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ความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นมีสภาพการที่สืบต่อเนื่องกันมาหลายขั้นตอน โดย
เริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2510 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัย
วิชาการศึกษา ภายหลังการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2497 ภายหลังการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรซึ่งจัดขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.
2497 เป็นเวลา 13 ปี โดยเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาแห่งที่ 4 รองจากประสานมิตร ปทุมวัน และบางแสน ตามลาดับ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก เริ่มรับนิสิตรุ่นแรกเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3 ในปี พ.ศ. 2510 แต่เนื่องจากความ
ไม่พร้อมของสถานที่จึงได้ฝาก เรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน 60 คน วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน 60 คน
และในปี พ.ศ. 2511 จึงเริ่มเปิดการเรียนการสอนโดยรับนิสิตเข้าศึกษาต่อใน ชั้นปีที่ 3 โดยดาเนินการสอนที่พิษณุโลก
ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒเมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 นามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตามหนังสือด่วนมากของสานักพระราชวังที่ รล.
0002/1601 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2517 และพระราชทานความหมายกากับว่า “ศรีนครินทรวิโรฒ” (มหาวิทยาลัย
ที่เจริญเป็น ศรีสง่า แก่มหานคร วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ซึ่งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา 1 ใน 8 ขณะนั้นจึง
ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัย โดยเป็นวิทยาเขต 1 ใน 8 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันมี วิทยาเขตประสาน
มิตรเป็นศูนย์กลางการบริหารของมหาวิทยาลัยโดยในขณะนั้น มหาวิทยาลัย มีที่ดินอยู่ในครอบครอง 1 แปลง คือ
โฉนดที่ดินเลขที่ 6498 เนื้อที่ 102-3-37 ไร่ ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว
ในปี พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บริเวณทุ่งหนอง
อ้อปากคลองจิกเนื้อที่ตามหนังสือสาคัญ สาหรับหลวง 1280-2-85 ไร่ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎี การกาหนดเขตที่ดิน
บริเวณนี้เป็นเขตจัดรูปที่ดินอยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอใช้ที่ดิน
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ได้รับอนุมัติแล้วได้นาขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.
2527 โดยทาการรังวัดที่ดินใหม่เป็น 2 แปลง แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 1283-3-06 ไร่ ทะเบียนราชพัสดุเลยที่ 903 แปลงที่ 2
มีพื้นที 102-3-37 ไร่ ทะเบียนราชพัสดุเลขที่ 904 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค และมีมติรับหลักการที่จะยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ขึ้นเป็น
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ผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน 53
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวชลิตา รอดแป้น และ ผศ.สุพรรณี บัวสุข
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่าน 66
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นางสาวรวิภา สู้สกุลสิงห์ และ ดร.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง
84
จังหวัดพิจิตร
นายธัช สหเมธาพัฒน์ และ ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19
100
นางสาวฌัชชา แงะสัมฤทธิ์ และ ดร.ชนิดา ยาระณะ
การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (STREET FOOD) ช่วงสถานการณ์โควิด-19
114
ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
นางสาวประภาพร ดีสุขแสง และ ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์
คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการเข้าพักที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรม 132
ขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นางสาวปุญญาพร บุญธรรมมา และ ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์
การตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดคราบน้า ผ่าน Facebook ของ
148
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นายชาพิฆมณฑ์ ทับจันทร์ และ ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

สารบัญ
เนื้อหา

หน้า

การบริหารจัดการอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวไร่อ้อย อาเภอพรรพตพิสัย
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มหาวิทยาลัยเอกเทศในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น ช่วงปี พ.ศ. 2527-2531 มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมสาหรับมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ โดย
จัดทาผังแม่บทการเตรียมงบประมาณทางด้าน การก่อสร้าง และพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และบุคลากร รัฐบาล
ขณะนั้นมี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้ยกฐานะวิทยาเขตพิษณุโลก ของมหาวิ ทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 400 ปี
ของการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่แผ่นดิน
ไทย อี กทั้ ง ยั ง ทรงเป็ น พระมหากษั ต ริย์ ที่ ท รงมี ป ระสู ติ กาล และจ าเริญ วั ย ที่ เมื องพิ ษ ณุ โ ลก มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้
กาหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เป็นวันกาเนิดมหาวิทยาลัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่นี้ว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เมื่อวันที่ 9
ตุลาคม พ.ศ. 2532 นับเวลาจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา 7 ปี และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีก 16 ปี รวมเวลาแห่งการก่อตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ใช้เวลา
ยาวนานถึง 25 ปี
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ประวัติคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจามหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่
คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดย
แยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม โดยมีการแบ่งโครงสร้างเป็นสานักงานเลขานุการคณะ และ 8
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
สาขา วิ ช าเศรษฐศาสตร์ สาขาวิ ช าสารสนเทศเพื่ อการสื่ อสาร สาขาวิ ช าการสื่อสารมวลชน และสาขาวิ ชาการ
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 กันยายน 2548 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2548 ให้
คณะฯ ที่จัดตั้งใหม่ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัว คณะฯ จึงจัด
กลุ่ม 8 สาขาวิชา รวมเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่
1. ภาควิ ช าบริหารธุ รกิจ ประกอบด้ ว ย สาขาวิ ช าการจั ด การธุ รกิจ สาขาวิ ช าการท่ องเที่ ยว สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในปี 2551 ได้เพิ่มสาขาวิชาการเงินและการธนาคารขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
2. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี ประกอบด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
3. ภาควิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
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วันที่ 21 สิงหาคม 2555 คณะอนุกรรมการสถาบันประจามหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) เห็นชอบให้ คณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็นคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการ ออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. สานักงานเลขานุการ ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการ
การศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยในแต่ละงานจะมีหัวหน้างานเป็น
ผู้บริหารงานและมีรองคณบดีกากับดูแลในทุกงาน
2. ภาควิชา จานวน 5 ภาควิชา ประกอบด้วย
2.1 ภาควิชาบริหารธุรกิจ มี 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2.2 ภาควิชาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2.3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.4 ภาควิชาการบัญชี ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี
2.5 ภาควิชานิเทศศาสตร์ มี 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร
3. สถานศึกษาข้อมูลการค้าการลงทุนการค้าและบริการ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีหน้าที่สร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ มีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุน และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนกับผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยและสามารถ
เผยแพร่ หรื อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 คณะอนุ ก รรมการสถาบั น ประจ า
มหาวิ ท ยาลั ย (อ.ก.ม.) เห็ น ชอบให้ คณะบริหารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่ อสาร ปรับ โครงสร้า งส านั กงาน
เลขานุการของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร การแบ่งส่วนราชการจึงแบ่งเป็น 9 ส่วนคือ
1. สานักงานเลขานุการ
1.1. งานธุรการ
1.2. งานการเงินและพัสดุ
1.3. งานบริการการศึกษา
1.4. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
1.5. งานวิจัยและบริการวิชาการ
1.6. งานยุทธศาสตร์
1.7. งานบัณฑิตศึกษา
2. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
3. ภาควิชาการท่องเที่ยว
4. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
5. ภาควิชาการบัญชี
6. ภาควิชานิเทศศาสตร์
7. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว
8. สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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9. สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตลาดทุน ต่อมามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ยุบเลิกสถาบันวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตลาดทุน และอนุมัติให้จัดตั้งสถานบริการวิชาการด้านตลาดทุน เศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจประยุกต์ (Center of Academics Service in Capital Mardet,Economic and Applied Business) ตั้งแต่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
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สาส์นจากนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

กระผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงานโครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ณ
จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ซึ่งเป็นการรวมศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์
เช่น การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การท่องเที่ยว และการสื่อสาร โดยถือว่าเป็นสาขาที่สาคัญทีส่ ดุ
ในสังคมศาสตร์สมัยใหม่เพราะศาสตร์เหล่านี้ทาให้เรามีมุมมองใหม่ๆ และมีวิธีการทาความเข้าใจและปรับตัว เมื่อต้อง
เผชิญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น การให้ความรู้แก่รุ่นต่อไปในสาขาเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องสาคัญสาหรับทุกประเทศ
การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนสาคัญในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ
เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การวิจัยระหว่างนิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ซึ่งเป็นเวทีสาหรับการสร้างเครือข่าย
ร่วมกัน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
ในฐานะเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณคณาจารย์ในฐานะคณะกรรมการที่
ทุ่มเททางานและอุทิศตนเพื่อการจัดงานในครั้งนีแ้ ละวิทยากรรับเชิญ อีกทั้ง ผู้นาเสนอที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการจัดโครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการอย่างนี้
ต่อไป

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
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สาส์นจากอธิการบดี

ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติสาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2564 ขอบเขตของการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับ “ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ และ
นวัตกรรมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (BECIC2021) ครั้งที่ 8 ทาหน้าที่เป็น
เจ้ า ภาพหลั ก โดยการประชุ ม การน าเสนอผลงานทางวิ ช าการระดั บ ชาติ (NPSC 2021) อยู่ ใ ต้ ร่ ม เจ้ า ภาพหลั ก
การประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นการจัดการประชุมประจาปีของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ซึ่ ง เริ่ม ต้ น จั ด งานครั้ง แรกในปี พ.ศ. 2557 เป็ น การติ ด ต่ อพบปะ แลกเปลี่ ย น ระหว่ า งผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นวิ ช าการ
ผู้ปฏิบัติงานและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการนาเสนอการบริหารธุรกิจร่วมสมัยตลอดจนงานวิจัยที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจและนวัตกรรมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งมีความสาคัญอย่างยิ่งใน
การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจและการสื่อสารต่อไป
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจและการสื่อสารให้
ก้าวหน้าต่อไป เพื่อยกระดับและส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ การพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจและการสื่อสารและสิ่งสาคัญที่สุด คือ การสร้างและดาเนินการวิจัยเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศ อย่างไรก็ตามการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วน
หนึ่งของหนทางสู่ความสาเร็จของวงการวิชาการ ดิฉันอยากฝากข้อความถึงคณาจารย์หรือผู้ดูแลการจัดงานในครั้งนี้
เพื่อกระตุ้นให้นิสิตรวมถึงทีมงานเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมธุรกิจ เศรษฐกิจและการวิจัยทางวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ
อย่างสากล
ขอใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณผู้จัดงานการประชุมการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ (NPSC 2021)
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งให้งานประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และดิฉันหวังว่าผู้นาเสนอผลงานและการ
นาเสนอผลงานจะนาความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาและปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์โควิด (COVID-19) ที่เป็นโรคระบาดในประเทศต่างๆ
ทั่วโลกในขณะนี้

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
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สาส์นจากรองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

กระผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564 (NPSC 2021)
โดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก NPSC ได้มีการจัด
โครงการการนาเสนอผลงานทางวิชาการและประสบผลสาเร็จมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
รูป แบบการจั ด งาน หั ว ข้อ “ความคิด สร้า งสรรค์ท างธุ รกิจ และนวั ต กรรมในยุ คแห่ งการเปลี่ย นแปลง”
ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อเป้าหมายและการเติบโตภายใต้แรงกดดันสูงจากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบฉับพลันทั้งดิจิทัลและโควิด -19 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและโอกาสที่ดีสาหรับคณาจารย์
นักวิชาการ นิสิต นักวิจัย ผู้บริหารธุรกิจ ผู้บริหารภาครัฐ และผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะนิสิตปริญญาโทและปริญญา
เอก ได้เผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวกับประสบการณ์ ผลการวิจัย กรณีศึกษาและการปฏิบัติที่ดีที่สุด
กระผม ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้นาเสนอผลงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทความพยายามและเวลาอันมีค่าของ
ท่านในการผลิตผลงานคุณภาพและมีมาตรฐานเพื่อเข้าร่วมในการนาเสนอผลงานในครั้งนี้ และหวังเป็น อย่างยิ่งว่า
การสร้างรูปแบบทางวิชาการที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยที่หลากหลายจะเป็นประโยชน์และสามารถนา
ปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจได้
สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัย นเรศวร ที่
สนั บ สนุ น การจั ด การโครงการน าเสนอผลงานทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขอขอบคุ ณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ในการสนับสนุน
และวิสัยทัศน์ของท่านในการพัฒนาผลงานทางวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์
คณะกรรมการ และทีมงาม NPSC 2021 ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงาน

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
ประธาน NPSC ประจาปี พ.ศ. 2564
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สาส์นจากคณบดี

ในนามของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้
ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในการเข้าร่วมโครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2564
(NPSC 2021) การนาเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการรวมกันของสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การใช้นวัตกรรมทางธุรกิจในรูปแบบที่เราสร้างข้อมูลการเข้าถึงความรู้และพลิกโฉมอนาคต การนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจและนวัตกรรมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” กาหนดจัดขึ้นใน
วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ประเทศไทย
นอกจากนี้ โครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2564 (NPSC 2021) ยังเป็นการ
จั ด งานประจ าปี ของคณะบริหารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่ อสาร ซึ่ ง เริ่ม ต้ น ในปี 2557 โดยเป็ น เวที ให้ เ กิ ด
ผลงานวิจัยใหม่ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้เข้าร่วมงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องการบริหารธุรกิจร่วมสมัยตลอดจนงานวิจัยต่างๆ
ผู้เขียนและผู้เข้าร่วมงานจานวนมากได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคจากสาขาวิชาต่างๆ
เพื่อนาเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบออนไลน์และแบบปกติ
วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน ประการแรก คือ การรวบรวมนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์การมีส่วนร่วมทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการเรียนรู้ความรู้
เทคโนโลยี ใ หม่ แ ละนวั ต กรรมในสาขาวิ ช าการที่ ห ลากหลาย เช่ น การจั ด การธุ รกิ จ เศรษฐศาสตร์ การบั ญ ชี
การท่องเที่ยวและการสื่อสาร ประการที่ 2 เพื่อเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างพันธมิตรมหาวิทยาลัย
และองค์กรต่างๆ และประการสุดท้าย คือ การแนะนาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับสากล ซึ่งงานหลักของการนาเสนอผลงานทางวิชาการคือ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบเอกสารที่
รวบรวมบทความวิจัยและบทคัดย่อจากการจัดงาน
การนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ได้จัดภายใต้โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจาปี
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 โดยได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ Terry Williams ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาการจาก University of Hall สหราชอาณาจักร ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์จานวนนับไม่ถ้วนในวารสารชั้นนาของ
โลก ปั จ จุ บั น ท่ า นเป็ น สมาชิ ก ของคณะกรรมการ “REF” ของรั ฐ บาล ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รที่ ต รวจสอบงานวิ จั ย ของ
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สหราชอาณาจักร และวิทยากรอีกท่านคือ Venkateswaran Govindarajan ฝ่ายขาย IBM Global Markets-Cloud
จากประเทศสิ ง คโปร์ ท่ า นเป็ น ผู้ เชี่ย วชาญด้ านเทคโนโลยี ที่เกี่ย วกับ การดู แลทรัพ ย์ สิ นของงานธนาคาร รวมถึง
สถาปัตยกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยี ซึ่งท่านมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในสถาบันการธนาคารชั้นนาระดับโลก
เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานิสิต นักศึกษาทุกคนโดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในด้านการวิจัยและทักษะ
ทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดการวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการสื่อสารและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทั้งในและต่างประเทศ ในการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานโดยรวมประมาณ 120 คน ในรูปแบบออนไลน์และแบบปกติ
มีผู้นาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น จานวน 28 บทความ
ดิฉัน ขอให้การนาเสนอผลงานทางวิชาการครั้งนี้ ประสบความสาเร็จและอยู่ในความทรงจาของทุกท่าน
ตลอดไป

รองศาสตราจารย์ ดร. วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
คณบดีคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
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Keynote Speakers Biographies

Professor Terry Williams
MA MSc PhD FIMA FORS CMath PMP
Professor of Management Science
Hull University Business School
University of Hull
HU6 7RX, UK
Terry Williams has 40 years’ experience in Operational Research ( OR) , modelling the
behaviour of complex systems particularly projects. He was until February 2016 Dean of a
major Business School at the University of Hull, UK. Prior to that he was Director of
Southampton University's Management School, and previously at Strathclyde University. The
last 3 years he has set up and directed the successful Risk Institute at the University of Hull,
undertaking consulting and applied research in areas involving risk, particularly in complex
systems involving human aspects.
He has experience of working with public organisations such the Cabinet Office
Infrastructure & Projects Authority ( IPA) ( where he is one of the leaders in project delivery
research); UK Ministry of Defence (as advisor and also as a technical auditor for Dstl), Home
Office ( as a researcher in cross- working across all departments) , Department for Business
Innovation & Skills (on entrepreneurship skills for small business performance) and the OECD
(where he got to know the Directorates and their management of projects). While in industry,
he spent 9 years building up a successful practice ( and a small team) in non- military OR in
engineering consultancy YARD; this first worked in logistics but then specialised in ProjectRisk Management (PRM) of major projects, including acting as Risk Manager for some major
defence projects. From here he went to Strathclyde where, as well as working in PRM, a team
developed to support major post-project litigation claims, which supported claims, particularly
Delay and Disruption, totalling over $1. 5billion in Europe and North America. He continues
to act as a consultant on major Delay & Disruption claims and advise on project behaviour. He
is known for managing business schools, and has acted as a Business School reviewer.
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He is well known in the OR and Project Management worlds. He co- edited the
prestigious Journal of the OR Society for 10 years. He has written 90 peer- reviewed journal
papers and a number of books, and has an “ h- index” of 50. His research covers modelling
uncertain systems involving humans, from real-world modelling of complexity and modelling
UK operations within the remit of the Home Office, to modelling battles and to production
systems. A feature of much of this research has been the multi-disciplinary team approach. He
has been involved in multiple EPSRC/ESRC contracts as well as multiple Project Management
Institute (PMI) research contracts. He is a member of the UK government's “REF” panel which
reviews UK research (2014 and 2021 panels).
He has particularly concentrated on modelling complex projects, and has become a
leader in the worldwide Project Management research community and a widely used speaker.
He is currently a theme leader on the IPAs “ Project X” , looking at how to manage the
Government Major Projects Portfolio. He sits on the Academic Members Advisory Group of
the PMI. He is a member and leader of multiple research groups and writes and speaks on
projects, including around a number of books on modelling projects, learning, governance and
front-end analysis
He tepped down to concentrate on research and consulting, and in particular to set up a
Risk Institute. A major part of this researches operational risk arising from human factors; he
is a theme leader on the University’ s “ Aura” project, supporting offshore wind farms, and
holds a major contract to research human- factors- related risk to wind- farm operations &
maintenance; he also works with utility companies on human factor risk within their workforce
He has an MA in from Oxford University, an MSc and PhD in from the University of
Birmingham. He is a qualified project manager ( PMP) , is a Fellow of the Institute of
Mathematics and its Applications (and Chartered Mathematician); a Fellow of the Operational
Research Society; and a Fellow of the Higher Education Academy.
History
1975 1978: University of Oxford ( Christ Church) . M. A. ( 1st Class) degree in
Mathematics
1978 1980 ( and part- time to 1983) : University of Birmingham. M. Sc. in Operational
Research; PhD in Engineering Production
1981 1984: University of Strathclyde. Lecturer in Operational Research.
1984 1992: YARD LTD (now BAE SYSTEMS). O.R. Principal Consultant
1992 2005: University of Strathclyde. Lecturer rising to Professor in Operational
Research. Head of Dept. 2001-2005
2005- 2011: University of Southampton. Professor of Management Science. Head of
School of Management 2008-2011.
2011- 2016 Dean of the Hull University Business School and Professor of Management
Science.
2016- Director of the University of Hull Risk Institute
Research & Consulting Funding
Examples of consultancy:
• Considerable consulting work in Delay and Disruption litigation and other project
analysis for clients in Canada, England, Scotland and N.Ireland.
• A number of assignments for OECD, including project management practice
• Advice to firms on occupational stress amongst workers
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• Work in Project Risk Management eg for MoD.
• A number of OR contracts (eg with UK Home Office on top-level modelling.
• Advisor to dstl (activity auditor) and consultancy to dstl on decision-making
Examples of major research projects:
• Research Councils
• ESRC / IPA Project X grant “improving project delivery”
• Facilitated EPSRC Science & Innovation contract
• CI in EPSRC “Complexity for the real world”
• EPSRC Masters Training Packages (MTPs)
• EPSRC network
• ESRC Postdoctoral scholarship
• Industrial research projects
• Demowind grant on human factors in offshore wind operations & maintenance.
• Dstl PhD+ grant on systemic risk in contracts
• Multiple Project Management Institute grants, totalling over $500m as well as PMI
“Value” project
• Business Process Outsourcing (BPO) research centre (H&IE and EPSRC)
• Set up KTP with RNLI
• Project into risk in major manufacturing projects; renewable energy economics. ;
processes in Milwaukee Childrens’ Hospital etc.
Example Publications
Books include:
• Williams TM (2002) Modelling Complex Projects. Wiley, Chichester, UK. ISBN 0471-89945-3
• Williams TM (2008) Management Science in Practice. Chichester UK: Wiley
• Klakegg OJ, Williams TM, Magnussen OM (2009) Governance frameworks for public
project development and estimation . Newtown Square, PA, US: Project Management Institute.
• Williams TM and Samset K ( 2012) ( eds) Project Governance: Getting Investments
right. Basingstoke, UK: Palgrave 90 peer-reviewed publications including:
• Williams, T.M., Eden, C.L., Ackermann, F.R., and Tait, A. (1995). Vicious circles of
parallelism. International Journal of Project Management 13, 3, 151-155.
• Williams, T. M. ( 1999) The need for new paradigms for complex projects.
Int.J.Proj.Mgmt. 17, 269-273
• Eden, C.E., Williams, T.M., Ackermann, F.A. and Howick, S. (2000) On the Nature of
Disruption and Delay ( D&D) in major projects. Journal of the Operational Research Society
51, 3, 291 – 300
• Eden C, Ackermann F and Williams T. (2005) The Amoebic Growth of Project Costs.
Project Management Journal 36 (2) 15-27
• Williams T ( 2005) Assessing and moving on from the dominant project management
discourse in the light of project overruns. IEEE Transactions in Engineering Management 52,
4, 497- 508
• Cicmil, S, Williams, T, Thomas, J and Hodgson D. ( 2006) Rethinking Project
Management: Researching the Actuality of Projects. International Journal of Project
Management 24, 8, 675-686
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• Ackermann F, Eden C, Williams T, and Howick S. (2007) Systemic Risk Assessment:
a case study. Journal of the Operational Research Society. 58 (1) 39-51
• Williams T.M. (2008) How do organisations learn lessons from projects – and do they?
IEEE Transactions in Engineering Management 55, 2, 248-266
• Howick S, Eden C, Ackermann F & Williams T (2008) Building Confidence in Models
for Multiple Audiences: the Modelling Cascade. European Journal of Operational Research
186, 1068–1083
• O’ Leary T and Williams T. ( 2008) Making a difference? - evaluating an innovative
approach to improving project delivery capability in a UK government department. .
International Journal of Project Management 26, 5, 556-565
• Williams T and Samset K. ( 2010) Issues in front- end decision- making on projects.
Proj.Mgmt.J.41, 2, 38-49
• Geraldi JG, Maylor H and Williams TM. ( 2011) Now, let’ s make it really complex
(complicated): a systematic review of the complexities of projects. Int.J.Ops.Prod.Mgmt. 31,
9, 966-990
• O’Leary T and Williams T (2013) Managing the social trajectory: a practice perspective
on project management. IEEE Trans.Eng.Mgmt. 60, 3, 566-580
• Williams TM ( 2016) Identifying Success Factors in Construction Projects: A Case
Study. Proj.Mgmt.J. 47, 1, 97-112
• Bloomfield K, Williams T, Bovis C, Merali Y ( 2019) Systemic Risk in Major Public
Contracts. International Journal of Forecasting. 35, 2, 667-676
• Chipulu, M. , Ojiako, U. , Marshall, A. , Williams, T. , et al ( 2019) , A dimensional
analysis of stakeholder assessment of project outcomes, Production Planning & Control, 30,
13, 1072-1090
• Williams TM, Vo H, Samset K, Edkins A (2019) The front-end of projects: a systematic
literature review and structuring. Production Planning and Control 30, 14, 1137-1169
• Williams T, Vo H, Bourne M, Bourne P, Cooke- Davies T, Kirkham R, Masterton G,
Quattrone P and Valette J ( 2020) A Cross- national Comparison of Project Benefits
Management Practices – The Effectiveness of Benefits Management Frameworks in
Application. To appear in Production Planning & Control
• Petro, Y. , Ojiako, U. , Williams, T. , and Marshall, A. ( 2020) , Organizational
ambidexterity: using project portfolio management to support project-level ambidexterity. To
appear in Production Planning & Control,
• Eltigani A, Gardiner P, Williams T, Kirkham R, Ou L, Calabrese A ( 2020) . Learning
in projects: The learning modes and a learning capability model. To appear in Production
Planning & Control
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Keynote Speaker Biographies

