต่ใช้
สูตรหรือตาํรับของจีน 
 ผลการวิ เ คราะห์ อิท ธิพลของตัวแปร                   
(ผลการทดสอบสมมติฐาน) 
 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคชาวไทยกบัพฤติกรรมการ
ใชย้าจีนของผูบ้ริโภคชาวไทย พบวา่  
               1 .  ระดับการศึกษา  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภคชาวไทย ดา้นชื�อ
ของยาจีนที�ใชเ้ป็นประจาํ, ดา้นลกัษณะของการใชย้า
จีน , ดา้นความถี�ของการซื�อยาจีน, ดา้นผูใ้ชย้าจีนที�
ซื�อไป, ดา้นแหล่งที�ซื�อยาจีน, ดา้นแหล่งที�มาของยา
จีน 
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               2. อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้ยาจีนของผูบ้ริโภคชาวไทย ด้านประเภทยาจีน, 
ดา้นสาเหตุที�ใชย้าจีนครั� งแรก, ดา้นจาํนวนเงินที�จ่าย
แต่ละครั� งในการซื�อยาจีน 
 3. รายได้ต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ยาจีนของผูบ้ริโภคชาวไทย ด้าน
ประสบการณ์ในการใชย้าจีน, ดา้นจาํนวนชนิดของ
ยาจีนที�เคยใช ้
 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ที�ทาํใหย้าจีนประสบผลสาํเร็จกบัพฤติกรรมการใชย้า
จีนของผูบ้ริโภคชาวไทย พบวา่ 
              1. ปัจจยัของยาจีนที�ไดรั้บความนิยมที�สาํคญั
เป็นอนัดบั 1 มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้า
จีนของผูบ้ริโภคชาวไทย ดา้นแหล่งที�ซื�อยาจีน ดา้น
สาเหตุที�ใชย้าจีนเป็นครั� งแรก ดา้นประสบการณ์ใน
การใชย้าจีน ดา้นจาํนวนชนิดของยาจีนที�เคยใช ้ดา้น
จาํนวนเงินที�จ่ายแต่ละครั� งในการซื�อยาจีน 

2 .  ปัจจัยของยาจีนที�ได้รับความนิยมที�
สาํคญัเป็นอนัดบั 2 มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใชย้าจีนของผูบ้ริโภคชาวไทย ดา้นชื�อของยาจีน ดา้น
ประเภทของยาจีนที�ซื�อ ดา้นลกัษณะของการใชย้าจีน 
ดา้นความถี�ของการซื�อยาจีน ดา้นผูใ้ชย้าจีนที�ซื�อไป 
ดา้นแหล่งที�มาของยาจีน 
    
การอภิปรายผล 

คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคชาวไทย ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 21-40 ปี สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาเป็นระดบัปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษา รายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 
15,000 บาท และผู ้บริโภคส่วนใหญ่เคยใช้ยาจีน 
ผลงานวิจยัคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคชาวไทยดา้นเพศ 
อายุ สถานภาพ  ระดับ  การศึกษา  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Kelvin Chan (2009) ไดศึ้กษาเรื�อง 
ปัจจยัสาํคญัที�มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือก
ซื�อยาจีนของผูบ้ริโภคชาวฮ่องกง ผลการวิจยั พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่เป็น เพศ

หญิง อายุ 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ ลูกจ้าง รายได้ 25,000 
บาทขึ�นไป  

ผลงานวิจยัคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคชาวไทย
ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Christian Lee (2011) ไดศึ้กษาเรื� อง เหตุผลที�มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีนของ
ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติในเขตฮ่องกง พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อาย ุ 
30–40 ปี  สัญชาติอังกฤษ  สถานภาพโสด  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง รายได้ 25,000 
บาทขึ�นไป 

ปัจจัยที�ทาํให้ยาจีนประสบผลสําเร็จในหมู่
ผูบ้ริโภคชาวไทยคือ ปัจจัยของยาจีนที�ได้รับความ
นิยมที�สาํคญัเป็นอนัดบั 1 และ 2 ไดแ้ก่ การผลิตจาก
สมุนไพรธรรมชาติ ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
Christian Lee (2011) ที�ไดศึ้กษาเรื�อง เหตุผลที�มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีนของ
ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติในเขตฮ่องกง และพบว่า ปัจจยั
ที�ทาํให้ยาจีนได้รับความนิยมมากเป็นอนัดับ 1 คือ 
ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ และเหตุผลที�ซื�อยาจีน
มากเ ป็นอันดับ  2  คือ  เ ชื� อมั�นในคุณภาพ  และ
ประโยชน์ของยาจีน คือ ใช้แล้วจะหายจากโรคที�
เป็นอยู ่ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาวไทย พบว่า ยาจีน
ที�นิยมใช้คือ ยาแก้ไอชวนป็วยแป่ปีโหล่ว ประเภท
ของยาจีนเป็นยานํ� า ลักษณะของการใช้ยาจีนเป็น
ประจาํวนั ความถี�ของการซื�อยาจีนเป็น 1-3 ครั� งต่อ
เดือน ผูใ้ชย้าจีนที�ซื�อไปเป็นใชร่้วมกนัในครอบครัว 
แหล่งที�ซื�อยาจีนเป็นร้านขายยา สาเหตุที�ใชย้าจีนเป็น
ครั� งแรกเป็นทดลองใช ้ประสบการณ์ในการใชย้าจีน
เป็น 6 เดือนถึงสองปี จาํนวนชนิดของยาจีนที�เคยใช ้
2-3 ชนิด จาํนวนเงินที�จ่ายในแต่ละครั� งในการซื�อยา
จีนเป็น 101-500 บาท แหล่งที�มาของยาจีนเป็นผลิต
จากวตัถุดิบในไทยแต่ใช้สูตรหรือตาํรับของจีน ซึ� ง
ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั Christian Lee (2011) ที�ได้
ศึกษาเรื�อง เหตุผลที�มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
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เลือกซื�อยาจีนของผูบ้ริโภคชาวต่างชาติในเขตฮ่องกง 
และพบว่า พฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีนของผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของการยาจีน คือใชเ้ป็นประจาํ 
ความถี�ของการซื�อยาจีนคือ 1-3 ครั� งต่อเดือน ผูใ้ชย้า
จีนที�ซื�อไปคือเพื�อใชร่้วมกนัในครอบครัว แหล่งที�ซื�อ
ยาจีนคือร้านขายยา ประสบการณ์ในการใชย้าจีนคือ 
หกเดือนถึงสองปี จาํนวนชนิดของยาจีนที�เคยใชเ้ป็น
สองสามชนิด จาํนวนเงินที�จ่ายในการซื�อยาจีนในแต่
ละครั� งในการซื�อยาจีนเป็น 101-500 บาท ประเภทยา
จีนที�ซื�อคือยานํ� า ปัญหาในการใช้ยาจีน คือไม่เคยมี
ปัญหาในการใชย้าจีน  

ผลการวิจยัส่วนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาว
ไทยดา้นลกัษณะของการใชย้าจีน ความถี�ของการซื�อ
ยาจีน ผูใ้ชย้าจีนที�ซื�อไป แหล่งที�ซื�อยาจีน ประเภทยา
จีนที�ซื�อ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kelvin Chan 
(2009) ที�ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัสาํคญัที�มีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีนของผูบ้ริโภคชาว
ฮ่องกง และพบว่า พฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีนของ
ผูบ้ริโภคชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เป็น ลกัษณะของการ
ใช้ยาจีน คือใช้เป็นประจาํ ความถี�ของการซื�อยาจีน
คือ 1-3 ครั� งต่อเดือน ผูใ้ช้ยาจีนที�ซื� อไปคือเพื�อใช้
ร่วมกนัในครอบครัว แหล่งที�ซื�อยาจีนคือร้านขายยา 
ประสบการณ์ในการใช้ยา จีนคือมากกว่า  5  ปี 
ประเภทยาจีนที�ซื�อคือยานํ�า  

ผลการวิจยัส่วนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคชาว
ไทยดา้นประสบการณ์ในการใชย้าจีน ไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Kelvin Chan (2009) เนื�องจากกลุ่ม
ตวัอย่างของ Kelvin Chan คือ คนจีน และกลุ่ม
ตวัอย่างของผูว้ิจยัคือคนไทย มีค่านิยมและการรับรู้
เกี�ยวกบัยาจีนแตกต่างกนั 

คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคชาวไทยส่วนใหญ่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภค
ชาวไทย  คุณลักษณะของผู ้บริโภคชาวไทยด้าน
สถานภาพสมรส  อาชีพ  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภคชาวไทยดา้นชื�อ
ของยาจีนที�ใช้เป็นประจาํ คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค
ชาวไทยดา้นเคยใชย้าจีนหรือไม่ ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภคชาวไทยดา้น
ชื�อของยาจีนที�ใชเ้ป็นประจาํวนั ลกัษณะของการใช้
ยาจีน ผูใ้ชย้าจีนที�ซื�อไป จาํนวนชนิดของยาจีนที�เคย
ใช ้จาํนวนเงินที�จ่ายในการซื�อยาจีน แหล่งที�มาของยา
จีน ผลงานวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kelvin 
Chan (2009) ได้ศึกษาเรื� อง ปัจจัยสําคัญที�มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีนของ
ผูบ้ริโภคชาวฮ่องกง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อยา
จีนของผู ้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Christian Lee (2011) ไดศึ้กษาเรื� อง เหตุผลที�มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีนของ
ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติในเขตฮ่องกง ปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกซื�อยาจีนของผูบ้ริโภค นอกจากปัจจยัส่วน
บุคคลด้านเพศ  สัญชาติ  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีนของผูบ้ริโภคดา้นปัญหา
ในการใชย้าจีน  

คุ ณ ลั ก ษณ ะ ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ช า ว ไ ท ย มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภค
ชาวไทย ก็ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเกี�ยวกบัแนวคิด
เกี�ยวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ของ Kotler (2009) 
ที�ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factor) 
การตดัสินใจของผูซื้�อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วน
บุคคลของคนทางด้านต่างๆได้แก่ อายุ วงจรชีวิต
ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา 
ค่านิยมหรือคุณค่า  

ผลการวิจยัคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคชาวไทย
ดา้นสถานภาพการสมรส อาชีพ ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภคชาวไทยดา้น
ชื� อของยาจีนที� ใช้ เ ป็นประจํา  คุณลักษณะของ
ผู ้บริโภคชาวไทยด้านเคยใช้ยาจีนหรือไม่  ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภค
ชาวไทยด้านชื� อของยาจีนที� ใช้ เ ป็นประจํา  ไม่
สอดคล้องกับแนวคิดเ กี� ยวกับแนวคิดเ กี� ยวกับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคของ Kotler (2009) ส่วน
สถานภาพการสมรส อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัชื�อ
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ของยาจีนที�ใชเ้ป็นประจาํ เนื�องจากคนไทยมีความรู้
เกี�ยวกบัยาจีนมีขอ้จาํกดั และจาํนวนหมอชาวจีนใน
ประเทศไทยมีไม่มาก จึงไม่ค่อยมีหมอจีนเสนอแนะ
ความรู้ของยาจีนให้กบัคนไทย ทาํให้ความรู้เกี�ยวกบั
ยาจีนของคนไทยอยูใ่นระดบัไม่มาก คุณลกัษณะของ
ผู ้บริโภคชาวไทยด้านเคยใช้ยาจีนหรือไม่  ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภค
ชาวไทยดา้นชื�อของยาจีนที�ใชเ้ป็นประจาํ  

ลกัษณะของการใช้ยาจีน ผูใ้ช้ยาจีนที�ซื�อไป 
จาํนวนชนิดของยาจีนที�เคยใช ้จาํนวนเงินที�จ่ายในแต่
ละครั� งในการซื� อยาจีน แหล่งที�มาของยาจีน ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภค
ชาวไทย  ซึ� งไ ม่สอดคล้องกับแนวคิดเ กี� ยวกับ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคของ Kotler (2009) เนื�องจาก
คนไทยรู้สึกว่ายาจีนเป็นยาแผนโบราณน่าเชื�อถือ จึง
หาซื�อยาก  

ปัจจัยที�ทาํให้ยาจีนประสบผลสําเร็จในหมู่
ผูบ้ริโภคชาวไทยในดา้นปัจจยัของยาจีนไดรั้บความ
นิยมที�สําคญัเป็นอนัดบั 1 และอนัดบั 2  ส่วนใหญ่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชย้าจีนของผูบ้ริโภค
ชาวไทย ผลงานวิจยั สอดคลอ้งกบัแนวคิดเกี�ยวกบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคของ Kotler (2009)  ที�กล่าว
ไวว้่า เหตุจูงใจที�ทาํให้เกิดการตดัสินใจในการซื�อ
สินคา้และบริการวา่มีจุดเริ�มตน้จากสิ�งกระตุน้ที�ทาํให้
เกิดความตอ้งการ สิ�งกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึก
นึกคิดของผูซื้� อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ 
ของผูซื้�อแลว้ก็จะมีการตอบสนองของผูซื้�อ (Buyer’s 
response) สิ�งกระตุน้อาจเกิดขึ�นเองในร่างกาย (inside 
stimulus) และสิ�งกระตุน้จากภายนอก (outside 
stimulus) นักการตลาดจึงตอ้งสนใจและจัดสิ� ง
กระตุน้ภายนอกเพื�อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  และผลงานวิจัยส่วนใหญ่
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Christian Lee (2011) 
พบวา่ ปัจจยัที�ทาํใหย้าจีนไดรั้บความนิยมส่วนใหญ่มี
ความสมัพนัธ์พฤติกรรมการเลือกซื�อยาจีน  

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�   

จากงานวิจยัชื�อเรื�อง พฤติกรรมการใชย้าจีน
ที� มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที�ทําให้ยาจีนประสบ
ผลสาํเร็จในหมู่ผูบ้ริโภคชาวไทยในจงัหวดัปทุมธานี 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื�อใชป้ระโยชน์ในการทาํใหย้า
จีนประสบผลสาํเร็จในประเทศไทย ดงันี�  

1. ผูป้ระกอบการเกี�ยวกบัยาจีนควรจาํหน่าย
ยาจีนที� มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ราคาถูก  และให้
ความสาํคญักบัคุณลกัษณะของผูบ้ริโภค  

2. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั
ที�ทาํให้ยาจีนประสบผลสําเร็จในหมู่ผูบ้ริโภคชาว
ไทย ซึ� งผลงานวิจัยทาํให้ทราบว่า ปัจจัยของยาจีน
ได้รับความนิยมที�สําคัญก็ คือ  ยาจีนที�ผ ลิตจาก
สมุนไพรธรรมชาติ ควรขายยาจีนที�ลกัษณะผลิตจาก
สมุนไพรธรรมชาติมากที�สุด ให้ตรงกับความนิยม
และความตอ้งการกบัผูบ้ริโภค 

3. ผูป้ระกอบการควรหาวตัถุดิบสมุนไพร
ธรรมชาติที�ใช้ทาํยาจีนในประเทศไทย เพื�อลดการ
นาํเขา้ ลดตน้ทุนของยา  

4. นกัวิจยั นกัวิชาการ นกัศึกษา และบุคคลที�
สนใจต่างๆ สามารถใช้ผลการวิจยัเป็นแหล่งขอ้มูล
ในการศึกษาคน้ควา้และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การศึกษาขยายผลต่อไปในอนาคต  และยงัได้รับ
ความรู้เกี�ยวกบัยาจีนต่างๆ นาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้
ในการเลือกซื�อยาจีน 

5. ภาครัฐควรใหค้วามสาํคญัในการใหค้วามรู้
เรื�องยาจีนแก่ผูบ้ริโภค รวมถึงควบคุมการจดัจาํหน่าย
ใหถู้กตอ้ง 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการตลาดยาจีน
ของประเทศไทยกบัประเทศเพื�อนบา้น 

2. ควรศึกษาวิธีจดัจาํหน่ายยาจีน โดยใช้
วิ ธีการวิ เคราะห์ เชิงคุณภาพ  ด้วยเทคนิค  SWOT 
analysis หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการ
จดัจาํหน่ายยาจีนในประเทศไทย 
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3. ควรศึกษาแหล่งผลิตวตัถุดิบที�ใชผ้ลิตยา
จีนในประเทศไทยเพื�อทดแทนการนํา เข้าจาก

ต่างประเทศ 
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ความมุ่งหวงัของนักศึกษาจนีที�มาศึกษาต่อระดบับัณฑิตศึกษาในมหาวทิยาลยัของประเทศไทย 
Expectations of Chinese Students Studying in Universities in Thailand after Graduation1 
 

                                                                                                                                                                                           Yang Yefang * 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ (1) สํารวจปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจ และความมุ่งหวงัของนักศึกษาจีน            
(2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความมุ่งหวงัของนกัศึกษาจีน (3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัจูงใจกบัความมุ่งหวงัของนกัศึกษาจีน เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถาม  ประชากรคือนกัศึกษาจีนที�
ศึกษาในมหาวิทยาลยัของประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบดว้ย ค่าความถี� ร้อยละและสถิติทดสอบสมมติฐานประกอบดว้ย สถิติทดสอบไคสแควร์  ผลการวิจยัพบว่า 
(1) นักศึกษาจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี ศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ หลกัสูตรปริญญาตรี รายไดบิ้ดา
มารดาต่อเดือน 30,001-40,000 บาท อาชีพบิดามารดาเป็นนกัธุรกิจ ภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภาคใตข้องประเทศจีน พื�น
ฐานความรู้ที�ศึกษาในมหาวิทยาลยัประเทศจีนคือ สายวิทยาศาสตร์ (2) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สนใจเรียนภาษาไทย
ที�ประเทศจีนเพราะตอ้งการไดรั้บประสบการณ์จริงในประเทศไทย ปัจจยัที�เป็นแรงสนบัสนุนคือไดรั้บการผลกัดนั
สนบัสนุนจากบิดามารดา มีความมุ่งหวงัว่าเมื�อเรียนจบแลว้อาชีพที�อยากทาํมากที�สุดในประเทศไทยคือพนกังาน
บริษทัที�มีสาขาในประเทศจีน อาชีพที�อยากทาํมากที�สุดในประเทศจีนคือธุรกิจระหว่างประเทศ (3) ปัจจยัส่วน
บุคคลของนกัศึกษาจีนมีความสัมพนัธ์กบัความมุ่งหวงัจากการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัประเทศไทย (4) มูลเหตุจูง
ใจการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กับความมุ่งหวงัจากการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
ประเทศไทย 

 
คาํสําคญั : ความมุ่งหวงั, นกัศึกษาจีน, การศึกษา ประเทศไทย 
 
Abstract 
 The purposes of this research on Chinese students graduating from universities in Thailand were to 
analyze: the personal factors, incentive factors and expectations of Chinese students, the relationship between the 
personal factors and the expectations of the Chinese students, and the relationship of the incentive factors with 
the expectations of the Chinese students. Data were collected through questionnaires from 400 Chinese students 
who graduated from universities in Thailand. Statistics used for data analysis were frequency, percentage and  
 
 
 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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Chi-square. The results showed that: most of the Chinese students were female, aged were 21-25 years, took-up  
undergraduate course in business administration in private universities, parents were involved in business 
receiving monthly incomes of 30,001 - 40,000 baht, domicile in the southern part of China, and studied science in 
universities in China, the greatest incentive factors to study in universities in Thailand were to learn Thai 
language and to get real experience of staying in Thailand, the highest expectation from studying in universities 
in Thailand was the opportunity to work in Thailand after completing their studies preferably employment in 
international business companies with subsidiaries in China; the personal factors of the Chinese students were 
related to the expectations in studying in universities in Thailand; the incentive factor was related to their 
expectations. 
 
Keywords :  expectation, graduate, Chinese student 
 
ความนํา 

การศึกษามีความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตของมนุษย ์ นกัเรียน นกัศึกษาจาํนวน
มากที�สําเร็จการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในที�ใดที�สําเร็จ
การศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูงที�มุ่งศึกษาต่อ
ในระดบัอุดมศึกษา สถาบนัการศึกษาที�จดัตั�งขึ�นมา
ยอ่มมีภาระหนา้ที�หลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
สถาบนัอุดมศึกษานอกจากจะมีหน้าที�ในการผลิต
บณัฑิตและหน้าที�ในการศึกษาวิจัยเพื�อสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ทางวิชาการ บริการวิชาการแก่สังคม
และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  
    ขณะเดียวกันสังคมโลกได้มีการพฒันา
อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ การเมือง
และการศึกษา ในด้านการศึกษาทั�วทุกประเทศ
สามารถมีการเชื�อมโยงถึงกันได้ ทาํให้เกิดการ
แลกเปลี�ยนความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ สังคม
ประเทศจีนมีการพฒันาเป็นอย่างมากในช่วง 30 ปีที�
ผ่านมา เนื�องจากประเทศจีนมีการเปิดประเทศในปี 
พ.ศ. 2522 และไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้
โลกในปี พ.ศ.2544  ทาํใหป้ระเทศจีนมีการติดต่อกบั
นานาประเทศมากขึ�น และจีนเป็นประเทศที�มี
ประชากรมากที�สุดในโลก และมีผูที้�ตอ้งการไดรั้บ
การศึกษาเป็นจาํนวนมาก ระหว่างไทยและจีนมี
มิตรภาพอันยาวนานและได้มีการสร้างสัมพันธ์

ทางการทูตมากว่า 30 ปี อีกทั�งค่าใชจ่้ายในการศึกษา
ในประเทศไทยไม่สูงมาก ระยะทางระหว่างประเทศ
จีนและประเทศไทยสามารถเดินทางไดส้ะดวก  ทาํ
ให้นักศึกษาจีนสนใจมาเรียนที�ประเทศไทยมากขึ�น 
(ฮวาง หยวน, 2552, หนา้ 1) 
  ความตอ้งการในการศึกษาต่อต่างประเทศ
ของนกัศึกษาจีนก็คือ สามารถนาํความรู้ในการเรียน
นั�นมาประกอบอาชีพที�ตนเองตอ้งการ อีกทั�งการ
เรียนต่อต่างประเทศสามารถเพิ�มประสบการณ์ต่างๆ 
ให้กบันกัศึกษาและสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ไดอี้กดว้ย การศึกษาเริ�มมีความสาํคญัมากยิ�งขึ�นต่อ
การประกอบวิชาชีพ เนื�องจากประเทศจีนมีประชากร
มาก ทาํให้การแข่งขนัในการสมคัรเขา้ทาํงานสูง 
ส่งผลทาํใหมี้คนตกงานมากยิ�งขึ�น และนกัศึกษาที�จบ
ใหม่ไม่มีงานทาํ ซึ� งผลดงักล่าวทาํให้แต่ละบริษทัที�
ตอ้งการรับสมคัรพนกังานใหม่นั�นมีทางเลือกมากขึ�น 
เนื�องจากผูส้มัครงานเป็นจํานวนมาก คนที�มี
ประสิทธิภาพในการทาํงานสูง การศึกษาสูง และมี
ประสบการณ์จะไดรั้บการคดัเลือกก่อน นกัศึกษาจีน
ที�มาเรียนที�เมืองไทยและคนที�มาทาํธุรกิจที�ไทยยิ�ง
มากขึ�น เพื�อเพิ�มโอกาสและทางเลือกให้กบันกัศึกษา
จีนซึ� งต้องการมาศึกษาในไทย ผูว้ิจัยจึงสนใจที�จะ
ศึกษาถึงปัจจยัที�เป็นแรงจูงใจให้นกัศึกษาจีนเลือกมา
ศึกษาต่อเมืองไทย พฤติกรรมในการเลือกศึกษา 
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ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการศึกษาในเมืองไทย ตลอดจน
ความคาดหวังของพวกเขาเมื�อจบการศึกษาจาก
เมืองไทย ทั�งนี�  เพื�อที�จะเป็นประโยชน์ต่อผูที้�สนใจ
ศึกษาในเรื�องนี�  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา
จีน มูลเหตุจูงใจการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัประเทศ
ไทยและความมุ่งหวงัการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
ประเทศไทย 
 2. เพื�อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคลของนักศึกษาจีนกับความมุ่งหวังจาก
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัประเทศไทย 
 3.เพื� อวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ าง
มูล เหตุ จูงใจการศึกษาต่อกับความมุ่งหวังจาก
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัประเทศไทย 
 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  

1. ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาจีน 
สอด คล้องกับธนฉัตร แก้วใจเพชร (2552) ศึกษา
เรื�อง“การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลยัเอกชนของนักเรียนในจงัหวดัปทุม 
ธานี” 

2 .  ตัว แป รมู ล เ ห ตุ จู ง ใ จ ก า ร ศึ กษ า ใน
มหาวิทยาลยัของประเทศไทย ทฤษฎีที�สําคญัในการ
วิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ทฤษฎีของมาสโลว ์(Maslow, 2003) 
ให้ความหมายว่า ความต้องการทางร่างกาย ความ
ตอ้งการความปลอดภยัและมั�นคง ความตอ้งการดา้น
สังคม  ความต้องการการยกย่อง   ความต้องการ
ความสําเร็จในชีวิต งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัมูลเหตุจูง
ใจการศึกษา ได้แก่ สิงโต เพ็ชรไพโรจน์ (2548) 
ศึกษาเรื� อง “ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งในการตดัสินใจศึกษา
ต่อในโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ของนกัศึกษา 
สถาบนัราชภฏักลุ่มอีสานใต”้ ปัจจัยที�เกี�ยวขอ้งใน
การตดัสินใจศึกษาต่อโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์ของนกัศึกษา สถาบนัราชภฏักลุ่มอีสานใตม้าก
ที�สุด คือ ปัจจัยด้านบุคคล โดยมีปัจจัยที�สําคญั คือ 

ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้สูงขึ� น  เพื�อนํา
ความรู้ไปพฒันาความสามารถในการทาํงานที�ปฏิบติั
อยู่ เพื�อเป็นพื�นฐานในการศึกษาต่อระดบัสูง มีความ
สนใจการเรียนด้านนี� ตอ้งการความมั�นคงในหน้าที�
การงาน รองลงมา คือ ปัจจยัภายนอกสถาบนัราชภฏั 
เพื�อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที� มีคุณภาพ  เป็น
พลเมืองที�ดี เป็นบุคคลที�มีคุณค่าและเป็นที�ยอมรับ 
เพื�อปรับปรุงตนเองในดา้นเขา้สังคมใหดี้ขึ�น ตอ้งการ
ใหเ้ป็นที�ยอมรับของชุมชนประชาชนในทอ้งถิ�น และ
ปัจจยัภายในสถาบนัราชภฏันกัศึกษาตดัสินใจศึกษา
ต่อ สถาบนัตั�งอยูใ่นที�เหมาะสมในการเดินทางไปมา
สะดวก บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของสถาบนั
เอื�ออาํนวยต่อการศึกษา อาจารยผ์ูส้อนส่วนมากมี
ความรู้ความสามารถในวิชาที�สอน 

3 . ตัวแปรความมุ่ งหวังการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัของประเทศไทย ทฤษฎีที�สําคญัในการ
วิจยั ครั� งนี�  ไดแ้ก่ ทฤษฎีที� Victor H. Vroom (1994) 
งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งไดแ้ก่ฮวาง หยวน (2552) ศึกษา
เรื�อง “การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัย เอกชนของนัก ศึกษา จีน” พบว่ า 
พฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชนของนักศึกษาจีน นักศึกษามี
พฤติกรรมการเลือกศึกษาต่ออยูใ่นระดบัมาก โดยให้
ความสําคัญมากกับความคาดหวังในการศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน  รองลงมามีความกังวลใน
การศึกษาต่อ 

4. ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาจีนมี
ความสัมพันธ์กับความมุ่งหวังจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลยัประเทศไทยผลงานวิจยัของ Tian Rong 
(2011) ศึกษาเรื�อง “ความคาดหวงัของนกัศึกษาจีนที�
รั ฐ บ า ล จี น ส่ ง ม า เ รี ย น ร ะ ดับ ป ริ ญญ า ต รี ใ น
มหาวิทยาลยัของสหรัฐอเมริกา” พบว่า ดา้นสถานที�
ทาํงาน ดา้นอาชีพที�อยากทาํมากที�สุดในประเทศไทย 
ด้านอาชีพที�อยากทาํมากที�สุดในประเทศจีน ด้าน
โอกาสการทาํงาน ดา้นปัจจยัการตดัสินใจทาํงานใน
ประเทศไทย ดา้นสิ�งที�ประทบัใจมากที�สุดในประเทศ
ไทย  
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5. ตวัแปรมูลเหตุจูงใจการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กับ
ความมุ่งหวงัจากการศึกษาในมหาวิทยาลยัประเทศ
ไทยผลงานวิจยัของ Tian Rong (2011) ศึกษาเรื�อง 
“ความคาดหวงัของนักศึกษาจีนที�รัฐบาลจีนส่งมา
เ รี ยนระดับป ริญญาต รี ในมหาวิ ท ย าลัย ขอ ง
สหรัฐอเมริกา” Hou Chuang (2010) ศึกษาเรื�อง 
ความคาดหวงัของนักศึกษาจีนตดัสินใจเลือกศึกษา
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของประเทศเวียดนาม  
 องคป์ระกอบตวัแปรที�จะทาํการศึกษาไดแ้ก่ 
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงันี�  
 ตวัแปรอิสระ(independent variables) 
ประกอบดว้ย  
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลผูที้�มาศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาในประเทศไทย   ได้แก่  เพศ  อาย ุ
หลักสูตรที� ศึกษา สาขาวิชาที� ศึกษาประเภทของ
สถาบันการศึกษา รายได้ของบิดามารดาต่อเดือน 
อาชีพของบิดามารดา ภูมิลาํเนาในประเทศจีน พื�น
ฐานความรู้ก่อนเขา้ศึกษาที�มหาวิทยาลยัในประเทศ
จีน ระยะเวลาที�ไดเ้ป็นนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี
ในประเทศจีน และประสบการณ์ของการทาํงานใน
ประเทศไทย  
 2. มูลเหตุจูงใจการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
ประเทศไทย ประกอบดว้ย ความสนใจการศึกษาต่อ
ในประเทศไทย ปัจจยัแรงสนบัสนุน ประสบการณ์
ในประเทศไทย แหล่งเงินทุนที�ใช้ในการศึกษาใน
ประเทศไทย 
 ตวัแปรตาม(dependent variables) ไดแ้ก่
คว าม มุ่ งหวัง จ ากก าร ศึ กษา ในประ เทศไทย  
ประกอบด้วย สถานที�ทาํงาน อาชีพที�อยากทาํมาก
ที�สุดในประเทศไทย อาชีพที�อยากทาํมากที�สุดใน
ประเทศจีน  ดา้นรายได ้ โอกาสการทาํงาน  ค่าครอง
ชีพในประเทศไทย   ปัจจัย ที� มี อิทธิพลในการ
ตัดสินใจทํางานในประเทศไทยประสบการณ์ใน
ประเทศไทยช่วยตดัสินใจสิ�งที�ประทบัใจมากที�สุดใน
ประเทศไทยความสนใจเรียนระดบัปริญญาโท 
 

กรอบแนวคดิการวจัิย 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้ง และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ที�แสดงถึงองคป์ระกอบของตวัแปรและสมมติฐาน
การวิจยั ดงัภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 องคป์ระกอบของตวัแปรและสมมติฐาน 
การวิจยั 

 
สมมติฐานในการวจัิย 

สมมติฐานที� 1: ปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักศึกษาจีนมีความสัมพันธ์กับความมุ่งหวังจาก
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัของประเทศไทย (H1) 

สมมติฐานที� 2: มูลเหตุจูงใจการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลยัประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัความ
มุ่งหวงัจากการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัประเทศไทย 
(H2) 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจัยนี� เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้
เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณประชากรที�ศึกษาได้แก่
นักศึกษาจีนที�มาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลยัของประเทศไทย 4 แห่ง ในปี พ.ศ. 2555 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่ม
ตวัอยา่งจากการคาํนวณจาํนวนตวัอยา่งจากนกัศึกษา
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จีนที�มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัของประเทศไทย 4 
แห่ง โดยใชสู้ตรคาํนวณขนาดตวัอยา่ง จากตาราง 
ยามาเน่ (Yamane อา้งถึงใน ยทุธ ไกยวรรณณ์, 2553, 
หน้า122) ใช้เทคนิคการสุ่มแบบ 2 ขั�นตอน (two 
stage random) โดยขั�นที� 1 ใชว้ิธีการสุ่มแบบชั�นภูมิ 
(stratified random sampling) แบ่งมหาวิทยาลยัของ
ประเทศไทยเป็น 2 กลุ่ม และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบง่าย (simple random sampling) ไดจ้าํนวน
ตวัอยา่งรวมทั�งสิ�น 400 คน 

เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ
แบบสอบถาม (questionnaire) ใช้สอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาจีนที� เ รียนมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามที�
สมบูรณ์มาจนครบ 400 ชุด ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ.2555 ถึงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2555 

การหาคุณภาพของเครื� องมือ ผูว้ิจัยได้ทาํ
การหาค่าความเที�ยงตรงของแบบสอบถาม ดว้ยการ
ทดสอบคุณภาพ เค รื� อ ง มือแบบสอบถามจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตามเทคนิคการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์  ( Index of 
Item Objective Congruence--IOC) โดยขอ้คาํถามมี
ค่า IOC มากกว่า 0.6 ทุกขอ้ เครื�องมือมีความถูกตอ้ง
เที�ยงตรงเชิงเนื�อหา 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใชใ้นการวิจยั 
ส ถิ ติ ที� ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย คื อ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร รณน า 
ประกอบด้วย ค่าความถี�  ร้อยละ และใช้สถิติเชิง
อนุมานประกอบดว้ย Chi-square 
 
ผลการวจัิย 
 ตอนที� 1 ผลการสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของ
นั ก ศึ กษ า จี น  มู ล เ ห ตุ จู ง ใ จ ก า ร ศึ กษ า ต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยประเทศไทย  และความมุ่งหวังจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลยัประเทศไทย  
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาจีนของ
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจีน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จาํนวน 214 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.5 อาย ุ 21-25 ปี 
จาํนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 หลกัสูตรที�ศึกษา

คือ ปริญญาตรี จาํนวน 362 คิดเป็น ร้อยละ 90.5 
สาขาวิชาที�ศึกษาคือ บริหารธุรกิจ จาํนวน 184 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.0 เรียนที�มหาวิทยาลยัเอกชน 
จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รายไดบิ้ดา
มารดาต่อเดือน30,001-40,000 บาท จาํนวน 115 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.8 อาชีพบิดามารดาเป็นนกัธุรกิจ 
จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 ภูมิลาํเนาใน
ประเทศจีนอยูภ่าคใต ้จาํนวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.0 พื�นความรู้ที�ศึกษาในมหาวิทยาลยัประเทศจีน
คือ สายวิทยาศาสตร์ จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.0  ระยะเวลาที�ศึกษาระดบัปริญญาตรีในประเทศ
จีนมากกว่า 1 ปี จาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5  
ประสบการณ์การทํางานในประเทศไทยไม่เกิน                 
3 เดือน จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 
 2. มูลเหตุจูงใจการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ส่ ว น ใ ห ญ่ 
ปร ะกอบด้ ว ย  คว ามสนใ จก า ร ศึ กษ าต่ อ ใน
มหาวิทยาลยัประเทศไทยคือ การเรียนภาษาไทยที�
ประเทศจีนทําให้อยากมาใช้ภาษาไทยเพื�อเป็น
ประสบการณ์จริง จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.0 แรงสนบัสนุน ปัจจยัอนัดบัที� 1 คือไดรั้บการ
ผลกัดนัสนบัสนุนจากบิดา-มารดา จาํนวน 176 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.0 ปัจจยัอนัดบัที� 2 คือ อยากได้
ประสบการณ์จากต่างแดน จาํนวน 102 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 25.5 แหล่งเงินทุนที�ใชใ้นการศึกษาจากบิดา
มารดา จาํนวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91.03 
 3. ความมุ่งหวงัจากการศึกษาในประเทศ
ไทยของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เมื�อเรียนจบแลว้ ถา้มี 
โอกาสจะทาํงานที�ประเทศไทย จาํนวน 199 คน                      
คิดเป็นร้อยละ 49.8 อาชีพที�อยากทาํมากที�สุดใน
ประเทศไทย  คือ  พนักงานบริษัทที� มีสาขาในจีน  
จาํนวน 126 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.5 อาชีพที�อยากทาํ
มากที� สุดในประเทศจีน  คือ  ธุรกิจบริการติดต่อ
ระหว่างประเทศ จาํนวน 129 คน  คิดเป็นร้อยละ 
32.3 ด้านรายได้ในประเทศไทยเท่ากับจีน จาํนวน 
196 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.0 โอกาสในการทาํงานใน
ประเทศไทยเท่ากบัจีน จาํนวน 194 คน  คิดเป็นร้อย
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ละ 48.4 ค่าครองชีพในประเทศไทยเท่ากับจีน 
จาํนวน 181 คน  คิดเป็นร้อยละ45.2 ปัจจยัอนัดบั 1 ที�
มีอิทธิพลในการตดัสินใจทาํงานในประเทศไทย คือ 
มีงานรองรับอยู่ที�ประเทศไทย จาํนวน 138 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.5 ปัจจยัอนัดบั 2 ที�มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจทํางานในประเทศไทย  คือ  ชอบชีวิต
เมืองไทย จาํนวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.3 สิ�งที�
ประทบัใจมากที�สุดในประเทศไทย คือ อุปนิสัยที�
เป็นมิตรของคนไทย จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.8 ความสนใจ เ รี ยนระดับป ริญญาโทคณะ
บริหารธุรกิจ จาํนวน 287 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.8 
 ตอนที� 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปร (ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที� 1) 
   ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ของนกัศึกษาจีนกบัความมุ่งหวงัจากการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัประเทศไทย พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
ของนกัศึกษาจีนมีความสัมพนัธ์กบัความมุ่งหวงัจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลยัประเทศไทย ดา้นสถานที�
ทาํงาน ได้แก่ อาชีพบิดามารดาเป็นนักธุรกิจ, ด้าน
อาชีพที�อยากทาํงานที�สุดในประเทศไทยไดแ้ก่ อาย ุ
21-25 ปี, ดา้นอาชีพที�อยากทาํงานที�สุดในประเทศ
จีน ไดแ้ก่ รายไดบิ้ดามารดา  30,001-40,000 บาท, 
ดา้นรายไดใ้นประเทศไทยไดแ้ก่ อาย ุ21-25 ปี, ดา้น
โอกาสการทาํงานในประเทศไทย ไดแ้ก่ อายุ 21-25 
ปี, ดา้นค่าครองชีพในประเทศไทย ไดแ้ก่ สาขาวิชาที�
ศึกษาบริหารธุรกิจ, ดา้นปัจจยัอนัดบั 1 ที�มีอิทธิพล
ในการตดัสินใจทาํงานในประเทศไทย ไดแ้ก่ อาชีพ
บิดามารดาเป็นนักธุรกิจ, ด้านปัจจัยอันดับ 2 ที� มี
อิทธิพลในการตดัสินใจทาํงานในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
สาขาวิชาที�ศึกษา, ด้านสิ�งที�ประทบัใจมากที�สุดใน
ประเทศไทย ได้แก่ อาชีพบิดามารดาเป็นนักธุรกิจ
ด้านความสนใจเ รี ยนระดับปริญญาโท  ได้แ ก่
สาขาวิชาที�ศึกษาบริหารธุรกิจ 
 ตอนที� 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตั ว แ ป ร (ผ ล ก า ร ท ด ส อบสมม ติ ฐ า น ข้ อ ที� 2) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างมูลเหตุจูงใจการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยประเทศไทยกับความมุ่งหวังจาก

การศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัประเทศไทย พบว่า 
มูลเหตุจูงใจการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยประเทศ
ไทยมีความสัมพนัธ์กบัความมุ่งหวงัจากการศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลยัประเทศไทย ดา้นสถานที�ทาํงาน
ไดแ้ก่ ปัจจยัอนัดบั 1 แรงสนบัสนุนคือ ไดรั้บการ
ผลกัดนัสนบัสนุนจากบิดามารดา ดา้นอาชีพที�อยาก
ทํางานที� สุดในประเทศไทยได้แก่  ความสนใจ
การศึกษาต่อในประเทศไทยคือเรียนภาษาไทยที�
ประ เทศจีนทํา ให้อยากใช้ภ าษาไทย เพื� อ เ ป็น
ประสบการณ์จริง ดา้นอาชีพที�อยากทาํงานที�สุดใน
ประเทศจีนไดแ้ก่ ปัจจยัอนัดบั 2 แรงสนบัสนุน คือ
อยากได้ประสบการณ์จากต่างแดน ด้านรายได้ใน
ประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยั1 แรงสนบัสนุน คือ ไดรั้บ
การผลักดันสนับสนุนจากบิดามารดา ด้านโอกาส
การทํางานในประเทศไทยได้แ ก่  ความสนใจ
การศึกษาต่อในประเทศไทยคือ เรียนภาษาไทยที�
เมืองจีนทาํให้อยากใชภ้าษาไทยในประเทศไทยเพื�อ
ประสบการณ์จริง ด้านค่าครองชีพในประเทศไทย
ได้แก่ ปัจจัยอนัดับ 1 แรงสนับสนุน คือ ได้รับการ
ผลกัดนัสนบัสนุนจากบิดามารดา ดา้นปัจจยัอนัดบั 1 
ที�มีอิทธิพลในการตดัสินใจทาํงานในประเทศไทย
ไดแ้ก่ ปัจจยัอนัดบั 2 แรงสนับสนุน คืออยากได้
ประสบการณ์จากต่างแดนด้านปัจจัยอันดับ 2 ที�มี
อิทธิพลในการตดัสินใจทาํงานในประเทศไทย ไดแ้ก่ 
ปัจจัยอนัดับ 2 แรงสนับสนุน คือ อยากได้
ประสบการณ์จากต่างแดน  ดา้นสิ�งที�ประทบัใจมาก
ที�สุดในประเทศไทยไดแ้ก่ ปัจจยั 2 แรงสนบัสนุน 
คืออยากได้ประสบการณ์จากต่างแดน ด้านความ
สนใจเรียนระดบัปริญญาโทไดแ้ก่ แหล่งเงินทุนที�ใช้
ในการศึกษาจากบิดามารดา 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยั  มีประเดน็ที�น่าสนใจนาํมา
อภิปรายดงันี�   

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาจีน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพนักศึกษา อายุ 21-25 ปี 
หลักสูตรที�ศึกษาคือ ปริญญาตรี สาขาวิชาที�ศึกษา
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บริหารธุรกิจ เรียนที�มหาวิทยาลยัเอกชน รายไดบิ้ดา
มารดาต่อเดือน 30,001-40,000 บาท อาชีพที�บิดา
มารดาเป็นนักธุรกิจ  ภูมิลําเนาอยู่ทางภาคใต้ใน
ประเทศจีน พื�นฐานความรู้ที�ศึกษาในมหาวิทยาลยั
ประเทศจีนคือสายวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาที�ศึกษา
ระดับปริญญาตรีในประ เทศจีนมากกว่ า  1  ปี  
ประสบการณ์การทาํงานในประเทศไทยไม่เกิน 3 
เดือน ซึ� งสอดคลอ้งกบั  ธนฉตัร แกว้ใจเพชร (2552) 
ศึกษาเรื� อง “การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
บณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนของนกัเรียนใน
จงัหวดัปทุมธานี” ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัส่วน
บุคคลของนกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ 
21– 25 ปี รายไดต่้อเดือนที�ไดรั้บ 3,001- 5,000 บาท 
สถาบนัที�กาํลงัศึกษาปัจจุบนัคือ สถาบนัการศึกษา
เอกชน  

มูลเหตุจูงใจการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
ประเทศไทย  ด้านความสนใจการศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัของประเทศไทยคือ เรียนภาษาไทยที�
ประเทศจีนทาํให้อยากใช้ภาษาไทยในประเทศไทย
เพื�อประสบการณ์จริง  คิดเป็นร้อยละ 68.0 ปัจจัย
อันดับ  1 แรงสนับสนุน  คือได้รับการผลักดัน
สนบัสนุนจากบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 44.0 ปัจจยั 
2 แรงสนับสนุนคือ อยากได้ประสบการณ์จากต่าง
แดน  คิด เ ป็นร้อยละ25.5 แหล่ง เ งินทุนที� ใช้ใน
การศึกษาจากบิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 91.0 ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัสิงโต เพช็รไพโรจน์ (2548) ศึกษาเรื�อง 
“ปัจจัยที� เ กี� ยวข้องในการตัดสินใจศึกษาต่อใน
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ของนักศึกษา 
สถาบนัราชภฏักลุ่มอีสานใต”้ ปัจจัยที�เกี�ยวขอ้งใน
การตดัสินใจศึกษาต่อโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์ของนกัศึกษา สถาบนัราชภฏักลุ่มอีสานใต ้มาก
ที�สุด คือ ปัจจัยด้านบุคคล โดยมีปัจจัยที�สําคญั คือ 
ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้สูงขึ� น  เพื�อนํา
ความรู้ไปพฒันาความสามารถในการทาํงานที�ปฏิบติั
อยู่ เพื�อเป็นพื�นฐานในการศึกษาต่อระดบัสูง มีความ
สนใจการเรียนด้านนี� ตอ้งการความมั�นคงในหน้าที�
การงาน รองลงมา คือ ปัจจยัภายนอกสถาบนัราชภฏั 

เพื�อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที� มีคุณภาพ  เป็น
พลเมืองที�ดี เป็นบุคคลที�มีคุณค่าและเป็นที�ยอมรับ 
เพื�อปรับปรุงตนเองในดา้นเขา้สังคมใหดี้ขึ�น ตอ้งการ
ใหเ้ป็นที�ยอมรับของชุมชนประชาชนในทอ้งถิ�น และ
ปัจจยัภายในสถาบนัราชภฏันกัศึกษาตดัสินใจศึกษา
ต่อ สถาบนัตั�งอยูใ่นที�เหมาะสมในการเดินทางไปมา
สะดวก บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของสถาบนั
เอื�ออาํนวยต่อการศึกษา อาจารยผ์ูส้อนส่วนมากมี
ความรู้ความสามารถในวิชาที�สอน 

ความมุ่งหวงัจากการศึกษาในประเทศไทย 
ดา้นเมื�อเรียนจบแลว้ถา้มีโอกาสจะทาํงานที�ประเทศ
ไทย อาชีพที�อยากทาํมากที�สุดในประเทศไทยคือ 
พนกังานบริษทัที�มีสาขาในจีน อาชีพที�อยากทาํมาก
ที�สุดในประเทศจีนคือ ธุรกิจบริการติดต่อระหว่าง
ประเทศ ด้านรายได้ในประเทศไทยโอกาสในการ
ทํางาน  และค่าครองชีพในประเทศไทยก็เท่ากับ
ประเทศจีน ปัจจยัอนัดบั 1 ที�มีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจทาํงานในประเทศไทย คือ มีงานรองรับอยูที่�
ประเทศไทย  ปัจจยัอนัดบั 2 ที�มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจทํางานในประเทศไทย  คือ  ชอบชีวิต
เมืองไทย สิ� งที�ประทบัใจมากที�สุดในประเทศไทย 
คือ อุปนิสัยที�เป็นมิตรของคนไทย ความสนใจเรียน
ระดบัปริญญาโทบริหารธุรกิจ ซึ� งสอดคลอ้งกบัฮวาง 
หยวน (2552) ศึกษาเรื� อง “การตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนของ
นักศึกษาจีน” พบว่า พฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อ
ระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนของนกัศึกษา
จีน ไดแ้ก่ นกัศึกษามีพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่ออยู่
ในระดับมาก  โดยให้ความสําคัญมากกับความ
คาดหวงัในการศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ปัจจยัทาง
การตลาดที�มีต่อการเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา
ในมหาวิ ทย าลัย เ อกชนของนัก ศึกษา จีน  ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยภาพรวม
นัก ศึกษาจีนมีความคิดเ ห็นเ กี� ยวกับปัจจัยทาง
ก า ร ต ล า ด ที� มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ ลื อ ก ศึ ก ษ า ต่ อ
ระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนในระดบัมาก
โดยให้ความสาํคญัมากกบัสถาบนัและหลกัสูตรการ
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ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ ราคาและ
สถานที� 

  ปั จ จั ย ส่ วน บุ คคลขอ งนัก ศึ กษ า จี น มี
ความสัมพันธ์กับความมุ่งหวังจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลยัประเทศไทยดา้นสถานที�ทาํงาน ไดแ้ก่ 
อาชีพบิดามารดาเป็นนักธุรกิจ ด้านอาชีพที�อยาก
ทาํงานที�สุดในประเทศไทยไดแ้ก่ อาย ุ21-25 ปี ดา้น
อาชีพที�อยากทาํงานที�สุดในประเทศจีนไดแ้ก่ รายได้
บิดามารดา  30,001-40,000 บาท ด้านรายได้ใน
ประเทศไทยได้แก่ อายุ 21-25 ปี ด้านโอกาสการ
ทาํงานในประเทศไทย ไดแ้ก่ อายุ 21-25 ปี ดา้นค่า
ครองชีพในประเทศไทย  ได้แก่ สาขาวิชาที�ศึกษา
บริหารธุรกิจด้านปัจจยัอนัดบั 1 ที�มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจทาํงานในประเทศไทยได้แก่ อาชีพบิดา
มารดาเป็นนักธุรกิจ ดา้นปัจจยัอนัดบั 2 ที�มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจทํางานในประเทศไทย  ได้แก่ 
สาขาวิชาที�ศึกษา ด้านสิ� งที�ประทบัใจมากที�สุดใน
ประเทศไทยได้แก่ อาชีพบิดามารดาเป็นนักธุรกิจ 
ด้านความสนใจ เ รี ยนระดับปริญญาโทได้แ ก่ 
สาขาวิชาที�ศึกษาบริหารธุรกิจซึ� งสอดคลอ้งกบั Tian 
Rong (2011) ศึกษาเรื�อง “ความคาดหวงัของนกัศึกษา
จีนที� รัฐบาลจีนส่งมาเ รียนระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลยัของสหรัฐอเมริกา” ไม่สอดคล้องกับ
ดา้นรายได ้ในประเทศไทยไดแ้ก่ อาย ุ 21-25 ปี ดา้น
ค่าครองชีพไดแ้ก่ สาขาวิชาที�ศึกษาบริหารธุรกิจดา้น
ความสนใจเรียนระดบัปริญญาโทไดแ้ก่ สาขาวิชาที�
ศึกษาบริหารธุรกิจเนื�องจาก Tian Rong คือ รัฐบาล
จีนส่งไปเรียนที�อเมริกา ปัจจยัอนัดบั 1 แรง
สนับสนุนก็คือ  ได้รับการผลักดันสนับสนุนจาก
รัฐบาลจีน มูลเหตุจูงใจการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
ของประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัความมุ่งหวงัจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ด้าน
สถานที�ทาํงานไดแ้ก่ ปัจจยั1แรงสนบัสนุนคือ ไดรั้บ
การผลกัดนัสนับสนุนจากบิดามารดา ด้านอาชีพที�
อยากทาํงานที�สุดในประเทศไทย ไดแ้ก่ ความสนใจ
การศึกษาต่อในประเทศไทยคือ เรียนภาษาไทยที�
เมืองจีน ทาํให้อยากใช้ภาษาไทยในประเทศไทย           

เพื�อประสบการณ์จริง ดา้นอาชีพที�อยากทาํงานที�สุด
ในประเทศจีนไดแ้ก่ ปัจจยั 2 แรงสนบัสนุนคือ อยาก
ไดป้ระสบการณ์จากต่างแดน ดา้นรายไดใ้นประเทศ
ไทยไดแ้ก่ ปัจจยัอนัดบั 1 แรงสนบัสนุนคือ ไดรั้บ
การผลักดันสนับสนุนจากบิดามารดา ด้านโอกาส
การทํางานในประเทศไทยได้แ ก่  ความสนใจ
การศึกษาต่อในประเทศไทยคือ เรียนภาษาไทยที�
เมืองจีนทาํให้อยากใชภ้าษาไทยในประเทศไทยเพื�อ
ประสบการณ์จริง ด้านค่าครองชีพในประเทศไทย
ไดแ้ก่ ปัจจยัอนัดบั 1 แรงสนบัสนุนคือ ไดรั้บการ
ผลกัดนัสนบัสนุนจากบิดามารดาดา้นปัจจยัอนัดบั 1 
ที�มีอิทธิพลในการตดัสินใจทาํงานในประเทศไทย
ไดแ้ก่ ปัจจยัอนัดบั 2 แรงสนับสนุนคือ อยากได้
ประสบการณ์จากต่างแดนด้านปัจจัยอันดับ 2 ที�มี
อิทธิพลในการตดัสินใจทาํงานในประเทศไทยไดแ้ก่ 
ปัจจยั 2 แรงสนบัสนุนคือ อยากไดป้ระสบการณ์จาก
ต่างแดน ด้านสิ� งที�ประทับใจมากที�สุดในประเทศ
ไทยไดแ้ก่ ปัจจยัอนัดบั 2 แรงสนบัสนุนคือ อยากได้
ประสบการณ์จากต่างแดน ด้านความสนใจเรียน
ระดับปริญญาโทได้แ ก่  แหล่ง เ งินทุนที� ใช้ใน
การศึกษาจากบิดามารดา  ซึ� งสอดคล้องกับ Tian 
Rong (2011) ศึกษาเรื�อง “ความคาดหวงัของนกัศึกษา
จีนที� รัฐบาลจีนส่งมาเ รียนระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลยัของสหรัฐอเมริกา” Hou Chuang (2010) 
ศึกษาเรื� อง ความคาดหวงัของนักศึกษาจีนตดัสินใจ
เลือกศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัของประเทศ
เวียดนาม  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  
             1. มหาวิทยาลัยในประเทศไทยควรให้
ความสําคญักับหลักสูตรที�ศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  แลว้นาํไปใชใ้นการปรับปรุง
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษา
จีนที�มาเรียนต่อในมหาวิทยาลยัของประเทศไทย 
         2. มหาวิทยาลยัของประเทศไทยควรสร้าง
ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัทางตอนใตข้องประเทศ
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จีน เพราะว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ที�มีภูมิลาํเนาในเขต
ภาคใตข้องประเทศจีน มีนกัศึกษาเรียนภาษาไทยมาก
ที�สุด เปิดสาขาวิชาภาษาไทยที�มหาวิทยาลัยของ
ประเทศจีน รวมเรียนภาษาไทย ประวติัศาสตร์ไทย
และวฒันธรรมไทยก่อนไปเรียนที�มหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทย จะเขา้ร่วมการฝึกอบรมทกัษะภาษา เพื�อ
พฒันาทกัษะภาษาไทย ทาํให้การเรียนรู้ได้ดีขึ�นใน
ประเทศไทย 
        3. ระยะเวลาการฝึกอบรมในประเทศจีน ให้
นกัศึกษาจีนเขา้ร่วมกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัประเทศ
ไทย เช่น ฉลองวนัสงกรานต ์การแข่งขนักีฬาเป็นตน้ 
ให้นกัศึกษาจีนเขา้ร่วมสังคมไทยได ้เพื�อเขา้ใจความ
กระตือรือร้นของคนไทยและนํ�าใจความช่วยเหลือซึ�ง
กนัและกนั ทาํใหส้ร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบันกัศึกษา
จีน 
  

 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
 1. จากผลการวิจัยที�พบว่า นักศึกษาจีนมา
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทกบัปริญญาเอกในประเทศ
ไทยจาํนวนคนน้อยมาก ควรมีการศึกษาตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกดว้ย  เนื�องจากใน
อนาคตจะตอ้งมีผูที้�มีแนวโน้มที�จะศึกษาต่อเพิ�มใน
ระดบัที�สูงขึ�น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเพื�อทาํใหท้ราบความ
คิดเห็นจากนกัศึกษาจีนที�สาํเร็จการศึกษาในระดบั 
ปริญญาตรีแลว้ และปัจจุบนัทาํงานประจาํแลว้ ว่าจะ
มีความคิดเห็นในปัจจยัต่างๆ เกี�ยวกบัการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อระดับมหาบณัฑิตศึกษาเช่นเดียวกับ
นกัศึกษาหรือผูที้�เพิ�งจบการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
หรือไม่ อย่างไร เพื�อทาํให้ทราบถึงปัจจยัที�มีผลต่อ
การตดัสินใจในการศึกษาต่อ  
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Transformational Leadership and Creative Organizational Culture Conducive to the 

Performance of Workers of Thailand Institute of Scientific and Technological Research1  
 

                                                                                                                                                             เฉลิมศรี นพแกว้*   

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร (2) เปรียบเทียบปัจจยัส่วน
บุคคลที�แตกต่างกนักบัผลการปฏิบติังานของบุคลากร  (3) อิทธิพลของภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารที�มี
ผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากร (4) อิทธิพลของวฒันธรรมองคก์รเชิงสร้างสรรคที์�มีผลต่อผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร ประชากรคือ บุคลากรสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สุ่มตวัอย่างแบบชั�นภูมิ
และสุ่มอยา่งง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 252 คน เครื�องมือที�ใชเ้ป็นแบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย
สถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานประกอบดว้ย  
t-test, F-test และสมการถดถอยพหคูณ ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและชายในสัดส่วนที�ใกลเ้คียง
กนั อายุ 30-39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาํแหน่งงานนักวิจยั มี
ประสบการณ์การทาํงาน 11-20 ปี ประสบการณ์ทาํงานที�สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  
นอ้ยกว่า 10 ปี อตัราเงินเดือน10,000-20,000 บาท ความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารอยู่
ในระดบัปานกลาง ความคิดเห็นเกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์รเชิงสร้างสรรคอ์ยู่ในระดบัสูง ผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรอยู่ในระดบัปานกลาง (2) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์การทาํงานรวม 
ประสบการณ์การทาํงานที�สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และอตัราเงินเดือน ที�แตกต่าง
กนัมีผลการปฏิบติังานของบุคลากรที�แตกต่างกนั (3) ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในทางบวก (4) วฒันธรรมองคก์รเชิงสร้างสรรคมี์อิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากร
ในทางบวก ทั�งในระดบับุคคล ระดบักลุ่มงานและระดบัองคก์ารมวลรวม 

 
คําสําคัญ : ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง วฒันธรรมองคก์รเชิงสร้างสรรค ์สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 

211 211



Abstract 
              This survey research on the staff members of Thailand Institute of Scientific and Technological Research 
aims to study: the personal factors of respondents, the relationship between the personal factors and their performances, 
the influence of transformational leadership, and the influence of creative organizational culture on their performances. 
The questionnaires were responded to by 252 staff members of TISTR. Statistics used for analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation and t-test and F-test. The results showed that: the respondents from similar 
proportion of female and male employees have ages 30-39 years old, had bachelor's degree in science and technology, 
with working experience of 11-20 years in previous places of employment and less than 10 years in TISTR and with 
salary range of 10,000-20,000 baht; the transformational leaderships of the executive group was found in the middle 
level, the creative organizational cultures were shown in high level and the performances of TISTR’s staffs were found 
average; the different personal factors such as gender, age, job experience from previous employment till present, job 
experience in TISTR and position have effect on the varying performances of TISTR staff members; the transformational 
leaderships of executives have positive effect on the organizational performances; the creative organizational cultures 
showed positive influence on TISTR’s performances on the personal, group and organization level. 
 
Keywords: transformational leadership, creative organizational culture, Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research 
ความนํา 

ผูน้าํเป็นปัจจยัที�สาํคญัยิ�งต่อความสาํเร็จของ
องค์กร ทั�งนี� เพราะผูน้าํมีภาระหน้าที�และความ
รับผิดชอบโดยตรงที�จะตอ้งวางแผนงานสรรหาและ
พฒันาพนกังาน ดูแลให้พนกังานปฏิบติังานเพื�อให้
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ที�ตั�งไว ้โดยในปัจจุบนันกัวิชาการไดร้ะบุคุณสมบติัที�
สําคญัของผูน้ําในยุคปัจจุบนัต้องประกอบไปด้วย 
จริยธรรมของผูน้าํ และในภายหลงัรูปแบบภาวะผูน้าํ
ทางจริยธรรมก็ปรากฏตามมาคือรูปแบบของภาวะ
ผูน้าํการเปลี�ยนแปลง โดยภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
เป็นแนวคิดของภาวะผูน้าํสมยัใหม่ที�มีพื�นฐานของ
การทาํงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีพฤติกรรมที� มี
คุณธรรม จริยธรรม การดูแลเอาใจใส่เพื�อนร่วมงาน
และการมุ่งพัฒนาสนับสนุนให้เพื�อนร่วมงานซึ� ง
สามารถช่วยใหอ้งคก์รพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพได ้ 

นอกเหนือจากปัจจัยด้านภาวะผู ้นําการ
เปลี�ยนแปลงแล้ว สิ� งสําคญัที�มีส่วนช่วยให้องค์กร

สามารถบรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไวไ้ด้นั�นคือ 
วฒันธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค ์ ซึ� งวฒันธรรม
องค์กรเชิงสร้างสรรค์ในองค์กรไม่เพียงแต่จะเกิด
ประโยชน์กบัพนกังานเพียงอย่างเดียว แต่สามารถ
พฒันาให้เกิดประโยชน์กบัองคก์รไดเ้ช่นกนั โดย
คุณค่าแห่งวฒันธรรมองคก์รเชิงสร้างสรรคส์ามารถ
ผสมผสานกบัองคก์รและสามารถทาํนายพฤติกรรม
องคก์รในกลุ่มคน ทั�งยงัส่งผลทางบวกต่อทศันคติ
ของพนกังานในองคก์ร ทาํให้พนกังานเขา้ใจคุณค่า
แห่งวฒันธรรมองคก์รเชิงสร้างสรรคข์องตนอีกดว้ย 
ผูน้าํขององคก์รตอ้งมีความสามารถในการริเริ�มการ
เปลี� ยนแปลงอย่าง เ ป็นระบบ  พร้อมกับส ร้ าง
วฒันธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ เพื�อให้เกิดภาวะ
ผูน้าํขึ�นในการปฏิบติังานความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงและวฒันธรรมเชิงสร้างสรรค์
ต่อการปฏิบติังานของพนักงานในองค์กรวิจัยและ
พฒันาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็น
ตัวชี� วดัอัตราการพฒันาและความทันต่อโลกของ
องคก์าร  
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�
จดัตั�งขึ�นตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที� 1 ตั�งแต่ พ.ศ. 2506 มีหนา้ที�วิจยัและพฒันา
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื�อตอบสนอง
ภาคการผลิต การเกษตรและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้มีการเปลี�ยนแปลง
โครงสร้างองค์กรเพื�อให้ทันต่อยุคสมัยและการ
พฒันาของโลก รวมถึงการสร้างวิสัยทศัน์ พนัธกิจ
และวฒันธรรมองค์กรที�ชัดเจนและสอดคล้องกับ
แผนแม่บทของชาติ แต่ยงัขาดการขบัเคลื�อนให้การ
เปลี�ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ� นอย่างแท้จริง ดังนั� น 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงและวฒันธรรมองคก์รเชิง
สร้างสรรค์ จึงมีความจําเป็นในการขบัเคลื�อนให้
วิสัยทศัน์และพนัธกิจถูกทาํให้เกิดการปฏิบติัอย่าง
แทจ้ริง จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงและวฒันธรรมองคก์รเชิง
สร้ างสรรค์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กบัการปฏิบติังานของ
บุคลากรเพื�อไดข้อ้เสนอแนะที�อาจจะเป็นประโยชน์
ต่อผูที้�สนใจหรือผูที้�รับผิดชอบเกี�ยวขอ้งกบังานของ
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทยต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื�อสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย 
 2.   เพื�อสํารวจความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาวะ
ผู ้นําการเปลี� ยนแปลงของผู ้บริหารสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

 3. เพื�อสํารวจความคิดเห็นเกี�ยวกับ
วฒันธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย   
 4.  เพื�อสาํรวจความคิดเห็นเกี�ยวกบัผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  
 5.  เพื�อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลที�
แตกต่างกันกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย  
 6.  เพื�อวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย  
 7.  เพื�อวิเคราะห์อิทธิพลของวฒันธรรม
องค์กรเชิงสร้างสรรค์กับผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย  
 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

ผู ้นํ า ก า ร เ ป ลี� ย น แป ล ง (transformation 
leader) เป็นผูน้าํมาสู่การเปลี�ยนแปลง เชื�อว่าผูน้าํควร
แสดงภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเพื�อจูงใจให้ผูต้าม
ปฏิบติังานไดม้ากกว่าที�คาดหวงัไว ้Bass and Avolio 
(1994) ได้มีการปรับเปลี�ยนองคป์ระกอบภาวะผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลงเป็น 4 องคป์ระกอบ หรือที�เรียกว่า 
“4 Is” คือ  (1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (idealized 
influence--II) หมายถึง การที�ผูน้าํประพฤติตวัเป็น
แบบอย่าง เป็นที�ยกย่อง เคารพนบัถือ ศรัทธา 
ไวว้างใจ ทาํให้ผูร่้วมงานอยากเลียนแบบผูน้าํ (2) 
การสร้างแรงบนัดาลใจ (inspirational motivation: 
IM) หมายถึง การที�ผูน้าํสร้างแรงบนัดาลใจกบั
ผูร่้วมงาน กระตุน้จิตวิญญาณของทีม (team spirit) 
ผูน้าํจะแสดงความเชื�อมั�นและแสดงให้เห็นถึงความ
ตั�งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายและ
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วิสัยทัศน์ร่วมกัน (3) การกระตุ ้นทางปัญญา 
(intellectual stimulation--IS) หมายถึง พฤติกรรมที�
ผูน้าํกระตุน้ให้ผูต้ามตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที�
เกิดขึ�นในหน่วยงาน มีการคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ มีการจูงใจและ
สนบัสนุนความคิดริเริ�มใหม่ๆ ในการพิจารณาปัญหา
และการหาคาํตอบของปัญหา มีการให้กาํลงัใจ
ผูร่้วมงานให้พยายามหาทางแกปั้ญหา (4) การ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized 
consideration--IC) หมายถึง ผูน้าํตอ้งคาํนึงถึงความรู้
ความสามารถของผูต้ามแต่ละคนให้ทาํงานไดส้าํเร็จ
ตามศกัยภาพ ผูน้าํจะเป็นโคช้ (Coach) และเป็นที�
ปรึกษา (Advisor) ของผูร่้วมงานเพื�อพฒันาผูร่้วมงาน 
แต่ละคนให้มีศกัยภาพมากขึ�น สําหรับงานวิจยัที�
เกี�ยวขอ้งกับภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลง ส่วนใหญ่
พบว่ า ค ว ามสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า ง ภ า ว ะผู ้นํ า ก า ร
เปลี�ยนแปลงเป็นไปในทางบวกกบัผลการปฏิบติังาน 
จิริสิดา ลิ�มมหาคุณ (2546) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู ้นําของพยาบาล
หัวหน้าแผนก กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลเอกชน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมความเป็นผูน้าํมีผลทางบวก กบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพยาบาลประจาํการ ผลการวิจยั
ของ ปราณี มีหาญพงษ ์(2547) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของหัวหน้าหอ
ผูป่้วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ กับ
ประสิทธิผลของหอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาล
ประจาํการ โรงพยาบาลทั�วไป พบว่า ภาวะผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์าร 
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของหอผูป่้วย
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั.05 สวรุส นภวงศ ์ 
ณ อยธุยา (2547) ศึกษาการทาํนายผลการปฏิบติังาน
ของผูต้ามโดยการประเมินความเป็นผูน้าํนักปฏิรูป
แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ผู ้ นํ า นั ก แ ล ก เ ป ลี� ย น  พบ ว่ า 

องคป์ระกอบต่างๆ ของความเป็นผูน้าํสามารถทาํนาย
ผลการปฏิบติัตามของผูต้ามไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ Bass, Avolio, Jung, and Berson (2003) ที�ได้
ทาํการศึกษาผลการปฏิบติังานของทหารในกองทพั
สหรัฐอเมริกาภายใต้ความกดดันและความไม่
แน่นอนกับภาวะผูน้ําของผูบ้งัคบับญัชาของทหาร 
พบว่า ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูน้าํทหารดา้น
ความสามารถพิ เศษหรือพรสวรรค์มีผลต่อการ
ปฏิบติังานของทหารในกองทพัสหรัฐอเมริกา 

วฒันธรรมองค์กรประกอบด้วยสิ� งที� เป็น
นามธรรม (Intangible Phenomena) ไดแ้ก่ ค่านิยม 
ความเชื�อ ฐานคติ การรับรู้ ปทสัถาน และแบบแผน
ของพฤติกรรม ซึ� งเป็นสิ�งที�ไม่สามารถมองเห็น 
(unseen) หรือไม่สามารถสังเกตได ้ (unobservable) 
แต่แสดงออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที�
สามารถมองเห็นและสังเกตได้ วฒันธรรมองค์กร
เป็นตวักาํหนดแนวทางร่วมกนัในองคก์ร เพื�อให้
พนักงานมีแนวทางสําหรับปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร (Schein, 1999, pp. 15-20) 
วัฒนธรรมองค์กร มีความสัมพันธ์ กับผลการ
ปฏิบติังานขององคก์รทั�งผลการดาํเนินงานที�เป็นตวั
เงินและไม่ใช่ตวัเงิน ส่วนจะระบุว่าวฒันธรรม
อะไรบา้งที�มีผลต่อประสิทธิผลองคก์รนั�นขึ�นอยู่กบั
ประเภทหรือลกัษณะรวมทั�งบริบทขององคก์รนั�นๆ 
เป็นสําคญั สมจินตนา คุม้ภยั (2553) ไดศึ้กษาวิจยั
อิทธิพลของวฒันธรรมองคก์รที�มีผลต่อประสิทธิผล
ขององค์กรของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย พบว่า 
องค์กรที�มีประสิทธิผลสูงมีวฒันธรรมองค์กรที�ก่อ
เกิดประโยชน์อยา่งเหนียวแน่น จินตท์อง แสนคงสุข 
และคณะ (2545) ทาํการวิจยัภาคสนามเพื�อศึกษา
วฒันธรรมองคก์รของบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 
โดยศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของ
พนกังาน ปตท.จาํนวน 1,745 คน พบว่าทศันคติการ
ทาํงานมีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานใน
ภาพรวมไดแ้ก่ ทศันคติเกี�ยวกบัความรู้สึกเป็นเจา้ของ 
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มุ่งเน้นผลประโยชน์ขององค์กร ให้ความสําคญัแก่
ลูกคา้ เป็นองคก์รแห่งการสร้างนวตักรรม ทาํงาน
เป็นทีม และมีเป้าหมายร่วมกนั มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกอย่างมีนัยสําคัญกับพฤติกรรมของพนักงาน 
ปตท. Liu, Chen and Liu (2006) ศึกษาเรื�อง Through 
the Lenses of Organizational Culture: a Comparison 
of State-Owned Enterprises and Joint Ventures in 
China โดยเปรียบเทียบวฒันธรรมองคก์รระหว่าง
องค์กรที� รัฐเป็นเจ้าของกับองค์กรที� ร่วมทุนกับ
ต่างประเทศ พบว่าวฒันธรรมองคก์รจาํนวน 3 มิติ 
ยกเวน้การมีส่วนร่วม (Participation) มีความสัมพนัธ์
อย่างมีนัยสําคัญกับพนักงานในองค์กรที� รัฐเป็น
เจ้าของมากกว่าพนักงานในองค์กรที� ร่วมทุนกับ
ต่างประเทศ งานวิจยันี�สรุปไดว้่า วฒันธรรมองคก์รที�
องคก์รหนึ� งให้คุณค่าอาจใชไ้ม่ไดผ้ลกบัองคก์รอื�นๆ 
แต่วฒันธรรมองคก์รมีผลต่อความสาํเร็จขององคก์ร  
 องคป์ระกอบของตวัแปรที�จะทาํการศึกษา
ในครั� งนี�ประกอบดว้ย 
  ตวัแปรตน้ (Independent Variables)ไดแ้ก่ 
(1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ ระดบั
การศึกษา สาขาที�ศึกษา อายงุานทั�งหมด อายงุานที�
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย ตาํแหน่งงาน และเงินเดือน (2) ภาวะผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลง ประกอบด้วย การมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ (Idealized Influence) การสร้างแรง
บนัดาลใจ (Inspiration) การกระตุ ้นสติปัญญา 
(intellectual stimulation) การพิจารณาความเป็น
ปัจเจกบุคคล  ( Individual Consideration)                            
(3) วฒันธรรมองคก์รเชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 
ค่านิยมที�มีร่วมกนัอยา่งเหนียวแน่น การยอมรับใน
คุณค่าความเป็นปัจเจกบุคคล ความรู้ซึ� งถึงตน้กาํเนิด
ขององคก์ร การมุ่งเนน้ที�ลูกคา้เป็นหัวใจหลกั การ
ทาํงานร่วมกนัของคนที�มาจากหลากหลายหนา้ที� 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
การปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย  
ผลการปฏิบติังานส่วนบุคคล ผลการปฏิบติังานของ
กลุ่มงาน ผลการปฏิบติังานขององคก์รมวลรวม 

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�
เกี�ยวขอ้ง และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั
ที�แสดงถึงองค์ประกอบของตวัแปรและสมมติฐาน
การวิจยั ดงัภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 
1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
(Idealized Influence) 
2. การสร้างแรงบนัดาลใจ 
(Inspirational Motivation) 
3. การกระตุน้ทางปัญญา 
(Intellectual Stimulation) 
4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล (Individualized 
Consideration) 

วฒันธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ 
1. ค่านิยมที�มีร่วมกนัอยา่งเหนียว
แน่น 
2. การยอมรับในคุณค่าความเป็น
ปัจเจกบุคคล 
3. ความรู้ซึ� งถึงตน้กาํเนิดองคก์ร 
4. การมุ่งเนน้ที�ลูกคา้เป็นหวัใจหลกั 
5. การทาํงานร่วมกนัของคนที�มา
จากหลากหลายหนา้ที� 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สาขาที�ศึกษา 
5. ตาํแหน่งงาน 
6. ประสบการณ์การทาํงานทั�งหมด 
7. ประสบการณ์การทาํงานที� วว. 
8. อตัราเงินเดือน 

ผลการปฏิบัตงิาน 
1. ผลการปฏิบติังานส่วน
บุคคล 
2. ผลการปฏิบติังานระดบักลุ่ม
งาน 
 3. ผลการปฏิบติังานระดบั

องคก์รมวลรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 
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และกอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมติฐานในการวจัิย   
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัทาํให้ผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ขอ ง บุ ค ค ล า ก รสถ าบัน วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
แตกต่างกนั (H1) 
 2.  ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมีอิทธิพลต่อ
ผลการป ฏิบั ติ ง านของ บุคล ากรสถาบันวิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (H2) 
 3.   วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์มี
อิ ท ธิ พล ต่ อ ผลก า รป ฏิ บั ติ ง า นขอ งบุ ค ล า ก ร
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย (H3) 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากรที�
ศึกษาครั� งนี�  ไดแ้ก่ บุคลากรสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จาํนวน 678 คน 
(สํารวจเมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2554) เลือกกลุ่ม
ตวัอย่างจากการคาํนวณจาํนวนตวัอย่างประชากร 
จากสูตรทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973) ได้
จาํนวนตวัอยา่ง 252 คน การสุ่มตวัอยา่งประชากรใช้
เทคนิคการ สุ่มแบบหลายขั� นตอน  (multi-stage 
sampling) โดยขั�นที� 1 ใชว้ิธี stratified samplingโดย
การแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามกลุ่มงาน 3 กลุ่มงานคือ 
กลุ่มวิจยัและพฒันา ร้อยละ 60.50 กลุ่มบริการ ร้อย
ละ 23.9 และกลุ่มบริหาร ร้อยละ 15.6  ขั�นที� 2 สุ่ม
ตวัอย่างบุคลากรของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
(simple random sampling) ขั�นที� 3 ส่งให้บุคลากร 
ตามสัดส่วนของกลุ่มงานให้ไดจ้าํนวนตวัอย่าง 252 
คน การหาคุณภาพของเครื�องมือ ดว้ยการหาค่าความ
เที�ยงตรง และความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม การหา
ค่าความเที�ยงตรงโดยผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน ตามเทคนิค
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาํถามกับ
วตัถุประสงค ์( index of item objective congruence-- 
IOC) โดยขอ้คาํถามมีค่า IOC มากกว่า 0.6 ทุกขอ้ 

(Ravinelli & Hambleton,1977) สาํหรับการหาความ
เชื�อมั�นด้วยวิธี การหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์
อลัฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) ไดค่้าความ
เชื�อมั�นของแบบสอบถาม ตอนที� 2 เท่ากบั 0.97 
แบบสอบถาม ตอนที� 3 เท่ากบั 0.80 แบบสอบถาม 
ตอนที� 4 เท่ากบั  0.811 และแบบสอบถามทั�งชุด 
เท่ากบั .95 แสดงว่าเครื�องมือแบบสอบถาม มีความ
น่าเชื�อถือสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาได ้ (อา้งถึง
ใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551,หนา้ 161) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใช้ในการวิจยั 
สถิติที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่  ค่าความถี�  ร้อยละ  ค่าเฉลี�ยเลขคณิต  ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐาน 
ไดแ้ก่สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว t-test 
และสถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ   
 