Venkateswaran Govindarajan
IBM Super Learner 2019
Govindarajan Venkateswaran, a.k.a “Venky” believes in working for the betterment of
enterprises, their customers and communities by harnessing his skills and experience and doing
something he loves doing. A consummate career banking and technology professional, he brings his
technical and his management skills to help clients transform their businesses to deliver outcomes
and customer/staff experiences that delight. He sees value in the use of technology and tools to
help enterprises maximize their potential and performance, and generate tangible business benefits
with a guaranteed measure of success.
Venky specializes in Business and Technology Strategy, Architecture and Design, he has seen
action across Corporate and Institutional Banking, Financial Markets, Payments and Wealth
Management and businesses. For a while, early in his career, he also worked with Supply Chain
logistics and finance with large FMCG’s. In this context, he has worked with operating models,
strategy and roadmaps, governance and due diligence of various large projects/platforms and
business domains. This has been possible given his skills and knowledge of the banking and
technology domains coupled with excellent stakeholder management and collaboration with
several partners that deliver the client desired outcomes.
His experience has been over many years with major global banking institutions as well as
emerging global and super regional banks operating in Asia. The roles have geographically covered
a footprint that stretches from Australia and New Zealand to OECD markets and also the emerging
Africa, Middle East and Asian markets. Since early 2 0 1 9 , Venky has been with IBM, as a Client
Architect to several banks and government institutions, primarily in Thailand. The consulting mostly
is associated with digital transformation using cloud and container-based technologies, using data
and AI/ML, Digital Automation and with some Block Chain use cases.
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In his career, he has started as a developer, and worked as a product owner, a software
quality assurance and audit manager and has been a career architect heading the function for
Institutional Banking for several banks. He has kept pace with the arrival of new technologies and
methodologies in technical areas like Dev/Ops, Cloud usage, Data and Analytics, Container based
development and deployment, Open Banking and API led architecture and makes it a point to
ensure he is armed with up-to-date knowledge of technology and tools to deliver optimum results
as befitting the client needs. He is also well aware of new regulation in the banking domain such as
GDPR, CCPA, PSD2 etc. and the emergence of disruptors which have an impact on the financial
services industry.
His commitment to a better future also drove him to lecture at leading universities as an
adjunct professor, primarily in the field of Banking and Technology. He is also committed to serving
the community through his various efforts to help those less fortunate through organizations like
Habitat for Humanity, Riding for the disabled and several independent initiatives of his own. He is
also an avid sports person, personally involved in equestrian sports and cycling and an avid follower
of rugby union. His hobbies include music, documentaries, travel and photography.
Venky graduated with a bachelors degree in Chemical Engineering and followed it up with
a Post-Graduation in Business Management specializing in Technology and Systems Management.
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Conference Committees
Honorary Committee
1. Honorary Professor Dr. Kanchana Ngourungsi
President of Naresuan University, Thailand
2. Associate Professor Dr.Vichayanan Rattanawiboonsom
Dean, Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University, Thailand
3. Dr. Robert Van Der Meer
Senior Associate Professor in Management Science University of Strathclyde Glasgow, UK
4. Dr. Peter Flett
Director of MBA programmes, University of Edinburgh, UK
5. Prof. Dr. Ali Khatibi
Dean and SVP, Management and Science University, Malaysia
6. Prof. Dr. Amir Mahmood
Dean, Western Sydney University, Australia
7. Prof. Dr. Sudarso Kaderi Wiryono
Dean, School of Business & Management Institut Teknologi Bandung, Indonesia
8. Prof. Shibli Rubayat UI Islam
Dean, Faculty of Business Studies The University of Dhaka, Bangladesh
9. Asst. Prof. Dr. Cristina O. Vlas
Assistant Professor Management, The University of Massachusetts Amherst, U.S.A.
10. Asst. Prof. Dr. Carliss Miller
Assistant Professor of Management, Sam Houston State University, U.S.A.
11. Asst. Prof. Dr. Huy (Will) Nguyen
Assistant Professor of Management, Montclair State University, U.S.A.
12. Dr. Jafar Sembiring, M.Ed.M.
Dean, Faculty of Communication and Business Telkom University, Indonesia
13. Dr. Sia Bee Chuan
Dean, Faculty of Accountancy and Management Univerisiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
14. Dr. Hen Kai Wah
Deputy Dean, Faculty of Accountancy and Management Univerisiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
15. Dr. Cung Trong Cuong
Director, Research and Development Institute Hue Industrial College
16. Prof. Dr. M. P. P. Dharmadasa
Dean, Faculty of Management and Finance University of Colombo
17. Dr. Abdul Rashid Abdullah
Dean, Faculty of Development and Multicultural Studies Univerisiti Putra Malaysia
18. Asst. Prof. Dr. M. Azali
Professor of Economics, Univerisiti Putra Malaysia
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รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาบทความ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา
9. ดร.อรรถวิท
10. ดร.ขวัญรัฐ
11. ดร.ทัศนีย์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา
14. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุดตาน
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถไกร
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชนก
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ
25. ดร.นันทวัน
26. ดร.สุกิจ
27. ดร.วราวุธ
28. ดร.ฑิฆัมพร
29. ดร.นลินี
30. ดร.ภาวิณี
31. ดร.กฤชชา
32. ดร.อนิรุทธิ์
33. ดร.อุดมลักษณ์

ปัทมสิริวัฒน์
ภูตะโชติ
หินวิมาน
ศิริกายะ
วานิชชินชัย
โอรพันธ์
สิทธิการ
จันทร์เชื้อ
ศรีสุพรรณ
ศิลาน้อย
ส่วนพงษ์
สติมานนท์
รัตนวิบูลย์สม
เจียมศรีพงษ์
ชาญวิชัย
เหลี่ยมปรีชา
สอนประจักษ์
ดาบเพชร
พันธุเณร
พงศาปรมัตถ์
วัฒนดารงค์
บัวสุข
พันธุ์ภักดี
จรัสวิญญู
กิจโชติ
เหลี่ยมปรีชา
ขอเชื้อกลาง
ฤกษ์วรารักษ์
เอี่ยมเรไร
เหมาะประสิทธิ์
สตาร์เจล
ยาวิเศษ
อัศวสกุลศร
ศรีชัวชม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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34. ดร.ครรชิต
35. ดร.ดาลิน
36. ดร.เฟื่องฟ้า
37. ดร.ภาวิณี
38. ดร.ชาตรี
39. ดร.พิมสหรา
40. ดร.ณัฏฐิณี

สุขนาค
อาภัสระวิโรจน์
ปัญญา
สตาร์เจล
ปรีดาอนันทสุข
ยาคล้าย
ธรรมปัญญา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Factors Affecting the Success of Restaurant Entrepreneurs
in Meuang Phitsanulok District, Phitsanulok
ณัฏยา พยัคคิน1* และภัคจิรา นักบรรเลง2
1*, 2
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Nataya Payakkin1* and Pakchira Nugbanleng2
1*, 2
Faculty of Business, Economics and Communications Naresuan University
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย และทั ศ นคติ ส่ ว นบุ ค คลของ
ผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทาการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น ใช้วิธีเลือกแบบ Simple random sampling กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามวิธีการของเครจซี่และมอร์แกน ได้จานวน 341 ร้านค้า เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ จั ย เชิ ง ปริม าณใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รูป ทางสถิติ SPSS สถิติ ที่ ใช้ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way Anova ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบกิจการมา
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ประเภทเจ้าของคนเดียว ใช้เงินลงทุนในกิจการต่ากว่า 100,000 บาท มีพนักงาน/
ลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน รูปแบบร้านอาหารทั่วไป ด้านทัศนคติไม่มีคู่ค้าทางธุรกิจ มีการวางแผนการดาเนินงาน
ประจาปี ไม่มีการวางแผนขยายกิจการ ผลการศึกษาความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของธุรกิจของผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุโลกพบว่า ระดับความสาเร็จของผู้ป ระกอบการร้านอาหารด้ า น
สถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้ านทรัพยากรทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย และทั ศ นคติ ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ป ระกอบการที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการประเภทร้านอาหาร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาประกอบกิจการ
รูปแบบกิจการ เงินลงทุนในกิจการ จานวนพนักงาน/ลูกจ้าง และรูปแบบร้านค้า ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจ ส่วนอายุและสถานภาพของผู้ประกอบการไม่ส่งผลต่ อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ในด้าน
ทัศนคติคู่ค้าทางธุรกิจ การวางแผนการดาเนินงานประจาปี และการวางแผนขยายกิจการของผู้ประกอบการส่งผล
ต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
คาสาคัญ: 1) ผู้ประกอบการ 2) ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ

1*
2

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์
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Abstract
This research aims to study of the relationship between factors and personal attitudes
of entrepreneurs affecting the success of the restaurant business entrepreneurs in Meuang
District, Phitsanulok Province. A sample was selected from restaurant entrepreneurs in Meuang
District, Phitsanulok Province. The sample was selected based on the probability. Using simple
random sampling method to determine the sample size. According to the method of Crazy and
Morgan. Get 341 shops. The tools used were questionnaires, Data analysis in quantitative
research using the SPSS statistical program. The statistics used were frequency, Percentage,
Mean, Standard deviation, T-Test and One Way Anova. The results of the study showed that the
personal factors of the respondents were mostly female, 41-50 years old, marital status together,
Bachelor's degree, Business for a period of not more than 5 years, Single owner type. The
investment in the business is less than 100,000 baht. There are less than 10 employees. Attitude
has no business partners. Annual operation is planned. No plans for expansion. The results of
the study of the business success of the restaurant entrepreneurs in Meuang Phitsanulok District
found that the success level of the restaurant entrepreneurs in terms of marketing status, On
the quality of the product or service, Human resources, Financial resources are high level. And
physical resources are moderate. When studying the relationship between factors and personal
attitudes of entrepreneurs affecting the success of the restaurant business entrepreneurs was
found that Personal factor gender, Education level, Business period, Business model, Investment
in business, Number of employees and shop styles affect the success of the business. The age
and marital status of the entrepreneur do not affect the success of the business. In the attitude
of business partners, Annual operational planning and entrepreneurial expansion planning affects
the success of the business.
Keywords: 1) Entrepreneur 2) Business success
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บทนา
การระบาดของไวรั ส โคโรนา พ.ศ.2562–2563 เป็ น การระบาดทั่ ว โลกที่ ก าลั ง ด าเนิ น ไปของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้นใน
เดือนธันวาคม 2562 พบครั้งแรกที่นครอู่ฮั่น เมืองหลวงมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรง
ขึ้น จนกระทั้งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้ เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศใน
เดือนมกราคม 2563 และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วในเดือนมีนาคม 2563 (ที่มา : รายงานสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 180 ณ 1 กรกฎาคม 2563) เพื่อ
เป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทาให้รัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลก ออกมาประการศใช้มาตรการต่างๆเพื่อ
สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด สาหรับในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อชาวต่างชาติเป็นครั้งแรก เมื่อ
เดือนมกราคม 2563 และพบผู้ติดเชื้อชาวไทยคนแรกในอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดมาหลังจากนั้น จากนั้นผู้ติดเชื้อก็
ขยายตัวเป็นลาดับ ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นในระยะหลัง อาทิ การจากัดการเคลื่อนย้าย
ประชากร การปิดกั้นนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และบังคับปิดสถานที่ ประชาชนเองก็ตื่นตัวและลดการ
ปฏิสัมพันธ์ในที่สาธารณะลง มาตรการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง
อย่ า งกะทั น หั น (ที่ ม า : แถลงข่ า วเศรษฐกิ จ และการเงิ น เดื อ นมี น าคมและไตรมาสที่ 1 ปี 2563
https://www.bot.or.th สืบค้นเมื่อ 13 ส.ค. 2563)
สาหรับสถานการณ์ของจังหวัดพิษณุโลก แม้จะยังไม่พบการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อมากนัก แต่ก็ได้มีการ
ออกประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของ
จังหวัด โดยจากรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก สานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาเครื่องชี้
วัดเศรษฐกิจภายในจังหวัดแล้วเห็นว่า เศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -2.1 (ช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ -3.1 ถึง -1.1) กลับมาหดตัวลง จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.3 เป็นการหดตัวลงในทุก
เครื่องชี้วัด โดยเฉพาะในด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ที่คาดว่าจะหดตัวลงร้อยละ -2.2 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -3.2
ถึง -1.2) กลับมาหดตัวลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะหดตัวที่
ร้อยละ -2.9 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -3.9 ถึง -1.9) ตามยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(รวม) ที่ลดลงจากกาลังซื้อที่
หดหายไป ของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไ ด้ รับ
ผลกระทบจากการปิดกิจการชั่วคราวในหลายธุรกิจ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ก่อให้เกิด
ภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ (ที่มา : รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 1/2563 ณ มีนาคม
2563 https://www.cgd.go.th สืบค้น 4 ส.ค. 2563)
ในปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ้าน ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความประหยัดเวลาในการ
ประกอบอาหาร ธุรกิจร้านอาหารจึงเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้ปีละ
มากกว่า 500,000 ล้านบาท ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่สร้าง
รายได้ ให้ กับ ชุ ม ชนท้ องถิ่น จากการจั ด ซื้ อวั ต ถุดิ บ การจ้ า งแรงงาน เป็ น ธุ รกิจ ที่ เปิ ด ง่ า ย แต่ อยู่ รอดได้ ย าก
ผู้ประกอบการต้องพบปัญหาที่เกิดจากยอดขายผันแปรในแต่ละช่วงเวลา และสภาวะการทางเศรษฐกิจที่แปร
เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์เปลี่ยนวิธกี ารขาย มีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องและทันเวลา
(ญาณิศา เผื่อนเพาะ, 2561) นอกจากนี้ร้านอาหารที่เปิดกิจการมาอย่างยาวนานนั้น ผู้ประกอบการต้องสามารถ
รับมือและจัดการกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ รวมทั้งมีทักษะการบริหารจั ดการที่เหมาะสม
กับร้านอาหารของตน ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการจึงอาจมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจร้านอาหารได้
ผู้ ป ระกอบการถือได้ ว่ า เป็ น ผู้ที่ มี บทบาทสาคัญ ในโลกธุ รกิจ สมั ย ใหม่ เนื่ องจากเป็ น ผู้ ที่ ก่อให้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงในพลังทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน การประดิษฐ์คิดค้น การบุกเบิกตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้จุดชนวนความเติบโตทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆ อีกทั้งผู้ประกอบการ คือผู้ที่ใช้
พลังความสามารถทั้งมวลของตนเอง เผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจเพื่อสร้างผลกาไรและการ
เติ บ โตให้ แ ก่ กิ จ การ ดั ง นั้ น พลั ง ดั ง กล่ า วจึ ง มี ส่ ว นช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความก้ า วหน้ า ทางเศร ษฐกิ จ และเพิ่ ม ขี ด
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ความสามารถในเชิงแข่งขันให้กับประเทศ (อานาจ ธีระวนิช , 2549) การที่ผู้ประกอบการจะดาเนินธุรกิจให้
ประสบความสาเร็จได้นั้นคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ประกอบการจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการดาเนินธุรกิจให้
ประสบความสาเร็จ เพราะคุณลักษณะของผู้ประกอบการจะเป็น สิ่งกาหนดความสาเร็จของธุรกิจ (วันวิสาข์ โชค
พรหมอนันต์,2558)
จากข้อมูลข้างต้นนี้ ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะทาให้ผู้ประกอบการสามารถ
ประคับประครองธุรกิจของตนเองให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ เพื่อเป็นแนวทางการทางานในองค์กรของตัว
ผู้วิจัยเอง และเพื่อสร้างโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการออกไปเป็นผู้ประกอบการเองต่อไปในอนาคตได้
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
ของผู้ประกอบการ ที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) เพื่อทาให้ทราบถึงปัจจัยและทัศนคติ
ส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้การเกิดสถานการณ์โรค
ระบาด COVID-19
2) เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจ
ในปัจจุบัน เข้าใจถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มโอกาสความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ
3) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนา
ปรับปรุงคุณลักษณะของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่มีการจัดตั้งร้านจาหน่ายอาหารทุกประเภท ภายใน
จังหวัดพิษณุโลก
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ หมายถึง ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ มีผลการดาเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมายที่ตัวผู้ประกอบการตั้งไว้หรือให้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยการศึกษาในครั้งนี้ ได้นาแนวคิ ดการวัดผล
สาเร็จการทาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ Drucker (2001, อ้างถึงใน กนกกาญจน์ อวิรุตม์, 2561) ประเมินจากปัจจัย 5
ด้าน ได้แก่ สถานภาพทางตลาด คุณภาพของสินค้าหรือบริการ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน และ
ทรัพยากรทางกายภาพ
การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของผู้ประกอบการ
จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ กนกกาญจน์ อวิรุตม์ (2561), วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ (2558),
อัจฉรา มานิตย์ (2558), จิตราภรณ์ พุทธฉายา (2557) สามารถนิยามโดยสรุป ได้ว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่
มีความคิดริเริ่มในการประกอบธุรกิจ หรือมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ อาจจะเป็นการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ให้ดีกว่าเดิม หรือมองเห็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าใหม่ โดยจะทาหน้าที่เป็นผู้
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จัดหาและรวบรวมปัจจัยการผลิต และยอมเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจ เพื่อแสวงหา
ผลกาไรและดารงรักษาธุรกิจให้อยู่รอด เติบโตต่อไปได้
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
จากแนวคิดคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาของ อานาจ ธีระวนิช (2549), วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ (2557), Dess, Lumpkin และ
Taylor ชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการล้วนมีคุณลักษณะเฉพาะบางประการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประสบ
ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ หากขาดคุ ณ ลั ก ษณะบางประการไปก็ อ าจท าให้ ธุ ร กิ จ ล้ ม เหลวได้ ซึ่ ง
ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ นั้ น ส่ ว นใหญ่ มั ก จะมี สั ญ ชาตญา ณของความเป็ น
ผู้ประกอบการที่โดดเด่นและชัดเจน กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น มีการขวนขวายใฝ่หาความ
รู้อยู่เสมอ พยายามหาช่องทางและเสี่ยงที่จะลงทุนทาธุรกิจตลอดจนมีความตั้งใจและอดทนทางานเพื่อให้ธุรกิจ
ประสบกับความสาเร็จ
ความหมายของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
จากการทบทวนวรรณกรรมของชุลีพร มาส
เนตร (2555), นวรัตน์ ชนาพรรณ (2550), วิมพ์วิภา เกตุเทียน (2556), มะลิวัลย์ เหวชัยภูมิ (2559), นวรัตน์
ชนาพรรณ (2550), สรุปได้ว่า ความสาเร็จ หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วั ต ถุป ระสงค์ขององค์กรที่ กาหนด หรือได้ ผ ลเป็ น ที่ น่ า พึ ง พอใจ โดยการน าทรัพ ยากรที่ มี อยู่ ม าใช้ ไ ด้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการวัดความสาเร็จนั้นไม่ใช่มุ่งเน้นการวัดทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณา
ความส าเร็จ ในด้า นผู้ร่ว มค้า ลู กค้า พนั กงานในองค์กร กระบวนการท างาน การพั ฒ นาของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้วย
องค์ประกอบของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
จากการได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจ ผู้วิจัยนาแนวคิดของ Drucker 2001, อ้างอิงใน มะลิวัลย์ เหวชัยภูมิ , 2559 ซึ่งประกอบด้วย 9
ด้ า น ได้ แก่ สถานภาพทางตลาด, คุณ ภาพของสิ น ค้ า หรื อบริ การ, นวั ต กรรม, ความรับ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คม ,
ทรัพยากรมนุษย์, ทรัพยากรทางการเงิน, ทรัพยากรทางกายภาพ, ประสิทธิภาพด้านต้นทุน, การมีรายได้มากกว่า
รายจ่าย แต่ผู้วิจัยเลือกใช้ 5 ด้าน ดังนี้
1) สถานภาพทางตลาด หมายถึง ลูกค้ามี
ความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งธุรกิจ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2) คุณภาพของสินค้าหรือบริการ หมายถึง
ธุรกิจมีการรักษาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3) ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ธุรกิจมี
กระบวนการสรรหาบุคลากรพัฒนาและรักษาบุคลากรอย่างมีระบบทั้งในด้านความรู้ความสามารถแลทักษะ
4) ทรัพยากรทางการเงิน หมายถึง ธุรกิจมี
รายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีการเก็บรักษาอย่างมีระบบ รวมถึงความสามารถในการทากาไรได้
5) ทรัพยากรทางกายภาพ หมายถึง ธุรกิจมี
ความสามารถในการจัดหาสร้างหรือซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพยากรทางกายภาพ เช่น อาคารและสถานที่โรงงาน
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่จาเป็นในการดาเนินธุรกิจ และนามาใช้ได้อย่างเหมาะสม
หลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องและ
ทบทวนวรรณกรรมแล้ว ผู้วิจัยได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1) ปัจจัยส่วนบุคคลเพศ คือ อายุ, สถานภาพ
, ระดับการศึกษา, ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ,รูปแบบของกิจการ, เงินลงทุนในกิจการ, จานวนพนักงาน /
ลูกจ้าง, รูปแบบร้านค้า
2) ทัศนคติส่วนบุคคล คือ คู่ค้าทางธุรกิจ, การ
วางแผนการดาเนินงานประจาปี, การวางแผนขยายกิจการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสาเร็จในการดาเนิน
ธุ รกิจ คื อ สถานภาพทางตลาด, คุณ ภาพของสิ น ค้า หรือบริการ, ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ , ทรัพ ยากรทางการเงิน,
ทรัพยากรทางกายภาพ
สมมติฐานของงานวิจัย
ปัจจัยและทัศนคติส่วนบุคคลของ
ผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร
วิธีดาเนินการ
ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากจานวน 3,062 ราย ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัย
ความน่ า จะเป็ น (Probability Sampling) ใช้ วิ ธี เลื อกแบบ Simple random sampling กาหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่าง ตามวิธีการของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยกาหนดความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 341 ร้านค้า
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบ แบบสอบถามเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถาม ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ ป ระกอบการ ลั กษณะคาถามให้ เลื อกตอบ
ประกอบด้วยคาถาม 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 วัดความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ใช้เก็บข้อมูลเชิง
ปริม าณ เป็ น คาาถามที่ ใช้ในการวั ดระดับความสาเร็จ เกี่ย วกับข้อมู ลความสามารถในการดาเนิ นธุรกิจ โดย
แบบสอบถามสร้างขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) สร้างตา แบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคาตอบโดยให้เลือกตอบได้เพียง
คาตอบเดียว กาหนดให้แต่ละข้อคาถามมี 5 ระดับ
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เมื่อได้รับแบบสอบถามครบตามจานวนที่
กาหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
แล้วจึงนาข้อมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบกลุ่มข้อมูล ลงรหัส นาไปบันทึกและวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป (SPSS) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลและทัศนคติของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาจากค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน
การทดสอบสมมติฐาน เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับปัจจัยที่มี 2 กลุ่ม ได้แก่ สถิติ F -test การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova
Analysis of Variance) ใช้ทดสอบความแตกต่างสมมติฐานที่มีตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
หรือระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลข้อมูล แบ่งออก เป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จั งหวัด
พิษณุโลก โดยพิจารณาจากค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ81.8 มีอายุระหว่าง 41- 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.2 มีสถานภาพสมรส อยู่ด้วยกัน
ร้อยละ 60.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.1 ประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 41.6 ประกอบกิจการประเภทเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีเงินลงทุนในกิจการต่ากว่า
100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.0 มีจานวนพนักงาน/ลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 รูปแบบ
ร้านอาหารทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 43.4 ในด้านทัศนคติ ไม่มีคู่ค้าทางธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 71.3 มีการวางแผนการ
ดาเนินงานประจาปี คิดเป็นร้อยละ 59.5 ไม่มีการวางแผนขยายกิจการ คิดเป็นร้อยละ 54.3
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจของธุรกิจของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย( X )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า ระดับความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านสถานภาพทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า X = 3.71 และค่า
S.D. = 0.579 ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า X = 3.66 และค่า S.D. =
0.718 ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า X = 3.57 และค่า S.D. = 0.857 ด้านทรัพยากรทาง
การเงิ น โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก มี ค่า X = 3.65 และค่า S.D. = 0.692 และด้ า นทรัพยากรทางกายภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า X = 3.48 และ S.D. = 0.779
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาจากการ
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ทดสอบ Independent sample t-test และความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova Analysis of
Variance) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่าค่า
Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านทรัพยากรทาง
กายภาพ จาแนกตามเพศ มีค่าเท่ากับ 0.042 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า เพศของ
ผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านทรัพยากรทางกายภาพอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่าค่า
Sig.จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร จาแนกตามอายุ มีค่า
มากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า อายุของผู้ประกอบการไม่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจร้านอาหาร
3) ปัจจัยด้านสถานภาพ พบว่าค่า Sig.
จากการเปรียบเทียบความแตกต่ างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร จาแนกตามสถานภาพ มีค่า
มากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า สถานภาพของผู้ประกอบการไม่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจร้านอาหาร
4) ปัจจัยด้านระดับการศึกษา พบว่าค่า
Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทาง
การตลาด ด้ า นคุณ ภาพของสิ น ค้า หรือบริการ ด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นทรัพ ยากรทางการเงิ น และด้ า น
ทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามระดับการศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.006, 0.000, 0.001 และ 0.000 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ด้ า นทรัพ ยากรทางการเงิ น และด้ า นทรัพ ยากรทางกายภาพอย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
5) ปัจจัยด้านระยะเวลาในการประกอบ
กิจการ พบว่าค่า Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้าน
สถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน
และด้านทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามระยะเวลาที่ประกอบกิจการ มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.002, 0.000,
0.000 และ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ระยะเวลาที่ประกอบกิจการของ
ผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนิ นธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
6) ปัจจัยด้านรูปแบบของกิจการ พบว่า
ค่า Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทาง
การตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และด้านทรัพยากรทางการเงิน จาแนกตามรูปแบบของกิจการ มีค่า
เท่ากับ 0.000, 0.046 และ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบของกิจการ
ของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้าน
คุณภาพของสินค้าหรือบริการ และด้านทรัพยากรทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัย
7) ปัจจัยด้านเงินลงทุนในกิจการ พบว่า
ค่า Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทาง
การตลาด ด้ า นคุณ ภาพของสิ น ค้า หรือบริการ ด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นทรัพ ยากรทางการเงิ น และด้ า น
33

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

ทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามเงินลงทุนในกิจการ มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.000, 0.001, 0.000 และ 0.000 ซึง่
มี ค่ าน้ อยกว่ าระดั บนั ยส าคั ญทางสถิติ ที่ 0.05 จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า เงิ น ลงทุ น ในกิ จ การของผู้ ป ระกอบการส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้า นทรัพยากรทางกายภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
8) ปัจจัยด้านจานวนพนักงาน / ลูกจ้าง
พบว่ า ค่ า Sig. จากการเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งของความส าเร็จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ร้า นอาหาร ในด้ า น
สถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน
และด้านทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามจานวนพนักงาน / ลูกจ้าง มีค่าเท่ากับ 0.001, 0.006, 0.004, 0.009
และ 0.000 ซึ่ งมี ค่ าน้ อยกว่ าระดั บนั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ 0.05 จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า จ านวนพนั ก งาน / ลู ก จ้ า งของ
ผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
9) ปัจจัยด้านรูปแบบร้านค้า พบว่าค่า
Sig.จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทาง
การตลาด ด้ า นคุณ ภาพของสิ น ค้า หรือบริการ ด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นทรัพ ยากรทางการเงิ น และด้ า น
ทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามรูปแบบร้านค้า มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า รูปแบบร้านค้าของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์
ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย
ส่วนที่ 4 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
ของผู้ ป ระกอบการประเภทร้า นอาหารในเขตอาเภอเมื อง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยพิ จ ารณาจากการทดสอบ
Independent sample t-test และความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova Analysis of Variance)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ทัศนคติด้านคู่ค้าทางธุรกิจ พบว่าค่า Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด และด้านทรัพยากรทางการเงิน จาแนกตามคู่ค้าทาง
ธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 0.004 และ 0.044 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า คู่ค้าทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด และด้าน
ทรัพยากรทางการเงิน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
2. ทัศนคติด้านการวางแผนดาเนินงานประจาปี พบว่าค่า Sig. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากร
ทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามการวางแผนการดาเนินงานประจาปี มีค่าเท่ากับ 0.000,
0.000, 0.001 และ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปได้ว่า การวางแผนการดาเนินงาน
ประจาปีของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
3. ทั ศ นคติ ด ด้ า นการวางแผนขยายกิ จ การ พบว่ า ค่ า Sig. จากการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้านสถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน และด้านทรัพยากรทางกายภาพ จาแนกตามการวางแผนขยาย
กิจการ มีค่าเท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึง
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สรุปได้ว่า การวางแผนขยายกิจการของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ในด้าน
สถานภาพทางการตลาด ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรทางการเงิน
และด้านทรัพยากรทางกายภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 341
ราย พบว่า
1. ผลการแสดงความคิดเห็นด้านความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้ง 5
ด้าน ผู้ประกอบการให้ระดับความสาคัญ โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 1. ด้านสถานภาพทาง
การตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยที่ผู้ประกอบการให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ กลุ่ม
ลูกค้าของผู้ประกอบการร้านอาหารมีความผูกพันกับร้านค้าและมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับจากร้านค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 2. ด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยที่ผู้ประกอบการ
ให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารมีการพัฒนารูปแบบของอาหารให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านทรัพยากรทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยที่
ผู้ประกอบการให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารมีการจัดการทางการเงิน เช่น การลงบัญชี
รายรับ รายจ่าย การทางบดุล อย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ 4. ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยที่ผู้ประกอบการให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานและสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 5. ด้านทรัพยากรทาง
กายภาพ ที่ ผู้ ป ระกอบการให้ ร ะดั บ ความส าเร็ จ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ย่ อ ย
ผู้ ป ระกอบการให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ ง สภาพอาคารสถานที่ โรงงาน เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์
ต่าง ๆ มีอย่างเพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษา,
ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ, เงินลงทุนในกิจการ, จานวนพนักงาน/ลูกจ้าง, รูปแบบร้านค้าของผู้ประกอบการ
ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สถานภาพทางการตลาด คุณภาพของสินค้า
หรือบริการ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรทางกายภาพ ปัจจัยด้านรูปแบบของกิจการ
ของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร เพียง 3 ด้าน ได้แก่ สถานภาพทาง
การตลาด คุณภาพของสินค้าหรือบริการ และทรัพยากรทางการเงิน ปัจจัยด้านเพศของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหารในด้านทรัพยากรทางกายภาพเพียงด้านเดียว และมีเพียงปัจจัยด้าน
อายุและสถานภาพของผู้ประกอบการที่ไม่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร
3. ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งทั ศนคติ ของผู้ ป ระกอบการที่ มี ผ ลต่ อความส าเร็จ ในการด าเนิ น ธุ รกิจ ของ
ผู้ ป ระกอบการประเภทร้านอาหารในเขตอาเภอเมื อง จั ง หวั ด พิษ ณุโลก พบว่ าปัจ จัย ด้านคู่ค้าทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร 2 ด้าน คือ สถานภาพทางการตลาด และ
ทรัพยากรทางการเงิน ปัจจัยด้านการวางแผนการดาเนินงานประจาปีของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การดาเนินธุรกิจร้านอาหาร 4 ด้าน คือ สถานภาพทางการตลาด ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน และ
ทรัพยากรทางกายภาพ และปัจจัยด้านการวางแผนขยายกิจการของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจร้านอาหาร ทั้ง 5 ด้าน คือ สถานภาพทางการตลาด คุณภาพของสินค้าหรือบริการ ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรทางกายภาพ
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อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษางานวิ จั ย ข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ กนกาญจน์ อวิ รุ ต ม์ , 2561 ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลของการศึกษาพบว่าระดับความสาเร็จเกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านสถานภาพทาง
การตลาด ด้านทรัพยากรทางการเงิน ด้านกายภาพ และด้านคุณภาพของสินค้าหรือบริการ มีระดับความสาเร็จ
อยู่ ในระดั บ มาก ตามล าดั บ สอดคล้ องกับ งานวิ จั ย ของมะลิ วัล ย์ เหวชั ยภูมิ, 2559 ที่ ไ ด้ ท าการศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ของธุรกิจร้านค้าวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมา ผลของการศึกษา พบว่า ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อความสาเร็จในการ
ด าเนิ น ธุ รกิจ ด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นคุณ ภาพของสิ น ค้า หรือบริการ ด้ า นทรัพ ยากรทางกายภาพ ด้ า น
ทรัพยากรทางการตลาด และด้านทรัพยากรทางการเงิน มากตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชุลีพร
มาสเนตร, 2555 ที่พบว่าข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการประกอบ
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านของผู้ประกอบการในอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความสาเร็จปัจจัยแรก คือ ความพึงพอใจของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ตรงกับสรุป
ผลงานวิจัยที่พบว่า ปัจจัยย่อยที่ผู้ประกอบการให้ความสาคัญมากที่สุดในด้านสถานภาพทางการตลาด ได้แก่ กลุ่ม
ลูกค้าของผู้ประกอบการร้านอาหารมีความผูกพันกับร้านค้าและมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับจากร้านค้าอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเฉพาะตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรมีการนาแนวคิดคุณลักษณะของผู้ประกอบการอื่น ๆ มาเป็นตัวแปรในการศึกษาด้วย เช่น แนวคิดของ
Dess, Lumpkin และ Taylor ที่ได้นาเสนอ 5 ปัจจัยของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จซึ่งเกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการตัดสินใจ และการปฏิบัติของธุรกิจ
2) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ อาจจะได้ข้อมูลที่จากัด ดังนั้นจึงควรมีการทาการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจประเภท
ร้านอาหาร
3) การวิจัยในครั้งถัดไป ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
ต่อไปในอนาคตของผู้ประกอบการที่สนใจด้วย
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พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคภายใต้วถิ ีความปกติใหม่ (New Normal)
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์
Consumers' Online Shopping Behavior under the New Normal
in Muang District, Phitsanulok Province that Affects the Online Marketing Mix
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลต่อส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน t – test และ one way ANOVA กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษานี้ คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 384 คน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า อายุ รายได้
ประเภทของสินค้าที่ซื้อ และความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal)
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์
คาสาคัญ: 1) พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 2) วิถคี วามปกติใหม่ 3) ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
Abstract
The objectives of this study were to study the demographic characteristics and consumers'
online shopping behavior under the New Normal way in Muang District, Phitsanulok province
that affects the online marketing mix. The descriptive statistics, and inferential statistics as t –
test, one way ANOVA were used in this study. The samples were 384 people with 20- 60 years
old in Muang District, Phitsanulok province by using convenience sampling. The instrument used
was questionnaires. The result found that age, income, type of goods and purchase frequency
of consumer under the New Normal way in Muang District, Phitsanulok province were affected
the online marketing mix.
Keywords: 1) Online Shopping Behavior 2) New Normal 3) Online Marketing Mix
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บทนา (Introduction)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปัจจุบัน ได้สร้างความ
วิตกกังวลและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชากรทั่วโลก ทั้งยังมีจานวนของผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น อย่าง
ต่อเนื่องจากกว่า 200 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย จนนาไปสู่มาตรการเข้มงวดต่าง ๆ เพื่อยับยั้งการระบาด ทั้ง
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เคอร์ฟิว รวมทั้งงดกิ จกรรมทางสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมเบื้องต้นของคนไทย
เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน คือ มีความร่วมมือกันดูแลสุขอนามัยของตัวเองและคนรอบข้าง เช่น การใส่หน้ากาก
อนามัยออกจากบ้านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการออกไปทางาน ซื้อของกินของใช้ต่างๆ ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่าง
สม่าเสมอ ไม่เอามือไปสัมผัสบริเวณใบหน้า มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ใช้ชีวิตในพื้นที่ส่วนรวม
มี ระยะห่ า งประมาณ 2 เมตร ส่ ว นของผู้ ให้ บ ริการตามบริษั ท ร้า นสะดวกซื้ อ ธนาคาร หรือสถานที่ ต่ า ง ๆ
มีการวัดอุณหภูมิผู้ที่มาใช้บริการ และมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือ รวมถึงการให้พนั กงานทางานที่บ้าน ( Work
from home) (รุจาพงศ์ สุขบท, 2563) สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญและส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
รุนแรงในระยะสั้น และหลายพฤติกรรมจะอยู่ถาวรกลายเป็น New Normal หรือวิถีความปกติใหม่ ทั้งในด้าน
พฤติกรรมผู้คนในสังคมที่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตประจาวันรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยี และในด้านการดาเนินธุรกิจที่
ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม
สมวลี ลิมป์รัชตามร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จากัด กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคไทยในก้าวต่อไปหลังสถานการณ์โควิด -19 โดยการกักตัวอยู่บ้านได้เปลี่ยนพฤติกรรม
การรับสื่อและการบริโภคของผู้คนไปเน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้น และมีแนวโน้มจะกลายเป็นพฤติกรรมถาวร แม้
โควิด-19 จะดีขึ้นในอนาคต แต่ความต้องการซื้อสินค้าจาเป็นผ่านออนไลน์จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น รวมถึง
ผู้บริโภคยังหันมาให้ความสาคัญกั บคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้ามากขึ้น มีความอ่อนไหวด้านราคาลด
น้อยลง ขณะเดียวกันผู้บริโภคกลุ่มใหม่ เช่น ผู้สูงอายุนิยมซื้อสินค้าออนไลน์สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้
โซเชียลมีเดียยังได้กลายเป็นสื่อกระแสหลั กและมี อิท ธิพลต่ อการตัดสิน ใจของผู้บ ริโภค กลายเป็นช่ องทางที่
ผู้บริโภคหันมาให้ความสาคัญ โดยพบว่าคนมีพฤติกรรมเข้าไปอ่านข่าวสารโดยเฉลี่ยถึง 12 ครั้งต่อสัปดาห์ (สมวลี
ลิมป์รัชตามร, 2563) สอดคล้องกับ ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูร้ ่วมก่อตั้ง บริษัท ไพรซ์
ซ่า จากัด หรือ Priceza กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยว่าผู้บริโภคหันมาซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขตลาดออนไลน์ไทยอาจพุ่งสูงถึง 220,000 ล้านบาท โดยในปี
2563 มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น 35% จากปีก่อนหน้า (ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา, 2563)
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวของตลาดออนไลน์ไทยปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้
ส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม เพิ่มขึ้น 34% สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
35% หนังสือ 27% เครื่องใช้ไฟฟ้า 22% คอมพิวเตอร์ 4% และ เฟอร์นิเจอร์ อุ ปกรณ์ภายในบ้าน 2% เมื่อ
เจาะลึกสินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม พบว่า สินค้าที่มีปริมาณความต้องการมากที่สุด ได้แก่ หน้ากาก
อนามั ย แอลกอฮอล์ เครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ เจลล้ า งมื อ สมุ น ไพรฟ้ า ทะลายโจร ตามล าดั บ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนต่างวิตกกังวลกับการแพร่ ระบาดของโควิด-19 จึงต้องการสินค้าที่ช่วยในเรื่องของการ
ป้องกันเชื้อโรค ขณะเดียวกันเมื่อมีกลุ่มสินค้าที่เพิ่มขึ้นแล้ว ย่อมต้องมีสินค้าที่มีความนิยมลดลงเช่นกัน เนื่องจาก
ผลกระทบของโควิด -19 บวกกับกาลังซื้อของคนในประเทศที่ยังคงลดลงต่อเนื่อง จากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และการว่างงานที่เพิ่มขึ้น โดยสินค้าที่มีความต้องการลดลง ได้แก่ สินค้าหมวดเสื้อผ้าและแฟชั่น ลดลง 41%
เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด หลายบริษัทต้อง Work from Home รวมไปถึงรองเท้ากีฬา เป็น
สินค้าในหมวดที่ยอดความสนใจซื้อลดลงถึง 58% ประชาชนลดการออกไปในที่สาธารณะ จึงทาให้สินค้าประเภท
ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา, 2563)
จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของ
ผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลต่อส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ โดยปัจจัยหลักที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
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และส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เพื่อนาผลทีไ่ ด้จากการศึกษามาใช้เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการวางแผน
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่ อ ศึกษาลั กษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติ กรรมการซื้ อสิ น ค้า ออนไลน์ ส่ ว นประสมการตลาด
ออนไลน์ ภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2552, หน้ า 31) ได้ ให้ ความหมายว่ า พฤติ กรรมผู้ บ ริโ ภค (Consumer Behavior)
หมายถึง ลักษณะการซื้อของผู้บริโภค เช่น ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด ซื้อมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้ซื้อ และใช้มาตรการ
อะไรในในการตัดสินใจซื้ อ และพฤติกรรมการใช้ (Using Behavior) หมายถึงลักษณะการบริโภคสินค้า ของ
ผู้บริโภค เช่น บริโภคที่ไหน บริโภคกับใคร บริโภคในอัตรามากน้อยเพียงไร เป็นต้น
การวิ เคราะห์ พ ฤติ กรรมผู้ บ ริโ ภค (Consumer Behavior Analysis) เป็ น การวิ จั ย หรือค้น หาเกี่ย วกั บ
พฤติกรรมการซื้อหรือการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบลักษณะความต้องการและพฤติกรรม คาตอบที่ได้จะช่วยให้
นักการตลาดสามารถจัดการกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
คาถามที่ใช้ในการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้ บริโภค คือ 6Ws และ1H มีดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,
2552, หน้า 79-81)
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) หรือบุคคลที่ซื้อสินค้า เป็นคาถามเพื่อทราบถึงส่วน ประกอบของ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ตลาดเป้าหมายที่ศึกษานี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอานาจในการซื้อสินค้า ด้วยตนเอง
สามารถบรรยายทัศนคติและความคิดอย่างมีเหตุผล มีอิสระสามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) หรือประเภทสินค้าที่ซื้อ เป็นคาถามเพื่อทราบถึงสิ่งที่ต้องการซื้อ (Objects)
ซึ่ ง ก็คื อความพึ ง พอใจสู ง สุด ที่ผู้ บริโ ภคต้ องการได้รับ จากการซื้ อสิ นค้า เช่ น การบริการ ความสะดวกสบาย
ประโยชน์ใช้สอยจากสินค้าที่ซื้อไป ความรวดเร็ว เป็นต้น
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) หรือเหตุผลในการซื้อ เป็นคาถามเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ (Objectives)
ในการใช้ซื้อสินค้า มีดังนี้ 1) เพื่อตอบสนองความต้องการของตน คือการได้สินค้าตามที่ต้อ งการ 2) ประโยชน์ใช้
สอยและความสะดวกในการซื้อสินค้า
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Whom) หรือผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ เป็นคาถามเพื่อทราบถึง
บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าจากตลาดนัด
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When) หรือช่วงเวลาที่ซื้อ เป็นคาถามเพื่อทราบถึงโอกาสในการซื้อ (Occasions)
โดยทั่วไปผู้บริโภคสินค้าเมื่อเกิดความต้องการสินค้าที่จาเป็นในชีวิตประจาวันอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สบู่ ยาสีฟัน
แชมพู
6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where) หรือสถานที่ซื้อ เป็นคาถามเพื่อทราบถึงสถานที่ (Out lets) ที่ผู้บริโภคจะ
ไป ซึ่งนักการตลาดจะต้องศึกษาเพื่อจัดช่องทางการจัดจาหน่าย ในกรณีที่ต้องการสินค้าผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้า
จากสถานที่ที่ผู้บริโภคจะได้รับความพอใจสูงสุด
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How) หรือลักษณะการซื้อ เป็นคาถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ
(Operations)
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2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (2550, หน้า 13-16) และจิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ 2553) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) เป็นองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 6 P’s โดย
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ทุกปัจจัยนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกันและมีความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินการ
ตลาดออนไลน์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) เป็ น สิ่ ง ที่ น าเสนอขายเพื่ อตอบสนองต่ อความต้ องการของลู กค้า โดยแบ่ ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าที่สามารถจับต้องได้ (Physical Goods) สินค้าดิจิทัล (Digital Goods) และ
ธุรกิจบริการ (Services)
2. ราคา (Price) เป็นสิ่งที่กาหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตรา หรือเป็นมูลค่าที่ยอมรับในการ
แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ ซึ่งจาเป็นต้องคานึงถึงปัจจัยในการตั้งราคาของผลิ ตภัณฑ์ การคิดราคาเผื่อไว้
สาหรับค่าขนส่ง สินค้าราคาถูกอาจจะขายไม่ได้เสมอไป เน้นเรื่องความสะดวกในการสั่งซื้อ
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place or Distribution) เป็นกระบวนการขายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่
ผู้บริโภคหรือตลาด ซึ่งปัจจัยในการพิจารณาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิต ภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์โดยมีเว็บไซต์
เป็นช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ควรจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์สามารถเข้าใจได้ง่าย มี
ข้อมูลที่นาเสนอชัดเจนน่าสนใจ และความปลอดภัยของข้อมูล
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ ซื้อหรือกลุ่มเป้าหมาย
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อเตือนความทรงจา แจ้งข่าวสาร หรือชักจูงใจให้เกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ โดย
การนาเสนอต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อน ได้แก่ ต้องมีข้อมูลต่าง ๆ พร้อมสมบูรณ์สร้างจุดเด่นของเว็บไซต์
เพื่อให้สามารถจดจาได้ง่าย สร้า งบรรยากาศความคึกคักโดยลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม และพิจารณากลุ่มเป้าหมาย
และงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งการนาเสนอมีหลายวิธี ได้แก่ การรู้จักตัวสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เกิดความต้องการใช้
และตัดสินใจซื้อและซื้อมากขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือที่แตกต่างกัน เช่น การโฆษณาด้วยแบนเนอร์ (ป้ายโฆษณา)
โฆษณาผ่านทางอีเมล์โฆษณาด้วยการเสียค่าใช้จ่ายกับเว็บไซต์อื่น โฆษณาด้วยระบบสมาชิกแนะนาสมาชิก เป็น
ต้น
5. การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) เป็นนโยบายที่ผู้ประกอบการหรือองค์กรต่างๆ ได้ประกาศว่าจะ
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ไปในทางใดบ้าง ผู้ประกอบการควรกาหนดนโยบาย เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หมายเลข
บัตรเครดิต เป็นต้น
6. การให้ บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล (Personali-zation) เป็ น ลั ก ษณะการบริ ก ารแบบโต้ ต อบร่ ว มกั น
(Interactive) ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคล เรียกว่า การตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to
One Marketing) เพื่อนาเสนอสิ่งที่ตรงใจของลูกค้า อานวยความสะดวกให้กับลูกค้า และสร้างความเป็นกันเอง
เพื่อให้เกิดความประทับใจให้กับลูกค้า
3. แนวคิดวิถีความปกติใหม่ (New Normal)
มาลี บุญศิริพันธ์ (2563) ได้กล่าวไว้ว่า New Normal หมายถึง รูปแบบการดาเนินชีวิตใหม่ที่แตกต่างจาก
อดี ต ที่ มี ปั จ จัย อื่ น ๆ มากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติ ที่คนในสังคมคุ้น เคยอย่างเป็นปกติ และเคย
คาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้
ประกอบด้วย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร แลวิธีปฏิบัติ การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทาให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าที่
จะรักษาวิถีดั้งเดิม
อาจกล่ า วได้ ว่ า New Normal หรื อ วิ ถี ค วามความปกติ แ บบใหม่ ใ นสั ง คมไทย เป็ น สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรูปแบบใหม่ของผู้บริโภค โดยการปรับหาวิถีการดารงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจาก
การติดเชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นาไปสู่การสรรค์สร้าง
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สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทามา
เป็นกิจวัตร เกิดการเปลี่ยนแปลงจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่ง
กาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทาธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นวิถีความ
ปกติใหม่ จนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปทาให้เกิดความคุ้นชินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม
ปัจจุบัน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสิน ค้าออนไลน์ ของ
ผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ และ 2) เพื่อ
ศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ด้านส่วน
ประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ โดยการใช้แบบสอบถามในการวิจัยจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 384 คน ซึ่งวิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าสถิติChi-Square และ Chi-Square Correlation ผลการศึกษา
พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคแตกต่างกันตามลักษณะของเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ ต่ อเดื อนและสถานภาพสมรส ส าหรับ การศึกษาระดั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ผู้ บ ริโ ภคให้
ความสาคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแบบจาลองพฤติกรรมผู้ซื้อของ Kotler and Armstrong
(2009) ที่ระบุว่าส่วนประสมทางการตลาดจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยผู้บริโภค
จะให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการมากที่สุด เมื่อทาการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สาหรับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางในการจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการและด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ใ นบางประเด็ น เท่ า นั้ น จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว น าไปสู่ ข้ อ เสนอแนะที่ ว่ า ผู้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิคส์ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดเพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะการทาให้สินค้า
ออนไลน์มีคุณลักษณะแตกต่างไปจากสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้ความสาคัญเรื่องของคุณภาพสินค้าให้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภค
มักที่จะพบปัญหาที่คุณภาพสินค้าไม่ตรงกับที่โฆษณาประชาสัมพันธ์เอาไว้ ทาให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
สั่งซื้อสินค้าและบริการจากระบบออนไลน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสั่งซื้อครั้งต่อไป
ณัฐนี คงห้วยรอบ (2561) ศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
บนเว็บไซต์ LAZADA ในกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ LAZADA จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติการทดสอบไคสเควร์และสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนในการหา
ความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความถี่ในการซื้อสินค้าโดยส่วนใหญ่ คือ 1-2 ครั้งต่อ
เดือน เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้า คือสินค้าหลากหลาย สะดวกต่อการสั่งซื้อ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าคือ 5011,200 บาท ทราบข่าวสินค้าจากอินเตอร์เน็ต/Social Media และผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าจะกลับมาซื้อซ้า ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์เว็บไซต์ LAZADA
มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ความถี่ในการซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และการจะกลับมาซื้อสินค้าซ้า โดยใช้
การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ในกรุงเทพ มหานคร
ฑิตาพร รุ่งสถาพร (2563) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ในภาวะวิกฤตโค
วิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าบน
ช่องทางออนไลน์ และระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค ในภาวะวิกฤต
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โควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพิษณุโลก โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือการวิจัย
เพื่อเก็บข้อมูลด้วย จากผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ในช่วงภาวะวิ กฤตโค
วิด-19ช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพิษณุโลก จานวน 400 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
F-test one way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ก่อนภาวะวิกฤตโควิด-19 ในประเทศไทยกลุ่มตัวอย่างเคยซื้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าแฟชั่นมากที่สุด แต่ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 มีการใช้
จ่ายอย่างระมัดระวังหรือซื้อเท่าที่จาเป็น โดยเลือกจากความน่าเชื่อถือของร้าน โดยซื้ออาหารและเครื่องดื่ ม/
เดลิเวอรี่มากที่สุด ถึง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เพราะมีความสะดวกสบาย มีราคาเฉลี่ยในการซื้อ 100-500 บาท
ต่อครั้ง ด้วยการชาระเงินปลายทาง และมักไม่พบปัญหาในการซื้อสินค้าออนไลน์ แต่ก็มีเรื่องของระบบการขนส่ง
สิ น ค้ า ที่ ล่ า ช้ า หลั ง ภาวะวิ ก ฤตโควิ ด -19 มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ต่ อ ไป และมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ จากความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของร้านค้าทางช่องทางออนไลน์มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อมากที่สุด และจากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า สมมติฐานที่ 1 ปฏิเสธสมมติฐาน
ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ในภาวะวิกฤตโควิด-19
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านอายุ และสมมติฐานที่ 2 ปฏิเสธสมมติฐาน
พฤติกรรมการซื้อสินค้าบนออนไลน์ในช่วงภาวะโควิด -19 ไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะประชากรศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิธีดาเนินการ (Methods)
ประชากร
ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 291,901 คน (สานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2562)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงได้คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคานวณของ Krejcie
and Morgan (1970, p. 608) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 384 คน และสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม คาถามในส่วนนี้ใช้สาหรับรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ และอาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะเป็นการสารวจรายการ (Check List) จานวน
5 ข้อ
ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คาถามในส่วนนี้ใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสินค้าที่ซื้อ เหตุผลใน
การซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ ช่องทางในการซื้อ และความถี่ในการซื้อ ซึ่งเป็นลักษณะเป็นการสารวจรายการ (Check
List) จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 : ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านการให้บริการส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะ คาถามในส่วนนี้ใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็น
คาถามปลายเปิด
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยตามลาดับต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย บทความทางวิชาการ และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางและนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยพิจารณาเนื้อหาต่างๆ ที่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวความคิด เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและพิจารณา
ความเหมาะสม ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และครอบคลุมเนื้อหางานวิจัย และนาข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษามาแก้ไขและปรับปรุงแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงตามคาเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษานามาเสนอต่อ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น เพื่ อ ตรวจสอบภาษาที่ ใ ช้ แ ละครอบคลุ ม เนื้ อ หางานวิ จั ย โดยการตรวจสอบ
แบบสอบถามนั้นใช้วิธี Index of item objective congruence (IOC) คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
หรือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา โดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.95
5. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เพื่อนาผลไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าแอลฟ่าเท่ากับ 0.945
6. จัดทาเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ทาการวิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทความทางวิชาการ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและวิจัยใน
ครั้งนี้
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 384 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งมีการอธิบายถึงวัต ถุประสงค์ของการศึกษา
ชั ด เจนและเมื่ อกลุ่ม ตั ว อย่า งกรอกแบบสอบถามเรีย บร้อยแล้ว ผู้ ศึกษาจะนาแบบสอบถามมาตรวจดู ความ
เรียบร้อยสมบูรณ์ของการกรอกแบบสอบถามทุกฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถกาหนดการวิเคราะห์ดังนี้
1. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จะแสดงข้อมูลเป็นค่าร้อยละ
(Percentage)
1.2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ข องผู้ บ ริ โ ภคภายใต้ วิ ถี ค วามปกติ ใ หม่ ( New
Normal) ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ของผู้ ต อบแบบสอบถาม จะแสดงข้ อ มู ล เป็ น ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมการตลาดออนไลน์ จะแสดงข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับความสาคัญ
2. การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ส มมติฐาน โดยมี
การใช้สถิติ ดังนี้
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2.1 วิเคราะห์เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพของผู้บริโภคภายใต้วิ ถีความปกติ ใหม่ (New
Normal) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่แตกต่างมีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ แตกต่างกัน โดย
ใช้สถิติ t – test และ one way ANOVA
2.2 วิเคราะห์ประเภทของสินค้าที่ซื้อ เหตุผลในการซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ ช่องทางในการซื้อ ความถี่ในการ
ซื้อของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่แตกต่างมีผลต่อ
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ one way ANOVA
ผลการศึกษา (Results)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
รายได้ และอาชีพ แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จานวน
ร้อยละ
หญิง
242
63.0
อายุ 20 – 30 ปี
214
55.7
สถานภาพโสด
267
69.5
รายได้มากกว่า 25,000 บาท
110
28.7
อาชีพพนักงานบริษัท / ลูกจ้างเอกชน
148
38.5
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
พฤติ กรรมการซื้ อสิ น ค้า ออนไลน์ ข องผู้ บ ริโ ภคส่ ว นใหญ่ ได้ แก่ ประเภทของสิ น ค้า ที่ ซื้ อ เหตุ ผ ลใน
การซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ ช่องทางในการซื้อ และความถี่ในการซื้อ แสดงดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจานวน และร้อยละของพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผูบ้ ริโภคก่อนโควิดและภายใต้วิถี
ความปกติใหม่ (New Normal)
ก่อนโควิด
ภายใต้วิถีความปกติใหม่
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1. ประเภทของสินค้าที่ซื้อ
ประเภทสินค้าแฟชัน่ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า
222
57.8
กระเป๋า เครื่องประดับ เป็นต้น
สุขภาพและความงาม เช่น หน้ากาก
149
38.8
อนามัย แอลกอฮอล์ เครื่องสาอาง อาหาร
เสริม ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมความงาม
อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ น้าหอม เป็นต้น
2. เหตุผลในการซื้อ
ราคาถูกกว่าซื้อด้วยวิธีอื่น
95
24.7
สามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
110
28.6
3. ช่วงเวลาที่ซื้อ
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พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
ช่วงเวลาซื้อสินค้าไม่แน่นอนจะซื้อก็ต่อเมื่อ
เจอของถูกใจ
4. ช่องทางในการซื้อ
ชอปปี้ (Shopee)
5. ความถี่ในการซื้อ
2-3 ครั้งต่อเดือน

ก่อนโควิด
จานวน
ร้อยละ
250
65.2

ภายใต้วิถีความปกติใหม่
จานวน
ร้อยละ
268
69.7

155

40.4

169

44.0

221

57.5

216

56.2

ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดออนไลน์
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จาแนกรายด้าน แสดงดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสาคัญของส่วนประสมการตลาดออนไลน์
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับความสาคัญ
ด้านผลิตภัณฑ์
4.38
0.573
มาก
ด้านราคา
4.33
0.555
มาก
ด้านการจัดจาหน่าย
4.52
0.516
มากที่สุด
ด้านการส่งเสริมการตลาด
4.24
0.640
มาก
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
4.47
0.681
มากที่สุด
ด้านการให้บริการส่วนบุคคล
4.25
0.664
มาก
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New
Normal) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน
โดยใช้สถิติ t – test และ one way ANOVA พบว่า อายุ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ สถานภาพสมรส อาชีพที่แตกต่างกันมีผล
ต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ไม่แตกต่างกัน แสดงดัง
ตาราง 4
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ที่มี
ผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
เพศ
อายุ
สถานภาพ รายได้
อาชีพ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา


ด้านการจัดจาหน่าย

ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว

ด้านการให้บริการส่วนบุคคล
-
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สมมติฐานข้อที่ 2 ประเภทของสินค้าที่ซื้อ เหตุผลในการซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ ช่องทางในการซื้อ ความถี่ใน
การซื้อของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t – test และ one way ANOVA พบว่า ประเภท
ของสินค้าที่ซื้อ และความถี่ในการซื้อของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนเหตุผลในการซื้อ ช่วงเวลาที่ซื้อ ช่องทางในการซื้อที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์
ไม่แตกต่างกัน แสดงดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ของพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New
Normal) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
ประเภท เหตุผลใน ช่วงเวลาที่ ช่องทางใน ความถี่
ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
ของสินค้า การซื้อ
ซื้อ
การซื้อ
ในการ
ที่ซื้อ
ซื้อ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา

ด้านการจัดจาหน่าย

ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว

ด้านการให้บริการส่วนบุคคล
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลตามทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุ 20 – 30 ปีอายุ 31 – 40 ปี และอายุ 41 – 50
ปี ให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ของผู้ บ ริโภคภายใต้ วิ ถีความปกติ ใหม่ (New
Normal) ด้านการจัดจาหน่าย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 51 – 60 ปี ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 31 – 40
ปี ให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ของผู้ บ ริโภคภายใต้ วิ ถีความปกติ ใหม่ ( New
Normal) ด้านการจัดจาหน่าย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 – 30 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุลณัช เดช
มานนท์ (2556) ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจากัด ผลการศึกษาพบว่า
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านการจัดจาหน่าย ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจากัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมี
นาฮ์ หมาดสา (2562) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ ค
(Facebook) ของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันมีผล
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook) ของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากเป็นกลุ่มวัยที่เริ่มรู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ในการทางาน เปิดใจให้กับสื่อ
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ใช้สื่อในการติดต่อค้นหาข้อมูลหลากหลายช่องทางที่เป็นประโยชน์ และมีแนวโน้มใช้สื่อเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสม
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ทางการตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ด้านราคา มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 51 – 60 ปี และอายุ 20 – 30 ปี ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ เมธีการย์ (2561)
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจาหน่ายเครื่องสาอางผ่านเฟซบุ๊ก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุมีผลการตัดสินใจซื้อของธุร กิจการจาหน่ายเครื่องสาอางผ่าน เฟซบุ๊ก โดยอายุที่มากขึ้นจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อลดลงเมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุน้อย อาจเนื่องมาจากเป็นกลุ่มวัยกลางคนที่อยู่ในวัยทางาน มี
ความมั่นคงในหน้าที่การงานและครอบครัวแล้ว ซึ่งการที่มีความมั่นคงนี้ ทาให้เริ่มมีการใช้จ่ายลดน้อยลง เพื่อ
คานึงถึงอนาคตครอบครัวมากขึ้น
รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านราคา และด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัว ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่ากว่า
10,000 บาท ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านราคา และด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัว มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 10,000 – มากกว่า 25,000 บาท สอดคล้องกับที่ มนต์ชัย วงษ์กิตติ
ไกรวัล (2563) กล่าวว่า ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน มีการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์น้อยลง หรือหยุดซื้อ แต่ในขณะที่ผู้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เท่าเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ พิทักษ์รัก
ธรรม (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพั นธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคแตกต่างกันตาม อายุ รายได้ต่อเดือน ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด
จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคที่มีรายได้มากก็ จะสั่งซื้อสินค้า
และบริการออนไลน์มากขึ้นตามระดับของรายได้
2. พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ พบว่าประเภทของสินค้าที่ซื้อที่แตกต่างกันมีผล
ต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านราคา โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อสินค้าประเภทสุขภาพและความงาม ให้
ความสาคัญเรื่องราคามากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ซื้อสินค้าประเภทสินค้าแฟชั่น ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อสินค้าประเภท
ไลฟ์สไตล์ ให้ความสาคัญเรื่องราคามากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ซื้อ สินค้าประเภทสินค้าแฟชั่น และเครื่องใช้ในบ้าน
ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล (2560) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยด้านประเภทของผลิตภัณฑ์และด้านราคาในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอาจจะเป็นเพราะว่าราคาในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภทสุขภาพและความงามส่วนใหญ่มีการตั้งราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของผลิ ตภัณฑ์เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการให้ความสาคัญกับราคาของสินค้ามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพในระดับมาก
ความถี่ในการซื้ อของผู้ บ ริโ ภคภายใต้ วิ ถี ความปกติ ใหม่ (New Normal) ในเขตอาเภอเมื อง จั ง หวั ด
พิษณุโลก ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัวแตกต่างกัน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการซื้อ 2-3 ครั้งต่อเดือน, 4-5 ครั้งต่อเดือน และมากกว่า
5 ครั้งต่อเดือน ให้ความสาคัญใน ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีความถี่ในการซื้อ 1 ครั้งต่อเดือน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ณัฐนี คงห้วยรอบ (2561) ศึกษาการสื่ อสาร
การตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อสินค้า คือ 1-2 ครั้งต่อเดือน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ (2555) ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารบารุงสมองและความจาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบารุงสมองและความจา ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อาจเนื่องจากการมีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าที่หลากหลาย
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และความสะดวกสบายในการหาซื้ อสินค้าเพื่ อตอบสนองความต้องการ จึ ง ท าให้ ปั จ จัย ด้า นช่องทางการจัด
จาหน่ายมีผลต่อความถี่ในการซื้อของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1.1 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal) ส่วนใหญ่หันมา
ซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น มีตั้งแต่สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ อย่างหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ รวมไป
ถึงอาหารเสริม และอุปกรณ์เสริมความงาม เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพ
และความเป็นอยู่มากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบธุร กิจ ควรทากลยุทธ์ทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและสามารถตอบสนองได้ทุกเวลา
1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งผู้
ประกอบธุรกิจสามารถนาผลที่ได้ ไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
ถึงช่วงอายุ และรายได้ต่างๆ เช่น มีการจัดกิจกรรม ลด แลก แจก แถม มีบริการจัดส่งสินค้าฟรี ซึ่งจะช่วยให้
ตัดสินใจซื้อได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่ม Gen Y กลุ่ม Gen X หรือเลือกศึกษาประชากรใน
จังหวัดอื่นๆ เพื่อที่จะได้เห็นถึงความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ซึ่งการกาหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างให้
ละเอียดจะทาให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าใจได้ถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึกษาถึง รายละเอี ย ดของกลุ่ ม ประชากรที่ ไ ม่เคยซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ โดยอาจจะใช้ วิ ธีการ
สอบถามข้อมูลผ่านทางการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
ออนไลน์ภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในครั้งต่อไป
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ผลกระทบจากการระบาดของCovid-19ต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The impact of the Covid-19 outbreak on the bankruptcy of listed companies
on the Stock Exchange of Thailand.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลต่อความ
ล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ของบริษัท ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3
พ.ศ.2562 ถึงไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2563 โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น(D/E) ส่งผลเชิงลบต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทและที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด(Size) อัตรากำไรสุทธิ (NPM)และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมส่งผลเชิงบวกที่ระดับนัยสำคัญ
0.01, 0.05และ0.05 ตามลำดับ ส่วนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 (Covid)มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ความล้มเหลวทางการเงินที่ระดับนัยสำคัญ 0.10
คำสำคัญ: 1) ความล้มเหลวทางการเงิน 2) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 3) Z-Score
Abstract
The purpose of this research study the impact of the Covid- 19 epidemic on the
bankruptcy of listed companies on the Stock Exchange of Thailand and study the factors affecting
the bankruptcy of listed companies. This study uses quartaly data from the financial statements.
from Q3 2019 to Q3 2020 Using multiple regression equations. The results of the study showed
that the debt to equity ratio ( D / E) had a negative effect on the bankruptcy of the company
and at a significant level of 0.01, market capitalization (size), net profit margin. (NPM) and total
asset turnover were positive at the significant levels of 0.01, 0.05 and 0.05, respectively. Covid19 epidemic (Covid) was negatively associated with financial failures at significant 0.10
Keywords: 1) Bankruptcy 2) Covid-19 virus epidemic 3) Z-Score
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บทนำ
การแพร่ระบาดของไวรัสCovid 2019
ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)” ไม่เพียงแต่สร้าง
ความเสียหายกับสุขภาพของประชากรในแต่ละประเทศแต่ยังสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
อีกด้วย
นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกออกได้มาวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกว่าจะมีผลกระทบผ่านห่วงโซ่
อุปทานโลกจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ เนื่องจากประเทศจีนซึ่งเป็นโรงงานผลิตและส่งออก
สินค้าขั้นกลางรายใหญ่ของโลกจำเป็นต้องหยุดการผลิต โดยเฉพาะการปิดเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ระบาดซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ และเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งของจีน
หลายสถาบันคาดว่าการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 2019 จะสร้างมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงกว่ากรณี
ของโรคซาร์ส ในด้านสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ชี้ว่าดัชนีภาคการผลิต (PMI) ของจีนเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงต่ำสุด และประเมินว่าจะสร้างความเสียหายต่อการส่งออกในห่วงโซ่อุปทาน 50,000 ล้าน
ดอลลาร์ โดยมีผลกระทบมากสุด รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 5,800 ล้านดอลลาร์ ญี่ปุ่น 5,200 ล้านดอลลาร์
เกาหลี 3,800 ล้านดอลลาร์ เวียดนาม2,300 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ไทยติดอยู่ที่อันดับ 11 ด้วยมูลค่าความเสียหาย
700 ล้านดอลลาร์ โดยอุตสาหกรรมผลิตยางและพลาสติก เครื่องมือเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสาร ยาน
ยนต์และภาคการท่องเที่ยว ในไทยเป็นสาขาที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด (ธนาคารแห่งประเทศไทย.2563)
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19เป็นอย่างมากในหลายด้าน มีดังนี้
1. ผลกระทบต่อสุขภาพ – การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 ส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลทาง
การแพทย์ที่ต้องปรับตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งต่อบุคลากรทางการแพทย์และต่อผู้ป่วย แต่การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสcovid-19นั้นยังสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด เนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดได้เร็ว และยังไม่มีกรณี Super Spreader ดังเช่นในเกาหลีใต้ ทำให้ตัวเลขผู้ติด
เชื้อล่าสุดมีจำนวนลดลงจากเมื่อต้นปีที่ผา่ นมา
2. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้สำคัญของประเทศไทยคิดเป็น
12% ของGDP ซึ่งสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้ อไวรัส Covid-19และการล็อคดาวน์ ทำให้รายได้การ
ท่องเที่ยวลดลงเกือบ -100% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมปิด
ให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และนักท่องเที่ยวจาก
ต่างชาติที่ระงับการเดินทางสาเหตุมาจากการประกาศพรก.ฉุกเฉินให้ปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองและห้ามอากาศ
ยานทำการบินชั่วคราว ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวหดตัว และทำให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ลงเหลือ 1.5-2.5% จากเดิม 2.73.7%
3. ผลกระทบต่อตลาดทุนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีความผันผวน และมีการหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราว(Circuit Breaker) หลายครั้งในปี 2563
และตลาดหุ้นในหลายประเทศทั่วโลกปรับตัวลดลงเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นปรับ ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยในเดือน
มีนาคม 2563ปรับตัวลดลง 214.8 จุด ไม่เพียงแต่ตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ตลาดตราสารหนี้ที่มีขนาดใหญ่ก็ได้รับ
ผลกระทบเช่นกันโดยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อัตราผลตอบแทนของพันบัตรรัฐบาล(อายุ
10ปี) มีการปรับตัวลดลงอยู่ระหว่าง0.83%-1.81% (ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ของ
บริษัทอีกด้วย
ตัวอย่างของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 คือบริษัทการบินไทย
จำกัด (มหาชน) ที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายจนกลายเป็นสายการบินแห่งชาติที่ล้มละลายเป็นรายแรกของโลกในช่วง
การระบาดของของเชื้อไวรัสCovid-19 โดยก่อนการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปี พ.ศ. 2562 การบินไทย
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ประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก โดยขาดทุนสุทธิที่ 1.2 หมื่นล้านบาท นับเป็นการขาดทุนปีที่ 3 ติดต่อกัน ส่วน
ผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.17 หมื่นล้านบาทนับถึงสิ้นปี 2562 ลดลง 42.5% จากปีก่อนหน้า เมื่อเกิด
การระบาดของของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปี 2563 ทำให้การบินไทยล้มละลายโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย โดยการยื่น
ขอฟื้นฟูกิจการจะดำเนินการทั้งศาลล้มละลายไทยและศาลล้มละลายสหรัฐ พร้อมกันนี้ได้มีมติเห็นชอบให้
กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นให้ต่ำกว่า 50% และมีสภาพพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ (กรุงเทพธุรกิจ.
2563.ออนไลน์)
วัตถุประสงค์ (Purpose of the study)
1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการทดสอบแบบจำลองการล้มละลายตามแนวคิดทฤษฎีของ
Altman
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตของงานวิจัย (Scope of study)
1.ขอบเขตด้ า นประชากร ประชากรที ่ ใช้ ในการในการศึ กษาครั ้ ง นี ้ คื อบริ ษ ั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนที่มีข้อมูลงบการเงินไม่ครบถ้วนจำนวนทั้งหมด 608 บริษัท
2.ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ความล้มเหลวทางการเงิน (Z-score) ตัวแปร
อิสระได้แก่ อัตราส่วนกำไรสุทธิ (NPM) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด (Size) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT)และตัวแปรหุ่น(Dummy Variable) คือการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 (Covid)
แนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
ความล้มเหลวทางการเงิน
ความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจคือการที่ธุรกิจไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการ
อยู่รอดของธุรกิจ จีรนันท์ เข้มขันธ์ และสุรชัย จันทร์จรัส (2556) อธิบายว่า ความล้มเหลวทางการเงินคือปัญหา
ของบริษัทที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอยู่รอดและการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของธุรกิจ ความล้มเหลวทางการเงินอาจส่งผลทำให้บริษัทถูกฟ้องล้มละลายได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมากแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศได้ ความเสียหายเหล่านี้หากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะถือเป็นความเสี่ยงของแต่ละบริษัท
ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องคาดการณ์หรือพยากรณ์
เหตุการณ์ทางการเงินล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายโดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเพื่อ
วิเคราะห์ลักษณะของบริษัท
ในการศึกษาผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบตามแบบจำลองการล้มละลายของ Edward I.
Altman ซึ่งเป็นนักวิจัยคนแรกที่สร้างแบบจำลองสัญญาณเตือนภัยการล้มละลายโดยใช้เทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า
การวิเคราะห์จำแนกประเภท (Discriminant Analysis) การสร้างแบบจำลองการล้มละลาย (Z-Score Model)
ใช้ข้อมูลการเงินก่อนที่จะเกิดภาวะล้มละลายมาเป็นตัวแปรอิสระ(Independent Variables) เพื่อหาธุรกิจที่มี
ความเสี่ยงล้มละลายหรือไม่ล้มละลายซึ่งก็คือตัวแปรตาม(Dependent Variables) ภายหลัง Altman ได้พบ
ความล้มเหลวจากการใช้แบบจำลองข้างต้นจากระบบเครดิตของประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) โดย
สาเหตุนั้นอาจเกิดมาจากปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักของตั วแปรอิสระที่ใช้ เนื่องจากข้อแตกต่างเกี่ยวกับระบบบัญชี
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และระบบการบริหารงาน จึงได้พัฒนาแบบจำลอง EM - Score Model ขึ้นมาเพื่อใช้กับตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะ
และได้ศึกษาอย่างจริงจังในประเทศเม็กซิโก และอาร์เจนตินาอีกทั้งยังมีการทำวิจัยเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลจากกลุ่ม
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ โดย Emerging Market Score Model หรือ EMScore Model เป็นสมการเส้นตรงที่มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะ (Edward I.
Altman อ้างอิงใน ชยาภรณ์ มงคลเสรีชัย,2560)
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ EM-Score Model ศึกษาผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ต่อความ
ล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ต่อความล้มเหลว
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
Altman (1968) ได้สร้างแบบจำลองสัญญาณการเตือนภัย โดยใช้เทคนิคทางสถิติ ที่เรียกว่าการวิเคราะห์
จำแนกประเภท (Discriminant Analysis) กลุ่มตัวอย่างที่ ศึ กษาเป็นบริษ ัทที่ อยู่ ในอุตสาหกรรมการผลิ ต ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 66 บริษัทในช่วงปี ค.ศ.1945 ถึง1965 การสร้างแบบจำลองการล้มละลายนั้นใช้ข้อมูลงบ
การเงินก่อนที่จะเกิดภาวะล้มละลายมาเป็นตัวแปรอิสระ ส่วนตัวแปรตามคือบริษัทที่มีความเสี่ยงที่จะล้มละลาย
หรือไม่ล้มละลาย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแบบจำลองการล้มละลายZ-score Model สามารถพยากรณ์ความ
ล้มเหลวทางการเงินได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 95
Nikolas Gerantonis (2009) ได้ ต ั ้ ง ข้ อสั ง เกตุ ว ่ า แบบจำลองการล้ ม ละลาย Z-score ของ Altman
สามารถพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทในประเทศกรีซได้หรือไม่ โดยได้ศึกษาบริษัทที่ยังดำเนินการ
อยู่และบริษัทที่หยุดดำเนินการแล้ว จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศกรีช (Athens Stock Exchange)
ในช่ ว งปี พ.ศ.2545ถึ ง พ.ศ.2551 ซึ ่ ง จากการศึ กษาพบว่ าแบบจำลองการล้ ม ละลายZ-score ของ Altman
สามารถพยาการณ์ความล้มเหลวทางการเงินได้ดี เช่นเดียวกันกับ Fawad Hussain, Iqtidar Ali, Shakir Ullah
and Madad Ali (2014) ที่ศึกษาว่าแบบจำลองการล้มละลาย Z-Score สามารถพยากรณ์ความล้มเหลวทาง
การเงินของบริษัทในประเทศปากีสถาณได้หรือไม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบริษัทสิ่งทอในประเทศ
ปากีสถาน 21 บริษัท (บริษัทที่มั่นคง 12 บริษัทและบริษัทที่ล้มละลาย 9 บริษัท) ช่วงเวลาที่ศึกษาตั้งปีพ.ศ. 2543
ถึง พ.ศ.2553 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าแบบจำลองการล้มละลาย (Z-score) สามารถพยากรณ์ความล้มเหลวทาง
การเงินของบริษัทสิ่งทอในปากีสถานได้เป็นอย่างแม่นยำ
ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (2557) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของอันดับความน่าเชื่อถือกับโอกาสประสบภาวะ
ตกต่ำทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาหาเครื่องมือหรือ
แบบจำลองที่ใช้ในการพยากรณ์โอกาสในการล้มละลายหรือประสบปัญหาทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดค่าตัวแปรที่เหมาะสมและสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดหรือนำไปพยากรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า อัตราส่วนระหว่างมูลค่าเงินปันผลต่อหุ้นและราคาหุ้นสามัญในตลาดอัตราส่ว น
ระหว่างยอดขายและสินค้าคงเหลือ อัตราส่วนยอดเงินลูกหนี้การค้าและยอดขาย อัตราส่วนระหว่างส่วนของผู้ถือ
หุ้นและหนี้สินรวม สินทรัพย์รวมหักหนี้สินรวม และมูลค่ากิจการในตลาด มีอิทธิพลอย่ามีนัยสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโอกาสที่บริษัทจะประสบปัญหาทางการเงินที่ระดับความเชื่อมั้นที่ 95%
พรปวีณ์ วงศ์พร้อมสุข (2559) ศึกษาเรื่องการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับคาดการณ์โอกาสที่
จะเกิดความล้มเหลวทางการเงินล่วงหน้า 2 ปีของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินในการพยากรณ์ ผลการทดสอบพบว่ามีตัวแปรอิสระ 2 ตัวที่มี
ความสามารถในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่อัตราส่วนทุนต่อหนี้สินรวมและ
ลอการิทึมของสินทรัพย์รวม
ชยาภรณ์ มงคลเสรีชัย (2560) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลั กทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย กรณี ศึ กษากลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ เพื ่ อศึ กษาความแม่ น ยำของ
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แบบจำลองการวิเคราะห์ภาวะความล้มเหลวทางการเงินโดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินจากอัตราส่ว นทาง
การเงินสำหรับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้
เทคนิคการ วิเคราะห์จากแบบจำลอง EM Score Model ซึ่งเป็นทฤษฎีการพยากรณ์ภาวะความล้มเหลวทาง
การเงินของAltman และการวิเคราะห์แนวโน้มจากอัตราส่วนทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่าค่าคะแนนมาตรฐาน
(EM-Score) จากการคำนวณตามทฤษฎีการพยากรณ์ความล้มเหลวของAltmanบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นอยู่ในกลุ่มนี้ไม่มีความเสี่ยงต่อการภาว ะ
ล้มละลายในปีหรือสองปีข้างหน้าอย่างแน่นอน อีกทั้งเมื่อทดสอบระดับความถูกต้องจากการวิ เคราะห์ กับ
สถานะปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่าแบบจำลองการพยากรณ์
ภาวะความล้มเหลวทางการเงินของ Altman สามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 92.38
กิตติคุณ เลิศภาสนวัฒน์ (2555) ศึกษาเรื่องการประเมินแนวโน้มในการล้มละลายและการป้องกันการ
ล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai) แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองการ
ทดสอบคะแนนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่( EM-score) และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงใน
การล้มละลายกับตัวแปรชี้วัดความเสี่ยงจากสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และความเสี่ยงจากสัดส่วนของ
หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม จากการศึกษาพบว่าแบบจำลองการทดสอบคะแนนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่
(EM-Score Model) มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของหนี้สินสินต่อสินทรัพย์รวม
เอกสิทธิ์ เข้มงวด (2554) ได้ศึกษาเรื่องความแม่นยำและพัฒนาตัวแบบAltman’s EM-Score Model
สำหรับการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความแม่นยำ และพัฒนาตั วแบบ Altman’s EM-Score Model ในการพยากรณ์ความ
ล้มเหลวทางการเงิน ผลการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี 1 ปี และ 2 ปีล่วงหน้า พบว่าตัวแบบAltman’s EMScore Model มีความสามารถในการพยากรณ์สถานะของบริษัทได้ถูกต้องโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.0 และ
83.33 ตามลำดับ
วิจิต รา จำลองราษฎร์ (2557) ศึกษาเรื่องโอกาสในการล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาโอกาสในการล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีสัดส่วนของ
ความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจะล้มละลาย รองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและทรัพยากร เนื่องจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล่านี้มีมูลค่าสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมสูง
อุราภรณ์ รักมิตร (2550) ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อการเพิกถอน
และเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนปี 2550 จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนทางการเงินและการถูกเพิกถอนและเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
เพื่อพัฒนาตัวแบบในการพยากรณ์โอกาสในการถูกเพิกถอนและเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนในบริษัทที่จ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับการถูกเพิกถอนและเข้า
ข่ า ยอาจถู ก เพิ ก ถอนในปี พ.ศ.2550 ซึ ่ ง มี ค ่ า P-value เท่ า กั บ 0.006 และกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมซึ ่ ง แบ่ ง เป็ น
อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมเทตโนโลยี อุตสาหกรรมสื่อและสิงพิมพ์ มีความสัมพันธ์กับการเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนในปี 2550 มีค่าP-value เท่ากับ 0.009,0.014และ 0.010
วิมล โสธรศักดิ์ ,อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ (2562) ศึกษาปัจจัยที่กำหนดความล้มเหลวทางการเงินของ
ธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดความล้มเหลวทางการเงินของ
ธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวมและรายกลุ่มอุตสาหกรรม และเพื่อพยากรณ์ธุรกิจ
ที่จะประสบกับภาวะความล้มเหลวทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของ
ธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อัตรา
เงินเฟ้อ และปัจจัยด้านการเมือง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบทางลบต่อความล้มเหลวทางการเงิ น สำหรับ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราการว่างงาน
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ส่งผลกระทบทางบวกต่อความล้มเหลวทางการเงิน โดยสามารถพยากรณ์กลุ่มธุรกิจโดยรวมได้อย่างถูกต้อง เฉลี่ย
ร้อยละ 66.47 ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวยังคงส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจ ในแต่ละรายกลุ่ม
อุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 57 – 86 ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลกระทบมากที่สุดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
ไพรินทร์ ชลไพศาล (2557) ศึกษาสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อสร้างแบบจำลองทางสถิติที่สามารถสร้างสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่บริษัท
จะเกิดปัญหาและยังใช้แบบจำลองในการพยากรณ์โอกาสของความล้มเหลวทางธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่าจาก
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทยอัตราส่วนทางการเงินที่สามารถใช้ในการ
พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินได้แก่ อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์และ
อัตราส่วนกำไรสุทธิ ซึ่งข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่นำมาใช้มีความแม่นยำในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 95.10
อาภาพร นามเมือง (2550) ศึกษาถึงปัจจัยบ่งชี้ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถบ่งชี้ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ล่วงหน้า 1 ปี 2 ปี 3ปี ก่อนที่บริษัทจะประสบความล้มเหลวทาง จากการศึกษาพบว่าอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วน
สินทรัพย์รวมเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินล่วงหน้า 1 ปี 2 ปีและ3ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติและการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ชี้ให้เห็นว่าอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ รวม
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สามารถพยากรณ์ความล้มเหลวทาง
การเงินล่วงหน้า 1 ปี อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม สามารถบ่งชี้พยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน
ล่วงหน้า 2 ปีและอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถพยากรณ์
ความล้มเหลวทางการเงินล่วงหน้า 3 ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่าแบบจําลองการพยากรณ์ความล้มเหลวทาง การเงิน
ของ Altman’s EM-Score Model สามารถพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และจาก
การทบทวนงานวิจัยดังกล่าวพบว่ามีอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อความล้มเหลวทางการเงิน ผู้วิจัยได้สรุปได้ดังนี้
1.อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน
เท่าใดเมื่อเทียบกับยอดขาย เป็นการชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำกำไร หากอัตราส่วนกำไรสุทธิมีค่าสูงแสดงว่า
บริษัทมีความสามารถในการทำไรได้เพิ่มขึ้นจะมีผลให้ดัชนีวัติความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทเพิ่มสูง ขึ้น
โอกาสในการล้มละลายลดลง
อัตรากำไรสุทธิ =