ผลการวจัิย 
 ตอนที� 1 ผลการสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างบุคลากร ระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับ
ภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลง  ระดับความคิดเห็น
เกี�ยวกับวฒันธรรมองค์กรและระดับความคิดเห็น
เกี�ยวกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

คุณลักษณะปัจจัย ส่วนบุคคลของกลุ่ ม
ตวัอยา่งบุคลากรเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วน
ที�ใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 48.40 และ 51.60 ตามลาํดบั 
ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ 
30-39 ปี รองลงมาคือช่วงอาย ุ40-49 ปี กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ
ระดับปริญญาโท  ซึ� งสัดส่วนใกล้เ คียงกัน  กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและมีตาํแหน่งงานส่วนใหญ่เป็น
นักวิจัย ประสบการณ์การทาํงานของกลุ่มตวัอย่าง
ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 11-20 
ปี ซึ� งใกลเ้คียงกบัช่วง 0-10 ปี ประสบการณ์การ
ทาํงานในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แห่งประเทศไทย  ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 0-10 ปี และอตัราเงินเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 10,000-20,000 บาท 

ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง บุ ค ล า ก ร ส ถ า บัน วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  มี
ร ะ ดับ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี� ย ว กับ ภ า ว ะ ผู ้นํ า ก า ร
เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารทั�ง 4 ดา้น (การมีอิทธิพล
เชิงอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้
สติปัญญาและการพิจารณาความเป็นปัจเจกบุคคล) 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง บุ ค ล า ก ร ส ถ า บัน วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  มี
ระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์กรเชิง
สร้างสรรค ์5 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ค่านิยมที�มี
ร่วมกนัอย่างเหนียวแน่น มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัสูง (2) การยอมรับในคุณค่าความเป็นปัจเจก
บุคคล มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (3) 
ความรู้ซึ� งถึงต้นกําเนิดขององค์กร มีระดับความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (4) การมุ่งเนน้ที�ลูกคา้
เป็นหัวใจหลกั มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูง 
(5) การทาํงานร่วมกันของคนที�มาจากหลากหลาย
หนา้ที�มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง และระดบั
ความคิดเห็นเฉลี�ยอยูใ่นระดบัสูง 

ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง บุ ค ล า ก ร ส ถ า บัน วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  มี
ระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 3 ดา้น คือ (1) ผลการปฏิบติังานส่วนบุคคล 
มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก (2) ผลการ
ปฏิบติังานระดบักลุ่มงาน มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (3) ผลการปฏิบติังานระดบัองคก์ร
มวลรวม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
และระดบัความคิดเห็นเฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ตอนที� 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) พบวา่ 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า คุณลักษณะของบุคลากร 
ได้แก่  เพศ  อายุ ตําแหน่งงาน  ประสบการณ์การ
ทาํงานตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ประสบการณ์การ
ทาํงานในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทยและอตัราเงินเดือนที�แตกต่างกนัทาํ
ใหร้ะดบัความความคิดเห็นเกี�ยวกบัผลการปฏิบติังาน
แตกต่างกัน  ส่วนการศึกษาและสาขาที� ศึกษาที�
แตกต่างกนัไม่ทาํให้ระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัการ
ปฏิบติังานของบุคลากรแตกต่างกนั 

2.2 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
ที�มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้แก่  การมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ และการสร้างแรงบนัดาลใจ มีอิทธิพลใน
ทิศทางบวกต่อระดับความคิดเห็นเกี� ยวกับการ
ปฏิบติังานของบุคลากรส่วนบุคคล  ลกัษณะพิเศษ
หรือพรสวรรค ์และการกระตุน้สติปัญญา มีอิทธิพล
ในทิศทางบวกต่อระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับการ
ปฏิบัติงานระดับกลุ่มงาน  และการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ และการคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อ
ระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัผลการปฏิบติังานระดบั
องคก์รมวลรวม  
 2.3 วฒันธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากร ไดแ้ก่ การ
ยอมรับในคุณค่าความเป็นปัจเจกบุคคลและความรู้
ซึ� ง ถึงต้นกํา เ นิดขององค์กรมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับระดับความคิดเห็นเกี� ยวกับผลการ
ปฏิบติังานส่วนบุคคล การยอมรับในคุณค่าความเป็น
ปัจ เ จกบุ คคลและ รู้ ซึ� ง ถึ งต้นกํา เ นิ ดองค์ก ร มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบั
ผลการปฏิบติังานระดบักลุ่มงาน และความรู้ซึ� งถึงตน้
กาํเนิดขององค์กร การยอมรับในคุณค่าความเป็น
ปัจเจกบุคคลและค่านิยมที�มีร่วมกนัอยา่งเหนียวแน่น  
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การอภปิรายผล 
 ผลสํารวจภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงของ
ผูบ้ริหาร พบว่า ค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัปานกลาง ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แสดงว่าผูบ้ริหารมี
ภาวะผูน้ําการเปลี�ยนแปลงไม่สูง ดังนั�น องค์กรจึง
ควรหาวิธีการสร้างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงให้เกิด
ขึ�นกบัผูบ้ริหารขององคก์ร  
 วฒันธรรมองคก์รเชิงสร้างสรรค ์5 ดา้น 
ของบุคลากรสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง
ประกอบด้วย ค่านิยมที�มีร่วมกันอย่างเหนียวแน่น 
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหัวใจหลัก และการทํางาน
ร่วมกันของคนที�มาจากหลากหลายหน้าที� และมี
ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ประกอบด้วยการ
ยอมรับในคุณค่าความเป็นปัจเจกบุคคลและความรู้
ซึ� งถึงต้นกําเนิด  แสดงว่าบุคคลากรสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความ
ผกูพนักบัองคก์รและเพื�อนร่วมงาน รวมถึงมีหวัใจใน
การบริการลูกคา้และสามารถทาํงานเป็นทีมไดเ้ป็น
อย่างดีขณะที�บุคลากรมีการยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคล และรับรู้ประวติัขององคก์รในระดบัปาน
กลาง  องค์กรควรต้องจัดหาช่องทางสื� อสารให้
บุคลากรรับทราบวฒันธรรมองคก์รเชิงสร้างสรรคใ์น
ดา้นดงักล่าว 
 ผลการปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีผล
การปฏิบัติงานส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีมาก และ
ลดลงในระดบัปานกลางของผลการปฏิบติังานระดบั
กลุ่มงานและระดับองค์กร เนื�องจากบุคลากรของ
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย  มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงทําให้ มุ่ง เน้น
ความสาํเร็จส่วนตวัสูงกวา่กลุ่มงานและองคก์ร 

คุณลักษณะปัจจัย ส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่งบุคลากรเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วน

ที�ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 48.40 และ 51.60 
ตามลําดับ ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอาย ุ30-39 ปี รองลงมาคือช่วงอาย ุ40-49 ปี 
เนื�องจากในปี พ.ศ. 2538 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีการปรับเปลี�ยน
โครงสร้างองค์กรครั� งใหญ่และมีผูเ้กษียณอายุมาก
ในช่วงปี พ.ศ. 2535-2545 ทาํให้มีการขยายกลุ่มงาน
และมีการรับบุคลากรเพิ�ม ซึ� งบุคลากรที�เขา้มาส่วน
ใหญ่เพิ�งจบการศึกษาใหม่ มีอายอุยูใ่นช่วง 20-30 ปี 
ซึ� งบุคลากรเหล่านั�นปัจจุบนัมีอายอุยูใ่นช่วง 30-50 ปี 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
รองลงมาคือระดบัปริญญาโท ซึ� งสัดส่วนใกลเ้คียง
กนั ส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมีตาํแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นนกัวิจยั 
เนื�องจากในช่วงปี พ.ศ. 2525-2540 สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยรับ
พนักงานส่วนใหญ่ที�มีการศึกษาระดบั อนุปริญญา
และปริญญาตรี และพนกังานกลุ่มดงักล่าวไดศึ้กษา
ต่อในภายหลังทาํให้มีผูจ้บปริญญาตรีและโทมาก
ที�สุดและผูจ้บปริญญาเอกส่วนใหญ่เป็นผูที้�ไดรั้บทุน
ไปศึกษาต่อเมื�อไดบ้รรจุเป็นพนกังานแลว้ ประกอบ
กบัในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2540 การรับพนกังานใหม่ตอ้ง
มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเอก ส่วนปริญญาตรี
รับมาในตาํแหน่งลูกจ้าง ประสบการณ์การทาํงาน
ของกลุ่มตวัอย่างตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง 11-20 ปี ประสบการณ์การทาํงานใน
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0-10 ปี 
และอัตราเงินเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 10,000-20,000 บาท ซึ� งสอดคลอ้งกบัอายขุอง
กลุ่มตวัอยา่ง 

อิทธิพลของภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงมีผล
ต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในทางบวก ทั�งต่อผล
การปฏิบติังานส่วนบุคคล ผลการปฏิบติังานระดับ
กลุ่มงานและผลการปฏิบติังานระดบัองคก์รมวลรวม 
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แสดงว่า ผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการปฏิบติังาน ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ Bass, Avolio, Jung, and Berson (2003) จิริสิดา 
ลิ�มมหาคุณ (2546) ปราณี มีหาญพงษ ์(2547 สวรุส 
นภวงศ ์ณ อยธุยา (2547)  
 จากค่าเฉลี�ยระดับความคิดเห็นของภาวะ
ผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหาร  เมื�อเทียบกับ
ค่าเฉลี�ยระดบัความคิดเห็นของผลการปฏิบติังานทั�ง
ส่วนบุคคล ระดบักลุ่มงานและระดบัองคก์รมวลรวม 
มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั�นองคก์รจะตอ้ง
สร้างใหผู้บ้ริหารมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�น
เพื�อให้ได้รับผลการปฏิบัติงานทั� งของส่วนบุคคล 
ระดบักลุ่มงานและระดบัองคก์รที�ดีขึ�นตามไปดว้ย 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกบัวฒันธรรมองคก์ร
เชิงสร้างสรรค์และผลการปฏิบติังานของบุคลากร
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก  เ นื� องจาก
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทยก่อตั�งมานานถึง 48 ปี ทาํให้บุคลากรมีความ
สนิทสนมกลมเกลียวและผูกพันกับองค์กร  ซึ� ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมจินตนา คุม้ภยั (2553) 
จินตท์อง แสนคงสุข และคณะ (2545) Liu, Chen and 
Liu (2006)  
 ข้อค้นพบที�ว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ 
อาย ุตาํแหน่งงาน ประสบการณ์การทาํงานตั�งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ประสบการณ์การทาํงานที�สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ
อตัราเงินเดือนที�แตกต่างกนั ทาํใหร้ะดบัความคิดเห็น
เกี�ยวกับผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน เนื�องจาก
บุคลากรภายในองคก์รมาจากพื�นฐานที�แตกต่างกนั
และลกัษณะงานที�ทาํมีลกัษณะเฉพาะไม่เหมือนกนั
ในแต่ละกลุ่มงานทาํให้มีความคิดที�หลากหลาย ส่วน
ระดบัการศึกษาและสาขาที�ศึกษาที�แตกต่างกนัไม่ทาํ
ให้ระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับผลการปฏิบัติงาน
แตก ต่ า งกัน  เ นื� อ งจ าก บุคลากร ส่ วนใหญ่ใน

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทยมีการศึกษาต่อหลงัจากที�ทาํงานที�สถาบนัแลว้ ทาํ
ให้แนวคิดเกี�ยวกบัผลการปฏิบติังานมีลกัษณะเดิม
หลงัจากจบการศึกษาแลว้ เมื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ย
ของผลการปฏิบัติงานเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่าค่าเฉลี�ยสูงสุดในผลการปฏิบติังานส่วนบุคคล 
และลดลงในผลการปฏิบติังานระดับกลุ่มงานและ
ระดบัองค์กรมวลรวม ตามลาํดบั ซึ� งอาจเป็นผลมา
จากบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย มีความเป็นปัจเจกบุคคล
สูง คาํนึงถึงเรื�องส่วนตวัเป็นหลกั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  
  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างภาวะผู ้นําการ
เปลี�ยนแปลง 

1. ทศันคติต่อผลการปฏิบติังานที�แตกต่าง
กันเนื� องจากปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านเพศ  อาย ุ
ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์การทาํงานตั� งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ประสบการณ์การทาํงานที�สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และอัตรา เ งินเ ดือนของบุคลากร
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย ผูบ้ริหารจะตอ้งเสริมสร้างทศันคติที�ดีต่อการ
ปฏิบติังาน โดยการสร้างแรงจูงใจดว้ยการปฏิบติัต่อ
บุคลากรทุกคนดว้ยความเป็นธรรม และสร้างตวัชี�วดั
ผลการปฏิบัติงานให้ชัด เจนและเป็นธรรมกับ
บุคลากร 

2. ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย ตามความคิดเห็นของบุคลากร อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ถา้องค์กรสามารถทาํให้ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ํา
การเปลี�ยนแปลงทั� ง 4 ข้อ เพิ�มขึ�นโดยการจัด
หลกัสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การบริหารงาน
โดยใช้ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงแก่ผูบ้ริหารหรือ
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บุคลากรที�มีโอกาสก้าวเข้าสู่ตาํแหน่งบริหาร เพื�อ
องคก์รจะไดมี้ประสิทธิผลโดยรวมดีขึ�น จากอิทธิพล
ของภาวะผู ้นําการ เปลี� ยนแปลงที� มีผลต่อการ
ปฏิบติังานที�ผูว้ิจัยได้ทาํศึกษาขา้งต้น พบว่า ภาวะ
ผู ้นําการ เปลี� ยนแปลงด้าน  ลักษณะพิ เศษหรือ
พรสวรรคแ์ละการสร้างแรงบนัดาลใจ มีอิทธิพลใน
ทางบวกต่อผลการปฏิบติังานส่วนบุคคล ผูบ้ริหาร
ควรจะใช้ภาวะผู ้นําในด้านดังกล่าวเพื�อจูงใจให้
บุคลากรปฏิบติังานให้ไดป้ระสิทธิผลสูงสุด รวมถึง
กระตุน้สติปัญญาเพื�อให้เกิดผลทางบวกต่อกลุ่มงาน
และ ตอ้งให้ความสําคญัต่อความเป็นปัจเจกบุคคล
ดว้ย ซึ� งจะทาํใหอ้งคก์รมีผลสมัฤทธิ� องคร์วมดีขึ�น 

3. วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนจิต
วิญญาณขององค์กร  จากอิทธิพลของวัฒนธรรม
องค์กรเชิงสร้างสรรคที์�มีผลต่อผลการปฏิบติังานที�
ศึกษาขา้งตน้ พบว่ามีอิทธิพลในทางบวก ดงันั�น ผูน้าํ
และบุคลากรทั�งหมด ควรร่วมกันสร้างวฒันธรรม
องค์กรเชิงสร้างสรรค์ขึ� นและสื�อสารให้บุคลากร
ภายในองคก์รเขา้ใจและเขา้ถึงจิตวิญญาณขององคก์ร 
โดยการสร้างกิจกรรมสันทนาการเพื�อให้บุคลากรทาํ
ร่วมกนัและแทรกความรู้เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ร
เชิงสร้างสรรค์เขา้ไปด้วย เพื�อให้เกิดแนวคิดที�เป็น
อนัหนึ�งอนัเดียวกนั 

 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
 1. ในการวิจัยครั� ง ต่อไปควรศึกษาการ
ประเมินภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารดว้ย
การให้ผูบ้ริหารประเมินตนเองและเปรียบเทียบกบั
การประเ มินโดยบุคลากรภายในสถาบันวิ จัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย รวมถึง
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและบุคลากรบางท่าน
เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงคุณภาพและการวิจยัที�ชดัเจนมาก
ขึ�น 

  2. ควรศึกษารูปแบบสื�อประชาสัมพนัธ์
และการออกแบบการสื�อสารที�มีผลต่อการรับรู้และ 
เขา้ใจถึงจิตวิญญาณองค์กรเพื�อให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติที�ชัดเจนในการสร้างวฒันธรรมองค์กรเชิง
สร้างสรรคใ์หเ้กิดขึ�นจริง 

3.ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู ้นําการ
เปลี�ยนแปลงและวฒันธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค ์
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ป ร ะ เ ทศ ไทย  กับ  อ ง ค์ ก ร ก า ร วิ จั ย ท า ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื�นในประเทศไทย เพื�อ
จะไดน้าํผลการศึกษามาปรับองคก์รให้ทดัเทียมหรือ
ลํ�าหนา้องคก์รอื�น 
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การจดัการอู่ซ่อมรถยนต์อสิระที�มีผลต่อความจงรักภกัดขีองลูกค้าในจงัหวดัปทุมธานี 

Management of Independent Car Garage Affecting Customer Loyalty in Pathum Thani 
Province1 

 
                                                                                                                                                                                เรืองวิทย ์ เปี� ยมปรีชา*   

                             
บทคดัย่อ 

บทความรายงานผลสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการใชบ้ริการและการจดัการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระต่อ
ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัปทุมธานี แลว้เปรียบเทียบความแตกต่างและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
พฤติกรรมการใช้บริการพร้อมกบัวิเคราะห์อิทธิพลของการจดัการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระต่อความจงรักภกัดี กลุ่ม
ตวัอย่างที�ศึกษาได้แก่ ประชากรที�อาศยั และเคยใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 
ตวัอย่าง เก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที�ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบ
สมมติฐานไดแ้ก่ สถิติ  t-test  สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA ) และสถิติวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) ผลการวิจยัพบว่า (1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  การศึกษาปริญญาตรี 
สถานภาพสมรส มีอายุระหว่าง 25-35 ปี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  รายไดต่้อเดือน 15,000-30,000 บาท 
พฤติกรรมการใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอู่ประจาํ ใชบ้ริการตรวจเช็คทั�วไป เหตุผลสาํคญัเพราะอยูใ่กล้
บา้น/ที�ทาํงาน มีการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการซ่อมก่อนการตดัสินใจซ่อม ให้ความสําคญัในระดบัมากในดา้น
ความเชี�ยวชาญของช่างมากที�สุด ความจงรักภกัดีต่อการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระอยูใ่นระดบัมาก จาํนวนของ
รถยนตที์�มีในครอบครอง และอายุของรถยนตที์�เขา้รับบริการที�แตกต่างกนัทาํให้ระดบัความจงรัก ภกัดีในการใช้
บริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระแตกต่างกนั  การจดัการดา้นการจดัสถานที�และดา้นราคามีอิทธิพลต่อ ความจงรักภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระ 
 
คาํสําคญั : อู่ซ่อมรถยนตอิ์สระ ความจงรักภกัดี พฤติกรรมการใชบ้ริการ 
 
Abstract 
                    This research on the management of independent car garage in relation to customer loyalty in 
Pathumthani Province aims to study: the personal factors of respondents, the service behavior and management 
of car garage, the comparison of the differences in the personal factors affecting customer loyalty, the 
relationship between the service behavior with customer loyalty and the factors affecting the management.  
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Questionnaires were used to collect data from the sample group of 400 selected from customers in Pathumthani 
province. Statistics used in analyzing the data were t-test (one-way ANOVA) and F-test, correlation with the Eta 
and Multiple regressions. The findings showed that: the respondents were mainly married males with Bachelor's 
degree, aged between 25-35 years old, average monthly salaries of 15,00-30,000 baht; most are customers of auto 
repair shops for general check up being close to home or the office, compare prices before the repair and valued 
the technicians skill as the most important factor for decision in using the services; the differences in the number 
of vehicles in possession and the age of the car affected the differences in customer loyalty; and the management 
of the auto repair shops and the pricing affected the level of customer loyalty. 

 
Keywords: independent auto repair shop, loyalty, service behavior 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบันนี� รถยนต์เ ป็นปัจจัยหนึ� งที� มี
ความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
สงัคมเมือง ดว้ยความจาํเป็นที�จะตอ้งเดินทางเพื�อธุระ
ส่วนตัวหรือติดต่อธุรกิจ ในการเดินทางดังกล่าว
จํา เ ป็นจะต้องใช้พาหนะในการ เ ดินทาง  จาก
ความสาํคญัของรถยนตด์งักล่าวจึงอาจจะกล่าวไดว้่า 
รถยนตก์ลายเป็นปัจจยัที� 5 นอกเหนือจากปัจจยั 4  
(อาหาร เครื� องนุ่งห่ม ที�อยู่อาศยั และยารักษาโรค) 
ฉะนั�นผูใ้ช้รถยนต์จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งเขา้รับ
บริการจากศูนย์บริการรถยนต์หรืออู่ซ่อมรถยนต์
อิสระ หลงัจากที�รถยนตห์มดอายุการรับประกนัจาก
ศูนย์บริการแล้ว ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็จะหันมานํา
รถยนต์เขา้รับบริการจากอู่ซ่อมรถยนต์อิสระ  ใน
จังหวัดปทุมธานีมีการจัดตั� งอู่ซ่อมรถยนต์อิสระ
ขึ�นมาให้บริการจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็น
กิจการขนาดย่อมและกลาง เจ้าของคนเดียว
บริหารงานแบบครอบครัว มีการนาํองคค์วามรู้ดา้น
ต่างๆ มาประยกุตใ์ชค่้อนขา้งนอ้ย  จึงส่งผลใหมี้การ
แข่งขนัของผูป้ระกอบการรายใหม่  เขา้มาสู่วงการ
ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต ์  

จังหวัดปทุมธานีมีจํานวนรถจดทะเบียน
สะสมตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตใ์นปี พ.ศ. 2549 มี
จาํนวนทั�งสิ�น 90,952 คนั และมีการจดทะเบียน

เพิ�มขึ�นในแต่ละปี โดยปี พ.ศ. 2555 มีจาํนวนรถจด
ทะเบียนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทั� งสิ�น 
107,937 คนั และสถิติการตรวจสภาพรถตาม
กฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์จากปี 2549 มีจาํนวนทั�งสิ�น 
18,722 คนั ในปี พ.ศ. 2555 มีจาํนวนเพิ�มขึ�นเป็น 
34,382 คนั (สาํนกังานขนส่งจงัหวดัปทุมธานี 2555) 
และยงัมีรถยนตที์�ตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพ
รถยนตข์องเอกชนอีกเป็นจาํนวนมากที�ยงัไม่ไดน้ับ
จาํนวน จะเห็นไดว้่ามีจาํนวนรถยนตเ์พิ�มขึ�นในทุกๆ
ปีอย่างต่อเนื�อง และรถยนตที์�จดทะเบียนมาแลว้เกิน 
7 ปี จะตอ้งไดรั้บการตรวจสภาพ  ซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษาก่อนที�จะมีการต่อทะเบียนครั� งต่อไปจึงทาํ
ใหผู้ใ้ชร้ถยนตต์อ้งใชบ้ริการจากอู่ซ่อมรถยนต ์ส่งผล
ให้ตลาดซ่อมรถยนตเ์ปิดกวา้งและมีการแข่งขนัที�สูง
มาก จากจํานวนผู ้ประกอบกิจการอู่ ซ่อมรถยนต์
อิสระในจงัหวดัปทุมธานีที�จดทะเบียนถูกตอ้งตาม
กฎหมายทั�งหมด 172 แห่ง (สํานกังานอุตสาหกรรม 
จงัหวดัปทุมธานี, 2554) และยงัมีอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระ
อีกจาํนวนหนึ� งที�ไม่ได้จดทะเบียน  จึงทาํให้อู่ซ่อม
รถยนต์อิสระต้องมีการปรับตวัเพื�อการแข่งขนัใน
ธุรกิจและเพื�อความอยู่รอดในการประกอบกิจการ
ของตนเอง 
 จากปัญหาทางดา้นการแข่งขนัและโอกาส
ในการขยายตวัของธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระขา้งตน้ 
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ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาการจดัการอู่ซ่อมรถยนต์
อิสระที�มีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดั
ปทุมธานี เพื�อที�จะไดน้าํขอ้มูลเบื�องตน้มาปรับใชใ้น
การวางแผนและปรับปรุงการจดัการของผูป้ระกอบ
กิจการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ�งขึ�น  รวมถึงเพื�อเป็นขอ้มูลเบื�องตน้ในการพิจารณา
สําหรับผูที้�คิดจะเป็นผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต์
อิสระ และอาจยงัเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและ
นกัศึกษาที�จะนาํขอ้มูลไปใชใ้นการศึกษาคน้ควา้และ
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้เพื�อขยายผลต่อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื�อสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ลือกใช้
บริการ พฤติกรรมการใช้บริการ การจัดการของ
ผูป้ระกอบการ ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อม
รถยนตอิ์สระในจงัหวดัปทุมธานี  

 2. เพื�อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที�
แตกต่างกันกับความจงรักภักดีของผูใ้ช้บริการใน
จงัหวดัปทุมธานี 

 3.  เ พื� อ วิ เ ค ร า ะห์ ค ว า มสั มพัน ธ์ ข อ ง
พฤติกรรมการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระต่อความ
จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัปทุมธานี 

4. เพื�อวิเคราะห์อิทธิพลของการจดัการอู่
ซ่อมรถยนตอิ์สระต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ
ในจงัหวดัปทุมธานี 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  
 1. ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลและการจดัการ
องค์การ แนวคิดที�สําคัญในการวิจัยครั� งนี�  ได้แก่              
1) แนวคิดเกี�ยวกบัการจดัการองคก์ารตามแนวคิด
ของ Robert L. Kate (2007) ที�กล่าวว่าหนา้ที�การ
จดัการมีดงันี�  (1) การวางแผน (2) การจดัองคก์าร (3) 
การจดับุคคลเขา้ทาํงาน (4) การนาํ (leading) หรือ
การสั�งการ และ(5) การควบคุม งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง

กับปัจจัยส่วนบุคคลและการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์
อิสระ ไดแ้ก่ ผลงานวิจยัของ อาํพร หน่อแกว้ (2552) 
คุณลกัษณะที�จาํเป็นของผูป้ระกอบการอาชีพอิสระอู่
ซ่อมรถยนต์ในเขตจังหวัดปทุมธานี  พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความสาํคญักบัคุณลกัษณะที�จาํเป็นของผู ้
ประกอบอาชีพอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระ ทุกดา้นมีค่าเฉลี�ย
อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ 
ดา้นความรู้ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นการ
บริการ ด้านคุณธรรม ด้านการบริหารจัดการ และ
ดา้นทกัษะ ผลงานวิจยัของเอกรินทร์  สุทธิโพธิ�
สุวรรณ์ (2550) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที�
มีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระใน
จังหวัด เ ชียงใหม่  พบว่า  ปัจจัย ส่วนบุคคลของ
ผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระที�แตกต่างกนัทาํให้
ความจงรักภกัดีของผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระ
ในจงัหวดัเชียงใหม่ที�แตกต่างกนั   

2. ตวัแปรความจงรักภกัดีของลูกคา้ แนวคิด
ที�สําคญัในการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ 1) แนวคิดการวดั
ความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อตราสินคา้ (Aeker, 
1996) ประกอบดว้ย (1) การวดัเชิงพฤติกรรม (2) การ
วดัจาํนวนเงินที�ผูบ้ริโภคยินดีที�จะจ่ายเพื�อตราสินคา้ 
(3) ก า ร วัด ด้ า น ค ว า ม รู้ สึ ก แ ล ะ อ า ร ม ณ์  ซึ� ง
ประกอบดว้ย 4 ระดบั ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการเปลี�ยน
ตราสินคา้  ระดบัความพึงพอใจ  ความชื�นชอบที�มีต่อ
ตราสินคา้  ความผกูพนัเป็นระดบั 2) แนวคิดปัจจยั
สาํคญัที�ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ (ธีรพนัธ์ โล่
ทองคาํ. 2550) ประกอบดว้ย (1) ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ (2) ความเชื�อถือและความไวว้างใจ (3) ความ
เชื�อมโยงผกูพนักบัอารมณ์ (4) ลดทางเลือกและนิสัย 
(5) ประวติัของบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ 

งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความจงรักภกัดีของ
ลูกคา้ ไดแ้ก่งานวิจยัของ มนทิพย ์ทาํนอง (2550) การ
วัดความจงรักภักดีต่อตรายี�ห้อของผู ้บริโภคใน
จงัหวดัเชียงใหม่ กรณีศึกษา เดอะพิซซ่า คอมปะนี 
และพิซซ่าฮทั พบว่า การวดัความจงรักภกัดีต่อตรา
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ยี�หอ้ ประกอบดว้ย 8 ตวัชี�วดั ซึ� งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่คือ (1) ตวัวดัดา้นพฤติกรรม ประกอบดว้ย ราคา
ที�ทาํให้เปลี�ยนตรายี�ห้อ ความสวามิภกัดิ� ต่อตรายี�ห้อ 
ความยืดหยุ่นต่อราคา และส่วนแบ่งค่าใชจ่้ายในการ
บริโภคพิซซ่าตรายี�ห้อที�ชื�นชอบ (2) ตวัวดัด้าน
ทศันคติ ประกอบดว้ย ทศันคติต่อพฤติกรรมที�แสดง
ความจงรักภกัดี ตรายี�ห้อที�ชื�นชอบ โอกาสที�จะบอก
ต่อ  และทัศนะคติต่อตรายี�ห้อ  ผลงานวิจัยของ 
ประภสัสร มหาสินธ์ (2550) ความพึงพอใจและความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ที�มาใชบ้ริการระบบเซฟตี�ของ  
วี.พี.เอ็ม.เซฟตี�  แอนด์ เอ็นจิเนียริ� ง พบว่าความพึง
พอใจของลูกคา้ที�มาใช้บริการระบบเซฟตี�โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  พิจารณาเป็นรายด้านตาม
ความสําคญัมาก พบว่า ด้านบุคคล/พนักงาน ด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ด้านราคา  และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ  ความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ที�มาใชบ้ริการระบบเซฟตี�  ไดแ้ก่ 
ความผูกพนั แนวโน้มการกลบัมาใชบ้ริการซํ� า และ
แนะนาํ/บอกต่อ พบวา่อยูใ่นระดบัมาก   

องคป์ระกอบตวัแปรที�จะทาํการศึกษาไดแ้ก่
ตวัแปรอิสระ  และตวัแปรตาม ดงันี�  
 ตวัแปรอิสระ(independent variables) 
ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
สถานภาพสมรส อาย ุ อาชีพ รายได ้ ระดบัการศึกษา  
จาํนวนรถยนต์ในครอบครอง อายุของรถยนต์ที�เขา้
รับบริการ  (2) ปัจจยัดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ การจดั
สถานที� ความตรงต่อเวลา ความเชี�ยวชาญของช่าง 
ความน่าเชื�อถือ ราคา  การบริการ (3) พฤติกรรมการ
ใชบ้ริการ ไดแ้ก่  ความตอ้งการใชบ้ริการอู่ประจาํ  
ประเภทของการบริการที�ใช ้เหตุผลในการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ  ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ผูใ้ชบ้ริการ
ตดัสินใจซ่อมอยา่งไร ความถี�ในการใชบ้ริการ สถาน
ที�ตั�งที�เลือกใชบ้ริการ แหล่งขอ้มูลข่าวสารที�ไดรั้บ   
             ตัวแปรตาม(dependent variables) 
ประกอบดว้ย ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อม

รถยนตอิ์สระในจงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ ความพึง
พอใจของลูกคา้  ความไวว้างใจ  การใชบ้ริการซํ� า  
การแนะนาํและบอกต่อ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
              ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที�เกี�ยวขอ้ง และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
วิ จัย ที� แสดงถึงองค์ประกอบของตัวแปรและ
สมมติฐานการวิจยั ดงัภาพ 1  
 
   ตัวแปรอิสระ                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 องคป์ระกอบของตวัแปรและสมมติฐานการ
วิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-สถานภาพสมรส 
-อาย ุ
-อาชีพ 
-รายได ้
-ระดบัการศึกษา 
-จาํนวนรถยนตใ์นครอบครอง 
-อายรุถยนตที์�เขา้รับบริการ 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
-ความตอ้งการใชบ้ริการอู่ประจาํ 
-ประเภทของการบริการที�ใช ้
-เหตุผลในการตดัสินใจใชบ้ริการ 
-ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
-ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจซ่อมอยา่งไร 
-ความถี�ในการใชบ้ริการ 
-สถานที�ตั�งที�เลือกใชบ้ริการ 
-แหล่งขอ้มูลข่าวสารที�ไดรั้บ 

ปัจจยัดา้นการจดัการ 
-การจดัสถานที� 
-ความตรงต่อเวลา 
-ความเชี�ยวชาญของช่าง 
-ความน่าเชื�อถือ 
-ราคา 
-การบริการ 

ความจงรักภักดขีอง
ผู้ใช้บริการ 

-ความพึงพอใจของลูกคา้ 
-ความไวว้างใจ 
-การใชบ้ริการซํ� า 
-การแนะนาํบอกต่อ 
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สมมติฐานในการวจัิย   
  สมมติฐานข้อที� 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู ้ใช้บ ริการ ที� แตกต่ างกัน มีผล ต่อระดับความ
จงรักภักดีของผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระใน
จงัหวดัปทุมธานีที�แตกต่างกนั (H1) 

 สมมติฐานขอ้ที� 2 : พฤติกรรมการใชบ้ริการ
อู่ซ่อมรถยนต์อิสระมีความสัมพนัธ์กับระดบัความ
จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ (H2) 

 สมมติฐานขอ้ที� 3 : การจดัการอู่ซ่อมรถยนต์
อิสระมี อิทธิพลต่อระดับความจง รักภัก ดีของ
ผูใ้ชบ้ริการ (H3) 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจัยนี� เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้
เทคนิคแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ 
ประชากรที�ศึกษาคือประชากรที�อาศยัอยู่ในจงัหวดั
ปทุมธานี และเคยใชบ้ริการของอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระ
ในจงัหวดัปทุมธานี ซึ� งไม่สามารถนบัจาํนวนได ้ ใช้
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั�นตอน (multi-
stage sampling) โดยขั�นตอนที� 1 ใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบชั�นภูมิ (stratified random sampling) 
แบ่งอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระตามเขตพื�นที�ได ้6 อาํเภอ 
ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง จาํนวน 30 แห่ง อาํเภอธัญบุรี 
จาํนวน 38 แห่ง อาํเภอคลองหลวงจาํนวน 35 แห่ง 
อาํเภอลาํลูกกา จาํนวน 57 แห่ง อาํเภอสามโคก 
จาํนวน 5 แห่ง อาํเภอลาดหลุมแกว้ จาํนวน 7 แห่ง 
รวมทั�งหมด 172 แห่ง ขั�นตอนที� 2 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอย่างอยา่งง่าย  (simple random sampling) โดย
การเลือกอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระ 20 % ของจาํนวนอู่ที�มี
อยูใ่นแต่ละอาํเภอ  รวมทั�งหมด 33 แห่ง ขั�นตอนที� 3 
สุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระที�ตอ้งการ
ตามสัดส่วนของแต่ละอาํเภอ และใชว้ิธีการสุ่มแบบ
เป็นระบบ (systematic random sampling) โดยสุ่ม
จากผู ้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระในการตอบ

แบบสอบถาม 1 คนเวน้  1 คน ทาํใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัในครั� งนี�  ผูว้ิจยัได้
ใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น (opinion questionnaire) เป็นเครื�องมือที�
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การหาคุณภาพของ
เครื� องมือ ผูว้ิจยัไดท้าํการหาค่าความเที�ยงตรง และ
ความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม  การหาค่าความ
เที�ยงตรงด้วยการทดสอบคุณภาพเครื� องมือจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตามเทคนิคการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์( Index of 
Item Objective Congruence IOC) โดยขอ้คาํถามมีค่า 
IOC มากกว่า 0.6 ทุกขอ้ ขอ้คาํถามที�มีค่า IOC ตั�งแต่ 
0.6-1.00 คดัเลือกไวใ้ชไ้ด ้ (Cox and Vagars,1996, 
Bemnan,1972, Bern,1980) สําหรับการหาความ
เชื�อมั�นด้วยวิธี การหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์
อลัฟาของครอนบคั (Cronbach,1990). ไดค่้าความ
เชื�อมั�นของแบบสอบถาม ตอนที� 2 เท่ากบั 0.861 และ
ตอนที�  3 เ ท่ ากับ  0.871 ซึ� งได้มี ค่ ามากกว่ า  0.8                
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) แสดงว่าเครื�องมือ
แบบสอบถาม มีความน่าเชื�อถือสามารถนาํไปใชใ้น
การศึกษาได ้ 

สถิติที�ใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยสถิติเชิง
พรรณนาได้แก่ ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่สถิติทดสอบ  t-test สถิติทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) สถิติ
ทดสอบ F-test   การหาค่าสหสัมพันธ์ด้วยค่า Eta  
และสถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression) 
 
ผลการวจัิย 
 ตอนที� 1 ผลการสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของ
ก ลุ่มตัวอย่ า งผู ้ใช้บ ริการ อู่ ซ่อมรถยนต์ อิสระ 
พฤติกรรมการใช้บริการการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์
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อิสระ ความจงรักภักดีของผู ้ใช้บริการในจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง
ผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
สถานภาพสมรส อายุระหว่าง 25-35 ปี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 15,000-30,000 บาท การศึกษาอยู่ระดบั
ปริญญาตรี จาํนวนรถยนตที์�อยูใ่นครอบครอง 1 คนั 
อายุรถยนต์ที� ใช้บริการ อู่ ซ่อมรถยนต์อิสระอยู่
ระหวา่ง 1-3 ปี พฤติกรรมการใชบ้ริการส่วนใหญ่ มีอู่
ประจําในการซ่อมรถยนต์ของตนเอง  ใช้บริการ
ประเภทตรวจเช็คทั�วไปมากที�สุด เหตุผลสําคญัใน
การตดัสินใจใชบ้ริการคือ อยู่ใกลบ้า้น/ที�ทาํงาน ตวั
ลูกค้าเองที� เป็นผู ้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ  มีการ
เปรียบเทียบราคาค่าใชจ่้ายในการซ่อมกบัอู่อื�นก่อน
การตดัสินใจซ่อม เขา้มาตรวจเช็ครถยนต์โดยเฉลี�ย       
2-3 ครั� งต่อปี เลือกใช้บริการจากอู่ซ่อมรถยนต์ที�มี
สถานที�ตั�งอยู่ใกลบ้า้น  และไดรั้บข่าวสารก่อนการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตจ์ากการแนะนาํ
บอกกล่าวจากญาติ/เพื�อน สาํหรับการให้ความสาํคญั
ดา้นการจดัการของผูป้ระกอบอาชีพอู่ซ่อมรถยนต์
อิสระ  
 ตอนที� 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน (ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐานที�1)  ปัจจัย ส่วนบุคคลของ
ผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระที�แตกต่างกนัทาํให้
ความจงรักภกัดีของผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระ
ในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน  พบว่า  จํานวน
รถยนต์ในครอบครอง และอายุของรถยนต์ที�เขา้รับ
บริการที�แตกต่างกนัทาํให้ระดบัความจงรักภกัดีใน
การใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระแตกต่างกนั ส่วน
คุณลกัษณะอื�น อนัไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ 
รายได้ ระดับการศึกษา ที�แตกต่างกันทาํให้ระดับ
ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระ
ไม่แตกต่างกนั  
                 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์การจดัการ
ของอู่ซ่อมรถยนต์อิสระกับความจงรักภักดีของ

ผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระในจงัหวดัปทุมธานี 
(ผลการทดสอบสมมติฐานที� 2) พบว่า ตวัแปรอิสระ 
(พฤติกรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระ) 
จาํนวน 7 ตวั (จากตวัแปรอิสระจาํนวนทั�งหมด 8 ตวั) 
ประกอบด้วย  ความต้องการใช้บริการอู่ประจํา 
ประเภทของการบริการที�ใชม้ากที�สุด เหตุผลในการ
ตัดสินใจใช้บริการ  ผู ้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ผูใ้ช้บริการตดัสินใจซ่อมอย่างไร ความถี�ในการใช้
บริการ  สถานที�ตั� งที� เลือกใช้บริการ  แหล่งข้อมูล 
ข่าวสารที�ไดรั้บ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อตวั
แปรตาม (ระดับความจงรักภักดีของผูใ้ช้บริการอู่
ซ่อมรถยนตอิ์สระโดยภาพรวม ) โดยที�ตวัแปรอิสระ 
1 ตวั ได้แก่ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม (ระดบัความจงรักภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระโดยภาพรวม ) 
อยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั 0.05   
           ผลการวิเคราะห์การจดัการของอู่ซ่อมรถยนต์
อิสระมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการอู่
ซ่อมรถยนตอิ์สระในจงัหวดัปทุมธานี สามารถเขียน
เป็นสมการเชิงเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ดังนี� ความ
จงรักภกัดีโดยภาพรวมของผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์
อิสระ= 2.149+ 0.227 (การจดัการอู่ซ่อมรถยนต์
อิสระดา้นการจดัสถานที�) +0.146 (การจดัการอู่ซ่อม
รถยนตอิ์สระดา้นราคา) 

ผลการวิเคราะห์พบว่าตวัแปรอิสระจาํนวน 
2 ตวั (จากตวัแปรอิสระจาํนวนทั�งหมด 6 ตวั) ไดแ้ก่ 
การจัดการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระด้านการจัดสถานที� 
การจดัการดา้นราคามีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อตวั
แปรตาม (ระดับความจงรักภักดีโดยภาพรวมของ
ผูใ้ช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระ) อย่างมีนัยสําคญัที� 
.05 ผลการวิจยัพบว่าตวัแปรการจดัการอู่ซ่อมรถยนต์
อิสระดา้นการจดัสถานที�มีความสาํคญัมากที�สุด มีค่า
สัมประสิทธิ� ถดถอยเท่ากบั 0.227 ค่า t เท่ากบั 4.106 
รองลงมาคือการจดัการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระดา้นราคา 
มีค่าสัมประสิทธิ� ถดถอยเท่ากบั 0.146 ค่า t เท่ากบั 
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2.801 โดยตวัแปรตน้ดงักล่าวนี�สามารถอธิบายความ
ผนัแปรของตัวแปรตามได้ประมาณร้อยละ 15.5 
สําหรับค่าสัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรที�
อธิบายไม่ได้ด้วยตัวแปรอื�นๆ  (Tolerance) มี ค่า
มากกวา่ 0.19 (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์และคณะ, 2550) 
และ ค่า VIF มีค่านอ้ยกว่า 5.3 ตวัแปรอิสระทั�งสอง
ไม่มีปัญหาความสมัพนัธ์กนั  
 
การอภิปรายผล 
 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านคุณลกัษณะของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  สถานภาพสมรสคือ
อยู่ดว้ยกนั มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ประกอบอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชนมากที�สุด รายไดต่้อเดือนอยู่
ระหว่าง 15,000-30,000 บาท ระดบัการศึกษาโดย
ส่วนใหญ่อยูร่ะดบัปริญญาตรี จาํนวนรถยนตที์�อยูใ่น
ครอบครอง 1 คนั อายรุถยนตที์�ใชบ้ริการอู่ซ่อมโดย
ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 1-3 ปี ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุรพล นิลบน (2552) ปัจจยัที�มีผลต่อ
การเลือกใชอู่้ซ่อมรถยนตข์องผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดั
ปทุมธานี พบว่า ผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตส่์วนใหญ่
เป็นเพศชาย อาย ุ31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรี เป็น
พนกังานลูกจา้งเอกชน มีรายได ้10,001-20,000 บาท 
สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั  
 ดงันั�น จากปัจจยัส่วนบุคคลดา้นคุณลกัษณะ
ของกลุ่มตวัอย่างขา้งต้น สามารถนํามาใช้กาํหนด
กลุ่มเป้าหมายของลูกคา้ที�ชดัเจน ใชใ้นการวางแผน
การตลาดในการเจาะจงตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
เพื�อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
 จากผลการวิจัยนี� พบว่า พฤติกรรมการใช้
บ ริการ อู่ ซ่อมรถยนต์ อิสระของก ลุ่มตัวอย่ า ง
ผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่มีอู่ประจาํ
ในการซ่อมรถยนตข์องตนเอง เหตุผลสําคญัในการ
ตดัสินใจใชบ้ริการคือ อยูใ่กลบ้า้น/ที�ทาํงาน ตวัลูกคา้
เองเป็นผูต้ดัสินใจเลือกใชบ้ริการ  และไดรั้บข่าวสาร
ก่อนการตดัสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์จาก

การแนะนาํบอกกล่าวจากญาติ/เพื�อน ผลการวิจยั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาํพร หน่อแก้ว (2552) 
คุณลกัษณะที�จาํเป็นของผูป้ระกอบอาชีพอิสระอู่ซ่อม
รถยนตใ์นเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผูใ้ชบ้ริการอู่
ซ่อมรถยนตอิ์สระมีอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระประจาํในการ
ซ่อม ผูที้�มีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ่อมคือตนเอง 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอกรินทร์ สุทธิโพธิ�
สุวรรณ์ (2550) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที�
มีผลต่อการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอู่
ซ่อมรถยนต์อิสระประจํา  เลือกใช้เนื� องจากใกล้
สถานที�พกั/สถานที�ทาํงาน รับข้อมูลข่าวสารจาก 
เพื�อน/คนรู้จกั  
 ดังนั� น  พฤติกรรมการใช้บริการ อู่ ซ่อม
รถยนต์อิสระของกลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้บริการ  ที� มี อู่
ประจาํในการซ่อมรถยนตข์องตนเอง เหตุผลสําคญั
ในการตดัสินใจใช้บริการคือ อยู่ใกลบ้า้น/ที�ทาํงาน 
ตวัลูกคา้เองเป็นผูต้ดัสินใจ ไดรั้บข่าวสารการแนะนาํ
บอกกล่าวจากญาติ/เพื�อน เหล่านี� จึงเป็นขอ้มูลในการ
นําไปวางเป้าหมายและกาํหนดกลยุทธ์การดาํเนิน
ธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จได ้
 ปัจจยัดา้นการจดัการของผูป้ระกอบอาชีพอู่
ซ่อมรถยนตอิ์สระในจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่ง
ผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระให้ระดบัความสําคญั
กบัปัจจยัดา้นการจดัการของผูป้ระกอบอาชีพอู่ซ่อม
รถยนตอิ์สระในจงัหวดัปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัความสาํคญัมาก เมื�อพิจารณาการจดัการอู่ซ่อม
รถยนต์อิสระในแต่ละด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญด้านความเชี�ยวชาญของช่างมากเป็น
อนัดบัแรก ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาํ
พร หน่อแกว้ (2552) คุณลกัษณะที�จาํเป็นของผู ้
ประกอบอาชีพอิสระอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตจังหวดั
ปทุมธานี พบว่า คุณลกัษณะที�จาํเป็นของผูป้ระกอบ
อ า ชี พ อู่ ซ่ อ ม ร ถ ย น ต์ อิ ส ร ะ  โ ด ย ภ า พ ร ว ม
ผูป้ระกอบการและผูใ้ห้บริการ ให้ความสําคญักับ
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คุณลักษณะที�จําเป็นของผู ้ประกอบอาชีพอู่ซ่อม
รถยนต์อิสระทุกด้าน  มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ ดา้นความรู้ 
 ดงันั�น ปัจจยัดา้นการจดัการของผูป้ระกอบ
อาชีพอู่ซ่อมรถยนต์อิสระด้านความเชี�ยวชาญของ
ช่าง จึงควรเป็นปัจจัยหนึ� งที�นํามาพิจารณาในการ
วางแผนเพื�อที�จะพัฒนาบุคคลากรของทางอู่ให้มี
ความสามารถที�จะแข่งขนักับทางคู่แข่งและสร้าง
ความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าได้ใน
อนาคต 
 การจัดการของผู ้ประกอบอาชีพอู่ซ่อม
รถยนตอิ์สระในจงัหวดัปทุมธานีที�มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภกัดีของลูกคา้ มีอยู่ 2 ดา้นดว้ยกนัไดแ้ก่ ดา้น
การจัดการสถานที�และด้านราคา กลุ่มตวัอย่าง
ผูใ้ชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระ ผลการวิจยัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ มนทิพย ์ทาํนอง (2550) การวดัความ
จงรักภักดี ต่อตรายี�ห้อของผู ้บ ริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ กรณีศึกษา เดอะพิซซ่า คอมปะนี และ 
พิซซ่าฮทั พบว่า ผูบ้ริโภคที�มีความจงรักภกัดีต่อตรา
ยี�หอ้ในระดบัสูงและตํ�าการใหซื้�อ 1 แถม 1 มีอิทธิพล
ทาํให้เปลี�ยนใจไปซื�อพิซซ่าตรายี�ห้อที�ไม่ไดช้อบ ได้
มากที�สุด ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ถวิกา 
ศิริสวสัดิลก (2550) ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความภกัดี
ต่อตราสินคา้ กรณีศึกษาของผูบ้ริโภคสินคา้ซันซิล 
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ
ความภักดีต่อตราสินค้าซันซิลกับความจงรักภักดี
พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสินค้า ปัจจัยด้าน
นวตักรรมและคุณภาพ ปัจจัยด้านการโฆษณาและ
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี
ต่อตราสินคา้ซนัซิล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 
0 .01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวก 
 ดังนั� น  ผู ้ป ร ะกอบการและผู ้ ที� คิ ด จ ะ
ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ จึงควรจะคาํนึงการ
จดัการดา้นสถานที�และดา้นราคาของอู่ซ่อมรถยนต์

ดว้ย เพื�อเป็นการช่วยเพิ�มความจงรักภกัดีในการมาใช้
บริการของลูกคา้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. จากผลการวิจัยด้านพฤติกรรมการใช้
บริการอู่ซ่อมรถยนต์อิสระของกลุ่มตัวอย่าง  เรา
สามารถนําเอาผลที�ได้มาปรับปรุงแผนการจัดการ 
วางนโยบาย กาํหนดกลยุทธ์การจดัการขององคก์าร
ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากยิ�งขึ�น โดยทาํแผนการ
ตลาดเชิงรุกมากขึ�น อย่างเช่นทาํโฆษณา ทาํใบปลิว
แจกแก่ลูกคา้ และการสร้างระบบการบริหารลูกคา้
สัมพันธ์  โดยการทํากิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน  โดยที� เน้นบริเวณใกล้กับที�ตั� งของอู่และ
บริเวณใกลเ้คียง 
 2.การเพิ�มประสิทธิภาพการจัดการอู่ซ่อม
รถยนตอิ์สระ จากผลการวิจยัที�ออกมาวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความสําคญัดา้นความเชี�ยวชาญของช่างมากเป็น
อันดับแรก สามารถทําได้โดย  มีการจัดให้มีการ
อบรมหรือแลกเปลี�ยนความรู้กนัเองภายในองคก์าร  
มีการสอบ วดัผลและประเมิน ผลความรู้และทกัษะ
การทาํงานของช่าง จัดสรรหาอุปกรณ์สําหรับการ
คน้ควา้และแหล่งความรู้ที�จะหาเพิ�มเติมได้สําหรับ
ช่าง อยา่งเช่น มีคอมพิวเตอร์สาํหรับสืบคน้ขอ้มูลทาง
อินเตอร์เน็ต มีหนงัสือหรือนิตยสารที�เกี�ยวกบัความรู้
ทางยานยนตใ์ห้อ่านอยู่เสมอ เพื�อเป็นการเพิ�มทกัษะ 
ความรู้และความชาํนาญใหแ้ก่ช่างมากขึ�น 
 3. ผู ้ประกอบการหรือผู ้ที�จะคิดประกอบ
กิจการอู่ซ่อมรถยนตอิ์สระ สามารถที�จะนาํเอาผลการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค นําไปเป็นแนวทาง
ปฏิบติัเพื�อทาํให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและ
พฤติกรรมการซื�อและการใช้ของผูบ้ริโภคแล้วนํา
คาํตอบที�ไดไ้ปช่วยในการจดัทาํกลยุทธ์การตลาด ที�
สามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่าง
เหมาะสม  
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 4. การเพิ�มความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ
อู่ซ่อมรถยนตอิ์สระของลูกคา้ ผลการวิจยัพบว่า การ
จดัการด้านการจดัสถานที�มีอิทธิพลในทิศทางบวก
ต่อความจง รักภัก ดี โดยภาพรวม  ดังนั� น  ทาง
ผูป้ระกอบการหรือผูที้�คิดจะประกอบกิจการอู่ซ่อม
รถยนต์อิสระในอนาคต จึงควรมีนโยบายการจัด

สถานที�ใหเ้ป็นที�พึงพอใจเพื�อเป็นการดึงดูดการมาใช้
ของลูกคา้ เราสามารถที�จะทาํได้หลายด้านด้วยกัน  
ได้แก่ มีสถานที�จอดรถอย่างเพียงพอ มีร่มเงาบัง
แสงแดดและฝนใหแ้ก่รถลูกคา้ มีการจดัสถานที�อยา่ง
เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด
ภายในอู่ซ่อม ความสะดวกสบายในการมาใชบ้ริการ  
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ของลูกคา้ เราสามารถที�จะทาํได้หลายด้านด้วยกัน  
ได้แก่ มีสถานที�จอดรถอย่างเพียงพอ มีร่มเงาบัง
แสงแดดและฝนใหแ้ก่รถลูกคา้ มีการจดัสถานที�อยา่ง
เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด
ภายในอู่ซ่อม ความสะดวกสบายในการมาใชบ้ริการ  
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ปัจจยัแรงจูงใจที�มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

ในสถานสงเคราะห์ จงัหวดัปทุมธานี 
The Motivating Factors Affecting the Efficient and Effective Employee Performance at 

the Public Welfare Offices in Pathumthani Province1 
 

                                                                                                                                                                           วณัยช์นาภา  จิรเมธีพนัธ*์   

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงสาํรวจนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ (1) สํารวจปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัแรงจูงใจการปฏิบติังาน และ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน ของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ จงัหวดัปทุมธานี (2) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาน
สงเคราะห์ (3) วิเคราะห์ปัจจยัแรงจูงใจที�มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากร ใน
สถานสงเคราะห์ ประชากรที�ศึกษาไดแ้ก่ บุคลากรทุกคนในสถานสงเคราะห์ จาํนวน 330 คน เก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม สถิติที�ใช้ในการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสถิติวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อาย ุ 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส จาํนวนปีที�ทาํงานมากกว่า 10 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ระดบัเงินเดือน
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท ตาํแหน่งงานลูกจา้งประจาํ กลุ่มตวัอยา่งบุคลากรมีระดบัแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นนโยบายการบริหารระดบัความคิดเห็นมากที�สุด (2) ปัจจยัส่วน
บุคคลด้านระดบัเงินเดือน และตาํแหน่งงาน ที�แตกต่างกนัทาํให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั (3) แรงจูงใจที�มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบติังานมีหลายดา้น ไดแ้ก่ นโยบายการ
บริหาร การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน สภาพการทาํงาน เงินเดือนผลตอบแทน ลกัษณะของงานที�
ปฏิบติั  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ และความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงาน  

 
คาํสําคญั : ปัจจยัแรงจูงใจที�มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
 
Abstract 

This research on the motivating factors affecting the efficient and effective employee performance at the 
Public Welfare Offices in Pathumthani Province aims to study: the personal factors of the respondents, the 
motivating factors at work, the efficiency and effectiveness at work, the comparison of the differences in personal  

 
 

 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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factors with their efficiency and effectiveness at work; the relationship between the motivating factors and the 
efficiency and effectiveness at work. Questionnaires were used to collect data from the sample group of 330 
welfare employees at the Public Welfare Offices in Pathumthani Province. The statistical analysis consisted of 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation ANOVA (one-way ANOVA) and multiple 
regressions. The research results revealed that: most of the respondents were married females,  41-50 years old, had 
work tenure of over 10 years, with secondary education level and with monthly salary of less than 10,000 baht; the level 
of motivation was moderate; the  major factor affecting work motivation was the management policy; differences in sex, 
age, status, work tenure and educational levels had no  effect on the efficiency and effectiveness at work but were 
affected by differences in salary levels and positions; the motivating factors affecting the efficiency and effectiveness at 
work were management policy, chain of command, relationship with colleagues, working conditions, salaries and 
benefits, types of work performed, respect and career advancement.  
 
Keywords:  motivating factors, efficiency and effectiveness, employee performance 
 
ความนํา  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ซึ� งเป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมั�นคงของมนุษย ์มีภารกิจในการใหบ้ริการดา้น
ส วัส ดิ ก า ร สั ง ค ม  ก า ร สั ง ค มส ง เ ค ร า ะห์ แ ก่
ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ คนไร้ที�พึ�งผูป้ระสบปัญหาทาง
สังคม โดยมีการให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา
ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห์  เ พื� อ ใ ห้
กลุ่มเป้าหมายที�มีปัญหาทางสังคมสามารถดาํรงชีวิต
และพึ�งตนเองไดอ้ย่างมีศกัดิ� ศรีของความเป็นมนุษย ์
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน (พ.ศ. 2552 – 2554) 
สถานสงเคราะห์ จังหวดัปทุมธานี เป็นหน่วยงาน
ราชการ  สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์
เป็นสถานที�ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กแรกเกิด 
รวมถึงอายุ 18 ปีขึ�นไป เด็กกาํพร้า เร่ร่อน เด็กถูก
ทอดทิ�ง พฒันาและฟื� นฟูผูด้้อยโอกาส คนไร้ที�พึ� ง 
ครอบครัวยากจน ประพฤติไม่เหมาะสม ถูกทารุณ
กรรม และคนไขโ้รคจิตที�ไดรั้บการบาํบดัรักษาจาก
โรงพยาบาลโรคจิตเวช  และผู ้ที�ประสบปัญหา
เดือดร้อน ไม่มีผูอุ้ปการะเลี� ยงดู และสมคัรใจขอเขา้

รับการสงเคราะห์ เพื�อให้มีโอกาสไดรั้บการบริการ
ดา้นปัจจยั 4 ควบคู่กบัการแกไ้ขปัญหาดา้นการศึกษา 
ด้านการฝึกอาชีพ ด้านการพฒันาฟื� นฟูสมรรถภาพ
ทางร่ายกายและจิตใจ เพื�อให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี มี
พฒันาการเหมาะสมตามวยั และสามารถดาํรงชีวิต
เตรียมความพร้อมในการกลบัสู่ครอบครัวและสังคม
ได้ ซึ� งการที�กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการจะให้
การสงเคราะห์ผูอื้�นได้ บุคลากรของกรมที�ให้การ
สงเคราะห์บุคคลดังกล่าวขา้งต้น จึงมีความสําคญั
อยา่งยิ�ง 

ในการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานหรือองค์การ บุคลากรถือเป็นปัจจัยที�มี
ความสําคัญในการบริหารจัดการและดําเนินการ 
เพื�อใหเ้กิดการบริหารที�มีประสิทธิภาพในการทาํงาน 
ซึ� งจะส่งผลให้งานของหน่วยงานนั�นมีทั� งปริมาณ
และคุณภาพดว้ย ความรู้ความสามารถของบุคลากร
เพียงอย่าง เ ดียวมิอาจทําให้หน่วยงาน  ประสบ
ผลสําเร็จได้ ถ้าขาดความตั� งใจ  และเต็มใจที�จะ
ปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ หากบุคลากรจะ
ปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั�น ยอ่มขึ�นอยู่
กบัความพึงพอใจและแรงจูงใจของผูป้ฏิบติังานที�มี
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ต่องานในหน่วยงาน ดงันั�น การสร้างแรงจูงใจเป็น
สิ�งสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ�ง  
 สําหรับบุคลากรในการปฏิบัติงานของ
สถานสงเคราะห์ จงัหวดัปทุมธานี จากแบบสอบถาม
เบื�องต้นพบแนวโน้มว่าบุคลากรมีความรัก ความ
ผกูพนั ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานดว้ยความเตม็
ใจน้อยลง และไม่ตระหนักถึงคุณค่าของตนที�มีต่อ
หน่วยงานและความรับผิดชอบที�ตนเองมีต่องาน จาก
สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทาํให้ผูว้ิจัยสนใจจะ
ศึกษาปัจจัยที� เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานสงเคราะห์ จังหวดัปทุมธานี 
เพื�อที�จะได้นําข้อมูลเบื�องต้นมาปรับใช้ให้เข้ากับ
นโยบายการบริหารงานบุคคลและหน่วยงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพการทาํงานมากยิ�งขึ�น รวมถึงเพื�อที�จะ
นํามาสร้างเป็นแนวทางในการวางแผนเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพบุคลากรในสถานสงเคราะห์  และ
อาจจะยงัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื�นที�สามารถ
นาํขอ้มูลไปใช ้
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื�อสํารวจคุณลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล
ของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ จงัหวดัปทุมธานี  

2. เพื�อสํารวจปัจจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ จงัหวดั
ปทุมธานี  
 3. เพื�อสาํรวจประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ 
จงัหวดัปทุมธานี 

4.  เพื�อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของ
บุคลากร ที� แตก ต่ า งกันกับประ สิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาน
สงเคราะห์ จงัหวดัปทุมธานี  
 5.  เพื�อวิเคราะห์ปัจจยัที�เป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานที�มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ 
จงัหวดัปทุมธานี  
 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  
 1.  ตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ทฤษฎีงานวิ จัยค รั� ง นี� ใช้  ทฤษฎีแรง จูงใจของ 
Herzberg (1959) ซึ� งส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความ
พอใจในการปฏิบัติงาน  ปัจจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานที�มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบติังานของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ 
จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงาน
ที�ปฏิบติั ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ และดา้น
การบงัคบับญัชา  

งานวิจัยที�เกี�ยวขอ้งปัจจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ได้แก่งานวิจัยของ นนทชั ฟรอมไธสง 
(2552) ผลการวิจยัพบว่า พนกังานให้ความสาํคญัต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
โดยเรียงลาํดบัความสําคญัไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จใน
การทํางาน  ด้านการยอมรับนับถือ  ด้านความ
รับผิดชอบ  ด้านลักษณะงานที�ปฏิบัติ  และด้าน
ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ที�การงาน 
 2.  ตวัแปรประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ 
แนวคิดความผูกพนัต่อองคก์าร ความรู้สึกผูกพนักบั
องคก์รมีความสําคญั ผูที้�มีความผูกพนักบัองคก์รสูง
จะปฏิบติังานได้มีประสิทธิภาพไดดี้กว่าผูที้�มีความ
ผกูพนักบัองคก์รตํ�า  
 งานวิจัยที� เกี�ยวข้องกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ได้แก่  งานวิจัยของ 
อาราม หะยีปีเย๊าะ (2553) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ความสําเ ร็จของงานมีผลต่อการสร้างขวัญและ
แรงจูงใจในการทํางานของสมาชิกอาสารักษา
ดินแดนในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน 
จังหวดันราธิวาส และผลงานวิจัยของ ชูยศ ศรีวร
ขนัธ์ (2553) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามความพึง
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พอใจในการทาํงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ประสิทธิภาพของการทาํงานในรอบปีที�ผา่นมาระดบั
ดี และทาํใหเ้ห็นประสิทธิภาพการทาํงานขององคก์ร
ในรอบปีต่อไปจะเพิ�มขึ�น  

องคป์ระกอบตวัแปรที�จะทาํการศึกษาไดแ้ก่
ตวัแปรอิสระ  และตวัแปรตาม ดงันี�  

ตวัแปรอิสระ(independent variables) 
ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส จาํนวนปีที�ทาํงาน การศึกษา ระดบั
เงินเดือนและตาํแหน่งงาน (2) ปัจจยัแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการ
บริหาร ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูร่้วมงาน ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นเงินเดือนและ
ผลตอบแทน ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏิบติั ดา้นการ

ไดก้ารยอมรับนบัถือ  และดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ที�การงาน  

ตัวแปรตาม(dependent variables) 
ประกอบด้วย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ จงัหวดั
ปทุมธานี ประกอบดว้ย ความพึงพอใจในการทาํงาน 
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ�   ค่านิยมในการทาํงาน 
ความสุขในชีวิต ความผกูพนัองคก์ร และความสาํเร็จ
ในการทาํงาน 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 

                ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที�เกี�ยวขอ้ง และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
วิ จัย ที� แสดงถึงองค์ประกอบของตัวแปรและ
สมมติฐานการวิจยั ดงัภาพ 1 

 
                                    ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 องคป์ระกอบของตวัแปรและสมมติฐานการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ  
-อาย ุ
-สถานภาพสมรส  
-จาํนวนปีที�ทาํงาน 
-ระดบัการศึกษา  
-ระดบัเงินเดือน  
-ตาํแหน่งงาน 

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 
-  ดา้นนโยบายการบริหาร  
-  ดา้นการบงัคบับญัชา 
 - ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน  
 - ดา้นสภาพการทาํงาน  
 - ดา้นเงินเดือนและผลตอบแทน 
 - ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏิบติั  
 - ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
 - ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ที�การงาน    
 

 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร ในสถานสงเคราะห์ จังหวดั
ปทุมธานี  
 
-  ความพึงพอใจในการทาํงาน  
 - สมรรถนะการมุ่งผลสมัฤทธิ�   
 - ค่านิยมในการทาํงาน  
 - ความสุขในชีวติ  
 - ความผกูพนัองคก์าร  
 - ความสาํเร็จในการทาํงาน 
 

H1 

H2 
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สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของ

บุคลากรที�แตกต่างกันทําให้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาน
สงเคราะห์ จงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนั (H1) 

 สมมติฐานที� 2 ปัจจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในสถานสงเคราะห์ จงัหวดั
ปทุมธานี (H2) 

 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงสํารวจโดยใชก้าร
วิจยัเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที�ศึกษา
ไดแ้ก่ บุคลากรในสถานสงเคราะห์ จงัหวดัปทุมธานี 
จาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิ
มหาราช  สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิต สถาน
สงเคราะห์คนไร้ที�พึ�งชายธญับุรี สถานสงเคราะห์คน
ไร้ที�พึ� งหญิงธัญบุรี สถานสงเคราะห์คนไขโ้รคจิต
ทุเลาหญิงบา้นกึ�งวิถี และสถานสงเคราะห์คนไขโ้รค
จิตทุเลาบา้นกึ� งวิถี (ชาย) จาํนวนทั�งสิ�น 330 คน  
เ ค รื� อ ง มื อ ที� ใช้ ในการ เก็ บรวบรวมข้อมู ล คื อ 
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinion Questionnaire) 
เป็นขอ้มูลปฐมภูมิ และความคิดเห็นของบุคลากรใน
สถานสงเคราะห์  จังหวัดปทุมธานี  เก็บรวบรวม
แบบสอบถาม ระหว่างเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555 - 
มีนาคม พ.ศ. 2555  

การหาคุณภาพของเครื� องมือ ผูว้ิจัยได้ทาํ
การหาค่าความเที�ยงตรง  และความเชื�อมั�นของ
แบบสอบถาม  การหาค่าความเที�ยงตรงด้วยการ
ทดสอบคุณภาพ เค รื� อ ง มือแบบสอบถามจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตามเทคนิคการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of 
Item Objective Congruence --IOC) โดยขอ้คาํถามมี
ค่า IOC มากกว่า 0.6 ทุกขอ้ สําหรับการหาความ
เชื�อมั�นด้วยวิธี การหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์

อัลฟาของครอนบัค ได้ค่าความเชื�อมั�นของ
แบบสอบถาม ตอนที� 2 เท่ากบั 0.91 และตอนที� 3 
เท่ากบั 0.92 ซึ� งไดมี้ค่ามากกว่า 0.8 (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2553) แสดงว่าเครื�องมือแบบสอบถาม มี
ความน่าเชื�อถือสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาได ้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใชใ้นการวิจยั 
สถิติที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา
คือ ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐานได้แก่สถิติ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression)  
 
ผลการวจัิย 
 ตอนที� 1 ผลการสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของ
บุคลากร  ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  และ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร ในสถานสงเคราะห์ จงัหวดัปทุมธานี ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41- 50 ปี สถานภาพสมรส 
จาํนวนปีที�ทาํงาน มากกว่า 10 ปีขึ�นไป มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา  ระดับเงินเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท ตาํแหน่งงานลูกจา้งประจาํ สําหรับ
ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  
 ตอนที� 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ขอ ง ปั จ จัย ส่ วน บุคคลกับประ สิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ 
จังหวัดปทุมธานี  (ผลการทดสอบสมมติฐานที�1) 
พบวา่ ระดบัเงินเดือน และตาํแหน่งงานที�แตกต่างกนั 
ทาํให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
แตกต่างกนั  
 ตอนที� 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัแรงจูงใจใน
ก า รป ฏิบั ติ ง าน ที� มี ผ ล ต่ อประ สิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมในสถาน
สงเคราะห์ จังหวดัปทุมธานี (ผลการทดสอบ
สมมติฐานที�  2) พบว่าตัวแปรอิสระจํานวน 3 ตัว 
(จากตวัแปรตน้จาํนวนทั�งหมด 8 ตวั) ปัจจยัแรงจูงใจ
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ในการปฏิบติังานประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงาน
ที�ปฏิบติั ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือและดา้น 
การบงัคบับญัชา มีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อตวัแปร
ตาม  (ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวม) อย่างมีนยัสําคญัที� .05 โดย
ที�  ตัวแปรปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั มีค่าสัมประสิทธิ� ถดถอย
เท่ากับ 0.398 ค่า t เท่ากับ 8.211 ตวัแปรปัจจัย
แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นับถือ มีค่าสัมประสิทธิ� ถดถอยเท่ากับ 0.306 ค่า t 
เท่ากบั 6.266 และปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ดา้นการบงัคบับญัชา มีค่าสัมประสิทธิ� ถดถอยเท่ากบั 
0.161 ค่า t เท่ากบั 3.473 โดยตวัแปรตน้ดงักล่าวนี�
สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้
ประมาณร้อยละ73  

ผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการ
เชิงเส้นแสดงความสัมพนัธ์ ดงันี�  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยภาพรวมของการปฏิบติังานในสถาน
สงเคราะห์จงัหวดัปทุมธานี= 1.460+0.398 (ปัจจยั
แรงจูงใจด้านลักษณะของงานที�ปฏิบัติ) +0.306 
(ปัจจัยแรงจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ) 
+0.161(ปัจจยัแรงจูงใจดา้นการบงัคบับญัชา) 

 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที�น่าสนใจนํามา
อภิปราย ดงันี�  
 ปัจจัยแรง จูงใจในการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรในสถานสงเคราะห์ จังหวดัปทุมธานี ผล
สํารวจมีระดับปัจจัยแรงจูงใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยดา้นนโยบายการบริหารมีระดบั
ความคิดเห็นมากที�สุด รองลงมาคือ ด้านสภาพการ
ทาํงาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นลกัษณะของงานที�
ปฏิบัติ  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้าน
ความกา้วหน้าในหน้าที�การงาน ดา้นความสัมพนัธ์
กับผูร่้วมงาน และด้านเงินเดือนและผลตอบแทน 

ตามลําดับ ทั� งนี� อาจเป็นเพราะบุคลากรเข้าใจถึง
ภาระหน้าที�และแนวทางนโยบายขององคก์รในการ
ช่วยเหลือและดูแลแก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม แต่
แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีน้อย ทาํให้แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ� งจากการ
สาํรวจพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
ในสถานสงเคราะห์ จังหวดัปทุมธานี บุคลากรให้
ความสาํคญัดา้นนโยบายการบริหาร ดงันั�น ผูบ้ริหาร
ควรให้การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ทาํงาน เพื�อให้บุคลากรไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของตน
ที�มีต่อหน่วยงานและความรับผิดชอบที�ตนเองมีต่อ
ง านในหน้ า ที� ให้ ม าก ขึ� น  ประ สิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาน
สงเคราะห์ จังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลี�ย ต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานใน
ระดับความคิดเห็นมาก  โดยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรมีระดบัความ
คิดเห็นในเรื� องความสําเร็จในการทาํงานมากที�สุด 
ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาราม หะยีปี
เย๊าะ (2553) ที�พบว่าปัจจยัความสําเร็จของงานมีผล
ต่อการสร้างขวญัและแรงจูงใจในการทาํงานของ
สมาชิกอาสารักษาดินแดนในกองบังคับการกอง
อาสารักษาดินแดน จงัหวดันราธิวาส และสอดคลอ้ง 
ตามแนวคิดทฤษฎีความผูกพนัต่อองค์กร ของ The 
Gallup Organization (2552) ที�ว่าความรู้สึกผกูพนักบั
องคก์รมีความสําคญั ผูที้�มีความผูกพนักบัองคก์รสูง
จะปฏิบติังานได้มีประสิทธิภาพไดดี้กว่าผูที้�มีความ
ผกูพนักบัองคก์รตํ�า แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อุบลวรรณ  เ ที� ยง บูรณธรรม ,  และคณะ  (2554) 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที�มีผลต่อคุณภาพการ
บริการทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพเครือโรงพยาบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร 
งานวิจัยนี�  พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัตํ�ากบัคุณภาพการบริการ
ทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ มี
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ความเต็มใจ ตั�งใจทาํงาน และมีความสนุกสนานใน
การปฏิบัติงาน  จึงให้ความสําคัญที�จะทํางานให้
ได้ผลดี ซึ� งต่างจากการสํารวจพบว่า ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรในสถาน
สงเคราะห์ จังหวัดปทุมธานี ที� บุคลากรให้
ความสําคญัในด้านความสําเร็จในการทาํงานเป็น
หลกั หากผูบ้ริหารนาํความรู้และเขา้ใจในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที� มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการทาํงาน เพื�อเป็นแนวทางในการ
กาํหนด และนาํกลยุทธ์แรงจูงใจมาเสริมให้บุคลากร
มีความตั�งใจและเตม็ใจในการทาํงานมากขึ�น ยอ่มจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ทาํงานใหม้ากขึ�นไดใ้นที�สุด 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนและ
ผลตอบแทน และตาํแหน่งงานที�แตกต่างกันทาํให้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาราม หะยีปีเย๊าะ (2553) เรื� องปัจจัยที�มีผลต่อการ
สร้างขวญัและแรงจูงใจในการทาํงานของสมาชิก
อาสารักษาดินแดนในกองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดน  จังหวัดนรา ธิวาส  ที� พบว่ า ปัจจัยด้าน
เงินเดือนมีผลต่อการสร้างขวญัและแรงจูงใจในการ
ทาํงานของสมาชิกอาสารักษาดินแดนในกองบงัคบั
การกองอาสารักษาดินแดน จงัหวดันราธิวาส และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธันยช์นก ธิติพงศว์ิวฒัน ์
(2552) เรื� องปัจจัยที�มีผลต่อความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดย
พบว่า  เพศ  และระดับการศึกษาแตกต่ างกันมี
ความสําเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวม
แตกต่างกนั เพศและการศึกษามีผลต่องานที�ปฏิบติั 
สาํหรับงานวิจยันี�  ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล
ด้านระดับเงินเดือนและผลตอบแทนและตาํแหน่ง
งาน ควรนาํมาพิจารณาให้ความสําคญัของบุคลากร
ในด้านสวัสดิการ  ความมั�นคงในหน้าที�การงาน 

เพราะส่งผลต่อผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานนั�น ทาํให้
การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ และการให้บริการ
ผู ้รับการสงเคราะห์อย่างมีคุณภาพมากขึ� นปัจจัย
แรงจูงใจในการปฏิบติังานที�มีผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรในสถาน
สงเคราะห์ จงัหวดัปทุมธานี งานวิจยัพบว่า ดา้น
ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นับถือ และด้านการบงัคบับญัชาเพิ�มแรงจูงใจเป็น
สําคัญ  ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
แรงจูงใจของ Herzberg (1959) ว่าปัจจยัจูงใจที�
เกี�ยวขอ้งกบังานโดยตรง เป็นปัจจยัที�สร้างแรงจูงใจ
ในทางบวก ซึ� งจะส่งผลให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความ
พอใจในการปฏิบติังาน และผลการวิจยัยงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ นนทชั ฟรอมไธสง (2552) ที�พบว่า 
พนักง านให้คว ามสํ าคัญ ต่อแรง จู ง ใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยเรียงลาํดับ
ความสําคญัได้แก่ ด้านความสําเร็จในการทาํงาน 
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ลักษณะงานที�ปฏิบัติ  และด้านความก้าวหน้าใน
ตาํแหน่งหน้าที�การงาน จากผลการวิจัยนี� ปัจจัย
แ ร ง จู ง ใ จสํ า คัญ ในการป ฏิบั ติ ง าน ที� มี ผล ต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในสถานสงเคราะห์ จงัหวดัปทุมธานี ดา้น
ลกัษณะของงานที�ปฏิบติั ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ และดา้นการบงัคบับญัชา ถือไดว้่าเป็นปัจจยั
แรงจูงในการปฏิบติังานที�มีผลทาํให้บุคลากรเห็น
ความสําคญัและเกิดคุณค่าในการปฏิบติังาน รวมถึง
เพื�อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจดัการไดเ้พิ�มขึ�น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัในครั� งนี�   