หนีส้ ินรวม

ยอดขาย
2.อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Debt to Equity) เป็นอัตราส่วนที่เปรียบเทียบระหว่างหนี้สิน
รวมกับส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนนี้จะแสดงให้ทราบว่าเงินทุนที่ใช้ในบริษัทนั้นมาจากหนี้สินคิดเป็นอัตราส่วน
เท่าใดเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าอัตราส่วนนี้มีค่าสูงนัน้ แสดงว่าบริษทั มีการกู้ยืมเงินสูง ซึ่งบริษัทมีโอกาสที่จะ
ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ เป็นความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท ถ้าบริษัทก่อหนี้เพิ่มสูงขึน้ โอกาสในการ
ล้มละลายก็จะสูงขึ้นด้วย
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =

กำไรสุทธิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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3.มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เป็นค่าที่บอกถึงขนาดของบริษัทว่ามี
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงหากมีการเปลี่ยนแปลงของราคา ก็จะ
ส่งผลต่อตลาดหุ้นนมากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำและบริษัทที่มีขนาดใหญ่มักจะมีควา
มั่นคงสูง โอกาสการล้มละลายต่ำ
4.อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม ( Total Asset Turnover ) เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการนำสินทรัพย์รวมไปใช้ว่าบริษัทสามารถนำสินทรัพย์รวมไปใช้ได้ดีหรือไม่ หากค่าของอัตราส่วน
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมสูงแสดงว่าบริษัทสามารถนำสินทรัพย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ดี ส่งผลให้บริษัทเกิดสภาพคล่องสูง โอกาศการล้มละลายต่ำ
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม =

ยอดขาย

สินทรัพย์รวม
5.การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 เป็นตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากับ 1เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 และมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อไม่ใช่ช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19
คำถามงานวิจัย
มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้ทฤษฎีของ Altman เพื่อศึกษา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของCovid-19ที่ส่งผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
ตัวแปรตาม
•

อัตรากำไรสุทธิ (+)

•

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (-)

•

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (+)

•

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (+)

ตัวแปรอิสระ
ความล้มเหลวทางการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Z-score)

ประชากร
• การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19
(Dummy Variable) (-)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้ข้อมูลงบการเงินรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562
ถึงไตรมาสที่3 พ.ศ.2563 รวม 5 ไตรมาส ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ยกเว้น
บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนและกองทุน บริษัทจดทะเบียนที่มีข้อมูลงบการเงินไม่
ครบถ้วน) จำนวนทั้งหมด 608 บริษัท
จากการศึกษาสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดงั นี้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบจำลองการล้มละลายของ Altman หรือEM-Score Model ใน
การคำนวณค่าZ-score ซึ่งเป็นตัวแทนของความล้มเหลวทางการเงิน ดังนี้
𝑍 = 3.25 + 6.56𝑋1 + 3.26𝑋2 + 6.72𝑋3 + 1.05𝑋4
Z = ดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงิน (Z-score)
𝑋1 = อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Working Capital) ต่อสินทรัพย์รวม(Total Asset)
𝑋2 = อัตราส่วนกำไรสะสม (Retained Earning)ต่อสินทรัพย์รวม (Total Asset)
𝑋3 = (กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี)ต่อสินทรัพย์รวม
𝑋4 =มูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อหนี้สินรวม
เกณฑ์ของค่าZ-score Model มีดังนี้
Z > 2.60 หมายถึงบริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน
1.10 < Z < 2.60 หมายถึงบริษัทมีความมั่นคงแต่ควรระมัดระวัง
ค่าZ-scoreจึงเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และผู้มีส่วนได้ส่วนสีย เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจต่อไป
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวทางการเงิน โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเป็นตัวแปรอิสระ
จำนวน 4 อัตราส่วน ดังนี้ อัตราส่วนกำไรสุทธิ (NPM) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด (Size) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT)และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
(Covid)เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy variable)และมีตัวแปรตามเป็นดัชนีความล้มเหลวทางการเงิน(Z-Score)
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares :OLS) โดยมีแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
𝑍 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑁𝑃𝑀) + 𝛽2 (𝐷⁄𝐸 ) + 𝛽3 (𝑠𝑖𝑧𝑒)
+𝛽4 (𝑇𝐴𝑇) + 𝛽5 (𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 ) + 𝜀
Z = ดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงิน
𝛽0 = ค่าสัมประสิทธิของค่าคงที
𝛽1 -𝛽5 = ค่าสัมประสิทธิของตัวแปรอิสระ
NMP = อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)
D/E = อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ
(Debt to Equity)
Size = มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)
TAT = อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover)
Covid = ตัวแปรหุ่นการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 มีค่าเท่ากับ 1 ช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
Covid-19 และ มีค่าเท่ากับ 0 เมื่อไม่ใช่ช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสCovid-19
การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาคำนวนหาอัตราส่วนทางการเงิ น 4 อัตราส่วนตามแบบจำลองการล้มละลายของ Altman หรือEM-Score
Model
ขั้นตอนที่ 2 นำผลที่ได้จากการคำนวนหาอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 4 อัตราส่วน มาคำนวณหาดัชนีวัด
ความล้มเหลวทางการเงิน(Z-score)โดยใช้แบบจำลองการล้มละลายของ Altman หรือ EM-Score Model
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ขั้นตอนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression) มาทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนทางการเงินกับความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ใช้สมการดังนี้
𝑍 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑁𝑃𝑀) + 𝛽2 (𝐷⁄𝐸 ) + 𝛽3 (𝑠𝑖𝑧𝑒)
+𝛽4 (𝑇𝐴𝑇) + 𝛽5 (𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑) + 𝜀
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regressions) ในการทดสอบหาความสัมพันธ์
ระหว่าง อัตรากำไรสุทธิ (NPM) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(D/E) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Size) อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 (Covid) กับ ดัชนีวัดความล้มเหลว
ทางการเงิน (Z-score) แสดงในตารางที่ 1

จากตารางที่1.สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ R-squared มีค่าเท่ากับ 0.0492 ซึ่งสามารถอธิบายได้
ว่าตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการสามารถอธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร้อยละ 4.92 ค่า Adjust R-squared มีค่าเท่ากับ 0.04763 อธิบายได้ว่า
หลังจากปรับค่าแล้วตัวแปรอิสระยังสามารถอธิบายได้ร้อยละ 4.763
โดยตัวแปรอิสระทุกตัวมีผลต่อความล้มเหลทางการเงินแตกต่างกันดังนี้
อัตราส่วนกำไรสุทธิ( NPM) มีผลกระทบเชิงบวกต่อดัชนีความล้มเหลวทางการเงิน ณระดับนัยสำคัญ
0.05 หมายความว่าบริษัทที่มีอัตรากำไรสุทธิสูงจะมีผลให้ค่าZ-scoreสูงตามไปด้วย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/) มีผลกระทบเชิงลบต่อดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงิน ณ
ระดับนัยสำคัญที่ 0.01 หมายความว่าบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E)สูงจะมีผลให้ค่าZ-score
ลดลง
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มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Size)มีผลกระทบเชิงบวกต่อดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงิน ณ ระดับ
นัยสำคัญที่ 0.01 หมายความว่าบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง(Size)จะมีผลให้ค่าZ-score สูงตาม
ไปด้วยอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT)
มีผลกระทบเชิงบวกต่อดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงิน ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 หมายความว่าบริษัทที่มีอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT)สูงจะมีผลให้ค่าZ-score สูงตามไปด้วย
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 (Covid) มีผลกระทบเชิงลบต่อดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงิน
ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.10 หมายความว่าช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 จะส่งผลให้ค่าZscore ลดลง
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้ได้นำแบบจำลองการล้มละลาย(Z-Score Model) ของ Altman มาใช้เพื่อคำนวณหา
ดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ทำการศึกษา
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ใน
ช่วงเวลาตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562 ถึงไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2563ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1.อัตราส่วนกำไรสุทธิ (NPM) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.00053 สามารถอธิบายได้ว่า อัตราส่วนกำไรสุทธิ
(NPM) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.15662 สามารถอธิบายได้ว่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีวัดความล้มเหลวทาง
การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.มู ล ค่ า หลั กทรั พ ย์ ต ามราคาตลาด (Size) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ เท่ า กั บ 1.80396 สามารถอธิ บ ายได้ ว่า
อัตราส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Size) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีวัดความล้มเหลว
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TAT) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 2.00984 สามารถอธิบายได้ว่า
อัตราการหมุนเวีย นของสินทรัพย์รวม (TAT)มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีวัดความล้มเหลวทาง
การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนตัวแปรหุ่น ได้แก่ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 (Covid) พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
อัตรากำไรสุทธิ ( Net Profit Margin : NPM) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการทำ
กำไร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นั่นคือ บริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจะมีผลให้ดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงินของ
บริษัทเพิ่มสูงขึ้น โอกาสล้มละลายของบริษัทลดลง แต่ถ้าหากบริษัททำกำไรได้น้อยหรือขาดทุน จะทำให้บริษัทไม่
สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ทำให้ดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงินลดลง โอกาสในการล้มละลายสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพรินทร์ ชลไพรศาล (2557) ที่ศึกษาสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ กรณีศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ว่า อัตราส่วนกำไรสุทธิสามารถใช้พยากรณ์ความมั่นคงหรือ
สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยให้แก่นักลงทุนได้ ซึ่งมีความแม่นยำในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 95.10
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความเสี่ยงทางการเงินอันเกิด
จากการก่อหนี้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงิน นั่นคือเมื่อบริษัทก่อหนี้
เพิ่มขึ้น จะมีผลให้ดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงินลดลง เพราะว่าถ้าบริษัทที่มีหนี้สินสูงทำให้ความเสี่ยงทาง
การเงินของบริษัทเพิ่มขึ้น และบริษัทก็มีโอกาสล้มละลายได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภาพร นามเมือง
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(2550) ที่ศึกษาถึงปัจจัยบ่งชี้ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ว่า อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามารถบ่งชี้ความล้มเหลวทางการเงินล่วงหนี้ 1 ปี อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ
มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาด( Market Capitalization)ซึ ่ ง เป็ น ตั ว แทนของขนาดบริ ษ ั ท มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงิน นั่นคือเมื่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มสูงขึ้น
จะมีผลให้ดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงินสูงขึ้นด้วย เพราะว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง มีเงินทุนที่
แข็งแกร่งและมีโครงสร้างของบริษัทที่มั่นคง มีโอกาสล้มละลายน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุราภรณ์ รัก
มิตร(2550) ที่ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อการเพิกถอนและเข้าข่ายอาจถูก
เพิ ก ถอนปี 2550จากบริ ษ ั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยซึ ่ ง พบว่ า ขนาดของกิ จ ก ารมี
ความสัมพันธ์กับการถูกเพิกถอนและเข้าข่ายถูกเพิกถอนในปี2550
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมสุทธิ ( Total Asset Turnover : TAT) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั่นคือเมื่ออัตรา
หมุนเวียนขิงสินทรัพย์รวมสุทธิเพิ่มสูงขึ้น จะมีผลให้ดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงินสูงขึ้น เพราะถ้าอัตรา
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมมีมากแสดงว่าบริษัทสามารถนำสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปสร้างรายได้ให้กับบริษัทส่งผลให้บริษัทเกิดสภาพคล่องสูง และ
โอกาสล้มละลายน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพรินทร์ ชลไพศาล (2557)ที่ศึกษาสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่พบว่าอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมและ
อัตราส่วนกำไรสุทธิมีความแม่นยำในการพยากรณ์ร้อยละ 95.10
ส่วนการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19ที่เป็นตัวแปรหุ่นนั้น ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงิน หมายความว่า ช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ดัชนีวัดความล้มเหลวทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลง หรือบริษัทมี
โอกาสล้มละลายเพิ่มขึ้นนั่นเอง
อย่างไรก็ตามหากบริษัทต้องการลดโอกาสที่จะล้มละลายในกรณีที่เกิดวิกฤตก็สามารถทำได้โดยเพิ่ม
ความสามารถในการทำกำไร เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และลดการก่อหนี้เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน
ส่วนในมุมของนักลงทุน การเลือกลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่จะทำให้มีความเสี่ยงต่ำกว่าบริษัทขนาดเล็กที่มี
ความเสี่ยงในการล้มละลายสูงกว่าในกรณีที่เกิดวิกฤต เช่นการแร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เกิดขึ้นในปีที่
ผ่านมา
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้
การที่อัตราส่วนกำไรสุทธิ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(
Market Capitalization)และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมส่งผลต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนใตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว
เพื่อที่จะได้วางแผนแก้ไขความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และ
นักลงทุนควรพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่าน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Online Marketing Mix Factors Affecting the Decision to Buy Skincare Products
through E-commerce Websites in Mueang District, Phitsanulok Province
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บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อวิ เคราะห์ ปั จ จั ยลั กษณะประชากรศาสตร์และปั จ จั ย ส่ว นประสมทาง
การตลาดสาหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า โดยเก็บ
แบบสอบถามจากประชากรที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอาเภอเมือง
จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก จ านวน 400 คน สถิติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย ร้อยละ ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ (6Ps) ที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการตั ดสิ น ใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ บ ารุงผิ ว หน้ า แตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีค่ามากที่สุด
คาสาคัญ: 1) เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) ไวรัสโคโรนา 2019 3) โรคโควิด 19 4) ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า
5) ปัจจัยส่วนประสมการสาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Abstract
The objectives of the study are to analyze demographic characteristics and marketing
mix factors of the E-commerce websites affecting to purchasing decision of Skincare Products.
Data were collected by using questionnaires with 400 samplings from the customers who used
to purchase the products through the e-commerce websites. The statistics used for data
analysis including average, percentage, standard deviation, Independent Sample T-Test, Oneway ANOVA and Multiple Regression Analysis. The result found that the differences of
demographic characteristics; study level, job and income and promotion, the highest factor of
electronic marketing mix factors, affecting to purchasing decision of Skincare Products through
the e-commerce websites was significantly different at the statistical level of 0.05.
Keywords: 1) Electronic Commerce 2) Corona Virus 19 3) Covid-19 4) Skincare Products, 5)
Marketing Mix factors
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บทนา (Introduction)
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้คนทั่วโลกเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องการค้นคว้า
ข้อมูล การเรียนรู้ การทางาน การดาเนินธุรกิจ การทาธุรกรรม และการสื่อสาร เช่นเดียวกันกับประเทศไทย ที่
ประชากรในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานอิ นเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น และมีจานวนผู้ใช้เพิ่มสูงขึ้น จากการ
สารวจโดยสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทาการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่าง ปี
พ.ศ. 2556 – 2561 พบว่า อัตราการเติบโตของจานวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย มีอัตราการเติบโต
สูงขึ้น รวมถึงมีจานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากผลการสารวจสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของ
อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจาวันของคนไทยที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทาให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย
การดาเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมที่การค้าขายจะทาผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียว (Offline shopping) ทา
ให้การรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคเป็นไปอย่างจากัด อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าหรือทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์
และคุณค่าอย่างมาก เนื่องจากสามารถนามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินธุรกิจ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งสร้างจุดเปลี่ยนในการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเดิม มาเป็นสื่อกลางใน
การดาเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างความรู้ และสร้างการสื่อสารอย่างไร้ขีดจากัดเพิ่มมากขึ้น
และกาลังเป็นช่องทางการดาเนินธุรกิจที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถสร้างการรับรู้และสามารถเข้าถึง
กลุ่ ม ลุ กค้ า เป้ า หมายได้ อย่ า งกว้ า งขวาง หลากหลายช่ องทาง รวดเร็ว และต้ น ทุ น ต่ า เหล่ านี้ เองเป็ น เหตุ ให้
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้
มูลค่าการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
ในปี 2562 ทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เป็นผลทาให้
เศรษฐกิจโลกเดิมที่ตกต่าอยู่แล้ว กลับถดถอยลดลงจากเดิมอย่างมากจากวิกฤตนี้ นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่
ระบาด Covid-19 ยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้ใช้มาตรการปิดประเทศ ทาให้ผู้บริโภค
หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขตลาดอีคอมเมิร์ซไทยอาจพุ่งสูงถึง 220,000 ล้านบาท
โดยในปี 2563 มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นร้อยละ 35 จากปีก่อนหน้า อีกทั้งการแพร่ระบาดครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการบริโภคกลุ่มสินค้า สุขภาพและความงาม สินค้าอุป โภคบริโภคในครัวเรือน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่มสูงขึ้น
กว่ า ร้ อ ยละ 29 โดยเฉลี่ ย (กรุ ง เทพธุ ร กิ จ , 2563) ศู น ย์ วิ จั ย ข้ อ มู ล CBNData ของจี น ร่ ว มกั บ เครื่ อ งส าอาง
L’OREAL CHINA (อ้างใน ธนาคารกรุงเทพ, 2563) สารวจผู้บริโภคจานวน 1,500 ราย พบว่า ในช่วงเกิดการ
ระบาดของโควิด-19 ผู้บริโภคเกือบร้อยละ 50 ให้ความสาคัญกับการดูแลผิวเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์สาหรับดูแล
ผิวหน้ามีกาไรเพิ่มขึ้น อาทิ แผ่นมาส์กหน้า โลชั่นบารุงผิวหน้า เซรั่ม เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับดูแลผิวหน้า
โดยหลังจากการระบาดของโควิด-19 ยังสารวจพบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 58 ดูแลผิวด้วยการเพิ่มความต้านทานของ
ผิวจากสภาพแวดล้ อมภายนอก รองลงมาอีกร้อยละ 55 ดูแลผิว โดยเน้ น คุณ ค่าและประโยชน์ ส่ วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ และร้อยละ 53 ดูแลผิวโดยเน้นการปรับปรุงผิวพรรณอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ โดยมีประชากรในจังหวัดมากถึง 866,891
คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561) จึงทาให้ความต้องการสินค้าของผู้บริโภคทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค รวมไป
ถึงกลุ่มสินค้าประเภทความงามหรือผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จังหวัดพิษณุโลกมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดต่อคน (GPP per Capita) 104,175 บาท เป็นอันดับที่ 38 ของประเทศ (สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19, สถานการณ์ ภัยแล้งที่รุนแรง
ตลอดจนความล่ า ช้ า ของกระบวนการงบประมาณ จะส่ ง ผลให้ เศรษฐกิจ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลกปี 2563 มี ภ าวะ
เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งคาดว่าจะหดตัวร้อยละ -2.1 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด
อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนักจากปีก่อน (สานักงานการคลังจังหวัดพิษณุโลก,
2563) แต่ถึงอย่างไรก็ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เลือกจังหวัดพิษณุโลก ในการเข้าไปส่งเสริม
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การจัดตั้ง e-Commerce เนื่องจากศักยภาพความพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งในฐานะเมืองรองและการมีจุดเชื่อมต่อ
ด้านการคมนาคมไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้มีผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ปริมาณการค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดพิษณุโลกจึงมีปริมาณที่สูงขึ้น
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561) ดังนั้นจึงคาดว่าเศรษฐกิจในจังหวัดพิษณุโลกและในประเทศไทย
จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปได้และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบั นช่องทาง e-Commerce (Online Shopping) เป็ นช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิน ค้าที่
ได้รับความนิยมอย่างมาก ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นและยัง
มีผู้ประกอบการที่ใช้ช่องทางนี้ในการดาเนินธุรกิจ เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน เป็นเหตุให้เกิดการแข่งขันในภาคธุรกิจ
ออนไลน์ที่สูงขึ้น
ทั้งนี้จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์กลุ่มความงามหรือบารุงผิวหน้า เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ
และน่าลงทุน เนื่องจากได้รับผลกระทบน้อยและเติบโตขึ้นทุกปีเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทอื่นๆท่ามกลางวิกฤตติ
เศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก” โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาด 6Ps สาหรับ
การขายสิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce) ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจประเภท
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าในการพัฒนาสินค้าและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บการศึกษา อาชี พ และ
รายได้ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ออนไลน์ (6Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่าย การส่งเสริมการตลาด การให้บริการเฉพาะบุคคล และการรักษาความเป็นส่วนตัว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่ อเสนอแนะแนวทางให้ ผู้ป ระกอบธุรกิจ ที่ เกี่ยวข้องหรือผู้ ที่ส นใจในงานวิจัย น าไปปรับ ใช้ และ
กาหนดนโยบายทางการตลาดกับธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการศึกษาวิจัยได้ใช้ระเบียบวิ ธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ
20 ปี ขึ้ น ไป ซึ่ ง อาศั ย อยู่ ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก โดยวิ ธี เลื อ กตั ว อย่ า งแบบตามความสะดวก
(Convenience Sampling) และไม่อาศัยความน่าจะเป็น เพื่อหากลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ราย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก กระทรวงพาณิ ช ย์ (อ้ า งใน อรุ โ ณทั ย ปั ญ ญา, 2562) ระบุ ว่ า พาณิ ช ย์
อิ เล็ กทรอนิ กส์ หมายถึง การด าเนิ น ธุ รกิจ ทุ กรูป แบบ ที่ เกี่ ย วข้องกั บ การซื้ อขายสิ น ค้ าและบริการผ่ า น และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เจริญศักดิ์ รัตนวราห (2554) กล่าวว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce ย่อมากจาก Electronic
Commerce) คือ การด าเนิ น ธุ รกิจ ต่า งๆ ไม่ ว่าจะเป็ น การผลิต การขาย การตลาด การช าระเงิน การขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโทรศัพท์ วิทยุ โทรสาร เป็นต้น ซึ่งทาได้หลากหลายรูปแบบ ข้อความ
ภาพ และเสียง
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทาธุรกรรมรูปแบบต่าง ๆ
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ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทาการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ขายและผู้บริโภค เป็นการทาข้อ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการ และผู้บริโภคต้องการผ่านการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า
พลอยลดา ประสงค์ผล (2555) พบว่า ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า คือ เครื่องสาอางไม่ได้ใช้สาหรับแต่งสีผิว
แต่ ใช้ส าหรับ การท าความสะอาด บ ารุงผิ วหน้ าหรือใช้เพื่ อป้ องกัน ผิวหน้ าไม่ ให้ เกิดอั น ตรายจากสิ่งแวดล้ อม
เครื่องสาอางประเภทนี้ ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้า รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสาอาง มีลักษณะเป็น ครีม โลชั่น เจล
ผง น้ามัน โฟม น้า หรือก้อน เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าบารุงผิวหน้า ใช้สมานและบารุงรักษาผิวของใบหน้า เครื่องสาอางพอกหน้า รวมไป
ถึงผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด มีลักษณะเป็น ครีม โลชั่น เจล ผง แผ่น หรือโคลน เป็นต้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ระบุว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทา
การค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ และการประเมินผลสินค้าหรือบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของ
เขา หรือเป็นขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์ การซื้อ การใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค
ภาวิ ณี กาญจนาภา (2554) ระบุ ว่ า พฤติ ก รรมผู้ บ ริโภค คื อ กระบวนการในการจั ด หาให้ ได้ ม าซึ่ ง
ผลิ ตภั ณ ฑ์ หรือบริการ การบริโภคผลิต ภัณ ฑ์ หรือบริการ และรวมถึงพฤติกรรมที่ เกิด ขึ้น ภายหลั งจ ากการใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
วิชิต อู่อ้น (2557) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์การ
และกระบวนการที่ผู้บริโภคใช้ในการเลือกคานึงถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์ บริการ ประสบการณ์หรือ
แนวคิด เพื่ อสนองความต้องการและผลที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการตัดสิน ใจของผู้บริโภคและสังคมพฤติกรรม
ผู้บริโภค เป็นการรวมหลักการของจิตวิทยาสังคมวิทยามานุษยวิทยาสังคมและเศรษฐศาสตร์เพื่อศึกษาและทา
ความเข้าใจต่อกระบวนการการตัดสินของผู้บริโภค ทั้งรูปแบบบุคคลและกลุ่มบุคคลพฤติกรรมผู้บริโภคขอบุคคล
อาทิ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และตัวแปรด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคพฤติกรรม
ผู้บริโภคโดยทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคล เช่นครอบครัว เพื่อน คนรัก คู่สมรส
บุคคลอ้างอิง และสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) พฤติกรรมของ
ผู้ บ ริ โภค หมายถึ ง การแสดงออกหรือ การตอบสนองของแต่ ล ะบุ ค คลกั บ การใช้ สิ น ค้ า และบริ ก ารรวมทั้ ง
กระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก
Kotler (2009) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะ
ความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บ ริโภค สามารถท าได้โดยการตั้ งคาถาม 6Ws และ 1H
อธิบายได้ดังนี้ 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) 2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does
the consumer buy?) 3. ท าไมผู้ บ ริโภคจึ งซื้ อ (Why does the consumer buy?) 4. ใครมีส่ ว นร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Who Participates in the buying) 5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (Who does the consumer buy?) 6.
ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) 7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer
buy? ซึ่ งคาตอบที่ ได้ จ ะช่ วยให้ นั กการตลาดสามารถจั ด กลยุ ท ธ์ ของการตลาด (Marketing strategies) เพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมต่อไป
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทราบถึงความต้องการ
หรือปัญหาเฉพาะตน จึงใช้กระบวนการคิดค้นหา วิเคราะห์ และตั ดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือปัญหานั้นๆได้อย่างตรงจุด จากนั้นผู้บริโภคก็ใช้กระบวนการประเมินผลความพึง
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พอใจหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการ หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ก็จะ
กลับมาซื้ออีกครั้ง อีกทั้งแนะนาแก่ผู้บริโภครายใหม่ให้รู้จักและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นในที่สุด
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
Kotler (2000, p.176-178) ได้ กล่าวว่าการตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายในประกอบด้วย
แรงจูงใจการรับ รู้การเรี ยนรู้และทั ศนคติ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการและตระหนักว่ามีสิ นค้าให้ เลือก
จานวนมากกิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ขายให้มาและขั้น
สุดท้าย คือ การประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น
เสรี วงษ์มณฑา (2550) พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อว่า ในการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งนั้น
จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุ ดเริ่ม ต้น ไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ ใช้สิน ค้าหรือบริการนั้น แล้ว ซึ่งสามารถ
พิจาณาเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ การมองเห็นปัญหา การแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ และทัศนคติหลังการซื้อ
ถึงแม้ว่าผู้บ ริโภคจะมีความแตกต่ างกัน แต่ ผู้บ ริโภคจะมีรูป แบบการตั ดสิน ใจที่ เหมื อนกัน ซึ่งแนวคิ ด
เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภคแบ่งไว้ออกเป็น 5 ขั้นตอน ที่เป็นการอธิบายลาดับขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภคตั้งแต่การรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา การแสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า
การประเมินทางเลือกต่างๆ การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผู้บริโภค
จะรับรู้ถึงความจาเป็นและความต้องการในสินค้า อีกทั้งจะตระหนักถึงปัญหา หรือการบริการที่สามารถแก้ปัญหา
นั้นๆ ซึ่งเกิดจากความจาเป็นของผู้บริโภค ซึ่งการับรู้ความต้องการและปัญหามีสาเหตุมาจาก
1.1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) สิ่งเร้าที่เกิดจากความต้องการหรือความขาดแคลน
ของร่างกาย เช่น ความรู้สึกหิว กระหายน้า เป็นต้น
1.2) สิ่ ง กระตุ้ น ภายนอก (External Stimuli) เกิ ด จากการกระตุ้ น ของส่ ว นประสมทาง
การตลาด (4 P's) การรับรู้จากภายนอกทาให้เกิดความต้องการภายใน เช่น ได้กลิ่นขนม จึงรู้สึกหิว เป็นต้น
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบความต้องการ หรือความจาเป็นใน
สินค้าหรือบริการแล้วผู้บริโภคก็จะทาการค้นหาข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้มามีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น
ข้อมูลได้มาจากประสบการณ์ ของบุ คคล สื่อสิ่งพิ มพ์ต่างๆ โฆษณาและอินเทอร์เน็ต เป็นต้ น ซึ่งข้อมูลต่างๆที่
ผู้บริโภคได้ทาการค้นคว้านั้นจะนาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการในขั้นต่อไป
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสิน ใจ
แล้ว ผู้บริโภคจึงพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆจากข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยกาหนดทางเลือกขึ้นมาแล้ว
นามาเปรียบเทียบเพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
4. ขั้ นตั ดสิ นใจซื้อสินค้า (Purchase Decision) ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ สาคัญ ในกระบวนการซื้ อ
อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ผู้บริโภคกระทาการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริ การ โดยในขั้นการตัดสินใจซื้อนี้
ผู้บริโภคจะสร้างรูปแบบความชอบในระหว่างตราสินค้าต่างๆที่มีอยู่ในทางเลือกเดียวกัน นอกจากนี้ผู้บริโภคอาจ
สร้างรูปแบบความตั้งใจในการซื้อไว้ที่ตราสินค้าที่ชอบมากที่สุด แต่อาจมี 2 ปัจจัย ที่เข้ามาสอดแทรกความตั้งใจ
และการตัดสินใจในการซื้อ
ปัจจัยแรก คือ ทัศนคติของผู้อื่น ทัศนคติของผู้อื่นจะมีผลต่อทางเลือกที่ชอบมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงของทัศนคติในแง่ลบของผู้อื่นที่มีต่อทางเลือกที่พอใจของผู้บริโภคและแรงจูงใจของผู้บริโภคที่จะ
คล้อยตามความต้องการของผู้อื่น
ปั จ จั ย ที่ ส อง คื อ ปั จ จั ย ด้ า นสถานการณ์ ที่ ไม่ ได้ ค าดการณ์ ไว้ ล่ ว งหน้ า อาจเป็ น ตั ว ท าให้ เกิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในการตั้งใจซื้อได้ โดยการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เลื่อนกาหนด หรือหลีกเลี่ยงการ
ตัดสินใจซื้อจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจานวนความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ จะมีความ
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หลากหลายไปตามจานวนเงินที่จ่ายไป จานวนความไม่แน่นอนของคุณสมบัติและปริมาณการซื้อ และระดับความ
มั่นใจของผู้บริโภค
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) เป็นขั้นที่บ่งบอกว่าลูกค้ามีความรู้สึกพึง
พอใจหรือไม่หลังจากที่ได้ซื้อสินค้าหรือบริ การนั้น โดยหลังจากที่ลูกค้าได้ทาการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไป
แล้วนั้น นักการตลาดจะต้องทาการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งผู้บริโภคจะรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้รับ
ประสบการณ์จากการใช้ หรือทดลองสินค้าและบริการ แล้วพบว่าได้รับคุณค่าตามความคาดหวังของลูกค้ า หรือ
สูงกว่า นาไปสู่การซื้อ หรือการใช้บริการซ้า หรือยิ่งไปกว่านั้นอาจบอกต่อ ในทางกลับกัน หากลูกค้าได้รับคุณค่า
จากสินค้า หรือบริการต่ากว่าความคาดหวังย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจ อาจนาไปสู่การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น
หรือมีโอกาสอาจบอกต่อในเชิงลบของสินค้าและบริการในวงกว้าง ทั้งนี้ จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภคเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการต่างๆ ในการวาง กลยุทธ์การขายสินค้าให้ประสบความสาเร็จได้
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การตัดสินใจซื้อนั้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งทุกขั้นตอนล้วนมีความสัมพันธ์กัน อีกทั้ง
รูป แบบของกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้าหรือเลื อกใช้บ ริการของแต่ ละบุ คคลมี ความแตกต่ างกัน ทั้ งเรื่อง
พฤติกรรมของผู้บริโภค ทัศนคติ สิ่งกระตุ้น สภาพแวดล้อม
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดออนไลน์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing Mix) กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ
อยุธยา (2549 อ้างใน นิลุบล ราหุรักษ์ และ จอมใจ แซมเพชร,2559) ให้คาอธิบายว่า ส่วนประสมการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing Mix) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)และการให้บริการ
ส่วนบุคคล (Personalization) โดยแต่ละส่วนนั้นมีความเกี่ยวพันและความเท่าเทียมกัน มีความสาคัญอย่างยิ่งใน
การดาเนินธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เสนอแก่ตลาดเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าและต้อง
สร้า งคุ ณ ค่ าให้ เกิด ขึ้น แบ่ งการพิ จ ารณาอกได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ สิ น ค้ าที่ ส ามารถจั บ ต้ องได้ (Physical
Goods) สินค้าดิจิตอล (Digital Goods) และบริการ (Services)
2. ราคา (Price) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงเวลา
ความพยายามในการใช้ความคิด และการก่อพฤติกรรม ซึ่งต้องจ่ายพร้อมราคาสินค้าที่เป็นตัวเงิน ดังนั้นราคาจึงมี
บทบาทในการกาหนดว่าลูกค้าจะซื้อผลิตภัณ ฑ์ หรือไม่ รวมทั้ งมีอิท ธิพ ลต่อความสามารถในการท ากาไรของ
ผลิตภัณฑ์ด้วย
3. ช่ องทางการจั ด จ าหน่า ย (Place) คือ กระบวนการท างานที่ ท าให้ สิ น ค้าหรือบริการไปสู่ ต ลาด
เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามที่ต้องการ โดยต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ และทาเลที่ตั้ง