 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนวทางในการบริหาร เพื�อ
เพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ดงันี�  
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 1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเงินเดือน
ผลตอบแทน และตาํแหน่งของงานผูบ้ริหารระดับ
กระทรวง  กรม  ควรให้ความสําคัญในการเพิ�ม
คุณภาพชีวิตด้านสวสัดิการของบุคลากรให้มากขึ�น 
เช่น สนับสนุนให้มีกองทุนสวสัดิการบุตรสําหรับ
เจา้หนา้ที� เป็นตน้  

2.  การเพิ�มปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ในด้านลักษณะของงานที� ปฏิบัติ  บุคลากรให้
ความสาํคญัในงานประจาํที�ปฏิบติัอยูอ่ยา่งเตม็ที และ
มีความหลากหลาย ทาํให้บุคลากรมีความรู้สึกที�ดีใน
การมีส่วนร่วมในงานที�ทาํอยู่ ดงันั�น ผูบ้งัคบับญัชา 
ควรให้การดูแลเอาใจใส่ และให้กาํลังใจ และเปิด
โอกาสให้บุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็น และมีส่วน
ร่วมในการวางแผนแนวทางการทาํงานของตนเอง 
ตามความรู้ความสามารถที�เหมาะสมร่วมกัน เช่น 
จดัทาํคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบติังาน และ
จดัใหมี้ระบบพี�เลี�ยง การสอนงาน เป็นตน้ 

3.  การเพิ�มปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ในด้านการได้ รับการยอมรับนับถือ  ผู ้วิ จัยขอ
เสนอแนะว่ า  ผู ้บังคับบัญชาควรพิ จ ารณา ถึ ง
ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ผู ้ บั ง คับ บัญ ช า แ ล ะ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยให้เกียรติซึ� งกนัและกนั ควรมี
ความนิ�มนวล ตกัเตือนและไต่ถามทุกขสุ์ขสมํ�าเสมอ 
เพื�อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นและไวว้างใจ รวมถึงให้
คาํปรึกษาแนะนําและชี� แนวทางในการปฏิบติังาน 
หากพบปัญหาและอุปสรรค  ซึ� ง เ ป็นการสร้าง
แรงจูงใจใหเ้กิดขึ�นในการปฏิบติังาน เช่น จดัประชุม
ทุกเดือน ทาํกิจกรรม 5 ส เป็นตน้ 

4.  การเพิ�มปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ในด้ า นก า รบัง คับบัญช า  บุ ค ล า ก รต้อ ง ก า ร
ผูบ้งัคบับญัชาที�มีความเป็นกันเอง มีความรู้สึกที�ดี
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูว้ิจยัขอ
เสนอแนะวา่ ผูบ้งัคบับญัชาควรเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื�อสร้างสัมพนัธ์อนัดีแลว้ เช่น จดั

กิจกรรมสังสรรค์และสันทนาการในโอกาสพิเศษ
ต่างๆ เป็นตน้ 

5.  การเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัในการ
สร้างกลยุทธ์เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพของบุคลากร 
เพื�อให้ปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
เช่นกลยุทธ์ส่งเสริมให้เจา้หนา้ที�มีจิตสาธารณะ และ
ความสามคัคีภายในองคก์ารไดแ้ก่ กิจกรรมร่วมปลูก
ป่า และจดักิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที� เป็นตน้ 
 ขอ้เสนอแนะการงานวิจยัครั� งต่อไป 

1.  ในการวิจยัครั� งต่อไปควรศึกษากลยุทธ์
การสร้างแรงจูงใจของบุคลากร เพื�อกระตุน้จูงใจให้
บุคลากรทาํงานตามแรงจูงใจ เป็นการต่อยอดงานวิจยั
ที�พบว่า  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบติังานในเรื�องของความสาํเร็จในการทาํงาน หาก
ผูป้ฏิบติัขาดแรงจูงใจหรือไม่ถูกจูงใจก็อาจส่งผลต่อ
การปฏิบติังานเช่นกนั 

2.  ควรศึกษากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์
ส ร้างความสัมพันธ์ระหว่ างผู ้บังคับบัญชากับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื�อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ และ
เป็นขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน 
ที�จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน ความผกูพนัต่อ
องคก์ร เป็นตน้  
 3.  ควรเพิ�มเติมงานวิจยัเชิงคุณภาพร่วมกบั
งานวิจยัเชิงปริมาณ เช่น บทสมัภาษณ์ของผูบ้ริหาร  
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ปัจจยัการตลาด และ ปัจจยัจติวทิยา ที�มีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการซื�อสินค้าในธุรกจิค้าปลกี

สมัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Marketing and psychological Factors influencing purchasing behavior in the modern 

trade at the Bangkok Metropolitan Area1 
 

                                                                                                                                                                                ศรัณยพ์งษ ์ศาลารักษ*์   

 
บทคดัย่อ 

การวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ (1) สํารวจปัจจัยส่วนบุคคลผูซื้� อสินคา้ ปัจจัยการตลาด  ปัจจัยจิตวิทยา 
พฤติกรรมการซื�อสินคา้ในธุรกิจสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล
กบัพฤติกรรมการซื�อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (3) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัการตลาดที�มีผลต่อพฤติกรรม
การซื�อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ กลุ่มตวัอยา่งที�ศึกษาไดแ้ก่ผูซื้�อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก จาํนวน 400 คน โดย
ใชว้ิธีแบบหลายขั�นตอน สุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน สถิติอา้งอิงเพื�อทดสอบสมมติฐาน
ประกอบดว้ยสถิติไคสแควร์ สิถิติการถดถอยโลจิสติกส์ ผลการวิจยัพบว่า (1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อาย ุ21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี นบัถือศาสนาพุทธ อาชีพนกัศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 10,000-20,000 
บาท ซื�อสินคา้ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ระหว่าง 18.00-22.00 น. ซื�อสินคา้มากกว่า 4 ครั� งต่อสัปดาห์ และจาํนวนเงินที�ซื�อ
สินคา้แต่ละครั� ง ประมาณ 501-1,000 บาท (2) ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ มีความสัมพนัธ์กบัแผนกที�ซื�อสินคา้                 
(3) ปัจจยัจิตวิทยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้ในธุรกิจคา้คือ ทศันคติ ด้านการรับรู้ และด้านแรงจูงใจ 
ตามลาํดบั 
 
คาํสําคญั:  ปัจจยัจิตวิทยา พฤติกรรมการซื�อ ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่  
 
Abstract 
             The purposes of this survey research on the marketing and psychological factors influencing purchasing   
behavior in the modern trade at Bangkok Metropolitan area is to study: the personal factors of the 
respondents, the marketing factors, the psychological factors and purchasing behavior, the relationship between 
the personal factors and the purchasing behavior, and the influence of the marketing factors on the purchasing  
 
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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behavior. Questionnaires were used to collect data from the sample group of 400 consumers in modern retail 
trade in Bangkok Metropolis. Statistics were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-
square and Logistic regression. The results showed that: majority of the respondents were female, ages between 
21-30 years old, with Bachelor’s degree, and average monthly incomes of 10,000 - 20,000 baht; the reason for 
purchasing was that the goods met the customer daily life needs, purchasing was done on Saturdays and Sundays 
during 18.00 hrs. - 22.00 hrs., purchasing frequency was  more than 4 times a week and the amount of each 
purchase was approximately 501 – 1,000 bath; gender was related with the preferred department to purchase; the 
psychological factors which had influence on the purchasing behavior  were attitude, perception and motivation.  
 
Keywords: psychological factors, purchasing behavior , modern retail trade 
 
ความนํา  

ธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจที�มีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื�องจากเดิมธุรกิจเป็นแบบคา้ปลีกดั� งเดิม 
แต่ปัจจุบนัไดมี้การพฒันารูปแบบให้ทนัสมยัมากขึ�น 
เนื� องจากธุรกิจค้าปลีกมีข้อกําหนดของภาครัฐ 
เทคโนโลยีและคู่แข่งขนัเปลี�ยนแปลงไป จึงทาํให้
ธุรกิจการคา้ปลีกตอ้งมีการปรับกลยทุธ์การบริการ จึง
ทาํให้การคา้ปลีกต้องมีการปรับเปลี�ยนตลอดเวลา 
การคา้ปลีกมีทั�งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ การคา้ปลีก
เป็นกิจกรรมที� เกี�ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ
ให้กบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย แนวโนม้การคา้ปลีกสมยั
ปัจจุบนัมุ่งสู่แนวคิดที�วา่ “มาแหล่งเดียวซื�อของไดทุ้ก
อย่าง” ธุร กิจค้าปลีกจะประสบความสํา เ ร็จได ้
ผูบ้ริหารต้องมีคุณสมบติัที�เหมาะสม มีโครงสร้าง
ทางการเงินที�มั�นคง สิ�งอาํนวยความสะดวก นโยบาย
และวิ ธีการที� มีประสิทธิภาพ  ความเชื�อมั�น  และ
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจกับการบริการ เป็นสิ� งที�
บอกให้ทราบว่าตลาดได้รับความสําเร็จหรือไม่ 
(อุษณีย  ์จิตตะปาโล และ นุตประวีย  ์เลิศกาจนวติั, 
2545) ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีการ
ขยายจาํนวนสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวดั จากสถิติจาํนวนสาขาของธุรกิจคา้
ป ลีกสมัย ให ม่ของ เทสโก้โลตัสและ บิ� ก ซี 

พฤติกรรมผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ� งมี
สภาพการใชชี้วิตที�รีบเร่งแข่งขนักบัเวลาในแต่ละวนั 
ทาํให้วิถีชีวิตที�เคยซื�อสินคา้จากตลาดสดเปลี�ยนเป็น
ซื�อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่เพื�อใหท้นัต่อเวลา
ที�จาํกดั ดงันั�น ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่จึงตอ้งศึกษา
พฤติกรรมของผู ้บริโภค  การทําความเข้าใจกับ
สาเหตุปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคในธุรกิจคา้ปลีก ใน
ยุคโลกาภิวตัน์ และสภาพแวดล้อมที�มีการแข่งขนั
เปลี�ยนแปลงตลอดเวลาพฤติกรรมผู ้บริโภคเป็น
ปัญหาที�สําคญัของการคา้ปลีก ซึ� งจาํเป็นอย่างยิ�งที�
จะต้องศึกษาทําความเข้าใจเกี� ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคที�มีความสาํคญัต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อ
สินคา้หรือบริการของธุรกิจคา้ปลีก เพราะในประเทศ
ไทยผูบ้ริโภคบางกลุ่มยงัมีแนวความคิดว่าการซื� อ
สินค้าตามตลาดสดตามร้านค้าถูกกว่าซื� อตามห้าง
ไฮเปอร์มาเก็ต  (hypermarket) หรือการซื� อสินค้า
อาหารสดตามตลาดสดอาหารจะสดกวา่ ดีกวา่การซื�อ
ตามหา้งเป็นตน้ (วิไลวรรณ ไพบูลย,์ 2549) 

ธุรกิจการค้าปลีก  นอกจากจะมีการขาย
สินค้าหรือการให้บริการกับผู ้บริโภคเพื�อการใช้
ส่วนตวัหรือใช้ในครัวเรือนโดยการจดัหาสินคา้ใน
ปริมาณมากและทยอยขายให้กบัผูบ้ริโภคในปริมาณ
นอ้ย ( Newman and Cullen, 2002) การคา้ปลีกทุก
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ขนาดตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถดา้นการจดัการ 
การบริหาร การตดัสินใจ การบญัชี และการบริหาร
สินคา้ สินคา้คงคลงั การวิจยัการเงิน การตลาด การ
โฆษณา การจดัวางสินคา้ การแสดงสินคา้และการ
ส่งเสริมการขาย ผูค้า้ปลีกโดยทั�วไปมีหน้าที�จะตอ้ง
ปฏิบติัต่อผูบ้ริโภค 3 ประการ ไดแ้ก่ การจดัสินคา้ให้
เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค การจดัให้มีการเลือกสินคา้ได้
ง่าย จดัให้เกิดความสะดวกกบัผูบ้ริโภคเพื�อให้ลูกคา้
หาสินคา้ไดง่้าย และซื�อดว้ยความพอใจ ซึ� งทาํไดโ้ดย
เลือกทาํเลที�ตั�งที�สะดวกต่อการสัญจรไปมา การจอด
รถ และการไดรั้บความสะดวกสบายในการเลือกซื�อ
และเพลิดเพลินกบับรรยากาศในร้านคา้ ดงันั�น การ
วิจัยครั� งนี� จึงมุ่งศึกษาตวัแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู ้ซื� อสินค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานครที�มีผลต่อปัจจัยการตลาด ปัจจัย
จิตวิทยา ที�มีผลต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อสํารวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ซื� อ
สิ น ค้ า ใ น ธุ ร กิ จ ค้ า ป ลี ก ส มั ย ใ ห ม่ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เ พื� อ สํ า ร ว จคว ามคิ ด เ ห็น ต่อ ปั จ จัย
การตลาดของผูซื้�อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื�อสํารวจปัจจยัจิตวิทยาของผูซื้�อสินคา้
ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื�อสาํรวจพฤติกรรมการซื�อสินคา้ของผู ้
ซื� อ สิ น ค้ า ใ น ธุ ร กิ จ ค้ า ป ลี ก สมัย ใ ห ม่ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร 
 5. เพื�อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื�อสินคา้ในธุรกิจคา้
ปลีกสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 6. เพื�อวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัการตลาดที�มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื� อสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
สมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 7 .เพื�อวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัจิตวิทยาที�มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื� อสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
สมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  
 1. พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู ้ บ ริ โ ภ ค  (consumers 
behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเลือก (select) การซื�อ (purchase) การ
ใช ้(use) การกาํจดัส่วนที�เหลือ (dispose) ของสินคา้
หรือบริการต่างๆ เพื�อตอบสนองความตอ้งการและ
ความปรารถนาของตนเอง (Solomon, 2009)                
การบริโภคของมนุษยค์รอบคลุมสิ�งต่าง หลากหลาย
ชนิดไม่ว่าจะเป็นสินคา้ที�จาํเป็นสําหรับการมีชีวิต 
อาทิ  นํ� า  ยารักษาโรค  และเสื� อผ้า  จนถึงสินค้า
ฟุ่ มเฟือยอยา่งการบริโภค จึงนบัไดว้่าเป็นส่วนสาํคญั
ของการดาํเนินชีวิตของมนุษยทุ์กคน และอาจกล่าว
ได้ว่ารายจ่ายส่วนใหญ่ของแต่ละบุคคลเป็นเรื� อง
เกี�ยวกับการบริโภคและบริการต่างๆ เพื�อดําเนิน
ชีวิตประจาํวนั (Holbrook,1985) แนวคิดแบบจาํลอง
ของ Blackwell, miniard and engel (2006) เสนอว่า 
กระบวนการบริโภคประดว้ยดว้ย 6 ขั�นตอน คือ (1) 
การตระหนักถึงความต้องการ  (2)การหาข้อมูล               
(3) การประเมินทางเลือก (4) การซื�อ (5) การบริโภค  
และ (6) การประเมินผลหลงัจากซื�อ ปัจจยัส่วนบุคคล 
การตดัสินใจของผูซื้�อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วน
บุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิต
ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา
รูปแบบการดาํรงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิด
ส่วนบุคคลทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow 
theory of motivation) ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์
มีขอ้สมมติขั�นพื�นฐานดงันี�  (1) มนุษยมี์ความตอ้งการ
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หลายประการและเป็นความตอ้งการที�ไม่มีที�สิ�นสุด 
(2) ความตอ้งการจะมีความสาํคญัแตกต่างกนั มนุษย์
จึงสามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการได ้
(Hierarchy of needs) (3) บุคคลจะแสวงหาความ
ตอ้งการที�สาํคญัที�สุดหรือสาํคญัมากกวา่ก่อน (4) เมื�อ
บุคคลได้สิ� งที�ต้องการมาตอบสนองความตอ้งการ
ของตนแล้วความจําเป็นในสิ� งนั� นจะหมดไป (5) 
บุคคลจะเริ� มสนใจในความตอ้งการสําคญัอย่างอื�น
ต่อไปตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดประเภทความ
ตอ้งการตามความสําคญัออกเป็น 5 ระดบัจากตํ�าไป
สูง Kotler (2011) 
               2. ตัวแปรพฤติกรรมการซื� อสินค้าและ
บริการในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ แนวคิดที�สาํคญัใน
การวิจัยครั� งนี�  ได้แก่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2541,หนา้125-143) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเกี�ยวกบั
พฤติกรรมการซื�อและการใชข้องผูบ้ริโภคเพื�อทราบ
ถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซื�อและ
การใช้ของผูบ้ริโภคคาํตอบที�ได้จะช่วยให้นักการ
ตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด  (marketing 
strategies) ที�สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม คําถามที� ใช้ เพื� อค้นหา
ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6W’s และ 1H ซึ� ง
ประกอบดว้ย Who What Where When Who และ 
How 7 ประการ แสดงการใชค้าํถาม 7 คาํถาม เพื�อหา
คาํตอบ 7 ประการเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั�ง
การใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับคาํตอบ
เกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งพฤติกรรมการซื�อสินคา้
ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้แก่งานวิจัยของ วิไล
วรรณ ไพบูลย ์ (2549) ศึกษาเรื�อง  พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซื�อสินคา้ในหา้ง 
เทสโก้โลตสั สาขา รังสิต-นครนายก (คลองสี� ) 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี�  ปัจจัยส่วนบุคคลของผูซื้� อ
สินคา้ในห้างเทสโกโ้ลตสั พฤติกรรมของผูซื้�อสินคา้

ส่วนใหญ่ซื�อเพราะใกลบ้า้นตามความเคยชิน ไปซื�อ
สินคา้คนเดียว ซื�อดว้ยตนเอง ซื�อ 2 สัปดาห์ต่อครั� ง 
เวลาการชมและการเลือกซื�อสินคา้ 30 นาทีถึง 1 
ชั�วโมง วนัที�ไปซื�อสินคา้เป็นวนัธรรมดา จ่ายเงินซื�อ
ต่อครั� ง 501-700 บาท และซื�อสินคา้เมื�อจาํเป็นตอ้งใช ้
ปัจจัยที� มีการตัดสินใจเลือกซื� อสินค้าห้างเทสโก้
โลตสั ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจยัดา้นสถานที� ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร  และปัจจัยด้านการ
บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยแยกเป็น
ประเด็นดังนี�  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการ
ตดัสินใจซื�อโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูซื้�อมี
ความคิดเห็นมากกับ การมีสินคา้ให้เลือกมากมาย
หลากหลาย  ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจซื�อ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูซื้�อมีความคิดเห็น
มากกบัราคาถูกกว่าทอ้งตลาด ปัจจยัดา้นสถานที� มี
ผลต่อการตดัสินใจซื�อโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยผูซื้�อมีความคิดเห็นมากกบั มีการจดัหมวดหมู่ง่าย
ต่อการเลือกซื�อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผล
ต่อการตัดสินใจซื� อโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยผูซื้�อมีความคิดเห็นมากกบั การมีแผ่นพบั
แจก  ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร ที� มีผลต่อการ
ตดัสินใจซื�อโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผู ้
ซื�อมีความคิดเห็นมากกบั มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และต่อส่วนรวม ปัจจยัดา้นการบริการ ที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจซื�อโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผู ้
ซื� อมีความคิดเห็นมากกับ การชําระเงินด้วยบัตร
เครดิต การตัดสินใจเลือกซื� อสินค้าที�ห้างเทสโก้
โลตสั สาขารังสิต-นครนายก(คลองสี� ) ผูซื้� อสินคา้
ส่วนใหญ่เลือกซื�อสินคา้แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตปัจจยั
ทางการตลาดโดยภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
เลือกซื� อสินค้าที�ห้างเทสโก้โลตัส  สาขารังสิต-
นครนายก (คลองสี�) 
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องคป์ระกอบตวัแปรที�จะทาํการศึกษาไดแ้ก
ตวัแปรอิสระ  และตวัแปรตาม ดงันี�  

ตวัแปรอิสระ(independent variables ) 
ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา  ศาสนา อาชีพ รายได ้ (2) ปัจจยัการตลาด 
8P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
การสื�อสารการตลาด บุคลากรบริการ ประสิทธิภาพ
บริการและคุณภาพบริการ  กระบวนการบริการ 
สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ (3) ปัจจยัจิตวิทยา ดา้นการ
จูงใจ ดา้นการรับรู้ ดา้นทศันคติ 
             ตัวแปรตาม(dependent variables) 
ประกอบด้วย พฤติกรรมการซื�อสินคา้และบริการ

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้แก่ ด้านการรับรู้ข้อมูล 
เหตุผลที�ซื�อ ความถี�ในการซื�อ ช่วงวนัเวลาในการซื�อ 
ผู ้มี ส่วนร่วมในการซื� อ  ประเภทสินค้าที� ซื� อ /ใช ้
จาํนวนเงินที�ซื�อสินคา้ในแต่ละครั� ง วิธีการซื�อ และ
สถานที�ซื�อ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 

                ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที�เกี�ยวขอ้ง และนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจยัแสดงองค์ประกอบของตวัแปรและสมมติฐาน
การวิจยั ดงัภาพ 1  

 
ภาพ 1.องคป์ระกอบของตวัแปรสมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจยั 
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สมมติฐานการวจัิย   
     สมมติฐานที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที�แตกต่าง
กันทาํให้พฤติกรรมการซื�อสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
สมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั (H1) 
    สมมติฐานที� 2 ปัจจยัการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การซื� อ สินค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร (H2) 
    สมมติฐานที� 3 ปัจจยัจิตวิทยามีอิทธิพลต่อ
การซื� อ สินค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร (H3) 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยัครั� งนี�   ประชากรคือประชาชนผูซื้�อ
สิ น ค้ า ใ น ธุ ร กิ จ ค้ า ป ลี ก ส มั ย ใ ห ม่ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือผู ้ซื� อ สินค้าใน
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
เนื�องจากไม่สามารถนบัจาํนวนประชากรจึงใชว้ิธีการ
คาํนวณกลุ่มตวัอย่างโดย ใช้วิธีการคาํนวณใช้สูตร  
W.G Cochran,1953 ( ยทุธ ไกยวรรณ และกุสุมา ผลา
พรม, 2553) ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% ที�ความคลาด
เคลื�อน ± 5% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 400 คน  
เ ค รื� อ ง มื อ ที� ใ ช้ ในก า ร วิ จั ย คื อ แบบสอบถ าม 
(Questionnaire) การหาคุณภาพของเครื�องมือ ผูว้ิจยั
ไดท้าํการหาค่าความเที�ยงตรง จากผูท้รงคุณวุฒิ 3 
ท่าน ตามเทคนิคการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
ขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective 
Congruence IOC) ในการวิจยัในครั� งนี� มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC มากกว่า 0.6 ทุกขอ้ สาํหรับการหาค่า
ความเชื�อมั�น ใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์
อลัฟาของครอนบคั (( ยทุธ ไกยวรรณ และกุสุมา ผลา
พรม, 2553) ไดค่้าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม
ตอนที�2 เท่ากบั 0.92 และตอนที�3 เท่ากบั 0.94 ซึ� งได้
มีค่ามากกว่า 0.8 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) แสดง

ว่า เครื� องมือแบบสอบถามมี ค่าความน่าเ ชื� อ ถือ
สามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาได ้ 

 การเก็บขอ้มูลตวัอย่างผูซื้�อสินคา้ในธุรกิจ
คา้ปลีกสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครใช้เทคนิค
การสุ่มแบบหลายขั�นตอน โดยขั�นที� 1 ใชว้ิธีการสุ่ม
แบบเป็นกลุ่มธุรกิจ (Stratified  sampling) แบ่งกลุ่ม
ธุรกิจออกเป็น 3กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเทสโก ้
โลตสั กลุ่ม บิ�กซี และแมคโคร  ขั�นที� 2 สุ่มตวัอยา่ง
ธุรกิจทั� ง  3 กลุ่ม  ด้วยวิ ธี สุ่มตัวอย่างง่าย  (simple 
random sampling) ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง เทสโกโ้ลตสั 
79  แห่ง บิ�กซี  18 แห่ง แมคโคร 3 แห่ง รวม 100 
แห่งและสุ่มตัวอย่างผู ้ซื� อสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
สมยัใหม่ในแต่ละแห่งตามสัดส่วน ขั�นที� 3ใชว้ิธีการ
สุ่มตัวอย่างผู ้ซื� อสินค้าในธุรกิจค้าปลีกแบบเป็น
ระบบ (systematic random sampling) ทาํให้ได้
ตวัอยา่งผูซื้�อสินคา้ในธุรกิจเทสโกโ้ลตสั จาํนวน 316 
คน ผูซื้�อสินคา้ในธุรกิจ บิ�กซี 79 คน ผูซื้�อสินคา้ใน
ธุร กิ จ  แมคโคร  13 คน  วิ ธี ก าร เก็บข้อมู ล  ใช้
แบบสอบถามใหผู้ซื้�อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่
เป็นผูต้อบโดยตรง 

สถิติที�ใช้ในการวิจยัประกอบดว้ยสถิติเชิง
พรรณนาคือ ค่าความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ยเลขคณิต ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐานคือ
สมการถดถอยโลจิสติค  
 
ผลการวจัิย 

ตอนที� 1 ผลการสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างผูซื้� อสินค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
กลุ่มตวัอย่างผูซื้�อสินคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ในช่วง 21-30ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี นับถือ
ศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพ นักศึกษา มีรายได้ต่อ
เดือน 10, 000-20,000 บาท  

ตอนที� 2 ผลการสํารวจความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างผูซื้� อสินค้าในธุรกิจค้าปลีกต่อปัจจัย
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การตลาดของ ธุ ร กิ จค้าป ลีกสมัย ให ม่ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคธุรกิจ
คา้ปลีกสมยัใหม่ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาด
ของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร
อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาปัจจยัการตลาดในแต่
ละดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการมี
ทาํเล ที�ตั�ง/ช่องทางจดัจาํหน่ายมากที�สุด รองลงมาคือ 
ดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้น
บุคลากรบริการ ดา้นการจดัการประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นราคา และดา้น
การสื�อสารการตลาด ตามลาํดบั 

ผลการสํารวจระดบัความคิดเห็นของผูซื้�อ
สินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ดา้นปัจจยัดา้นทาํเล
ที�ตั� ง / ช่องทางจัดจําหน่าย   พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ริโภคธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยการตลาดด้านทาํเลที�ตั� ง/ช่องทางจัดจาํหน่าย
ของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาในแต่ละ
ดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการมีที�ตั�ง
ร้านค้าใกล้สถานที�ทาํงานมากที�สุด รองลงมาคือ 
สถานที�ตั�งร้านคา้ใกลส้ถานที�พกั สถานที�ตั�งร้านคา้
อยู่ในปั� มนํ� ามนั สถานที�ตั�งของสาขาร้านปลีกอยู่ใน
ห้าง และมีบริการรถสาธารณะที�สะดวกให้เลือกใช้
บริการ 

ตอนที� 3 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภคธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ใหค้วามคิดเห็นปัจจยั
จิ ต วิ ท ย า ขอ ง ธุ ร กิ จ ค้ า ป ลี กสมัย ให ม่ ใน เ ขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อด้านทัศนคติมากที�สุด คือ ด้านการรับรู้ 
และมีดา้นแรงจูงใจ  

ตอนที�4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื�อ
สินคา้ของกลุ่มตวัอย่างผูซื้� อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครให้เหตุผลสาํคญัใน

การเลือกซื�อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เหตุผลสาํคญัในการเลือกซื�อ
สินคา้ของกลุ่มตวัอย่างผูซื้� อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ ใหเ้หตุผลสาํคญัอนัดบัแรกในการเลือกซื�อ
สินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ คือ มีสินคา้ตรงตาม
ความตอ้งการใชใ้นชีวิตประจาํวนั ทาํเลที�ตั�งสะดวก
ต่อการเดินทาง คุณภาพสินคา้และความหลากหลาย  

ตอนที� 5 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วน
บุคคลต่อพฤติกรรมการซื�อสินค้าในธุรกิจคา้ปลีก
สมัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ด้วยค่าสถิติไคว์สแควร์พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา 
ดา้นศาสนา ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้ความสัมพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้ดา้นแหล่งขอ้มูลรายการ
อยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั 0.05 พบว่าผลการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ด้วยค่าสถิติไคว์สแควร์พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา 
ดา้นศาสนา ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้ความสัมพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้ดา้นแหล่งขอ้มูลรายการ
อยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั 0.05 เมื�อพิจารณาค่าระดบั
ความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติ Contingency Coefficient 
พบว่าดา้นอายุมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื�อ
สินคา้ดา้นแหล่งขอ้มูลรายการสินคา้ระดบัปานกลาง
รองลงมาเป็นด้านอาชีพมีความสัมพนัธ์ระดบัปาน
กลาง ดา้นการศึกษามีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
ด้านรายได้มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  ด้าน
ศาสนามีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางและดา้นเพศมี
ความสมัพนัธ์ระดบันอ้ยมาก  

ตอนที� 6 วิเคราะห์ปัจจยัการตลาดมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่
ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า สัมประสิทธิ� การ
ถดถอยโลจิสติคของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าไม่
เท่ากบัศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั 0.05 (Chi-square 
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=21.127, df = 8,P-value =.007) ยอมรับสมมติฐาน 
H1หมายความว่าตวัแปรทั�ง 8 ตวัมีอิทธิพลต่อการซื�อ
สินค้าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่และเมื�อพิจารณา
ความสามารถในการทํานายของโมเดลโลจิสติค
พบว่า โมเดลดงักล่าวสามารถทาํนายความผนัแปร
ของการกลบัมาใชบ้ริการไดร้้อยละ5.1 (Cox & Snell 
R Square =.051) โดยตวัแปรที�มีอิทธิพลต่อการ
กลับมาซื� อสินค้าในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ต่างกัน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 มี 1 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ปัจจยัการสื�อสารการตลาด (sig=.020) สามารถ
เขียนสมการถดถอยโลจิสติค ไดด้งันี�  
 Ln (การกลบัมาซื�อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่) = -1.541 -2.854 (ปัจจยัการสื�อสาร
การตลาด) 

ตอนที� 7 วิเคราะห์ปัจจยัจิตวิทยาที�มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า จากการวิเคราะห์
สมการถดถอยโลจิสติคทาํนายการปัจจยัจิตวิทยาที�มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการกลบัมาซื�อสินคา้ในธุรกิจ
คา้ปลีกสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากตวัแปร
ปัจจยัการจูงใจ, ปัจจยัการรับรู้, ปัจจยัทศันคติพบว่า 
ปัจจยัจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการกลบัมาซื�อสินคา้ใน
ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ อยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั 0.05  
(Chi-square =7.744, df = 3,P-value =.052) ยอมรับ
สมมติฐาน  H1ปัจจัยการจิตวิทยาที� มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการกลับมาซื� อสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 มี 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
ปัจจัยทศันคติ จากค่าสัมประสิทธิ� การถดถอยโลจิ
สติค (B) ที�ไดจ้ากตาราง4.28 สามารถเขียนสมการ
ถดถอยโลจิสติคไดด้งันี�  
 Ln (กลับมาซื�อสินคา้ในธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่)  =  0.664 -2.301(ปัจจยัทศันคติ)  

ประสิทธิภาพของสมการถดถอยโลจิสติค 
สามารถทาํนายโอกาสในการกลบัมาซื�อสินคา้และ
บ ริ ก า ร ใ น ธุ ร กิ จ ค้ า ป ลี ก ส มั ย ใ ห ม่ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร มีค่าเท่ากบัประสิทธิภาพของ
สมการถดถอยโลจิสติค 
 
การอภิปรายผล 

ผลการวิจัย มีประเด็นที� น่ าสนใจนํามา
อภิปราย ดงันี�  

ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านศาสนา 
ด้านอาชีพ  และด้านรายได้ มีความสัมพันธ์ ต่อ
พฤติกรรมการซื�อสินคา้ด้านแผนกที�ซื�อสินคา้มาก
ที�สุด ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบั
การศึกษา ดา้นศาสนา ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้มี
ความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการซื� อ สินค้าด้าน
ค่าใชจ่้ายในการซื�อต่อครั� ง ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 
ดา้นอายุ ด้านระดบัการศึกษา  ด้านอาชีพ และด้าน
รายได้ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้
ดา้นร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ที�เลือกซื�อ ปัจจยัส่วนบุคคล
ด้านเพศ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้าน
รายได้ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้
ดา้นเหตุผลอนัดบั 1 มีสินคา้ตรงตามความตอ้งการใช้
ในชีวิตประจาํวนั ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นอาย ุ
ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นศาสนา ดา้นอาชีพ และดา้น
รายได้ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้
ดา้นเหตุผลอนัดบั 2 คุณภาพสินคา้และความ
หลากหลายและปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอาย ุ
ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นศาสนา ดา้นอาชีพ และดา้น
รายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื�อสินคา้
ด้ านการกลับมาใช้ ร้ านค้าป ลีกสมัย ให ม่  ซึ� ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุจิณา นามแกว้ (2551) 
ศึกษาเรื�อง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือก
ซื�อสินค้าในร้านสะดวกซื�อในสถานีนํ� ามันในเขต
จงัหวดัปทุมธานีผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมี
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ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซื�อสินคา้ในร้าน
สะดวกซื� ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�  .05 และ
งานวิจยัของสาวิตรี แสนสุรียรั์งสิกลุ (2552) 
 ปัจจัยการตลาด  ด้านปัจจัยการสื� อสาร
การตลาดมีอิทธิพลต่อการกลับมาซื� อสินค้าปัจจัย
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย 
การสื�อสารการตลาด บุคลากรบริการ ประสิทธิภาพ
และคุณภาพ กระบวนการบริการ และสิ�งแวดล้อม
ทาง มีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายต่อครั� งการซื�อสินคา้ ปัจจยั
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย 
การสื�อสารการตลาด บุคลากรบริการ ประสิทธิภาพ
และคุณภาพ กระบวนการบริการ และสิ�งแวดล้อม
ทาง มีอิทธิพลต่อการเลือกร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ซึ� ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอายุ สะนิ (2552) การวิจยั
เรื�อง พฤติกรรมการตดัสินใจซื�อสินคา้ในร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นในเขตจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบัพฤติกรรม
การซื�อสินคา้ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตจังหวดั
ปทุมธานี พบว่า ปัจจยัการตลาดมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื�อสินคา้ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขต
จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั.05 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตย ์หทยัวสีวงศ ์ สุขศรี 
(2552) เรื�อง ปัจจยัทางการตลาดที�มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกใชบ้ริการหา้งซูเปอร์เซ็นเตอร์ จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
และด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับ
ขอ้มูลข่าวสารในการให้บริการปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื� อสินค้าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและด้านลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพนัธ์กับช่วงเวลาในการใช้บริการ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา   ด้านช่องทางการจัด
จํ า ห น่ า ย แ ล ะ ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ มี
ความสัมพนัธ์กับวนัที�มาใช้บริการซื�อสินคา้ปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการ
ให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัเวลาในการใช้บริการ
ปัจจัยด้านราคา  ด้านบุคคลหรือพนักงานและด้าน
ลกัษณะทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนครั� งที�
ใชบ้ริการ/สปัดาห์ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้น 
ราคามีความสมัพนัธ์กบัวิธีการเดินทางมาใชบ้ริการ 

ปัจจัยจิตวิทยาด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการกลับมาซื� อสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
สมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ� งสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Schiff man & Kanuk (2007) ซึ� งกล่าวไว้
ว่า การตดัสินใจของผูบ้ริโภค (model of consumer 
decision making) เป็นการรวมความคิดเกี�ยวกบัการ
ตัดสินใจซื� อของผู ้บ ริโภคและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคซึ� งมีส่วนสาํคญั 3 ส่วน คือ 1. การนาํเขา้
ข้อมูล เป็นอิทธิพลจากภายนอกที�มีผลต่อค่านิยม 
ทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึ� งมาจาก
กิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดที�พยายามสื�อสารไป
ยงัผูบ้ริโภคที�มีศกัยภาพ  2. กระบวนการเพื�อใหเ้ขา้ใจ
ถึงกระบวนการนี�  เราจะพิจารณาถึงอิทธิพลของ
ปัจจัยทาง จิตวิทย า ซึ� ง จะ เ ป็น อิท ธิพลภายใน 
(แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้หรือทศันคติ) และ 
3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมที�แสดงออก คือ 
พฤติกรรมการซื� อและการประเมินหลังการซื� อ 
วตัถุประสงค์ทั� งสองกิจกรรมนี� เพื�อที�จะเพิ�มความ
พอใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซื�อ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�   

1 . ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื� อในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทั� งนี�  
ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งสามารถนาํผลการวิจยั
ครั� งนี� ไปใชเ้ป็นส่วนหนึ�งในการกาํหนดแนวทางการ
พฒันาการวางแผนงานเพื�อตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจน ดงัเช่น ควรมีการจดั
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รายการส่งเสริมการขายที�เฉพาะเจาะจงไปในกลุ่ม
ลูกค้าแต่ละประเภท เช่น การส่งเสริมการขายใน
แผนกอาหารสดในช่วงเวลาเย็น หรือแผนกเสื� อผา้
ช่วงเปิดเทอมสําหรับผูป้กครองและเด็ก การจดัมุม
สินค้าราคาถูกสําหรับผูมี้รายได้น้อย หรือ จัดมุม
สินคา้นาํเขา้สําหรับกลุ่มที�สามารถซื�อสินคา้ในราคา
สูง การจดัให้มีพนกังานมากขึ�นในช่วงวนัหยุดเสาร์-
อาทิตย ์เนื�องจากจะมีผูม้าใชบ้ริการมากขึ�น  

2. ปัจจยัการตลาด มีอิทธิพลต่อการกลบัมา
ซื�อสินคา้ ต่อค่าใช้จ่ายต่อครั� งการซื�อสินคา้ ต่อการ
เลือกร้านคา้ปลีกสมยัใหม่  ผูบ้ริหารผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง
สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ ในการกําหนดแนว
ทางการพฒันาการวางแผนงาน  การกาํหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด  เช่น ปัจจยัการตลาดดา้นทาํเลที�ตั�ง 
และช่องทางจดัจาํหน่าย ควรจดัใหอ้ยูใ่นพื�นที�มีความ
สะดวกในการสัญจร  ใกล้แหล่งชุมชน  สถาน
ประกอบการ  ปัจจยัสิ�งแวดลอ้มกายภาพ จดัให้มีที�
จอดรถอย่างเพียงพอ สะอาด อากาศและอุณหภูมิ
ภายในร้านมีความเหมาะสม ผลิตภณัฑ์ควรจดัให้มี
ความหลากหลายของสินคา้ให้ลูกคา้เลือกในการซื�อ 
มีการจดัชั�นวางให้ทนัสมยั สวยงามจูงใจผูซื้�อ ด้าน
ราคา ควรมีราคาที�เหมาะสม และเมื�อเทียบกบัคู่แข่ง
ในตลาด ดา้นบุคคลากร ควรมีการอบรมพนกังานใน

การให้บริการ  และความรู้ในตัวสินค้า  ด้านการ
สื�อสาร ควรช่องทางการสื�อสารที�หลากหลาย โดยผล
จากการศึกษาพบว่า ช่องทางโทรทศัน์มีระดบัความ
คิดเห็นมากที� สุดควรเน้นช่องทางดังกล่าว  ด้าน
ประสิทธิภาพการให้บริการควรเน้นในด้านการ
ให้บริการชําระค่าสินค้า ควรมีช่องชําระสินค้าที�
เ พี ย งพอ  ร วด เ ร็ ว  สะดวก  และ สุ ดท้า ย ด้ าน
กระบวนการบริการ ควรจดัให้มีช่องทางเขา้ออกที�
เพียงพอ มีรถเขน็ให้บริการอย่างเพียงพอ และมีช่อง
การเดินเลือกซื�อสินคา้ที�กวา้ง เหมาะสม ไม่แออัด
จนเกินไป 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 

ง านวิ จั ย ค รั� ง ต่ อ ไปควรทํา ก าร ศึ กษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื�อสินคา้ของผูซื้�อสินคา้
ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตามกลุ่มผูบ้ริโภค เพื�อให้สามารถลงรายละเอียดของ
พฤติกรรมการซื�อในแต่ละกลุ่มได้ควรศึกษาระบบ
การทาํงานของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ และนาํมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการดํา เ นินงานในด้าน
การตลาดต่อไปควรศึกษาอุปสรรคในการให้บริการ
แก่ผูบ้ริโภคของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ เพื�อนาํมาเป็น
แนวทางในการพฒันาการบริการต่อไป 
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ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

 ในจงัหวดัปทุมธานี 
Career Progress of Employees in the Electronics Industry at the Industrial Estates  

of Pathum Thani Province1 
 

                                                                                                                                                                                   สุพิเชษฎ ์  เพญ็โพธิ� *   

 
บทคดัย่อ 
  การวิจยัเชิงสํารวจนี�  เรื�องความกา้วหน้าในอาชีพของพนกังานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม ในจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลทั�วไปของพนกังาน (2) ความคิดเห็นเกี�ยวกบั
ความตอ้งการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน (3) ปัญหาการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน 
(4) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน  
เครื� องมือที�ใช้เป็นแบบสอบถาม  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 345 คน  จากพนักงานอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัปทุมธานี  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือค่าร้อยละ ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
t-test และ F-test  ผลการวิจยัพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ21 แต่ไม่ถึง 25 ปี ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา
ปีที� 6, ปวช.หรือ ปวส. เป็นพนกังานฝ่ายผลิต ระยะเวลาการปฏิบติังานกบับริษทันอ้ยกว่า 4 เดือน รายไดต่้อเดือน 
6,000 แต่ไม่ถึง 9,000 บาท และไดรั้บการฝึกอบรมระหว่างปฏิบติังาน 1 ครั� ง (2) โดยภาพรวมพนักงานมีความ
ตอ้งการความกา้วหนา้ในอาชีพ อยูใ่นระดบัปานกลาง (3) มีปัญหาการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ (4) ปัจจยัส่วน
บุคคลที�แตกต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังานไม่แตกต่างกนั ส่วนความตอ้งการที�
แตกต่างกนัไดแ้ก่ความตอ้งการดา้นความรู้  
 
คาํสําคญั :  ความกา้วหนา้ในอาชีพ ของพนกังาน อุตสาหกรรม อิเลก็ทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ในจงัหวดั
ปทุมธานี 
 
Abstract 
 This research on the career progress of sub-contract employees in the electronics industry at industrial 
estates in Pathumthani Province aims to study: the personal factors of respondents, the opinions on the 
requirements for career advancement, the problems in career advancement, the comparison of personal factors  
 
 
 
 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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and the requirements for career advancement. Questionnaires were used to gather data from the sample group of 
345 sub-contract employees in the electronics industry at industrial estates in Pathumthani Province. The 
statistics used to analyze the data were percentage, means, standard deviations, t-test and F-test. The findings 
showed that: the majority of the respondents were female, aged between 21 - 25 years old, held secondary school 
or vocational diploma, worked in production function (general),  with work tenure of less than 4 months, earned 
monthly incomes of  6,000 - 9,000 baht, and were trained on the job once; the requirements for career 
advancement in the level of importance from high to low: education, skills, job rotation, work characteristics, 
knowledge, and training; the problems in career advancement were ranked as follows: taking care of their 
families, long commuting time to the workplace, and schools were far from the workplace; differences in 
personal factors had no effect on the different requirements for career advancement, differences apply only on the 
required knowledge.  
 