เพื่อให้อยู่ในพื้นที่ที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เมื่อเทคโนโลยีเจริญขึ้น การส่งสินค้าและบริการจึงสะดวกขึ้นสาหรับผู้ ผลิต
และผู้บริโภค ช่องทางการจัดจาหน่ายจึงมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารการตลาดเพื่อให้แน่ใจว่า ตลาดกลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจและรับรู้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขายการส่งเสริมการตลาด จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าทาตามในสิ่งที่เราคาดหวัง
ได้แก่ การรู้จักและตระหนักถึงตัวสินค้าหรือบริการ เกิดความต้องการใช้และตัดสินใจซื้อและซื้อมากขึ้น โดยอาศัย
เครื่องมือที่แตกต่างกัน เช่น โฆษณาด้วยแบนเนอร์ (ป้ายโฆษณา) โฆษณาผ่านทางอีเมล โฆษณาด้วยการเสีย
ค่าใช้จ่ายกับเว็บไซต์ โฆษณาด้วยระบบสมาชิก แนะนาสมาชิ ก โฆษณาด้วยการแลกลิงค์กับเว็บไซต์อื่น โฆษณา
บนเครื่องมือค้นหา (Search Engine) เป็นต้น
5. การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) คือ นโยบายที่ผู้ประกอบการหรือองค์กรต่างๆ ได้ประกาศให้
สาธารณชนได้ทราบว่าตนจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ไปในทางใดบ้างผู้ประกอบการควรกาหนด
นโยบาย เพื่ อสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ย วกับ การรักษาความเป็ น ส่วนตั ว (Privacy) เช่น ที่ อยู่
หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น
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6. การให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) คือกระบวนการนาเสนอเนื้อหาหรือบริการสินค้า
โดยพิ จ ารณาจากลั ก ษณะพฤติ ก รรมของผู้ ใช้ บ ริ ก าร ควรเป็ น ลั ก ษณะการบริ ก าร แบบโต้ ต อบร่ ว มกั น
(Interactive) ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคลเรียกว่าการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to
One Marketing) เพื่อนาเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกค้าอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสร้างความเป็นกันเองและ
ความประทับใจ
โดยสรุปจะเห็นได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (6Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์
จะต้องตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาที่ผู้บริโภคเผชิญ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และตัดสินใจ
ซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการในที่สุด ต่อมาด้านราคา เป็นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับต้นทุนเพื่อทากาไรให้องค์กร
และต้องเหมาะสมกับความเป็นจริงจากคุณภาพของสินค้าและแจ้งรายละเอียดการจัดส่งที่ชัดเจน ด้านช่องการจัด
จาหน่ายควรมีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย และการส่งสินค้าและบริการต้องสามารถ
อานวยความสะดวกสาหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค ด้านส่งเสริมการขาย ต้องมีการสื่อสารหรือถ่ายทอดสิ่งที่ผู้ขาย
สินค้าหรือองค์กรต้องการนาเสนอขายแก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค และเพื่อให้
ผู้บริโภคเกิด ความเข้าใจและรับ รู้ถึงคุณ ค่าของสิ่งที่เ สนอขายการส่งเสริม การตลาด ด้ านการรักษาความเป็ น
ส่ว นตั ว ผู้ ขายจะต้ องเก็บ รักษาข้อมู ล ของลู กค้าไว้ อย่ างดี ไม่ ส ามารถน าไปเผยแพร่ได้ เว็บ ไซต์ จึ งต้ องมี การ
ออกแบบหรือสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความรู้สึกปลอดภัยใน
ข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้บริโภค ด้านสุดท้าย คือ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล เป็นการให้บริการแบบเน้นรายคนหรือ
เจาะจงเฉพาะบุคคล เพื่อเพื่อนาเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกค้า อานวยความสะดวกให้กับลูกค้าและสร้างความเป็นกันเอง
และความเกิดประทับใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ, สถานภาพ, อายุและรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่มีเพียง
ระดับการศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (emarketplace) เนื่ องจากผู้ บ ริโภคที่ มี ระดั บ การศึ กษาที่ แตกต่ างกั น จะมี ค วามคิ ด แนวทางการตั ด สิ น ใจแนว
ทางการดาเนินชีวิตและความคาดหวังแตกต่างกันออกไป โดยพบว่าค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีระดับสูงกว่าผู้บริโภคกลุ่ม ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีจะมีความรู้ ความคุ้นเคยในการซื้อสินค้า
ออนไลน์มากกว่า
ชิสา โชติลดาคีติกา (2559) พบว่า การตลาดผ่านสังคมออนไลน์และทัศนคติส่งผลต่อการการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Products) ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ด้วยวิธีการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุมชนออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบบ
เฉพาะบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบั นมักหาข้อมูลและเปรียบเทียบสินค้าก่อน
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังเลือกชมสินค้าที่มีรูปภาพหรือเนื้อหาสะดุดตาน่าสนใจมากกว่า
การอ่านข้อความยาวๆ และจดจาสินค้าได้โดยง่าย
พิ ม พจีส์ ณ เชี ย งใหม่ และ บุ ญ ญรัต น์ สั ม พั น ธ์วั ฒ นชั ย (2561) พบว่า ปั จจั ย ด้ านส่ ว นประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทางออนไลน์ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยเรียงลาดับจากค่ามากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการตลาด (β = 0.299) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(β = 0.149) ด้ านราคา (β = 0.144) และด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ (β = 0.070) ตามล าดั บ เนื่ องจากเครื่องส าอาง
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เคาน์เตอร์แบรนด์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีอยู่แล้ว จึงได้รับการยอมรับและได้รับความจงรักภักดีต่อสินค้าจาก
ผู้บริโภคที่ใช้อยู่เป็นประจา จากการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมจาก
ช่องทางการจัดจาหน่ายทางออนไลน์ต่างๆ ที่หลากหลาย และเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นทางออนไลน์ต่างๆ มักจะมี
โปรโมชั่นส่วนลดราคาจานวนมาก และง่ายต่อการนามาใช้
ธิคณา ศรีบุญนาค และอุมาพร พงษ์สัตยา (2562) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ที่แตกต่างกัน โดยกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสาอางเกาหลีของกลุ่มอายุ 21 - 30 ปี มีระดับสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มนี้ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นหลัก อีกทั้งผู้บริโ ภคกลุ่มนี้ตัดสินใจซื้อด้วย
ตัวเอง และชื่นชอบการซื้อเครื่องสาอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ในระดับมาก โดย
เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการให้บริการแบบเจาะจง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัว ด้านการจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
กิตติวัฒน์ จิตรวัตร (2559) พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ คุณภาพการบริการชอปปิ้ง
ออนไลน์ และคุณภาพเว็บไซต์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
เรียงลาดับ จากน้อยไปมาก โดยคุณ ภาพเว็บ ไซต์มีผลมากที่สุด เนื่องจากเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ลาซาด้ามีการออกแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภค มีความสะดวกความปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน
นอกจากนี้คุณภาพบริการ เนื่องจากมีการให้บริการอย่างมืออาชีพ และปัจจัยลาดับสุดท้ายที่ คือ แรงจูงใจในการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าในร้านค้าออนไลน์มีความหลากหลาย ทั้งในด้านของราคาและ
ฟังค์ชั่นของตัวสินค้า และร้านค้าออนไลน์มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
นิลุบล ราหุรักษ์ และ จอมใจ แซมเพชร (2559) พบว่า ข้อมูลส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและมีผลต่อการการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบออนไลน์ในส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
คือ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุดในด้านนี้ คือ การรับรอง
การไม่เผยแพร่ข้อมูลรายชื่อ เลขที่บัญชี ที่อยู่ เป็นต้น
พิริณ ฎา หลวงเทพ และ ประสพชัย พสุนนท์ (2557) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ผู้ที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อสินค้าและบริการผ่านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ให้ความสาคัญกับ ความหลากหลาย
ของสินค้ามากที่สุด, ด้านราคา ผู้ที่เคยซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ให้ความสาคัญกับการเก็บเงินตามจานวนจริง
มากที่สุด ในขณะที่ผู้ที่ไม่เคยซื้อสินค้าและบริการผ่านธุรกิจออนไลน์ให้ความสาคัญกับความหลากหลายของระดับ
ราคา, ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ที่เคยซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ให้ความสาคัญกับความสะดวกในขั้นตอน
การสั่งซื้อมากที่สุด ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ให้ความสาคัญกับความสะดวกในขั้นตอนการ
สั่งซื้อมากที่สุด ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านธุรกิจออนไลน์ให้ความสาคัญกับรูปแบบการชาระค่าสินค้าที่สะดวกและรวดเร็วมากที่สุด , ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด ผู้ ที่ เคยซื้ อ และไม่ เคยซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารออนไลน์ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การโฆษณาบน
อินเทอร์เน็ตที่น่าสนใจช่วยกระตุ้นการตัดสินใจมากที่สุด , ด้านบุคคล ผู้ที่เคยซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ให้
ความสาคัญกับความสวยงามของเว็บไซต์ ใช้งานง่ายมากที่สุด ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยซื้อสินค้าและบริการผ่านธุรกิจ
ออนไลน์ให้ความสาคัญกับความแปลกใหม่ในการออกแบบเว็บไซต์มากที่สุด และด้านกระบวนการ ผู้ที่เคยซื้อ
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สินค้าและบริการออนไลน์ให้ความสาคัญกับความรวดเร็วในการตอบคาถามลูกค้ามากที่สุด ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยซื้อ
สินค้าและบริการออนไลน์ให้ความสาคัญกับความถูกต้องในกระบวนการให้บริการมากที่สุด
ดร. อารีรัตน์ ปานศุภวัชร, ดร. ประวีณ ปานศุภวัชร และญาดา สามารถ (2563) พบว่า การสื่อสารทาง
การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความน่าสนใจ และปัจเจกบุคคล ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความผูกพันของลูกค้า
ปวริศา จันทร์อุดม และ จรัญญา ปานเจริญ (2562) พบว่า ผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีเพศแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแห่งความสาเร็จในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการณ์ออนไลน์ที่เป็น
เพศหญิงให้ความสาคัญด้ านความจงรักภักดี ด้านความไว้วางใจ และด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค มากกว่า
ผู้ประกอบการเพศชาย ยิ่งไปกว่านั้นผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีประเภทธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
แห่งความสาเร็จในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน 2 ด้าน คือด้านชื่ อเสียง และด้าน
ความพึงพอใจ โดยผู้ประกอบการออนไลน์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ให้ความสาคัญกับปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ด้านชื่อเสียง และด้านความพึงพอใจ ในการประกอบธุรกิจมากกว่าประเภทธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจเครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมลดน้าหนัก
สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่ใช้บริการ และ
ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ที่แตกต่างกัน
ธนทัศน์ ธนีสันต์ และ อภิเทพ แซ่โค้ว (2559) พบว่า ผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ อายุ
สถานภาพ และรายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความคาดหวั ง ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ 9 ด้าน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การติดต่อสื่อสาร ความปลอดภัย การตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ความสามารถของผู้ให้บริการ การเข้าถึงข้อมูล การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว ความเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ
และการสร้างสิ่งที่จับต้องได้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ
ระดับ รายได้ต่ อเดื อนที่ แตกต่างกัน มีระดับการรับ รู้ต่ อคุณ ภาพการให้บ ริการในธุร กิจพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกัน
ธีรศักดิ์ พลพันธ์(2561) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอายุ ระดับการศึกษา และกลุ่มอาชีพที่
แตกต่างกันทาให้พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสาหรับผู้ชายผ่านร้านค้าออนไลน์มีความแตกต่างกัน
โดยผู้บริโภคช่วงอายุ 25-29 ปี มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าผ่านร้านค้าออนไลน์สูงกว่าช่วงอายุ
35 ปี กลุ่ม การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีเลือกซื้อผลิต ภัณ ฑ์ดู แลผิวหน้ าผ่านร้านค้าออนไลน์สูงกว่ากลุ่ม ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อีกทั้งกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท เอกชนเลือกซื้อผลิตภั ณฑ์ดูแลผิวหน้าผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ สูงกว่ากลุ่มข้าราชการ อย่างไรก็ต ามปัจจั ยส่วนบุคคลด้านรายได้และสถานภาพไม่ ส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสาหรับผู้ชายผ่านร้านค้าออนไลน์
อาทิตย์ ว่องไวตระการ (2560) พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านร้านค้าออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรับรู้
ประโยชน์ต่อการใช้งานปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรับรู้ว่าง่ายต่อการ
ใช้งาน และปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง ตามลาดับ
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วิวัฒณ์ ขันธเขตต์ และสิงหะ ฉวีสุข (2562) พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีการยอมรับการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มผู้บริโภคที่มี
อายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มีการยอมรับระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากกว่ากลุ่มที่มีอายุ 31-45 ปี เนื่องจาก
ความแตกต่ า งทางความคิด และทั ศนคติ ของกลุ่ ม อายุ 21- 30 ปี เป็ น กลุ่ ม เจเนอเรชั่ น วาย ซึ่ ง จะยอมรับ
เทคโนโลยี ใหม่ ได้ ดี ยิ่ งไปกว่า นั้ น กลุ่ ม การศึก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรีขึ้น ไปมี การยอมรับ ระบบการช าระเงิ น
อิเล็ กทรอนิ กส์ น้ อยกว่า กลุ่ ม ที่ มี การศึกษาต่ ากว่าปริญ ญาตรี นอกจากนี้ ผู้ บ ริโภคที่ ป ระกอบอาชี พ พนั กงาน
บริษัทเอกชนมีการยอมรับระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด และกลุ่มที่มีระดับรายได้น้อยกว่า 15,000
บาท มี การยอมรับ ระบบการช าระเงิน อิ เล็ กทรอนิ กส์ม ากกว่า กลุ่ ม ที่ มี รายได้ 15,001-25,000บาท, 25,00135,000 บาท, 35,001-45,000 บาท และ 45,001 บาทขึ้นไป
จากการทบทวนวรรณกรรมทาให้เกิดแนวความคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 และตั้งสมมติฐานของการ
วิจัยดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า
ผ่านเว็บไซต์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการ (Methods)
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุง
ผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประชากร (Population) คือ กลุ่มประชากรที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและเคยซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่าน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในงานวิ จั ย ในครั้งนี้ คื อ ผู้ ที่ เคยซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ารุง ผิ วหน้ าผ่ า นเว็ บ ไซต์ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธี
เลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงได้
กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของคอแครน W.G.Cochran (1953) ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ได้ผลตั้งแต่ 0.84 – 0.86 จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 400 คน
3. การสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้มีการใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่อาศัย
อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) และไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น โดยเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เข้าเงื่อนไขตรงตามความ
ต้องการ ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ การใช้ อิน เทอร์เน็ ต และเคยซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ารุงผิ ว หน้ าผ่ าน ช่ อ งทาง
ออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถาม ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ ตั้งแต่ 0.33 ถึง 1.00 ถือ
ว่าเหมาะสมในการวัดค่าตัวแปรที่ผู้วิจัยจะศึกษา โดยสามารถนาข้อคาถามนี้มาใช้ได้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ทาการ
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ความเข้าใจในข้อคาถามง่ายขึ้นและมีความชัดเจน โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เลือกคาตอบจากตัวเลือกเพียง 1 คาตอบ
ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 6Ps ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) จานวน 5 ด้าน
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple choices question) โดยให้เลือกคาตอบ
จากตัวเลือกเพียง 1 คาตอบ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 2 ลักษณะ คือ
4.1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ทั้ง
หน่วยงานรัฐ และเอกชน ได้แก่ บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย หนังสือ วารสารต่างๆ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และรายางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400
ชุด ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563
4.3. เมื่ อผู้ วิจั ย เก็บ รวบรวมข้อมู ล แบบสอบถามได้ ทั้ งหมด แล้ วท าการตรวจสอบความถูกต้ องของ
แบบสอบถาม เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล หลังจากรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่างครบถ้วนแล้วทางผู้วิจัยได้
เลือกใช้วิธีการประมวลผลผ่านวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 6Ps ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) โดยการวิ เคราะห์ ค่ า Independent Sample t-test ค่ า ความแปรปรวนทางเดี ย ว
(One-way ANOVA) และการวิ เคราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variable) ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด 6Ps
สาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผลการศึกษา (Results)
การศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พ าณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษ ณุ โลก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถสรุป ได้ดังนี้
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 286 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.50 มีอายุ 20-29 ปี จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 สถานภาพโสด จานวน 256 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80 ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รายได้ตั้งแต่ 15,000-24,999 บาท จานวน 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.00
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์สาหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์
(e-Commerce) 6Ps ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ารุ ง ผิ ว หน้ า โดยรวมอยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ย ( = 3.86, S.D.=0.84) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 3.69, S.D .= 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เว็บไซต์พ าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีสินค้าหลากหลายจะยิ่งทาให้ฉันอยากซื้อสินค้า อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ( = 4.00, S.D. = 0.72)
ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 3.91, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ราคาของผลิตภัณ ฑ์ บารุงผิวหน้าที่ซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความ
หลากหลายตามความต้องการ จะทาให้ต้องการซื้อสินค้ามากขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 3.99, S.D. = 0.81)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 3.89, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ยิ่งเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วและตรง
เวลาจะยิ่งทาให้ฉันต้องการซื้อสินค้ามากขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 4.06, S.D. = 0.79)
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 4.14, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ยิ่งเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการใช้ CODE ส่วนลดราคาหรือสิทธิพิเศษ
สาหรับการซื้อครั้งแรก จะยิ่งทาให้ฉันต้องการซื้อสินค้า อยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 4.27, S.D. = 0.68)
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ด้านการให้บริการเฉพาะบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 3.80, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ยิ่งเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถในการตอบลูกค้า
อย่างรวดเร็ว และให้ข้อมูลหรือรายละเอียดอย่างชัดเจน จะยิ่งทาให้ต้องการซื้อสินค้ามากขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วย
( = 4.04, S.D.= 0.76)
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 3.72, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณา
เป็น รายข้อพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ยิ่งเว็บ ไซต์พ าณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการชี้แจงนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ จะยิ่งทาให้ฉันต้องการซื้อสินค้ามากขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วย ( =
3.97,S.D. = 0.84)
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภั ณ ฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พ าณิ ชย์อิเล็ กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ( = 3.89, S.D. = 0.92) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการรับรู้ถึงปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 3.58, S.D .= 0.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าที่ขายในร้านค้าปลีกทั่วไปหรือเคาท์เตอร์แบรนด์ในห้างสรรพสินค้ามีราคาสูง อยู่ในระดับ
เห็นด้วย ( = 3.66, S.D. = 0.95)
ด้านการหาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 3.99, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มักหาข้อมูลสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า โดยการอ่านรีวิวสินค้าผ่านเว็บไซต์
ต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าเสมอ อยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 4.04, S.D. = 0.83)
ด้านการประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 3.96, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่าน
จะเลือกแบรนด์ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าที่รู้จักและมีชื่อเสียง อยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 4.01, S.D. = 0.86)
ด้านการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 4.03, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก
ช่องทางการชาระเงินมีหลากหลายรูปแบบ โดยท่านสามารถเลือกชาระเงินได้ตามความสะดวกของท่าน อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ( = 4.16, S.D.= 0.77)
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 3.89, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หากร้านค้ามี
ประกันการเปลี่ยนสินค้าคืนได้ หากสินค้าเกิดความชารุดหรือมีตาหนิ อยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 4.09, S.D.=
0.87)
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้เว็บ ไซต์ส าหรับ วางขายสิน ค้า เช่น Lazada, Shopee เป็ นช่ องทางในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ามากที่สุดถึง จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
คือ โทรศั พ ท์มื อถือสมาร์ทโฟน จานวน 191 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.80 ช่ วงเวลาในการเลือกซื้อ คือ 18.00 –
20.59 น. จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ความถี่ในการซื้อ คือ 1-2 ครั้ง/เดือน จานวน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 ค่าใช้จ่ายในการซื้อ คือ ราคาไม่เกิน 500 บาท จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 ชาระเงิน
ผ่านช่องทาง e-Banking จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และเหตุผลที่ทาให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ กระบวนการซื้อสินค้าง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis)
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า จาแนกตามเพศ อายุ และสถานภาพโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในทางตรงกันข้ามปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการรับรู้ถึงปัญหา การหาข้อมูล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ความสาคัญกับ
กระบวนการพฤติกรรมการซื้อ 5 ด้าน มากกว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี นอกจากนี้ปัจจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ เมื่ อจาแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือกและด้านการตัดสินใจ
ซื้อข้อมูล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มากที่สุด และลาดับสุดท้าย คือ ด้านพฤติกรรมหลัง
การซื้ อ แตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 โดยส่ ว นใหญ่ นั ก เรีย น/นั กศึ กษา และพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการซื้อทั้ง 5 ด้านมากกว่าอาชีพอื่น
ท้ายที่สุดปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าผ่าน
เว็บไซต์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามรายได้ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการหาข้อมูล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มากที่สุด ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการซื้อ และลาดับสุดท้าย คือ ด้านการประเมินทางเลือก
โดยส่ ว นใหญ่ ผู้ ที่ มี ร ายได้ ตั้ ง แต่ ต่ ากว่ า 15,000 บาท 25,000-34,999 บาท และ 35,000 บาทขึ้ น ไปให้
ความสาคัญกับพฤติกรรมการซื้อ 4 ด้านข้างต้นมากกว่าผู้ที่มีรายได้จานวนอื่น อย่างไรก็ตามด้านการตัดสินใจซื้อ
และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์
บ ารุง ผิ ว หน้ า ผ่ า นเว็บ ไซต์ ท างพาณิ ช ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการรับรู้ถึงปัญหามากที่สุด คือ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.319) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการเฉพาะ
บุคคล (β = 0.152) และลาดับสุดท้าย คือ ด้านการจัดจาหน่าย (β = 0.124) ส่วนด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ที่ส่งผลต่อกระบวนการหาข้อมูล โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการหาข้อมูลมาก
ที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (β = 0.251) รองลงมา คือ ด้านการจัดจาหน่าย (β = 0.165) และลาดับ
สุดท้าย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.143) ส่วนด้านราคา ด้านการให้บริการเฉพาะบุคคล และด้านการรักษาความ
เป็นส่วนตัวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ที่ส่งผลต่อกระบวนการประเมินทางเลือก โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ประเมินทางเลือกมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (β = 0.221) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการเฉพาะ
บุคคล (β = 0.168) ลาดับถัดลงมา คือ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (β = 0.160) ด้านการจัดจาหน่าย (β =
0.132) ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.129) และลาดับสุดท้าย คือ ด้านราคา (β = - 0.100)
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
คื อ ด้ า นการจั ด จ าหน่ า ย (β = 0.365) รองลงมา คื อ ด้ า นการส่ งเสริม การตลาด (β = 0.187) และ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ (β = 0.165) ตามลาดับ ส่วนด้านราคา ด้านการให้บริการเฉพาะบุคคล และด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการพฤติกรรมหลังการซื้อโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการ
พฤติกรรมหลังการซื้อมากที่สุด ด้านการจัดจาหน่าย (β = 0.178) รองลงมา คือ ด้านการให้บริการเฉพาะบุคคล
(β = 0.161) และลาดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (β = 0.156) ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ด้าน
ผลิตภัณ ฑ์ ส่วนด้านราคา และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวส่งผลต่อกระบวนการพฤติกรรมหลังการซื้อไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อนาไปใช้
1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ในเรื่อง การออกแบบ ความทันสมัย
มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าที่อัพเดทใหม่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับยุค
สมั ย และความต้ องการของผู้ บ ริโภคที่ เปลี่ ย นแปลงไปอยู่ ต ลอดเวลา เป็ น ที่ น่ าสนใจละดึ งดู ด ผู้ บ ริ โภค โดย
ผู้ประกอบการต้องศึกษาและติดตามข่าวสารหรือกระแสนิยมของคนในสังคมอยู่เสมอ
2.ปัจจัยด้านราคา ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับการตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าจึงเป็นสิ่ง
สาคัญ ร้านค้าควรมีการอัพเดทราคาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากคู่แข่ง หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3.ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับช่องทางการขนส่งที่รวดเร็ว และ
ช่องทางการจ่ายเงินที่สะดวกหลากหลาย เช่น โอนผ่านธนาคารหรือออนไลน์แบงค์กิ้ง การจ่ายผ่านบัตรเครดิต
4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับการสร้างให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์
รู้จักร้านค้าผ่านการประชาสัมพั นธ์ ตอกย้าอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การมอบ
โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ หรือส่วนลดให้แก่ผู้บริโภคทั้งรายเก่าและรายใหม่ จะช่วยกระตุ้นและดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจ
ในผลิตภัณฑ์
5.ปัจจัยด้านการให้บริการเฉพาะบุคคล ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับการตอบลูกค้าอย่างรวดเร็ว
และให้รายละเอียดอย่างชัดเจนและมีการแจ้งข้อมูลความสนใจเฉพาะบุคคล
6.ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ผู้ประกอบการให้ความสาคัญกับการมีนโยบายที่ แจ้งหรือระบุ
ชัดเจนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินค้าของประชากรที่เฉพาะในแต่ละระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึก หรือเลือกกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มแบบเจาะจงประเภทสินค้าหรือบริการเฉพาะอย่าง
เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยด้านต่างๆ
2. ควรศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทจี่ ะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
Factors Affecting the Decision to Buy Residential Property
in Muang District, Phichit Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่มีอายุ
ตั้งแต่ 22 – 60 ปี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการซื้อ ได้แก่ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ และผู้มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร แตกต่าง
กัน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 อยู่ ร้ อ ยละ 50 โดยปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (β = 0.299) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด
(β = 0.287) ด้านการจัดจาหน่าย (β = 0.181) และด้านราคา (β = 0.093) ตามลาดับ
คาสาคัญ: 1) ส่วนประสมทางการตลาด 2) การตัดสินใจซื้อ 3) อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย 4) จังหวัดพิจิตร