Keywords:  career progress, sub-contract employees, electronics industry, industrial estates, Pathum Thani 
Province. 
 
ความนํา 
         การพัฒนาอ า ชีพ เ ป็นการ เต รี ยมตัว เพื� อ
ความก้าวหน้าในอาชีพซึ� งเป็นกิจกรรมที�ทําให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกมั�นคงในอาชีพ นอกจากนั�นยงั
ช่วยลดความลา้สมยัของบุคลากรและบุคลากรจะมี
ทกัษะ และความสามารถที�จะอยูใ่นองคก์รเพื�อให้อยู่
รอดและสามารถสู้กับคู่แข่งขันได้ ซึ� งกิจกรรมที�
พฒันาความกา้วหนา้ในงานอาชีพได ้คือการหาความ
ตอ้งการขององคก์รและความตอ้งการของบุคลากร
แลว้จึงกาํหนดแผนการพฒันางานสายอาชีพองคก์าร
จึ ง จ ะส าม า รถขย า ย ตัวพ ร้ อมกับ บุ คล าก ร มี
ความกา้วหนา้ในอาชีพไดแ้ละส่งผลให้พนกังานพบ
ความสาํเร็จในการปฏิบติังานและมีแรงเสริมทางบวก
จากองค์กรอย่างต่อเนื� องทําให้พนักงานมีความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร 
           ปัญหาขององค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ข้อมูล
ความก้าวหน้าในอาชีพของผูป้ระกอบการว่าต้อง
กา้วหนา้ของพนกังานลกัษณะใดอย่างชดัเจน ไม่ได้
สอบถามความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที�จะ
นาํไปพฒันางานพนกังานที�ขาดความรู้ความสามารถ

และทกัษะในการปฏิบติังาน ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
ฝึ ก อ บ ร ม เ พื� อ ใ ห้ เ กิ ด ทั ก ษ ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ในจงัหวดั
ปทุมธานี 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน 
2. เพื�อศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกับความ

ตอ้งการความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน 
3. เพื�อศึกษาปัญหาความกา้วหน้าในอาชีพ

ของพนกังาน 
4. เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ความตอ้งการความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที�แตกต่างกันมีความ
ตอ้งการพฒันา ความกา้วหนา้ ในอาชีพแตกต่างกนั 
 
 
 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยันี�   เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวิจยั เป็ยแบบสอบถาม ประชากรที�ใชใ้น
การวิจยั ได่แก่  
 1.  บริษัท นิเด็ค อิเล็คทรอนิค (ประเทศ
ไทย) จาํกดั จ. ปทุมธานี จาํนวนพนกังาน 100 คน      
 2.  บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั จ. ปทุมธานี จาํนวนพนักงาน 
100 คน      
 3. บริษทั เคอีดบับลิว (ประเทศไทย) จาํกดั 
จ. ปทุมธานี จาํนวนพนกังาน 100 คน             
 4 .   บริษัท  ดี ดี เค  (ประเทศไทย )  จํากัด                     
จ.ปทุมธานี จาํนวนพนกังาน 45 คน  
 รวมจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 345 คน 
โดยหาไดจ้ากการคาํนวณจากสูตรของทาโรยามาเน่ 
วิธีสุ่มตวัอย่างเป็นแบบสัดส่วน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรม SPSS ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
สถิติที� ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่า ร้อยละ  ค่า เฉลี� ย                     
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และF-test 
 
ผลการวจัิย 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.0  มีอาย ุ21 แต่ไม่ถึง 
2 5  ปี  คิ ด เ ป็น ร้ อยละ  3 4 . 2   ระดับการ ศึกษา
มธัยมศึกษาปีที� 6 หรือ ปวช คิดเป็นร้อยละ 40.1 เป็น
พนกังานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 81.5  ระยะเวลา
การปฏิบติังานกบับริษทันอ้ยกว่า 4 เดือน คิดเป็นร้อย
ละ 39.2  รายไดต่้อเดือน 6,000 แต่ไม่ถึง 9,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 64.0  และไดรั้บการฝึกอบรมระหว่าง
ปฏิบติังาน 1 ครั� ง  คิดเป็นร้อยละ 37.8 

2.  ความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
ของพนักงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
นิคมอุตสาหกรรม ในจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม
พนกังานมีความตอ้งการความกา้วหน้าในอาชีพ อยู่
ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี�ย=3.26) โดยมีความ

ปัญหาการพฒันา
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
1.การมีครอบครัวที�ตอ้งดูแล 
2.การใชเ้วลานานที�ตอ้ง
เดินทางมาทาํงาน 
3.สถานศึกษาอยูไ่กลจากที�
ทาํงาน 
4.การเขา้ไม่ถึงผูบ้งัคบับญัชา
ในเรื�องต่างๆ 
5.การไม่มีโอกาสเรียนรู้งาน
ดา้นอื�นๆ 
6.ไม่ทราบแผนพฒันาอาชีพ
ของพนกังาน  
 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงาน 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.ลกัษณะงานที�ปฎิบติั  
5.ระยะเวลาการปฎิบติังาน
กบับริษทั 
6.รายไดต่้อเดือน   
7.ประสบการณ์ฝึกอบรม
ระหวา่งปฎิบติังาน 
 

ความต้องการการพฒันา
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
1.ดา้นความรู้  
2.ดา้นทกัษะ  
3.ดา้นการฝึกอบรม 
4.ดา้นคุณลกัษณะในงาน 
5.ดา้นการศึกษา 
6.ดา้นการสบัเปลี�ยนโยกยา้ย
งาน 
7.วิธีการให ้วิธีการพฒันา
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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ตอ้งการ เรียงจากมากไปหานอ้ย ดงันี�  ดา้นการศึกษา 
(ค่าเฉลี�ยค่าเฉลี�ย =3.31) ดา้นทกัษะ (ค่าเฉลี�ย =3.29) 
ดา้นการสับเปลี�ยนโยกยา้ยงาน (ค่าเฉลี�ย=3.25) ดา้น
คุณลักษณะในงาน  (ค่าเฉลี�ย =3.24) ด้านความรู้ 
(ค่าเฉลี�ย =3.23) และด้านการฝึกอบรม (ค่าเฉลี�ย=
3.21) 

3 .   ปัญหาความก้าวหน้าในอาชีพของ
พนักงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม ในจงัหวดัปทุมธานี พนักงานเห็นว่า
ปัญหาการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ โดยเรียง
จากมากไปหาน้อย ดงันี�  การมีครอบครัวที�ตอ้งดูแล  
คิดเป็นร้อยละ  39.2  รองลงมาเนื� องจากการใช้
เวลานานที�ตอ้งเดินทางมาทาํงาน คิดเป็นร้อยละ 19.4  
และน้อยที�สุดเนื�องจากสถานศึกษาอยู่ไกลจากที�
ทาํงาน คิดเป็นร้อยละ 7.7 

4.  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยั
ส่วนบุคคลกบัความตอ้งการความกา้วหน้าในอาชีพ
ของพนักงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
นิคมอุตสาหกรรม ในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจยั
ส่ ว น บุ ค ค ล ที� แ ต ก ต่ า ง กั น มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ในจงัหวดั
ปทุมธานี ไม่แตกต่างกนั 

 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื� อง ความก้าวหน้าในอาชีพของ
พนักงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม ในจงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัขออภิปราย
ผลการวิจยัดงันี�   
 ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง พ นั ก ง า น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ใ น เ ข ต นิ ค ม
อุตสาหกรรม ในจงัหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 21 แต่ไม่ถึง 25 ปี และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ทวีลาภ ศรีพินิจ (2549) วิจยัเรื�อง ความ
ตอ้งการฝึกอบรมของพนกังาน บริษทั ท่าอากาศยาน

ไทย  จํากัด  (มหาชน)  ผลการวิจัยพบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มี อ า ยุ  2 1  ไ ม่ ถึ ง  2 5  ปี  และ มี
ประสบการณ์ฝึกอบรม การศึกษามธัยมศึกษาปีที� 6 
หรือ ปวช. ลักษณะงานที�ปฏิบัติเป็นพนักงานช่าง
เทคนิค ระยะเวลาในการปฏิบติังานกับบริษทัน้อย
กว่า 4 เดือน รายได้ต่อเดือน 6,000 แต่ไม่ถึง 9,000 
บาท อาจเป็นเพราะความรู้ไม่สูงโดยจบการศึกษา  
ม. 6 หรือ ปวช.และปวส. จึงไดเ้งินเดือน 6,000 แต่ไม่
ถึง 9,000 บาท ตามค่าประสบการณ์ฝึกอบรม เคย
ฝึกอบรม 1 ครั� ง ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  
ทวีลาภ  ศรีพินิจ (2549) วิจัยเรื� อง ความต้องการ
ฝึกอบรมของพนักงาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั (มหาชน)  
 ความตอ้งการการพฒันาความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนกังานซบัคอนแทรค บริษทั เคเอน็ซี 
เทรนนิ�ง แอนด ์เอาทซ์อสซิ�ง จาํกดั พบว่า พนกังานมี
ความตอ้งการการพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพอยู่
ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
สมเกียรติ กาญจนะปัญญา (2551) วิจัยเรื� อง การ
บริหารจดัการและความตอ้งการพฒันาความกา้วหนา้
ในอาชีพของพนักงานบริษัท  สโตนเฮ้าส์  จํากัด 
ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีความตอ้งการพฒันา
ความก้าวหน้าในอาชีพอยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงลาํดบัความตอ้งการการพฒันาความกา้วหนา้ใน
อาชีพเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงันี� คือ ดา้นการศึกษา 
ดา้นทกัษะ ดา้นการโยกยา้ยงาน ดา้นคุณลกัษณะใน
งาน และการฝึกอบรม  
 ผู ้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นของ
ความตอ้งการการพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพของ
พนกังานดงันี�   
 ความตอ้งการพฒันาดา้นความรู้พนกังานมี
ความตอ้งการอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกับ
ผลงานวิจยัของ สมเกียรติ  กาญจนะปัญญา (2551) 
วิจยัเรื�อง การบริหารจดัการ และความตอ้งการพฒันา
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานบริษทั สโตน
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เฮ้นจ์ จํากัด  ผลการวิจัยพบว่า  พนักงานมีความ
ตอ้งการพฒันาดา้นความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
ให้ความสําคญัมากกับปัจจัยย่อยอนัดับแรก ได้แก่ 
ความเขา้ใจในรายละเอียดของเครื�องมือเครื�องจกัร 
 คว ามต้อ งก า รก า รพัฒนาด้ านทักษะ 
พนักงานมีความต้องการ  อยู่ในระดับปานกลาง  
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นชัชา ทว้มพงษ ์(2552) 
วิจยัเรื� องความตอ้งการการพฒันาความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนกังานช่างซ่อมรถยนต ์ผลการวิจยัพบว่า 
พนักงานมีความต้องการพฒันาทักษะอยู่ในระดับ
ปานกลาง  โดยให้ความสําคัญมากกับปัจจัยย่อย
อันดับแรก ได้แก่ ความเข้าใจในรายละเอียดของ 
เครื�องมือ เครื�องจกัร  
 ความตอ้งการการพฒันาดา้นการฝึกอบรม 
พนักงานมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นชัชา ทว้มพงษ ์(2552) 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความต้องการอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยใหค้วามสาํคญัมากกบัปัจจยัยอ่ย
อันดับแรก ได้แก่ การอบรมเบื�องต้นเกี�ยวกับการ
ทาํงานในระบบ 
 ดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นคุณลกัษณะใน
งานพนักงานมีความตอ้งการอยู่ในระดบัปานกลาง 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมเกียรติ กาญจนะ
ปัญญา (2551) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีความ
ตอ้งการพฒันาด้านคุณลักษณะในงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง  โดยให้ความสําคัญมากกับปัจจัยย่อย
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การมีมารยาททางสังคม ดา้นความ
ต้องการพัฒนาด้านการศึกษา  พนักงานมีความ
ต้องการอยู่ ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สมเกียรติ กาญจนะปัญญา (2551) 
ผลการวิจยัพบว่า พนกังานมีความตอ้งการการพฒันา
ด้านการศึกษา  อยู่ ในระดับปานกลาง  โดยให้
ความสําคัญมากกับปัจจัยย่อยอันดับแรก  ได้แก่ 
การศึกษาหลกัสูตรระยะยาวโดยหน่วยงานภายนอก
จดัให ้

 ดา้นความตอ้งการพฒันาดา้นการสับเปลี�ยน
โยกยา้ยงาน พนักงานมีความต้องการอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นชัชา ทว้ม
พงษ์ (2552) ผลงานวิจัยพบว่า  พนักงานมีความ
ต้องการพัฒนาการสับเปลี�ยนโยกยา้ยงาน  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยให้ความสําคญัมากกบัประเด็น
ย่อย อนัดบัแรกได้แก่ ความรับผิดชอบในตาํแหน่ง
เดิมเป็นประจาํ 
 ปัญหาการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ 
ส่วนใหญ่ มี ปัญหาการ มีครอบครัว ที� ต้อง ดูแล 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นชัชา ทว้มพงษ ์(2552) 
วิจยัเรื�อง ความตอ้งการการพฒันาความกา้วหน้าใน
อาชีพของพนกังาน ช่างซ่อมรถยนตผ์ลการวิจยัพบว่า 
พนักงานมีปัญหาการมีครอบครัวตอ้งดูแล และการ
ใชเ้วลานานในการเดินทางมาทาํงานตลอดจนแกไ้ข
ไม่ถึง ผูบ้งัคบับญัชา 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อ
ความตอ้งการการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สมเกียรติ 
กาญจนะปัญญา (2551) ผลการวิจยัพบว่า ขอ้มูลส่วน
บุคคลของพนักงานที�แตกต่างกันมีความต้องการ
พฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพไม่แตกต่างกนั  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  
 1.   ควรให้ความสําคัญกับพนักงานที� มี
การศึกษา ม. 6 หรือ ปวช.ปวส และมีอายุ 21-25 ปี 
และมีประสบการณ์การฝึกอบรม  
 2.  ควรให้ความสําคญักบัการศึกษา เพราะ
พนกังานใหค้วามสาํคญัมาก  
 3 .   ควรให้ความสําคัญกับการอบรม
รายละเอียดการใชเ้ครื�องมือเครื�องจกัร  
 4.  ควรให้ความสําคัญกับการดูแลรักษา
เครื�องมือเครื�องจกัรและอุปกรณ์  
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 5.  ควรให้การอบรมเบื�องตน้เกี�ยวกบัการ
ทาํงานในระบบ  
 6 .   ควรให้การอบรมและพัฒนาการมี
มารยาททางสงัคม  
 7.  ควรให้การศึกษาพนกังานดว้ยหลกัสูตร
ระยะยาวโดยหน่วยงานภายนอกจดัให ้ 
 8.  การสับเปลี�ยนโยกยา้ยงาน ควรคาํนึงถึง
ความรับผดิชอบในตาํแหน่งเดิมเป็นประจาํ 
 9 .   ปัญหาคว ามต้อ งก ารก า รพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ องค์กรควรให้ความสําคญั
กบัครอบครัว และการเดินทางมาทาํงาน เนื�องจาก
พนักงานมีความต้องการพฒันาความก้าวหน้าใน
อาชีพมาก 
  

 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
 1.  ควรวิจยัปัญหาการพฒันาและฝึกอบรม
พนกังาน 
 2.  ควรวิจยัความตอ้งการการฝึกอบรมเรื�อง
การศึกษาหลกัสูตรระยะยาว  
 3.  ควรวิจยัเรื�องคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
ของพนกังาน  
 4 .   ควรวิ จัยประสิทธิภาพการพัฒนา
บุคลากรในสาํนกังานอื�น  
 5.  ควรวิจัยความต้องการการฝึกอบรม
พนกังาน 
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การตดัสินใจเลอืกบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในศูนย์การค้า จงัหวดันครปฐม 

Decision Making on Fresh Coffee Consumption of Consumers in Shopping Centers, 
Nakhonpathom Provinc1 

 
                                                                                                                                                                                            ธนน   ศิริมาตย*์   

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเชิงสํารวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกาแฟสด (2) ปัจจยั
การตลาดที�มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสด (3) พฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
บริโภคกาแฟสด (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสด                 
(5) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสด  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน และหาความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ใช้สัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์แบบอีตา้ ผลการวิจัยพบว่า                   
(1) ผูบ้ริโภคที�ใช้บริการร้านกาแฟสดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท (2) ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการ
การตลาดในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก  (3) ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภครับขอ้มูลข่าวสารจากเพื�อนๆ บริโภค
กาแฟสดเพราะใกลที้�ทาํงาน ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น. ในวนัธรรมดา   เลือกบริโภคแกว้พลาสติกมีฝาปิด ขนาด
กลาง ประเภทลาเต ้ ชนิดกาแฟร้อน ราคา 31-50 บาท สถานที�เลือกบริโภคกาแฟสดคือบิ�กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์                    
(3) ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ 
(4) ปัจจยัการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้  
 
คาํสําคญั : การตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสด 
 
Abstract 
 This survey research on the consumers decision-making on fresh coffee consumption aims to study:  the 
personal factors of the respondents,  the marketing factors affecting the decision to consume fresh coffee, the 
decision-making behavior of consumers, the relation between the personal factors and the decision-making 
behavior, the relation between the marketing factors and the decision-making behavior. Questionnaires were used 
to collect data from the sample group of 400 consumers in shopping centers in  
 
 
 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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Nakhonpathom Province. Statistics used in analysing the data were frequency,   percentage, Chi-Square and Eta. 
The research results showed that: the majority of the respondents were female, between 31-40 years old, held 
bachelor's degree, office workers in private companies, with monthly salaries of 15,001 - 20,000 baht the 
personal factors and the decision-making behavior to consume fresh coffee were correlated; and likewise, the 
marketing factors and the decision-making behaviour to consume fresh coffee in  shopping centers were also 
correlated.  
 
Keywords : decision-making, fresh coffee 
 
ความนํา 
 ในชีวิตปัจจุบนั “กาแฟ” ไดก้ลายมาเป็น
ส่วนหนึ� งของการดาํเนินชีวิตของคนทาํงานไม่ว่าจะ
เป็นสงัคมในเมืองหลวง หรือสังคมต่างจงัหวดั กาแฟ
มีบทบาทและได้กลายมาเป็นเครื� องดื� มประจํา
ครัวเรือน ประจาํสํานักงาน (ชาญชยั นราชวลิต, 
2548) อีกทั�งกาแฟเป็นเครื� องดื�มที�มีจุดดึงดูดทั�งใน
ดา้นกลิ�น และรสที�ชวนให้ลิ�มลองในรสชาติ และยิ�ง
เป็นกาแฟคั�วบดที�คดัสรรจากเมล็ดกาแฟสายพนัธุ์ดี 
เมื�อนาํมาผา่นกรรมวิธี และใชสู้ตรผสมเฉพาะตวัดว้ย
แลว้ จะยิ�งเพิ�มคุณค่าในความหอมของกลิ�นกาแฟที�
ชวนให้ลิ�มลอง และจากกระแสโลกาภิวตัน์และการ
พฒันาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ� งส่งผลให้
การสื�อสารเพื�อการรับรู้และการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
ต่างๆ ในสังคม “คนดื�มกาแฟ” ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของ
วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามาเผยแพร่ในไทยและ
ส่งผลให้ภาพร้านกาแฟของไทยแบบเดิมๆ เริ� มมี
บทบาทน้อยลง  โดยเฉพาะสังคมเมือง  ซึ� ง เ ป็น
จุดเริ� มตน้ของการบริโภคกาแฟแบบตะวนัตกที�ได้
พฒันาไปมากทั�งทางด้านคุณภาพและรูปแบบของ
บรรจุภณัฑ ์สาํหรับผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายที�เป็นผูชื้�น 
ชอบการดื�มกาแฟ เริ�มมีทางเลือกมากขึ�นมากกว่าเดิม
มีนกัลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาลงทุนมากมาย อาทิ
เช่น สตาร์บคัส์ โอบองแปง ซูซูกิ กลอเรียจีนส์ หรือ
จะเป็นกาแฟระดบัพรีเมี�ยมที�เป็นตราสินคา้ของคน

ไทย  เช่น แบล็คแคนยอน  บ้านไร่กาแฟ  เป็นต้น 
(อมัพิกา กระสินธุ์, 2552) การขยายตวัของธุรกิจร้าน
กาแฟสดเพิ�มมากขึ�นอยา่งเห็นไดช้ดันบัตั�งแต่ปี พ.ศ. 
2540 เป็นตน้มาโดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลายประการ
โดย เฉพาะการ เ ติบโต เพิ� ม ขึ� น ทุก ปีควบ คู่ กับ
พฤติกรรมการดื�มกาแฟในเมืองไทย ทาํให้คนไทยมี
ความรู้เกี�ยวกับกาแฟมากขึ�นและสามารถเปลี�ยน
ทศันคติของคนไทยที�มีต่อร้านกาแฟสดได ้เนื�องจาก
ในอดีตผูบ้ริโภคนิยมการดื�มกาแฟสาํเร็จรูป โดยมอง
ว่ากาแฟคั�วบดมีราคาแพง แต่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคได้
เปลี�ยนทศันคติและตดัสินใจเลือกหนัมานิยมการเขา้
ร้ านกาแฟสดที� ตกแต่ง ร้ านอย่างสวยงาม  นั�น
หมายความว่า ผูบ้ริโภคเริ�มให้ความสําคญั ให้ความ
พิถีพิถนัในรสชาติของกาแฟเพิ�มมากขึ�น ประกอบกบั
การรับเอาค่านิยมทางตะวนัตกที�นิยมการนั�งดื�มกาแฟ
คั�วบดเขา้มาในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ความตอ้งการ
ในรสชาติไปพร้อมๆ กับบรรยากาศที� ดูดีสบายๆ 
ผ่อนคลาย (ชื�นอารมย ์ โสภณธรรมกร, 2549) ซึ� ง
ธุรกิจร้านกาแฟในปัจจุบนัเริ� มมีการพฒันามากขึ�น 
เพราะนอกจากจะเป็นเพียงร้านขายกาแฟอย่างเดียว 
ยงัมีการรวบรวมการให้บริการดา้นอื�นๆ เขา้ไปดว้ย 
ซึ� งนอกเหนือจากเป็นแหล่งนัดพบในหมู่เพื�อนฝูง
แล้ว ในปัจจุบนัร้านกาแฟยงัสามารถใช้เป็นแหล่ง
ติดต่อเจรจาธุรกิจไดอี้กดว้ย  
 ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจนี� เ ริ� มมีการ
แข่งขนัที�รุนแรงมากขึ�น ซึ� งร้านกาแฟแต่ละร้านจึงมี
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การนาํเสนอจุดขายที�มีความแตกต่างกนั เพื�อดึงดูดให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกเขา้ใช้บริการภายในร้านให้
ไดม้ากที�สุด ไม่ว่าจะเป็นการคดัสรรในตวัผลิตภณัฑ ์
(product) อนัไดแ้ก่ ดา้นเมลด็กาแฟที�ไดจ้ากสายพนัธุ์
ที�นาํในดา้นของราคาที�ไม่แตกต่างจากคู่แข่งมาก ดา้น
ของสถานที�ใช้บริการต่างก็มีการตกแต่งให้ดูดีตาม
แนวความคิดของแต่ละร้านหรือแม้กระทั�งการ
ให้บริการที�ถือเป็นหัวใจสําคญัของร้านกาแฟก็เน้น
การให้บริการที�แตกต่างกนัไป ซึ� งขึ�นอยู่กบักลยุทธ์
ของแต่ละร้านที�จะหยบิยกขึ�นมาใชก้นั ซึ� งการนาํ 
กลยทุธ์การตลาดบริการ 7P’s เขา้มาใชใ้นการแข่งขนั
กบัคู่แข่งนั�น ธุรกิจร้านกาแฟถือว่าเป็นธุรกิจบริการ
ประเภทหนึ� งที�ตอ้งให้ความสนใจ เพราะพนักงาน
สามารถสร้างความแตกต่างในความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคในร้านกาแฟไดอ้ยา่งมาก  
 ดงันั�น การที�จะเขา้มาแข่งขนัในธุรกิจร้าน
กาแฟสด เพื�อให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดจําเป็น
จะต้องพยายามหากลยุทธ์ทางการตลาดและการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในทุกๆ ดา้นเขา้มาช่วย เพื�อ
ผลกัดนัให้ชื�อเสียงของร้านกาแฟเป็นที�ยอมรับและ
ชื�นชอบของผูบ้ริโภคกาแฟให้ไดม้ากที�สุด โดยการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด จาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึง
ทัศนคติเกี� ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  การ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ซึ� งจาํเป็นจะตอ้งนาํ
ปัจจัยการตลาด  การตัดสินใจ เ ลือกใช้บ ริการ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และความพึงพอใจในการใช้
บริการของผูบ้ริโภคร้านกาแฟคู่แข่งมาเปรียบเทียบ 
เพื�อปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจ และกลยทุธ์ทางการตลาด
ในสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 ด้วยเหตุนี� ทําให้ผู ้วิจัยมีความสนใจที�จะ
ทาํการศึกษาการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ จงัหวดันครปฐม ทั�งนี�ขอ้มูล
ที�ได้รับจากการวิจัยครั� งนี�  สามารถนําไปใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ปรับปรุงและพฒันา

คุณภาพของสินคา้และบริการของร้านให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และใชใ้นการบริหาร
จดัการธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพรวมทั�งเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินธุรกิจต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค
กาแฟสด ในศูนยก์ารคา้ จงัหวดันครปฐม 
 2.เ พื� อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ก า ร ต ล า ด ที� มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
บริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ จงัหวดั
นครปฐม 
 3. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
บริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ จงัหวดั
นครปฐม 
 4. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภค
กาแฟสดของผู ้บ ริโภคในศูนย์การค้า  จังหวัด
นครปฐม 
 5. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
การตลาดกับพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภค
กาแฟสดของผู ้บ ริโภคในศูนย์การค้า  จังหวัด
นครปฐม 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
       ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
   
 
           

 
 
 
 
 
     
     
     
     
   
 

 
 
 
     
     
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ จงัหวดันครปฐม 
 2. ปัจจัยการตลาดมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ จงัหวดันครปฐม 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิ จัยค รั� ง นี� เ ป็นการวิ จัย เ ชิงสํารวจ 
(Survey Research) กลุ่มประชากรคือ ผูบ้ริโภคที�ใช้
บริการ ร้านกาแฟสดในศูนยก์ารคา้ จงัหวดันครปฐม 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 
608) และดาํเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) จากจาํนวนผูบ้ริโภคที�ใช้
บริการร้านกาแฟสดในศูนยก์ารคา้ จงัหวดันครปฐม 
ตั� งแต่วนัจันทร์ถึงวนัอาทิตย  ์ จาํนวน 400 คน 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม โดยใช้
มาตรวดัแบบ Rating Scale 5 ระดบั ของลิเคิร์ท 
(LiKert’s Scale) ซึ� งวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที�ใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติ 
Chi-Square ใช้สัมประสิทธิ� สหสัมพันธ์แบบอีต้า 
(Eta) 
 
ผลการวจัิย 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกาแฟสด 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น  ร้อยละ 53.8 มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 39.0 ซึ� ง
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
62.3 โดยมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากที�สุด คิด
เป็นร้อยละ 41.8 ซึ� งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.3 และมี
ตาํแหน่งงานเป็นพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 68.8 
 2. ผูบ้ริโภคที�ใชบ้ริการร้านกาแฟสดมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการการตลาดในภาพรวมและราย
ดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมาก
ไปหาน้อยดังนี� คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที�
ให้บริการ ดา้นพนกังานให้บริการ ดา้นราคา ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นการส่งเสริมการขาย 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉลี�ย 
    ต่อเดือน 
6. ตาํแหน่งงาน 

ปัจจัยการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นสถานที� 
    ใหบ้ริการ  
4. ดา้นการส่งเสริม 
    การขาย  
5. ดา้นพนกังาน 
    ใหบ้ริการ  
6. ดา้นลกัษณะทาง 
    กายภาพ  
7. ดา้นกระบวนการ 
    ใหบ้ริการ 

พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลอืกบริโภคกาแฟสด 

ในศูนย์การค้า  
จังหวดันครปฐม 

1. ขอ้มูลข่าวสาร  
2. สาเหตุการบริโภค  
3. ช่วงเวลาที�บริโภค  
4. วนัที�บริโภค  
5. ผูมี้ส่วนร่วมในการ 
    บริโภค 
6. รูปแบบของบรรจุภณัฑ ์
7. ขนาดบรรจุภณัฑ ์
8. ชนิดของกาแฟ 
9. ประเภทกาแฟสดที� 
    เลือกบริโภค 
10. ราคาที�เหมาะสม  
11. สถานที�เลือกบริโภค 
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 3. พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภค
กาแฟสด พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภครับขอ้มูลข่าวสาร
จากเพื�อนๆ คิดเป็นร้อยละ 42.0 โดยสาเหตุของการ
บริโภคกาแฟสดเพราะใกลที้�ทาํงาน คิดเป็นร้อยละ 
42.0 โดยส่วนใหญ่จะบริโภคช่วงเวลา 12.01-15.00 
คิดเป็นร้อยละ 52.3 ซึ� งจะบริโภคในวนัธรรมดา                       
คิดเป็นร้อยละ 37.5 โดยผูมี้ส่วนร่วมในการบริโภค
คือ ครอบครัวและญาติ คิดเป็นร้อยละ 34.8 ส่วน
ใหญ่เลือกบริโภคแกว้พลาสติกมีฝาปิดมากที�สุด คิด
เป็นร้อยละ 36.5 โดยจะเลือกบริโภคแกว้ขนาดกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 44.5 ซึ� งเลือกบริโภคชนิดกาแฟสด
แบบลาเต ้ คิดเป็นร้อยละ 30.8 โดยส่วนใหญ่เลือก
บริโภคกาแฟร้อน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ซึ� งส่วนใหญ่
เลือกบริโภคราคา 31-50 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.0 
และส่วนใหญ่สถานที�เลือกบริโภคกาแฟสดคือ บิ�กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 37.0  
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของ
ผู ้บริโภคในศูนย์การค้า  จังหวัดนครปฐม  พบว่า 
ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของผู ้บริโภคใน
ศูนยก์ารคา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 5.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดกบั
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ จงัหวดันครปฐม พบว่า 
ปัจจัยการตลาด มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของผู ้บริโภคใน
ศูนยก์ารคา้ อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ�าอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05 
 
การอภิปรายผล  
 1. ผูบ้ริโภคที�ใชบ้ริการร้านกาแฟสดมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดในภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดบัมาก ซึ� งผูว้ิจยัจะอภิปรายแต่ละประเด็น
ดังนี�  ด้านผลิตภัณฑ์ ทั� ง นี� เพราะมีรสชาดที� ดี  มี

คุณภาพ  และผลิตภัณฑ์เป็นที� รู้จัก  ด้านสถานที�
ให้บริการ ซึ� งอาจเป็นเพราะว่าทาํเลที�ตั�งร้านใกลที้�
ทาํงาน รวมทั�งบรรยากาศภายในร้านดูดีเป็นแหล่ง
ศูนยร์วมนดัพบ และรูปแบบร้านจดัไดท้นัสมยั ดา้น
พนกังานให้บริการ ซึ� งเป็นเพราะพนกังานมีความ
สุภาพและเป็นมิตร จริงใจ คอยตอ้นรับและแนะนาํ
ผลิตภณัฑ ์และยงัใหบ้ริการเป็นมาตรฐานเดียวกนักบั
ลูกคา้ทุกคน ดา้นราคา ซึ� งอาจเป็นเพราะมีป้ายบอก
ราคาชดัเจน และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของกาแฟ
สด และยงัมีหลายราคาให้เลือก ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ ส่วนใหญ่จะมีความถูกตอ้งแม่นยาํในการ
ส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการให้กบัลูกคา้ และยงัมี
ความรวดเร็วในการให้บริการด้านลักษณะทาง
กายภาพ อาจเป็นเพราะว่าการตกแต่งร้านภายใน-
ภายนอกมีเอกลกัษณ์เฉพาะ มีป้ายร้านโดดเด่น และ
มองเห็นง่าย รวมทั�งอุปกรณ์เครื�องมือ เครื�องใชต่้างๆ 
มีความสะอาดปลอดภยั ดา้นการส่งเสริมการขาย ซึ� ง
เป็นเพราะว่ามีการจัดทาํบัตรสมาชิกของร้านเพื�อ
สิทธิพิเศษ และมีการสะสมคะแนนเพื�อแลกของ
รางวลั รวมทั� งยงัมีการโฆษณาให้ส่วนลดจากการ
เป็นสมาชิกและลูกค้าประจาํ ซึ� งจากผลการศึกษา
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาญชยั นราชวลิต (2548) 
ทาํการวิจยัเรื�อง ทศันคติ พฤติกรรม และความพึง
พอใจโดยรวมในการบริโภคเครื� องดื�มกาแฟสด 
บริ เวณถนนวงแหวนรอบนอก  เขตบางบอน 
กรุง เทพมหานครผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยทาง
การตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการดื�มเครื� องดื�มกาแฟ
สด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย ในระดบั
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร สุข
สาโรจน์ (2548) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑที์�มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี�  
คาเฟ่ ร้านโอ บอง แปง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
จาการวิจยัพบว่า ดา้นของผลิตภณัฑ ์ ประกอบดว้ย
ดา้นรสชาด บรรจุภณัฑ ์ และคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ 
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การรู้จกัตราสินคา้คุณภาพการรับรู้ ความสัมพนัธ์กบั
ตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้าของ
ผูบ้ริโภคเบเกอรี�  ร้านโอ บอง แปง โดยรวมทุกดา้น
อยูใ่นระดบัที�ดี  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชื�น
อารมย ์ โสภณธรรมกร (2549) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง
ทศันคติของผูบ้ริโภคที�มีต่อร้านกาแฟ Delifrance 
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติเกี�ยวกบัทศันคติ
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัดี โดย
ทศันคติของลูกคา้ที�มีต่อปัจจยัดา้นบุคคลากร ปัจจยั
ดา้นสถานที�ใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยั
ดา้นสินคา้และบริการ อยูใ่นระดบัดี 
 2. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับขอ้มูลข่าวสารจาก
เพื�อนๆ คิดเป็นร้อยละ 42.0 โดยสาเหตุของการ
บริโภคกาแฟสดเพราะใกลที้�ทาํงาน คิดเป็นร้อยละ 
42.0 โดยส่วนใหญ่จะบริโภคช่วงเวลา 12.01 - 15.00 
น. คิดเป็น ร้อยละ 52.3 ซึ� งจะบริโภคในวนัธรรมดา 
คิดเป็นร้อยละ 37.5 ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่าขอ้มูล
ข่าวสารนั�นเพื�อนๆ ร่วมงานอาจจะคนเผยแพร่ให้
รับรู้ เพราะร้านกาแฟสดส่วนใหญ่จะใกลที้�ทาํงานทาํ
ให้สะดวกในการบริโภคไม่ต้องเดินทางไกลมาก 
และส่วนใหญ่เลือกบริโภคแกว้พลาสติกมีฝาปิดมาก
ที�สุด คิดเป็นร้อยละ 36.5 โดยจะเลือกบริโภคแกว้
ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.5 ซึ� งอาจเป็นเพราะดู
แลว้มีความสะอาดปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ซึ� ง
เลือกบริโภคชนิดกาแฟสดแบบลาเต ้ คิดเป็นร้อยละ 
30.8 โดยส่วนใหญ่เลือกบริโภคกาแฟร้อน คิดเป็น
ร้อยละ 34.0 ซึ� งส่วนใหญ่เลือกบริโภคราคา 31-50 
บาท คิดเป็นร้อยละ 51.0 ซึ� งเป็นเพราะรสชาดของ
กาแฟจะไม่เขม้ขน้มากเกินไป ทาํให้มีรสชาติและ
ความหอมอร่อย รวมทั� งราคามีความเหมาะสมกับ
ชนิดของกาแฟ และส่วนใหญ่สถานที�เลือกบริโภค
กาแฟสดคือ บิ�กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 
37.0 ซึ� งอาจเป็นเพราะร้านกาแฟสดมีทาํเลตั�งใกลที้�
ทาํงาน ซึ� งจากผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณรงค ์วรรณากุลพงษ ์(2546) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง 

ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคั�วบด 
(กาแฟสด) ร้านกาแฟแบลค็แคนยอน ในศูนยก์ารคา้
มาบุญครอง ผลของการวิจยัพบว่า การบริโภคกาแฟ
ของผูบ้ริโภคมีเหตุผลเพราะรสชาดของกาแฟความถี�
ในการใชบ้ริการ 2-5 ครั� งต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายต่อครั� ง 
50-100 บาท โดยส่วนใหญ่จะมาใชบ้ริการกบัเพื�อน
และกาแฟที�ผูบ้ริโภคเลือกมากที�สุดคือ กาแฟเยน็และ
กาแฟปั�น 
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริโภคที�มีขอ้มูล
ส่วนบุคคลต่างกนัอาจจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกบริโภคกาแฟสดที�ต่างกนัในเรื� องขนาดบรรจุ
ภณัฑ์ ชนิดของกาแฟ และประเภทกาแฟ ซึ� งจากผล
การศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิราพร อิศรางกรู 
ณ อยธุยา (2548) ที�ไดท้าํการศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดที�มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคร้านกาแฟฟอร์เตเ้มื�อเทียบกบัร้านกาแฟ
สตาร์บคัส์ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ที�แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบ้ริโภคร้านกาแฟฟอร์เตเ้มื�อเทียบกบั
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ .05 
 4. ปัจจัยการตลาด มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ�าอย่าง
มีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 ทั�งนี� อาจเป็น
เพราะวา่ร้านกาแฟสดอาจจะยงัขาดการแนะนาํขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์ประโยชน์ของ
การดื�มกาแฟใหก้บัผูบ้ริโภคซึ�งยงัอาจจะไม่ชดัเจน  
จากผลการ ศึกษาสอดคล้อ งกับง านวิ จัยของ                     
ชื�นอารมย ์โสภณธรรมกร (2549) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง
ทศันคติของผูบ้ริโภคที�มีต่อร้านกาแฟ Delifrance 
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ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคที�มีต่อส่วน
ประสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมของการใช้
บริการของร้านกาแฟ Delifrance ในแต่ละดา้นมี
ความสมัพนัธ์กนั ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  
 1. ร้ านกาแฟสดควรจะมี การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ประโยชน์ของการดื�มกาแฟ รวมทั�ง
บริการหลงัการขาย เช่น การส่งคูปองส่วนลดถึงบา้น 
การส่งจดหมายแนะนําสินค้าใหม่ เพื�อกระตุ้นให้
ผูบ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการรวมทั�งมีการแจกรางวลัแก่
ผูบ้ริโภคมาใช้บริการเพื�อสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเพิ�มมากขึ�น  
 2. ควรมีการพฒันาปรับปรุงร้าน โดยมีการ 
ตกแต่งให้สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ มีศิลปะ และดู
ทนัสมยั มีบรรยากาศที�ดี มีที�นั�งเพียงพอสะดวกสบาย
ในการนั�งใชบ้ริการรวมทั�งควรจะใหบ้ริการผา่นบตัร
เครดิตเพื�อความสะดวกและรวดเร็วใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
 3. ควรจะพิจารณาถึงความสะดวกรวดเร็ว 
เกี�ยวกับขั�นตอนในการให้บริการ ซึ� งไม่ควรจะให้มี
ความยุง่ยากซบัซอ้น เพื�อตอบสนองและสร้างความพึง
พอใจแก่ผูบ้ริโภคกลบัเขา้มาใชบ้ริการ 
 4. เจ้าหน้าที�ในร้านกาแฟสด ควรจะมี
ความรู้และมีความชดัเจนเกี�ยวกบัการให้ขอ้มูลราคา
สินค้าภายในร้านอย่างถูกต้อง  เพื�อให้ผู ้บริโภค
รับทราบข้อมูลและเกิดการตัดสินใจเลือกบริโภค
ผลิตภณัฑภ์ายในร้าน 
 5. ควรจะมีการส่งเสริมพฒันาเจา้หนา้ที�ใหมี้
ความรู้เกี�ยวกับผลิภัณฑ์ของกาแฟสด เพื�อให้เกิด
ความพร้อมในการให้บริการที�ดี หรือตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั�งยงัเป็นการสร้างรูปแบบ
การบริการของพนกังานในร้านไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
  
 

ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตวัแปรทางการตลาดที�มีอิทธิ 
พลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสดของ
ผูบ้ริโภคในศูนยก์ารคา้ จงัหวดันครปฐม เพื�อนาํผล
ของการศึกษามาเป็นแนวทางในการวางแผน
พฒันาการบริการ และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 2. ควรศึกษาตัวแปรเพิ�มเติมในด้าน
เศรษฐกิจ วฒันธรรมและสังคมที�จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสด  เพื�อนําผลของ
การศึกษามาวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด เพื�อขยายตวั
ธุรกิจร้านกาแฟสดเพิ�มมากขึ�น 
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การตดัสินใจเลอืกใช้บริการอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในจงัหวดัสระบุรี 

Decision Making in the Choice of ADSL Users in Saraburi Province 1 
 

                                                                                                                                                                                         อาภรณ์   นาจาด*   

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเชิงสํารวจนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูง               
(2) พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูง (3) ปัจจยัทางการตลาดที�มีต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลและปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรม
การเลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื� องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัคือ
ประชาชนที�ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในจงัหวดัสระบุรี  กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของทาโร่
ยามาเน่  ไดจ้าํนวน 400 คน  สถิติที�ใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควส์แควร์ และ 
ค่าอีตา้ ผลการวิจยัพบว่า (1)  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอาย ุ21-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือน 5,001-10,000 บาท สถานภาพสมรส (2)  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพราะมีความสะดวกในการให้บริการ โดยเลือกใชข้นาด 4-6 Mb. ใชที้�บา้น 
ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. ระยะเวลา 4-6 ชั�วโมง ราคา 501-1,000 บาทเลือกระบบบริการของ TOT (3) ปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (4) ปัจจยัทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูง สมัพนัธ์กบัเพศที�ใชบ้ริการ  
 
คาํสําคญั :  การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัสระบุรี 
 
Abstract 
 This  survey research on the decision making in the choice of ADSL users in Saraburi province aims to 
study: the personal factors of respondents, the decision to adopt broadband, the marketing factors affecting the 
decision to use high speed internet access, the relationship between the personal factors and the marketing 
factors. Questionnaires were used to gather data from the sample group of 400 users of high-speed Internet 
service in Saraburi province. Statistics used in analyzing the data were percentage, means, standard deviations,  
 
 
 
  
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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and chi-square and Eta values. The findings show that: the majority of respondents were married males aged 21-
30 years held bachelor’s degree, worked in freelance personal business and earned monthly incomes of 5,001-
10,000 baht; most respondents were motivated to use broadband Internet access because of  the ease of the 
service provided by the Speed broadband internet with the preferred 4-6 Mb., broadband location is at home, 
used the internet between 4-6 hours between 16:00 – 20:00 hrs., spending 501-1000 baht, and selected the high-
speed Internet service (ADSL) provider in Saraburi through TOT; the marketing factors affecting the decision to 
use high-speed Internet service (ADSL) by order of the importance from high to low were: product, service 
process, minimum price; the marketing factors and personal factors are highly correlated in terms of age, sex and 
service. 
  
Keywords :  Decision making, ADSL, ADSL Users in Saraburi Province 
 
ความนํา 

ปัจจุบนัเป็นยุคที�การติดต่อสื�อสารเชื�อมต่อ
กันอย่างไร้พรมแดน  การได้เปรียบด้านข้อมูล
ข่าวสารถือเป็นสิ�งที�จาํเป็นอย่างยิ�งต่อการทาํธุรกิจ
ต่าง  ๆ  รวมทั� งการดํา เ นินกิจกรรมเพื� อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งผลให้ระบบ
อินเทอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในฐานะ
ทางเลือกหนึ� งที�ช่วยให้การติดต่อสื�อสารสามารถ
ดาํเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ดงัจะเห็นไดจ้าก
จาํนวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตที�เพิ�มมากขึ�น ตั�งแต่ระดับ
บุคคลทั�วไปจนถึงองคก์รขนาดใหญ่ ทั�งนี� ในปัจจุบนั
เทคโนโลยีสารสนเทศที�ใชใ้นการติดต่อสื�อสารไดมี้
การพัฒนาอย่างต่อเนื� อง  ส่งผลให้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (hi-speed internet) หรืออินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนด ์(broadband internet) ซึ� งมีช่องสัญญาณ
ที�กวา้งกว่าระบบอินเทอร์เน็ตแบบต่อผ่านโทรศพัท ์
ซึ� งสามารถรับส่งขอ้มูลไดใ้นปริมาณมากและรวดเร็ว
ขึ� น  2-10 เ ท่า  เ ริ� มได้รับความนิยมมากขึ� น  โดย
ผูป้ระกอบการในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่าง
เริ�มหันมาเปิดให้บริการในรูปแบบของอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงกันมาก  ส่งผลให้ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในประเทศไทยจึงมีโอกาสขยายตวัไดอี้ก
มาก จาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศ

ไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่าง ต่อ เ นื� อง  ทั� งจาก               
ผู ้ให้บ ริการรายใหม่และผู ้ที� เป ลี� ยนจากระบบ
อินเทอร์เน็ตแบบต่อผ่านโทรศัพท์มาเป็นระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ส่วนหนึ� งเนื� องมาจาก
เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตที�เริ� มค่อนขา้งล่าช้า เนื�องจาก
การขยายตวัของจาํนวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต ประกอบ
กับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที�ให้บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัมีปริมาณมาก และได้
พฒันาไปเป็นรูปแบบของขอ้มูลสัญญาณภาพ เสียง 
และภาพเคลื�อนไหวมากขึ�น จึงเกิดความตอ้งการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ�นดว้ย 

สํ าห รับประ เทศไทยและผู ้ใช้บ ริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศมีจาํนวนเพิ�มขึ�น 
โดยศูนยข์อ้มูลวิจยักสิกรไทยสํารวจพบว่าในปี พ.ศ. 
2550 ประเทศไทยมีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงประมาณ 1.2 ล้านคน ขยายตวัเพิ�มขึ�น
ร้อยละ 70.2 จากปี พ.ศ. 2549 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 
2551) ผลการสํารวจกลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย  ปี  2551 ระบุว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศเ ป็นที� นิยมเพิ�ม ขึ� น  (สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2551, หนา้ 12) 
โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการที�ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงมีราคาลดตํ�าลงอย่างมาก ซึ� งส่งผลให้
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พฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตก็เปลี�ยนไป ซึ� งเราจะ
พบว่าปัจจุบันมีการตั� งสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ต 
ห รือร ายก ารภ าพยนต ร์สั� น เพื� อ เ ผ ยแพ ร่ทา ง
อินเทอร์เน็ตจาํนวนมากขึ�นตามไปดว้ย 
  ดังนั�น ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ถือ
เป็นธุรกิจโทรคมนาคมอีกอย่างหนึ� งที�ขยายตัว
เพิ�มขึ�นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื�องในช่วงหลายปีที�
ผา่นมา โดยในปัจจุบนัระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที�นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ระบบ ADSL 
หรือ Asymmetric Digital Subscriber Line จาก
จาํนวนผูใ้ชบ้ริการที�เพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็วนี�  ส่งผลใหผู้ ้
บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Service Provider 
(ISP) ที�ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการทางภาครัฐ
ต่างหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการในรูปแบบ
ของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกนัมากขึ�น และเป็นเหตุ
ใหภ้าวการณ์แข่งขนัในธุรกิจนี� เริ�มมีความรุนแรงเพิ�ม
ม า ก ขึ� น  เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ� ง ก า ร แ ข่ ง ขัน ใ นหมู่
ผู ้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด  เช่น บริษัท ทรู 
อินเทอร์เน็ต จาํกดั บริษทั ทริปเปิลที บรอด แบรนด ์
จาํกัด (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  
 จากข้อมูลดังก ล่ าว  จึ ง ส่ งผลให้ผู ้วิ จัย
ตอ้งการศึกษาในเรื� องการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในจงัหวดัสระบุรี 
เพื�อผลที�ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการณ์
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในการปรับปรุง 
ตลอดจนการพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการที�
เข้าถึงและตรงใจผู ้เ ลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (ADSL) มากที�สุด 

ประเด็นปัญหา (1) ผูใ้ช้บริการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) จาก
ปัจจัยทางการตลาดด้านใดมากที� สุด  และปัจจัย
ทางการตลาดดา้นใดนอ้ยที�สุด (2) ปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นเพศที�แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) หรือไม่             

(3) ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (ADSL) ต่อบริการความเร็วอินเทอร์เน็ต
เป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื�อ ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในจงัหวดัสระบุรี 

2. เพื� อ ศึกษาพฤ ติกรรมการตัด สินใจ
เลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในจงัหวดั
สระบุรี 
 3.  เพื�อศึกษาปัจจยัทางการตลาดที�มีต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ADSL) ในจงัหวดัสระบุรี 
 4.  เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ส่วนบุคคลและปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
เลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของผู ้
ใหบ้ริการในจงัหวดัสระบุรี 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การตดัสินใจเลอืกใช้บริการอนิเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (ADSL) 

1. มูลเหตุจูงใจในการเลือกใช ้ 
2. ความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ADSL) 
3. สถานที�ใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ADSL) 
4. ช่วงเวลาการใชอิ้นเทอร์เน็ตมาก
ที�สุด 
5. วตัถุประสงคก์ารใช ้
6. วตัถุประสงคก์ารเลือกใชบ้ริการ 
7.แหล่งขอ้มูลการเลือกใช ้
8. ระยะเวลาในการใช ้
9. มูลค่าสินคา้และบริการที�ท่าน
เลือกใช ้
10. ท่านเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (ADSL) รายใด 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ  
5. รายได ้ 
6. สถานภาพ  
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์ 
2. ราคา  
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย  
4. การส่งเสริมการตลาด  
5. การบริการ  
6. ลกัษณะทางกายภาพ  
7. กระบวนการใหบ้ริการ 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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สมมติฐานการวจัิย 
  ขอ้มูลส่วนบุคคลและปัจจัยทางการตลาด
ของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเ ลือกใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในจงัหวดัสระบุรี 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจยัเรื� อง  การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)  ในจงัหวดัสระบุรี 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ เครื� องมือที�ใช้ในการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัคือ
ประชาชนที�ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ADSL) ในจงัหวดัสระบุรี กรณีที�ไม่ทราบประชากร
ที�แน่นอน  กลุ่มตัวอย่างที� เหมาะสมจึงหาได้จาก 
ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้
จาํนวน 400 ตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
สําเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใชใ้น
การวิจัยได้แก่    ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบน
มาตรฐาน ค่าไควแ์สคว ์และค่าอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในจงัหวดัสระบุรี 
พบวา่ เป็นเพศชายร้อยละ 67.8 เพศหญิง ร้อยละ 32.3 
อายทีุ�ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตมากที�สุด อยูร่ะหวา่ง  
21 – 30 ร้อยละ 51.0 ระดบัการศึกษาที�ใชบ้ริการมาก
ที�สุดคือ ระดับปริญญาตรีมากที�สุด ร้อยละ 55.5. 
อาชีพที�ใช้บริการมากที�สุดคืออาชีพอิสระ / ธุรกิจ
ส่วนตวั ร้อยละ 52.8 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตมากที�สุดอยูร่ะหวา่ง 5,001 – 10,000 ร้อย
ละ 31.50 และ สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนัใชบ้ริการ
มากที�สุด ร้อยละ 51.2 

2 .   พฤ ติกรรมการตัด สินใจ เ ลื อกใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในจงัหวดัสระบุรี 
พบว่า ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต อยู่ระหว่าง              
4 – 6 ชั�วโมงมากที�สุด คือ ร้อยละ 51.21 ช่วงเวลาที�
ใช้อินเทอร์เน็ตมากที�สุดคือช่วงเวลา 16.00-20.00 
ร้อยละ 31.20  สถานที�ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประจาํ คือ 
ที�บา้นร้อยละ 43.5 วตัถุประสงคที์�ใชอิ้นเทอร์เน็ต
มากที�สุดคือ เพื�อการศึกษา/ คน้หาขอ้มูล ร้อยละ 39 
แหล่งขอ้มูลการเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงของผูใ้ช้บริการมาจาก โทรทศัน์ /วิทยุ มากที�สุด
คือร้อยละ 70.20 มูลเหตุจูงใจในการเลือกใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วของผูใ้ช้บริการมากที�สุดคือ 
ความสะดวกในการให้บ ริการ  ร้ อยละ  47.00 
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการของผู ้ให้บริการที�
เลือกใชคื้อ เพื�อใชเ้องร้อยละ 43.2 มูลค่าและบริการที�
เลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากที�สุดคือ  
501 - 1,000 บาท ร้อยละ 59.00 ความเร็วอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที�เลือกใชม้ากที�สุดคือ 4 – 6 Mb. ร้อยละ 
9.50 และใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากที�สุด
คือระบบ TOT ร้อยละ 45.00 
 3.  ปัจจยัทางการตลาดที�มีต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในจังหวดั
สระบุรี พบว่าด้านที�มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในจงัหวดัสระบุรีใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ค่าเฉลี�ย 4.26 เมื�อ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าปัจจยัทางการตลาดที�มีต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ในจงัหวดัสระบุรี จากมากไปนอ้ย คือดา้นผลิตภณัฑ ์
ค่าเฉลี�ย 4.35 รองลงมาคือด้านกระบวนการ
ให้บริการ ค่าเฉลี�ย 4.28 และด้านที�มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
จงัหวดัสระบุรี นอ้ยที�สุดคือดา้นราคา ค่าเฉลี�ย 4.21 
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
และปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผูใ้ห้บริการในจงัหวดั

268 268



สระบุรี พบว่า เพศ กับปัจจัยทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
พบว่า ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสมัพนัธ์กบัเพศที�ใชบ้ริการ  
  อายุ มีความสัมพนัธ์ทางลบกับ ปัจจัยทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้อินเทอร์เน็ต
ความเ ร็วสูงมากที� สุดคือด้านการบริการ  คือ มี
ความสมัพนัธ์ เท่ากบั – .426 
  การศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ปัจจยั
ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ต
ความ เ ร็ ว สูงมากที� สุด คือด้านผลิตภัณฑ์  คือ มี
ความสมัพนัธ์ เท่ากบั .550 
   อาชีพ ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
เลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงสมัพนัธ์กบัอาชีพที�ใชบ้ริการ 
   รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนความสัมพนัธ์ทางบวก
กับปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากที�สุดคือดา้นผลิตภณัฑ ์
คือมีความสมัพนัธ์ เท่ากบั .805 
   สถ านภ าพ  ปั จ จั ย ท า ง ก า ร ตล า ดกับ
พฤติกรรมการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
พบว่า ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสัมพนัธ์กบัสถานภาพที�ใช้
บริการ  

 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในจังหวดัสระบุรี ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ในจงัหวดัสระบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
อิสระ / ธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 
5,001 – 10,000 สถานภาพ สมรส / อยูด่ว้ยกนั 

  พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ในจงัหวดัสระบุรี พบว่า ระยะเวลาใน
การใชอิ้นเทอร์เน็ต อยูร่ะหว่าง 4 – 6 ชั�ว ช่วงเวลาที�
ใชอิ้นเทอร์เน็ตมากที�สุดคือช่วงเวลา 16.00-20.00 น. 
สถานที� ใช้ อิน เทอร์ เ น็ต เ ป็นประจํา  คือ ที� บ้าน 
วัตถุประสงค์ที�ใช้อินเทอร์เน็ตมากที� สุดคือ  เพื�อ
การศึกษา/ ค้นหาข้อมูล แหล่งข้อมูลการเลือกใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผูใ้ช้บริการมา
จาก โทรทศัน์ /วิทยุ  มูลเหตุจูงใจในการเลือกใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คือความสะดวกใน
การให้บริการ วตัถุประสงคเ์พื�อใชเ้อง มูลค่าและ
บริการที�เลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูง คือ  
501 – 1,000 บาท ความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
คือ 4 – 6 Mb.ใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คือ
ระบบ TOT  
  ปัจจัยทางการตลาดที� มีต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในจังหวดั
สระบุรี พบว่า ด้านที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในจงัหวดัสระบุรีใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ค่าเฉลี�ย 4.26 เมื�อ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าปัจจยัทางการตลาดที�มีต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ในจงัหวดัสระบุรี จากมากไปนอ้ย คือดา้นผลิตภณัฑ ์
รองลงมาคือดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นที�มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในจงัหวดัสระบุรี นอ้ยที�สุดคือดา้นราคา 
เนื�องจากมีราคาที�เท่ากันทาํให้ราคาไม่มีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการ 
  ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลและ
ปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการเ ลือกใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผูใ้ห้บริการในจงัหวดั
สระบุรี พบวา่  
  เพศ กับปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรม
การเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูงพบว่า ปัจจยัทาง
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การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงสมัพนัธ์กบัเพศที�ใชบ้ริการ  
   อายุ  มีความสัมพันธ์ทางลบกับปัจจัย
ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ต
ความเ ร็วสูง  มากที� สุดคือด้านการบริการ  คือมี
ความสมัพนัธ์ เท่ากบั – .426 
   การศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ปัจจยั
ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ต
ความ เ ร็ ว สูงมากที� สุด คือด้านผลิตภัณฑ์  คือ มี
ความสมัพนัธ์ เท่ากบั .550 
   อาชีพ ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
เลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง สมัพนัธ์กบัอาชีพที�ใชบ้ริการ 
   รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนความสัมพนัธ์ทางบวก
กับปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากที�สุดคือดา้นผลิตภณัฑ ์
คือมีความสมัพนัธ์ เท่ากบั .805 
   สถ านภ าพ  ปั จ จั ย ท า ง ก า ร ตล า ดกับ
พฤติกรรมการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
พบว่า ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสัมพนัธ์กบัสถานภาพที�ใช้
บริการ  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  

 1.  ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
คว ร ให้ ค ว ามสํ า คัญกับผ ลิ ตภัณฑ์  คื อ ค ว าม
หลากหลายของรูปแบบการให้บริการ และความ
รวดเร็วในการติดตั�งผลิตภณัฑเ์พื�อตอบรับกบัความ
ตอ้งการของใชง้านอยา่งแทจ้ริง 
 2.  ในเรื�องดา้นกระบวนการให้บริการ การ
มีความรวดเร็วในงานบริการนบัเป็นสิ�งที�สําคญัมาก
และถูกใจลูกคา้ที�ไดรั้บบริการ 
 3.  ในเรื� องราคา แมว้่าจะมีการแข่งขนักนั
มากของทุก ๆค่ายที�ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงแต่ราคาก็มีความสําคญัในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ ควรจดัโปรโมชั�นที�ดีกจ็ะไดใ้จลูกคา้ 
  ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 

1.  ควรศึกษาสภาพการบริการ และปัญหา
การบริการในระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื�อ
นาํมาแกไ้ขปัญหาการบริการของระบบใหส้อดคลอ้ง
ต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากที�สุด  
 2. ควรวิจยัเรื� องประสิทธิภาพของการ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อหาความตอ้งการ
ที�แทจ้ริงในการบริการ  
 3. ควรวิจัยความต้องการการบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื�อสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของใชบ้ริการ 
 4.  ควรวิจยัเรื�องปัญหาสําคญัที�ผูใ้ช้บริการ
เปลี�ยนผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบ่อย 
เพื�อที�ผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะได้
ปรับปรุงใหถู้กใจผูใ้ชบ้ริการมากที�สุด 
 

 
เอกสารอ้างองิ 
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การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงสมัพนัธ์กบัเพศที�ใชบ้ริการ  
   อายุ  มีความสัมพันธ์ทางลบกับปัจจัย
ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ต
ความเ ร็วสูง  มากที� สุดคือด้านการบริการ  คือมี
ความสมัพนัธ์ เท่ากบั – .426 
   การศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ปัจจยั
ทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชอิ้นเทอร์เน็ต
ความ เ ร็ ว สูงมากที� สุด คือด้านผลิตภัณฑ์  คือ มี
ความสมัพนัธ์ เท่ากบั .550 
   อาชีพ ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
เลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง สมัพนัธ์กบัอาชีพที�ใชบ้ริการ 
   รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนความสัมพนัธ์ทางบวก
กับปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากที�สุดคือดา้นผลิตภณัฑ ์
คือมีความสมัพนัธ์ เท่ากบั .805 
   สถ านภ าพ  ปั จ จั ย ท า ง ก า ร ตล า ดกับ
พฤติกรรมการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
พบว่า ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสัมพนัธ์กบัสถานภาพที�ใช้
บริการ  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  

 1.  ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
คว ร ให้ ค ว ามสํ า คัญกับผ ลิ ตภัณฑ์  คื อ ค ว าม
หลากหลายของรูปแบบการให้บริการ และความ
รวดเร็วในการติดตั�งผลิตภณัฑเ์พื�อตอบรับกบัความ
ตอ้งการของใชง้านอยา่งแทจ้ริง 
 2.  ในเรื�องดา้นกระบวนการให้บริการ การ
มีความรวดเร็วในงานบริการนบัเป็นสิ�งที�สําคญัมาก
และถูกใจลูกคา้ที�ไดรั้บบริการ 
 3.  ในเรื� องราคา แมว้่าจะมีการแข่งขนักนั
มากของทุก ๆค่ายที�ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงแต่ราคาก็มีความสําคญัในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ ควรจดัโปรโมชั�นที�ดีกจ็ะไดใ้จลูกคา้ 
  ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 

1.  ควรศึกษาสภาพการบริการ และปัญหา
การบริการในระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื�อ
นาํมาแกไ้ขปัญหาการบริการของระบบใหส้อดคลอ้ง
ต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากที�สุด  
 2. ควรวิจยัเรื� องประสิทธิภาพของการ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื�อหาความตอ้งการ
ที�แทจ้ริงในการบริการ  
 3. ควรวิจัยความต้องการการบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื�อสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของใชบ้ริการ 
 4.  ควรวิจยัเรื�องปัญหาสําคญัที�ผูใ้ช้บริการ
เปลี�ยนผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบ่อย 
เพื�อที�ผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะได้
ปรับปรุงใหถู้กใจผูใ้ชบ้ริการมากที�สุด 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�มีความสัมพนัธ์กบัการเลอืกใช้บริการโรงแรมและที�พกั 

ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
Marketing Factors Relating to the Selection of Hotels and Accommodations  

in Chiang Mai Province1 

 
                                                                                                                                                                                       พฒันร์พี   ศรีตุลา*   

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเชิงสํารวจนี� ศึกษาการเลือกใช้บริการโรงแรมและที�พกัในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มี
วตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา (1) พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรม (2) ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการของโรงแรม (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม                      
(4) ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโรงแรมกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ เครื�องมือที�
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม เก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้พกัโรงแรมหรือที�พกัในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  จาํนวน 
400 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าไควแ์สคว ์และค่าอีตา้ ผลการวิจยัสรุป ได้
ดงันี�  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่เพื�อท่องเที�ยวและพกัผอ่น โดยเฉลี�ยใน 1 ปีใชบ้ริการ
โรงแรมและที�พกัในจงัหวดัเชียงใหม่ 1-2 ครั� งต่อปี เดินทางในแต่ละครั� งมาเป็นหมู่คณะ 2-4 คน โดยรถยนตส่์วน
บุคคล เขา้พกัในโรงแรม 3-4 คืนต่อครั� ง เคยใช้บริการโรงแรมรอยลัล้านนา เหตุผลที�เลือกพกัเพราะคุณภาพ
เหมาะสมกบัความตอ้งการ เลือกใชบ้ริการห้องพกัแบบเตียงคู่ ระดบัราคาห้องพกัที�เลือก 1,001-2,000 บาท ขนาด
ของโรงแรมที�เลือกพกัเป็นโรงแรมขนาดกลาง (101-300 ห้อง ) และระดบัของโรงแรมที�เลือกพกัเป็นโรงแรม
ระดบัสูง 4 ดาวเกรด B โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดบริการโรงแรมในจงัหวดั
เชียงใหม่อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัความสําคญัของปัจจยัการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นสถานที� ดา้นบุคลากร ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างและการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพและด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรม พบว่า 
ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทุกประเด็น และพบว่า ปัจจัยการตลาดของ
โรงแรม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 
 
คาํสําคญั :  ส่วนประสมทางการตลาด, การเลือกใชบ้ริการโรงแรม, จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  
1  เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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Abstract 
 This survey research aims to study (1) customer behavior of selecting services at hotels and 
accommodations (2) the opinions on the marketing factors of hotels and (3) the relationship between personal 
factors and  customer behavior of selecting services and (4) the relationship between the marketing factors and 
the customer behavior. Questionnaires were used to collect data from 400 customers. Statistics used were 
percentage, means, standard deviations, and chi-square and Eta values. The findings show that: respondents 
traveled to Chiang Mai Province for sightseeing and relaxation, stayed at the hotels 1-2 times a year, traveled as a 
group of 2-4 persons, by personal cars, for a period of 3-4 nights, used to stay at the Royal Lanna Hotel, the 
reason for staying was the hotels quality, chose double-bed rooms, at the price of 1,001-2,000 baht, the hotels of 
preference were medium-sized with 101-300 rooms, with 4 stars and grade B. The overall levels of opinions on 
the marketing factors were at a high level beginning with the importance levels from high to low place, 
personnel, product, price, marketing promotion, construction and physical evidence, and service processes. The 
research found that personal factors were correlated with the customer behavior in all items; and the marketing 
factors were correlated with the customer behavior. 
 
Keywords :  marketing factors, customer behavior, hotels and accommodations, Chiang Mai Province  
 
ความนํา 

จงัหวดัเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนขา้งเยน็
เกือบตลอดทั�งปีมีประชากร 1,666,024 คน มีวดัที�
สาํคญัทางประวติัศาสตร์และการท่องเที�ยว เช่น วดั
พระธาตุดอยสุเทพ วดัพระสิงห์ วดัแสนฝาง วดัพนั
เตา วนัพนัอนั ฯลฯ รายไดจ้ากสาขาบริการมูลค่า 
23,083 ลา้นบาท จาํนวนนกัท่องเที�ยว 5,356,867 คน 
เป็นชาวไทย 3,601,727 คนต่างประเทศ 1,755,140 
คน ระยะเวลาพกัเฉลี�ย 3.13 วนั ค่าใช้จ่ายเฉลี�ย 
2,729.27 บาทต่อคนต่อวนั จาํนวนโรงแรมที�พกั                                
418 แห่ง หอ้งพกั 20,816 หอ้ง  
 เมื�อมนุษยมี์การเดินทางไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ
ใดก็ตาม เช่น ศาสนา สงคราม คา้ขาย กีฬา พกัผ่อน
หยอ่นใจ การศึกษา ถึงเวลาคํ�าในระหว่างการเดินทาง
ยอ่มจะตอ้งแสวงหาที�พกัแรม ในยคุแรก ๆ ที�พกัแรม
คือบา้นที�ให้ผูเ้ดินทางผ่านมาได้พกัเหมือนกับเป็น
ส่วนหนึ� งของครอบครัว  ต่อมาการให้ที�พ ักแก่ผู ้
เดินทางกลายเป็นธุรกิจขึ�น ในช่วงแรก ๆ การบริการ

ที�พกัและอาหารเป็นไปอยา่งธรรมดา คือ หอ้งพกัเป็น
หอ้งที�นอนรวมกนัหลาย ๆ คน แต่ไดมี้การพฒันาขึ�น 
จนที�พกัแรมกลายเป็นโรงแรมชนิดหรูหรามีการ
บริการและสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน มีอาหาร
ชั�นเลิศนานาชนิดใหเ้ลือกบริโภค  
 สิ� งสําคญัที�ทาํให้ธุรกิจที�พกัแรมได้พฒันา
และกลายเป็นอุตสาหกรรมที�ใหญ่ขึ�นมาในปัจจุบนั ก็
คือการเปลี�ยนแปลงของการขนส่งที�ส่งผลถึงที� 
พกัแรม เพราะการขนส่งทาํให้เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว และการเดินทางไดค้รั� งละหลาย ๆ คน จึงทาํ
ให้มีผูเ้ดินทางเพิ�มขึ�นเรื� อย ๆ เมื�อมีคนเดินทางมาก
ขึ�นที�พกัแรมจึงตอ้งมีมาก และพฒันาให้เป็นที�พอใจ
ของลูกคา้ ซึ� งในปัจจุบนันี� มีการเดินทางเพื�อกระทาํ
กิจกรรมต่างๆ ดงันี�   
 1. มาท่องเที�ยวพกัผ่อน เยี�ยมญาติ หรือเพื�อ
มาพกัฟื� น  
 2. มาร่วมประชุม  หรือเป็นตัวแทนของ
สมาคม ผูแ้ทนของศาสนา นกักีฬา นกัแสดง ฯลฯ  
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 3. มาเพื�อติดต่อธุรกิจ แต่ไม่ใช่ทาํงานหา
รายได ้ 
 ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมท่องเที�ยว (tourism 
industry) ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นลาํดบั 1 เมื�อเทียบกบั
รายได้จากสินคา้ออกอื�นๆ และยงัมีบทบาทในการ
สร้างงานสร้างอาชีพอย่างมากมายและกวา้งขวาง 
เนื�องจากเป็นอุตสาหกรรมบริการที�ต้องใช้คนทาํ
หน้าที�บริการ  โดยเฉพาะในธุรกิจทางตรง  เช่น 
โรงแรม ภตัตาคาร บริษทันาํเที�ยว ๆ  
 เมื�ออุตสาหกรรมท่องเที�ยวมีความสําคัญ 
สถานที�พักแรมจึงมีความสําคัญ  โดยเฉพาะการ
บริการของแต่ละแห่งที�ตอ้งมีการแข่งขนัเพื�อให้แขก
ที�เขา้มาใชบ้ริการไดรั้บความสะดวกสบายทั�งในส่วน
ของห้องพกั และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ และ
ตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการใหม่หรือบอกต่อใหผู้อื้�นมา
ใช้บริการของสถานที�พกัแรมแห่งนั� น (แมกซิมัม 
โปรดักวิตี�  คอนซัลแตนท์ ฝ่ายวิชาการของ บริษทั 
ไทยยเูนี�ยนกราฟฟิกส์ จาํกดั. 2545, หนา้ 5-6) 

ประเด็นปัญหา 1) กลุ่มผูเ้ขา้พกัในโรงแรม
จงัหวดัเชียงใหม่คือใคร 2) ปัจจยัการตลาดตวัใดที�มี
ความสัมพันธ์กับการใช้บริการโรงแรมจังหวัด
เชียงใหม่ 3) ผูเ้ขา้พกัมีพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เ พื� อ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง
ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เ พื� อ ศึ กษ า ปั จ จั ย ส่ วนประสมท า ง
การตลาดของโรงแรมในอาํเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ 

3. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
โรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

4. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมกบัพฤติกรรมการ

เลือกใช้บริการโรงแรมในอาํเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ 

5. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการโรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 สมมติฐานการวจัิย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการโรงแรมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
โรงแรมในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ปัจจัย

พฤติกรรมการใช้บริการ
โรงแรม 
1. วตัถุประสงคใ์นการ
เดินทาง  
2.  จาํนวนสมาชิกที�ร่วมพกั 
3. จาํนวนครั� งที�พกั  
4. การจอง  
5. การเลือกใชบ้ริการ  
    วนั เวลา ที�ใชบ้ริการ  
6. เหตุผลที�ใช ้
   - ขนาดที�เลือก 
   - ประเภทที�เลือก 
   - ระดบัชั�นที�เลือก 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการ
โรงแรม 
1. เพศ  
2. สถานภาพ  
3. อาย ุ 
4. อาชีพ  
5. รายได ้ 
6. สถานภาพผูเ้ขา้พกั  

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์ 
2. ราคา  
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย
4. การส่งเสริมการตลาด  
5. บุคลากรบริการ  
6. การนาํเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  
7. กระบวนการใหบ้ริการ 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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การตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการโรงแรมในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

วธีิดําเนินการวจัิย  
 การวิจัย เ รื� อง   ปัจจัย ส่วนประสมทาง
การตลาดที�มีความสัมพนัธ์กับการเลือกใช้บริการ
โรงแรมและที�พกัในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นการศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจ  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่  ผูเ้ขา้พกั
โรงแรมหรือที�พกัในอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่  
กรณีที�ไม่ทราบประชากรที�แน่นอน กลุ่มตวัอย่างที�
เหมาะสมจึงหาไดจ้ากตารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ
ทาโร่ยามาเน่  ไดจ้าํนวน 400 ตวัอยา่ง 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม     
 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใช้ในการวิจัย
ไดแ้ก่   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ไควแ์สคว ์และค่าอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1.ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี การศึกษาขั�น
สูงสุดปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท สถานภาพสมรส 

2. พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรมใน
เ ข ต อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วัด เ ชี ย ง ใ ห ม่  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่
เพื�อท่องเที�ยวและพกัผอ่น โดยเฉลี�ยใน 1 ปีใชบ้ริการ
โรงแรมและที�พกัในจงัหวดัเชียงใหม่ 1-2 ครั� งต่อปี 
เดินทางในแต่ละครั� งมาเป็นหมู่คณะ 2-4 คน เดินทาง
มาโดยรถยนตส่์วนบุคคลเขา้พกัในโรงแรม 3-4 คืน

ต่อครั� ง เคยใชบ้ริการโรงแรมรอยลัลา้นนา เหตุผลที�
เลือกพกัเพราะคุณภาพเหมาะสมกับความตอ้งการ 
เ ลือกใช้บริการห้องพักแบบเตียงคู่  ระดับราคา
ห้องพกัที�เลือก 1,001-2,000 บาท ขนาดของโรงแรม
ที�เลือกพกัเป็นโรงแรมขนาดกลาง (101-300 ห้อง ) 
และระดับของโรงแรมที� เ ลือกพักเป็นโรงแรม
ระดบัสูง 4 ดาวเกรด B  
 3.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาด
บริการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่อยู่ในระดบัมาก 
โดยเรียงลาํดบัความสําคญัของปัจจยั การตลาด
บริการโรงแรมในจังหวดัเชียงใหม่จากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นสถานที� ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้าง
และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพและด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ 
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคล
มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
โรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุก
ประเดน็ 
 5. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดของโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ กบัพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรม
ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัย
การตลาดของโรงแรมในเขตอ ําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการโรงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที�
มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้บริการโรงแรม ใน
เขตอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ตามทฤษฎีส่วน
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ประสมทางการตลาด  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั�ง 7 
ดา้น ดงันี�   
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที�ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากร
มากเป็นอนัดบัแรกโดยมีค่าเฉลี�ยรวมในระดบัมาก
ทุกปัจจัย อาจเป็นเพราะบุคลากรมีกิริยามารยาท 
วาจาสุภาพ  สื� อสารเข้าใจง่ายมีมนุษย์สัมพันธ์
น่าเชื�อถือไวว้างใจได ้ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ขวญัหทยั สุขสมณะ (2545, หนา้ 106) และ 
ศศิกาญจน์ สุรินทร์ต๊ะ (2548) ซึ� งผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก 
 ในรายละเอียดของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด มีดงันี�   
 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคญัในเรื� อง ขนาดห้องพกั ห้องพกัมาก
เป็นอนัดบัแรก อาจเป็นเพราะมีหอ้งประชุมจดัเลี�ยงมี
สาขาหลายแห่ง มีความสะอาด มี รปภ. ดูแล 24 ชม. 
ตลอดจนเป็นโรงแรมที�เปิดใหม่ ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ ขวญัหทยั สุขสมณะ (2545, หน้า 
32) กล่าวว่าชื�อเสียงของโรงแรมให้ความสําคญัอยู่
ในระดบัมาก 
 ปัจจัยด้านราคา ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคญัในเรื�องราคา อาหาร เครื�องดื�มมากเป็น
อันดับแรก อาจเป็นเพราะคิดราคาพิเศษในช่วง
เทศกาล และวนัหยดุมีความเหมาะสมกบัราคาอาหาร 
ห้องประชุม และจดัเลี� ยง ตลอดจนอุปกรณ์ที�ใช้ใน
การสัมมนา ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ขวญั
หทัย สุขสมณะ  (2545, หน้า  33) กล่าวว่า ราคา
หอ้งพกัใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  
 ปัจจยัดา้นสถานที� ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัในเรื�องมีป้ายเห็นเด่นชดัหาโรงแรมได้
ง่ายเป็นอนัดบัแรก อาจเป็นเพราะมีการจองห้องพกั
ทางอินเตอ ร์ เ น็ตและทางโทรศัพท์ได้อยู่ ใกล้

ศูนยก์ารคา้หรือย่านธุรกิจและอยู่ติดถนนใหญ่ ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภินันท์ เลขพฒัน ์
กล่าวว่า  มีการบริหารส่งข้อมูลข่าวสารสําหรับ
สมาชิกใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัมากในเรื�องมีเว็บไซด์
มากเ ป็นอันดับแรก  อาจเ ป็นเพราะมี เว็ปไซด์
อินเตอร์เน็ต และบริการโทรทางไกล ตลอดจนการ
ให้ส่วนลดของกรุ๊ปทวัร์และมีส่วนลดพิเศษสําหรับ
ขา้ราชการและผูม้าพกัประจาํ ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ขวญัหทยั สุขสมณะ (2545, หนา้ 31) 
กล่าววา่ ญาติหรือเพื�อแนะนาํใหค้วามสาํคญัมากเป็น
อนัดบัแรก  
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัในเรื� อง  พนักงานบริการลูกคา้ทุกคน
อย่างเท่าเทียมกนัมากเป็นอบัดบัแรก อาจเป็นเพราะ
พนักงานมีวาจาไพเราะ สื�อความหมายชดัเจน และ
บริการด้วยความรวดเร็ว ซึ� งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ขวญัหทยั สุขสมณะ (2545, หนา้ 27) 
กล่าวว่า พนกังานตอ้งเขา้ใจและให้บริการที�ถูกตอ้ง
ใหค้วามสาํคญัมากเป็นอนัดบัแรก 
 ปัจจัยด้านการสร้างและการนํา เสนอ
ลักษณะทางกายภาพ  ผ◌ู◌้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคญัในเรื�อง ภายในโรงแรมมีบรรยากาศที�ดี 
ตกแต่งทนัสมยั เช่น ความสะอาด และสวยงาม ซึ� ง
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อภินนัท ์เลขพฒัน ์
(2552) กล่าวว่า สภาพสถานที�พกัไดรั้บการดูแลให้
ใหม่อยูเ่สมอ โดยให้ความสาํคญัมากเป็นอนัดบัแรก 
อาจเป็นเพราะโรงแรมมีที�จอดรถไม่ตํ�ากว่า 100 คนั 
สภาพตึกที�ดูใหม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แผนก
ตอ้นรับส่วนหนา้มีอุปกรณ์ที�ทนัสมยั 
 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสาํคญัในเรื�อง มีรถบริการไป
รับ-ส่ง สนามบิน และสถานีรถไฟ อาจเป็นเพราะ
การบริการคืนห้องพกัรวดเร็ว การเขา้พกัสะดวกมี
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ความรวดเร็วในการติดต่อ และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที� ดี  ซึ� งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของขวญัหทยั สุขสมณะ (2545, หน้า 27) กล่าวว่า 
สามารถให้บริการที�รวดเร็ว ทนัใจให้ความสําคญั
มากเป็นอนัดบัแรก 
 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่
เดินทางมาเพื�อท่องเที�ยว จังหวดัเชียงใหม่ ดังนั� น 
จงัหวดัเชียงใหม่ควรให้ขอ้มูลสถานที�ท่องเที�ยวให้
ทั�วถึง และควรจดัห้องเตียงคู่ ค่าที�พกั 1,001-2,000 
บาท โรงแรมที�พกัขนาดกลาง ระดบั 4 ดาว ดงันั�น
โรงแรมจึงควรจดัให้นักท่องเที�ยวทราบขอ้มูลตาม
ต้องการ  ที�พ ักให้เหมาะสมตามราคาที�ผู ้เข้าพัก
ตอ้งการ  
 ความสัมพนัธ์ระหว่าง ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู ้ใช้บริการโรงแรม  และส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการโรงแรมทุกประเดน็ วิเคราะห์ไดว้า่ขอ้มูลส่วน
บุคคล ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชโ้รงแรมในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อภินันท์ เลขพฒัน ์
(2552) กล่าวว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ
โรงแรม และปัจจัยการตลาด มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  
  ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
 1.  ด้านผลิตภัณฑ์ควรให้ความสําคญักับ
ขนาดห้องพัก  เนื� องจากผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญ  ซึ� งโรงแรมอาจจะปรับปรุงขนาด
ห้องพกัให้ใหญ่ขึ�นเพื�อตอบสนองการมาท่องเที�ยวที�
ตอ้งการพกัเป็นหมู่คณะ 
 2.  ด้านราคา ควรให้ความสําคญักบัราคา 
อาหาร เครื� องดื�มให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

และมีหลายราคาให้เลือกรวมทั�งติดป้ายบอกราคา
อาหาร เครื�องดื�มใหเ้ป็นไดช้ดั 
 3.  ดา้นสถานที� ควรให้ความสําคญักบัการ
มีป้ายบอกชื�อโรงแรมเด่นชัด เพื�อมองเห็นได้ง่าย 
โดยอาจจะติดอยู่บนตึกสูงมองใกลแ้ละไกลเห็นได้
ง่าย  
 4 . ด้ า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  ค ว ร ใ ห้
ความสําคัญกับเว็บไซด์ เ ป็นอันดับแรก  เพราะ
ปัจจุบนัเทคโนโลยีทนัสมยัไม่ต้องใช้รูปแบบการ
สื� อสารอื�นมานัก  และความรวดเร็วจึงควรให้มี
รูปแบบเวป็ไซด์ที�คน้หาไดง่้ายและไม่ยุ่งยากในการ
จองโรงแรมและบอกราคาสถานที�พกัที�ไม่ยุ่งยากต่อ
การรับคืน   
 5.  ดา้นบุคลากร ควรใหค้วามสาํคญักบัการ
บริการผูใ้ช้บริการโดยเท่าเทียมกนั ดงันั�น โรงแรม
ควรมีระบบคิวในการบริการเพื�อความยุติธรรมใน
การบริการ และไม่เกิดความรู้สึกในการรับบริการ  
 6.  ดา้นการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ควรใหค้วามสาํคญักบัการตกแต่งภายในที�ดี ทนัสมยั 
สะอาดและสวยงาม  โดยปลูกต้นไม้ดอก ต้นไม้
ประดับให้ดูร่มรื� นจัดให้ทนัสมัยตามฤดูกาล และ
ออกแบบภายในใหส้วยงาม  
 7. ด้านกระบวนการบริการ ควรให้
ความสําคญัมากกบัมีรถบริการรับ-ส่งไปสนามบิน
และสถานีรถไฟเพราะผูม้าพกัโรงแรมในเขตอาํเภอ
เมืองเชียงใหม่มาท่องเที�ยว พกัผ่อน จะได้รับการ
บริการที�มีและประทบัใจในการบริการ โดยหันกบั
มาใชบ้ริการอีก 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 

1.  ควรศึกษาสภาพการบริการ และปัญหา
การบริการโรงแรมในเขตอํา เภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่ เพื�อนาํมาแกไ้ขปัญหาการบริการ  
 2.  ควรวิจยัการบริการโรงแรม ในจงัหวดั
เชียงใหม่ และปริมณฑล เพื�อหาความต้องการที�
แทจ้ริงในการบริการ  
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 3.  ควรวิจยัความตอ้งการการบริการและที�
พกัในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื�อสนองตอบต่อการเขา้พกั
โรงแรม  

 4.  ควรวิจยัความตอ้งการมาพกั และการมา
ท่องเที�ยวในจังหวดัเชียงใหม่ เพื�อที�โรงแรมจะได้
ตอบสนองนกัท่องเที�ยวไดถู้กตอ้ง 
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Abstract 
 This research on the customer behavior of buying construction materials products in Bangkok and this 
survey research aims to study (1) the customer behavior of buying construction materials products, (2) the 
opinions on the marketing factors of construction materials products, (3) the relationship between the personal 
factors and the customer behavior of buying construction materials products, and (4) the relationship between the 
customer behavior of buying construction material products and the marketing factors of construction materials 
products. Questionnaires were used to collect data from 400 customers. Statistics used in analyzing the data were 
percentage, means, standard deviations, and Chi-square and Eta values. The findings showed that: respondents 
learned of the information about construction materials stores from television and newspapers, bought the 
products on Sundays, spent about 31-45 minutes on selecting the products, the reason for choosing the stores was 
the product quality, purchased the products for household use, paid less than 2,000 baht per purchase, the 
frequency of buying was uncertain, paid by cash, preferred to buy the products from HomePro stores, and the 
most purchased products were kitchen equipments; (3) the opinions on the marketing factors of the construction 
materials products, the overall opinions were moderate. For the relationship between the personal factors and the 
customer behavior of buying construction materials products, it was found that the personal factors were related 
to the customer behavior of buying construction materials products; and the customer behavior was related to the 
marketing factors. 
 
Keywords : customer behavior, construction materials products 
 
ความนํา 
 ในทศวรรษนี� มีการแข่งขนัทางการคา้สูงทาํ
ให้ลูกคา้มีทางเลือก และช่องทางในการซื�อสินค้า 
และบริการมากขึ�นดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
ในการสื�อสารกบัลูกคา้ และผูบ้ริโภค เมื�อการแข่งขนั
ทางการคา้สูงขึ�น เศรษฐกิจตํ�า แต่การทาํธุรกิจยงัตอ้ง
อยู่ ดังนั�น การเรียนรู้จากการวิจัยเพื�อให้รู้ถึงความ
ต้องการที�แท้จริงของลูกค้า และตอบสนองในสิ� ง
เหล่านั�นมากน้อยต่างกนัอย่างเหมาะสมโดยเน้นใน
ส่วนที�เป็นปัจจยัหลกัไล่ไปตามลาํดบักบัทรัพยากรที�
มีอยู่ หรืออาจมีการเพิ�มเติมทรัพยากรอย่างไรให้
เหมาะสมในดา้นของการควบคุมตน้ทุนดาํเนินการ
ขององค์กร รวมถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการแบบ 
ตน้ทุนตํ�ากาํไรสูงเพื�อความย ั�งยนืของธุรกิจ 

 ตน้ทุนเป็นปัจจยัหลกัของการกาํหนดราคา
ขาย และสืบเนื�องถึงผลกาํไรที�ตามมาปัจจุบนัหลาย
องคก์ารที�ประสบความสาํเร็จในการคา้ระดบัประเทศ 
และระดับโลก เป็นองค์การที�สามารถเรียนรู้ และ
ปรับเปลี�ยนส่วนองค์ประกอบตน้ทุน และหาวิธีใน
การบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ย่างเหมาะสม และเท่า
ทนักบัสถานการณ์ ในดา้นของลูกคา้ที�มีโอกาสเลือก
ในการบริโภคสินคา้ที�ใหป้ระโยชน์กบัองคก์ารสูงสุด 
และราคาสมดุลสมเหตุสมผล อีกทั�งบริการหลงัการ
ขายที�ดี 
 พนัธุ์เทพ  ทานชิติกุล  นายกสมาคมธุรกิจ
รับสร้างบา้น  กล่าวว่า มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจรับ
สร้างบา้น ปี 2552 คาดว่าจะเติบโตจากปี 2551 ราว  
12%  จาก 9,800 ลา้นบาท  เป็น 11,000 บาท  ซึ� งสูง
กว่าเป้าหมาย ที�วางไว ้ 10,500 บาท คิดเป็นประมาณ 

279 279



 

5%  โดยในช่วงตน้ปีถือว่าธุรกิจรับสร้างบา้น ไดผ้ล
กระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  ทําให้
ภาพรวมของตลาดในช่วงครึ� งปีแรกอยูใ่นภาวะชะลอ
ตวั  แต่ในช่วงครึ� งปีหลังเป็นต้นมาตลาดรับสร้าง
บา้นก็กลบัฟื� นตวัขึ�น กอปรกบัสมาคมธุรกิจรับสร้าง
บา้นไดจ้ดังานรับสร้างบา้น 2009 ซึ� งสามารถช่วย
กระตุน้ยอดขายไดเ้พิ�มขึ�น โดยตวัเลขยอดขายภายใน
ง า น รั บ ส ร้ า ง บ้ า น ใ น ปี  2552 ถื อ ว่ า สู ง เ ป็ น
ประวติัการณ์ดว้ยยอดขายรวม 2,400 ลา้นบาท ซึ� ง
เป็นส่วนสําคญัที�ทาํให้ตลาดรับสร้างบา้นในปี 2552  
มีมูลค่าเพิ�มมากกวา่ที�สมาคม ฯ ประเมินไว ้

สําหรับในปี 2552  คาดว่าตลาดรับสร้าง
บา้นน่าจะเติบโตเพิ�มขึ�นอีกประมาณ  9 -10 %  โดย
สมาคม ฯ  ตั�งเป้าหมายในปี 2553 ไวที้� 12,000 ลา้น
บาท  เนื�องจากสญัญาณทางเศรษฐกิจเริ�มมีทิศทางที�ดี
ขึ� น  โดยปัจจุบันวัสดุก่อสร้าง  การแข่งขันวัสดุ
ก่อสร้างส่อรุนแรงมากขึ�น หลงัจากผูป้ระกอบการ
ผลิต และนาํเขา้รายใหญ่ รายกลางในประเทศเริ�มเพิ�ม
จาํนวนนาํเขา้สินคา้ก่อสร้างจากประเทศจีน  ซึ� งส่วน
หนึ�งเป็นเพราะราคาวสัดุก่อสร้างในจีน มีตน้ทุนการ
ผลิตตํ�ากว่าประเทศไทยค่อนข้างมาก  โดยคาดว่า
ต้นทุนการผลิตของประเทศจีนตํ�ากว่าการผลิตใน
ไทยประมาณ 50 %  เนื�องจากไดเ้ปรียบดา้นค่าแรง 
และตน้ทุนเครื�องจกัรที�ต ํ�ากว่า  เพราะเครื�องจกัรบาง
ตัวในประเทศจีนสามารถผลิตเองได้  ด้วยเหตุนี�
ผูป้ระกอบการจากยุโรปเริ�มยา้ยฐานการผลิตเขา้ไป
ในประเทศจีน เพื�อส่งออกประเทศในแถบเอเชียและ
ยโุรปดว้ยกนัเอง ซึ� งหากถามถึงเรื�องของคุณภาพและ
เทคนิคการผลิตแลว้ จีนมีคุณภาพและเทคนิคในการ
ผลิตที�ไม่ไดด้อ้ยกว่าประเทศไทยเลย แต่อย่างไรก็
ตามข้อด้อยของการผลิตในจีนที�ย ังไม่สามารถ
แข่งขนักบัผูผ้ลิตในประเทศไทยคือ การออกแบบ
และการพัฒนารูปแบบที�หลากหลายได้เ ท่ากับ
ผูป้ระกอบการในไทย  

เนื�องจากสภาวะเศรฐกิจ และราคานํ� ามนัที�มี
แนวโน้มที�เพิ�มขึ�นทาํให้ผูซื้�อสินคา้ชะลอการซื�อลง 
และจะซื�อสินคา้ที�จาํเป็นเท่านั�น อีกทั�งมีผูแ้ข่งขนัราย
ใหญ่เกี�ยวกบัศูนยร์วมจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
หลายแห่งเกิดขึ�น ได้แก่ โฮมโปร โฮมมาร์ท โฮม
เวิร์ค ศูนย์การค้าทั�วไป ซึ� งจะมีร้านจําหน่ายวสัดุ
ก่อสร้างอยูเ่สมอ และยงัมีร้านคา้ปลีกอยูใ่นชุมชนอีก
มาก ผูว้ิจยัจึงมีปัญหาในการวิจยัดงันี� คือ กลุ่มลูกคา้
คือใคร ปัจจยัตลาดตวัใดที�ส่งผลต่อการซื�อ และลูกคา้
มีพฤติกรรมการซื�ออย่างไร ดังนั�น ผูว้ิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเพื�อผลที�ไดจ้าํนาํเสนอผูบ้ริหารกลุ่มผูจ้าํหน่าย
วสัดุก่อสร้างกาํหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
ต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1 .  ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม 
 2. พฤติกรรมการเลือกซื�อสินคา้ในกลุ่มผู ้
จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล   
 3. ความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดของผู ้
จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อสินคา้ในกลุ่มผูจ้าํหน่าย
วสัดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เลือกซื� อสินค้าในกลุ่มผูจ้ ําหน่ายวัสดุก่อสร้างกับ
ปัจจยัการตลาดของผูจ้าํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานการวิจยัพฤติกรรมการเลือกซื�อ
สินคา้ของผูบ้ริโภคในกลุ่มผูจ้าํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีดงันี�  
 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเ ลือกซื� อในกลุ่มผู ้จ ําหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2.  ปัจจยัการตลาดของกลุ่มผูจ้าํหน่ายวสัดุ
ก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อ
สินคา้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยัเรื�อง พฤติกรรมการเลือกซื�อสินคา้
ใ น ก ลุ่ ม ผู ้ จ ํ า ห น่ า ย วั ส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการศึกษาวิจยัเชิง
สาํรวจ  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ลูกคา้ที�
เขา้ไปชมงานมหกรรมสินคา้เพื�อบา้นและเครื�องใช ้
ไฟฟ้าที�ยิ�งใหญ่ที�สุดแห่งปี “ครบถูก คุม้กว่าทุกงาน” 
Home Works Expo 24 ก.ย. – 3 ต.ค. 53 ที� ไบเทค 
บางนาซึ� งไม่สามารถนับจาํนวนได้กรณีที�ไม่ทราบ
ประชากรที�แน่นอน กลุ่มตวัอยา่งที�เหมาะสมจึงหาได้
จากตารางกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ยามาเน่ ได้
จาํนวน 400 ตวัอยา่ง   
 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม   
 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที�ใช้ในการวิจัย
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าไควส์แควร์และอีตา้ 
 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัสรุป ไดด้งันี�  
1.ขอ้มูลส่วนบุคคลของลุกคา้ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย ร้อยละ 68 มีอายุ 30-35 ปี ร้อยละ 44 ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 51.3  อาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 31.8 สถานภาพสมรส ร้อยละ  
53.3 มีรายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ  
31.0 และพกัอาศยัในอาคารพาณิชย ์ร้อยละ 45.0 
 2. พฤติกรรมการเลือกซื�อสินคา้ในกลุ่มผู ้
จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและ

พฤติกรรมการเลอืกซื�อ
สินค้าของกลุ่มผู้จําหน่าย 
วสัดุก่อสร้าง 
1. การรับรู้ขอ้มูลของ
สินคา้  
2. วนัในการซื�อสินคา้ 
3. เหตุผลในการตดัสินใจ
ซื�อสินคา้ 
4. ผูมี้อิทธิพลในการซื�อ
สินคา้  
5. ค่าใชจ่้ายในการซื�อ
สินคา้  
6. ความถี�ในการซื�อสินคา้  
7. สถานที�ซื�อสินคา้ 
8. ประเภทสินคา้ที�ซื�อ 
 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้
ซื�อสินค้ากลุ่มผู้จําหน่าย
วสัดุก่อสร้าง 
1. เพศ   
2. อาย ุ  
3. ระดบัการศึกษา  
4. อาชีพ  
5. สถานภาพ  
6. รายได ้ 
7. ลกัษณะที�อยูอ่าศยั 
 

ปัจจัยการตลาดของกลุ่ม
ผู้จําหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 
1. ผลิตภณัฑ ์ 
2. ราคา  
3. ช่องทางการจดั
จาํหน่าย  
4. การส่งเสริมการตลาด  
5. บุคลากรบริการ  
6. กระบวนการบริการ  
7. ภาพลกัษณ์องคก์ร 
 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรต้น 
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ปริมณฑล ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลร้านจาํหน่ายสินคา้
วสัดุก่อสร้างจากโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ ์ ร้อยละ 
25.8 ใช้บริการร้านจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างวนัอาทิตย ์ 
ร้อยละ  27.3 ใช้เวลาในการเลือกสินค้าในร้าน
จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง  31-45 นาที  ร้อยละ  43.8  
สาเหตุที�ซื� อสินค้าในร้านดังกล่าวเพราะสินค้าได้
มาตรฐานมีคุณภาพ ร้อยละ  46.8 ซื� อสินค้าว ัสดุ
ก่อสร้างไปเพื�อนาํไปใชใ้นครอบครัว  ร้อยละ  39.8 
ในการซื�อสินคา้วสัดุก่อสร้างแต่ละเดือนใช้จ่ายตํ�า
กว่าครั� งละ  2,000 บาท ร้อยละ 27.8  ความถี�ในการ
ซื�อสินคา้วสัดุก่อสร้างไม่แน่นอน  ร้อยละ 37.6 ชาํระ
ค่าสินคา้วสัดุก่อสร้างโดยเงินสด  ร้อยละ  79.8 เลือก
ซื�อสินคา้วสัดุก่อสร้างจากร้านโฮมโปร ร้อยละ 24.3 
และสินค้าว ัสดุก่อสร้างที� เ ลือกซื� อส่วนใหญ่คือ 
อุปกรณ์หอ้งครัว ร้อยละ 23.3 

3. ความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดร้านวสัดุ
ก่อสร้าง โดยภาพรวมลูกคา้มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
การตลาดร้านวสัดุก่อสร้าง อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( X =3.32) โดยเรียงลําดับความสําคัญของปัจจัย
การตลาดร้านวสัดุก่อสร้างจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร ( X =3.89) ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย ( X =3.35) ดา้นบุคลากร ( X =3.33) 
ด้านกระบวนการบริการ  ( X =3.27)  ด้านราคา                
( X =3.20) ดา้นผลิตภณัฑ ์ ( X =3.13) และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ( X =3.10)   

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล
กบัพฤติกรรมการเลือกซื�อสินคา้ในกลุ่มผูจ้าํหน่าย
วสัดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่ า  ข้อ มู ล ส่ วน บุคคล มีคว ามสั มพันธ์ กับ
พฤติกรรมการเลือกซื�อสินคา้ในกลุ่มผูจ้าํหน่ายวสัดุ
ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

5.  ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เลือกซื� อสินค้าในกลุ่มผูจ้ ําหน่ายวัสดุก่อสร้างกับ
ปัจจัยการตลาดของผูจ้าํหน่ายวสัดุก่อสร้าง  พบว่า  

พฤติกรรมการเลือกซื�อสินคา้ในกลุ่มผูจ้าํหน่ายวสัดุ
ก่อสร้างมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยการตลาดของผู ้
จ ําหน่ายวสัดุก่อสร้าง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 

 
การอภิปรายผล 
 การวิจยัเรื�อง พฤติกรรมการเลือกซื�อสินคา้
ของผูบ้ริโภคในกลุ่มผูจ้าํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัขออภิปรายผล
ในแต่ละประเดน็ดงัต่อไปนี�   
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูซื้�อวสัดุก่อสร้าง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นิบาย พรมแดง (2552) 
วิจัยเรื� อง ปัจจัยการตลาดที�มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื�อผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างของบริษทั เด้มโก ้
จาํกัด (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ที�ซื�อส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย การศึกษาปริญญาตรี และอาจเป็น
เพราะเพศชายส่วนใหญ่จะมีหน้าที�ซื�อวสัดุก่อสร้าง
มากกวา่เพศหญิง  
 2. พฤติกรรมการเลือกซื�อสินคา้ส่วนใหญ่ 
ซื�อวนัอาทิตย  ์ซื�อสินคา้เพื�อนําไปใช้ในครอบครัว 
เ วลาในการ ซื� อไ ม่แ น่นอน  ซึ� งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยของ เดชา ขวญัมงคลพงศ์ (2553) วิจัย
เรื�อง พฤติกรรมการเลือกซื�อสินคา้ของผูบ้ริโภคใน
ร้านแกรนด์โฮมมาร์ทในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า  ส่วนใหญ่ผู ้ซื� อในร้านแกรนด์
โฮมมาร์ทวนัอาทิตย ์ซื�อสินคา้เพื�อใช้ในครอบครัว 
อาจเป็นเพราะวนัอาทิตย ์ผูซื้�อส่วนใหญ่ทาํงานวนั
ธรรมดาจึงมาซื�อสินคา้ในวนัอาทิตย ์
 3 .  ปัจจัยการตลาดของกลุ่มผู ้จ ําหน่าย
ผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้าง ผูซื้�อมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ� งไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ อญัชลินทร์ ขอเหนี�ยวกลาง (2552) 
นิบาย พรมแดง (2552) เดชา ขวญัมงคลพงศ ์(2553) 
ลดัดา เตียวสุรัตน์กุล (2551) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั
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การตลาดที� มีผลต่อการเลือกซื� อผลิตภัณฑ์ว ัสดุ
ก่อสร้างผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์วสัดุก่อสร้าง 
เป็นสื�อจาํเป็นเฉพาะผูรั้บเหมาก่อสร้างบา้นเจา้ของ
โครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด  และอยู่ใน
ความจาํเป็นเฉพาะกลุ่มที�ตอ้งการ กลุ่มผลิตภณัฑ์ที�
จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างจึงมุ่งเนน้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
และอาจจะมองไม่ เ ห็นความสําคัญของปัจจัย
การตลาดที�มีผลต่อการเลือกซื�อ ผลการวิจยัจึงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 ผูว้ิจยัขออภิปรายผลแต่ละประเดน็ดงันี�  
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู ้ตอบแบบสอบถาม  ให้
ค ว ามสํ า คัญอ ยู่ ใ น ร ะดับป านกล า ง  โดย ให้
ความสําคัญอยู่ในระดับมากในประเด็นย่อยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความหลากหลายของสินคา้และ
ครบตามความตอ้งการ ดงันั�น ผูจ้าํหน่ายจึงควรให้
ความสาํคญักบัความหลากหลายของสินคา้ ใหมี้ครบ
ตามความถูกตอ้งของลูกคา้ 
 ด้ า น ร า ค า  ผู ้ ต อ บ แบบสอบถ า ม ให้
ค ว ามสํ า คัญอ ยู่ ใ น ร ะดับป านกล า ง  โดย ให้
ความสําคญัมากในประเด็นย่อย อนัดบัแรก ได้แก่ 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ดงันั�น จึงควร
ตั�งราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้อย่างเห็นได้
ชดั 
 ด้าน ช่องทางการจัดจําห น่ าย  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ดงันั�น
ผูบ้ริหารจึงควรให้ความสําคญัมากกบัช่องทางการ
จดัจาํหน่าย โดยให้ความสําคญัมากในประเด็นย่อย
อนัดบัแรก ได้แก่ การเดินทางสะดวกสบาย ดงันั�น
ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสาํคญั 
 ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยให้ความสําคญัมากในประเด็นย่อยอนัดับแรก
ได้แก่ มีการจัดรายการสินค้าในช่วงพิเศษ ดังนั� น

ผูบ้ริหารจึงควรมีการลด แลก แจก แถม ในช่วงพิเศษ
ใหม้ากกวา่นี�   
 ด้านบุคลากร  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ค ว ามสํ า คัญอ ยู่ ใ น ร ะดับป านกล า ง  โดย ให้
ความสําคญัมากในประเด็นย่อยอันดับแรก ได้แก่ 
พนกังานใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว ดงันั�น ผูบ้ริหาร
ควรใหค้วามสาํคญัดา้นบริการดว้ยความรวดเร็ว  
 ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ก า ร  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยให้ความสําคญัมากกบัประเด็นย่อยอนัดบัแรก 
ได้แก่ มีการบริการแนะนาํในการออกแบบ ดงันั�น
ผูบ้ริหารจึงควรให้ความสําคญัด้านการบริการให้
คาํแนะนาํดา้นการออกแบบใหค้รบวงจร 
 ด้ า น ภ า พ ลั ก ษ ณ์ อ ง ค์ ก ร  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยให้
ความสําคญัมากกับประเด็นย่อยอนัดับแรก ได้แก่ 
ความมีชื�อเสียงขององค์กรให้ได้รับการยอมรับ 
ดังนั� น องค์กรจึงควรให้ความสําคัญด้านความมี
ชื�อเสียงขององคก์รใหไ้ดรั้บการยอมรับ  
 โดยภาพรวมของปัจจยัการตลาด ร้านวสัดุ
ก่อสร้าง ซึ� งไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จํ า ห น่ า ย  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ตล า ด  บุ ค ล า ก ร 
กระบวนการบริการ และภาพลกัษณ์องค์กร อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญั
มากเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ รองลงมา 
ชื�อเสียงน่าเชื�อถือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม ดงันั�น องคก์รควรให้ความสําคญัมากกบั
ภาพลกัษณ์องค์กรเป็นอนัดับแรก เนื�องจากผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งนี�  

เนื�องจากปัจจยัการตลาดที�มีต่อการเลือกซื�อ
สินค้าของก ลุ่มจําห น่ ายวัส ดุ ก่อส ร้ าง ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูต้อบแบบสอบถาม
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ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั�น ผูว้ิจยัจึง
ขอเสนอแนะปัจจยัการตลาด ในแต่ละประเดน็ดงันี�   
 1. ด้านผลิตภณัฑ์ ควรมีสินคา้จาํหน่ายให้
หลากหลาย และมีสินคา้ครบตามความตอ้งการของ
ลูกคา้  
 2. ดา้นราคา ควรตั�งราคาให้เหมาะสมกบั
ระดบัราคาของสินคา้  
 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย องคก์รควร
ตั�งสถานที�จาํหน่ายใหส้ะดวกสบายในการเดินทาง 
 4. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย องคก์รควร
ตั�งสถานที�จาํหน่ายใหส้ะดวกสบายในการเดินทาง  
 5. ดา้นการส่งเสริมการตลาด องคก์รควรมี
การลดราคาสินคา้ในช่วงพิเศษตามเทศกาล ควรมีลด 
แจกแถม  
 6. ดา้นบุคลากร องคก์รควรให้พนกังาน
บริการดว้ยความรวดเร็ว  
 7. ดา้นกระบวนการบริการ องคก์รควรมีการ
บริการใหค้าํแนะนาํในการออกแบบใหค้รบวงจร  

 8. ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร องคก์รควรสร้าง
ชื�อเสียงของร้านให้น่าเชื�อถือ อาจจะมีการรับรอง
คุณภาพสินคา้และมีการประกาศใหเ้ห็นเด่นชดั 
 ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั� งต่อไป 
 1.ค ว ร วิ จั ย พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ลื อ ก ซื� อ
ผลิตภัณฑ์ว ัสดุ ก่อสร้างในเขตอื�นนอกจากเขต
ก รุ ง เทพมหานครและปริมณฑล  เพื� อทําการ
เปรียบเทียบ 
 2. ควรวิจยัผลกระทบในการบริหารจดัการ
ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ว ัสดุก่อสร้าง  เพื�อจะได้
กาํหนดนโยบายการบริหาร  
 3. ควรวิจยัการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร
จาํหน่ายผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้าง 
 4. ควรวิจยักลยทุธ์การส่งเสริมการตลาดที�
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างเพื�อที�จะทาํให้
ร้านจาํหน่ายได้กาํหนดกลยุทธ์ที�เหมาะสมกบักลุ่ม
ลูกคา้ 
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ชื่อ______________________________________นามสกุล______________________________________

บุคคลภายใน

o นักศึกษา   o อาจารย์

บุคคลภายนอก

o นักศึกษา   o อาจารย์  มหาวิทยาลัย___________________________________________

ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร

เลขที่________หมู่ที่_______ตรอก/ซอย_____________________ถนน______________________________

แขวง/ต�าบล________________________เขต/อ�าเภอ_____________________จังหวัด___________________

รหัสไปรษณีย์_________โทรศัพท์______________________อีเมล์___________________________________

กลุ่มสาขาวิชาที่ต้องการ

o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  o มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทการสมัคร

o 1 ปี 2 ฉบับ เป็นเงิน 600 บาท  o 5 ปี 10 ฉบับ เป็นเงิน 2,000 บาท

o 2 ปี 4 ฉบับ เป็นเงิน 1,000 บาท

การช�าระค่าสมาชิก

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

o เงินสด

     จ�านวนเงิน________________________________________บาท

การออกใบเสร็จ

o ต้องการ o ไม่ต้องการ         ลงชื่อผู้สมัคร_____________________________________

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ส�าหรบัเจ้าหน้าที่

หมายเลขสมาชกิ_____________________________หมายเลขใบเสรจ็___________________________________________

ตัง้แต่ฉบบัที_่___________________________________ลงชือ่ผูร้บัสมคัร________________________________________

ส่งที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

(วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมาชิกวารสาร EAU”)





นโยบายการจัดพิมพ์
 วารสาร EAU Heritage เป็นวารสารราย 6 เดอืน มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ด้าน 

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการศกึษาค้นคว้า 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการ 

ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 

ให้เป็นที่รู ้จักต่อสาธารณชน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ 

ด้านต่าง ๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

รายงานการวิจัยทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์ และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอ่ืน ๆ (การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์ ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1. พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ความยาวประมาณ 6-10 หน้า

2. รูปแบบตวัอกัษรใหใ้ช ้Angsana new ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

  และขนาดของตัวอักษร หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด 20 หัวข้อ 

  ต่าง ๆ  ใช้ตวัอกัษรขนาด 16 และส่วนเนือ้หาทัว้ไปใช้ตวัอกัษรขนาด 15 

3. รูปแบบการจัดหน้า และจัดแนวข้อความชิดซ้าย (ไม่ต้องปรับขวา) 

4. เขียนชื่อ ต�าแหน่ง สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน  

  โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5. แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ  

  โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4  

  พร้อมทั้งก�าหนดค�าส�าคัญ (key words) ไม่เกิน 6 ค�า

6. แยกไฟล์ตาราง รูปภาพ ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ และส่งมา 

  พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
 ในกรณทีีผู่เ้ขียนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง  

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี (APA) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู ่(ชือ่ นามสกลุ, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ตวัอย่างเช่น 

 (ธวัชชัย สันติวงษ์, 2540, หน้า 142)

 (Fuchs, 2004, p. 21)

 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ APA ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง มีดังนี้
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การบอกรับเป็นสมาชิก
 ผูส้นใจสามารถติดต่อบอกรบัเป็นสมาชกิได้ท่ี กองบรรณาธกิาร 

วารสาร EAU Heritage อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกปีละ 240 บาท

สถานที่ติดต่อ
 ผูส้นใจเสนอบทความหรอืบอกรบัเป็นสมาชกิ สามารถตดิต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage 

อาคาร ชวน ชวนิชย์ ชั้น 4 ห้อง C405

200 ถ.รงัสติ-นครนายก (คลอง 5) ต.รงัสติ อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธาน ี12110

โทรศัพท์: 0-2577-1028 ต่อ 377

e-mail address: eau_heritage@eau.ac.th
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