Abstract
This reserch aimed to study purchasing behavior and marketing mix factors (4Ps) affecting the
decision to purchase residential property in Muang district, Phichit province. The sample size was 400
people aged 22 – 60 years old, living in Muang district, Phichit province. The questionnaire was used
as a research instrument. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, oneway analysis of variance and multiple regression analysis. This research found that different buying
behavior such as type of property and influencer (reference group) factors were affected the customers’
purchasing decision of residential property in Muang district, Phichit province differently. Moreover, the
marketing mix factors (4Ps) consisted of product, price, place and promotion affected the decision to
buy residential property in Muang district, Phichit province by 50 percent with statistically significant at
a level of 0.05. The marketing mix factor that most influenced the decision to purchase residential
property was product (β = 0.299), followed by promotion (β = 0.287), place (β = 0.181) and price (β
= 0.093) respectively.
Keywords: 1) Marketing Mix (4Ps) 2) Decision to buy 3) Residential Property 4) Phichit Province
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บทนา (Introduction)
ที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยสี่ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต การเลือกและการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค
จึงถือเป็นสิ่งสาคัญ จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการชลอตัว ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้อง
คานึงถึงปัจจัยหลายด้าน เช่น ราคา คุณภาพ ทาเลที่ตั้ง ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัย และที่สาคัญคือเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
ก้าวทันสภาพการทางเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และให้ ธุรกิจ ได้เปรียบทางการแข่งขัน ต่อคู่แข่ง
นอกจากการที่ที่อยู่อาศัยจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตแล้ว ยังเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของ
ชีวิต การออม การลงทุนระยะยาว และสะท้อนสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ (วีณา ถิระโสถณ, 2558)
จากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวและซบเซา ทั้งจากเหตุปัจจัย
ภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว ย่อมส่งผล
กระทบกั บ ภาคอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ อ ย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ หลั ง จากที่ ก่อ นหน้ า นั้ น ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั งหาริม ทรัพ ย์
(Developer) ต่างแข่งขันกันขึ้นโครงการใหม่ ผลปรากฏว่าในเวลานี้บางทาเลเริ่มตกอยู่ในภาวะอุปทานส่วนเกิน
(Oversupply) ในขณะที่ภาคอุปสงค์ (Demand) หดตัว เนื่องจากผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปก่อน แม้
จะมีกาลังซื้อจากต่างประเทศเข้ามาก็ตาม แต่ผลกระทบจากสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งตัว และยังมาประสบกับ
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ทาให้
ผู้บริโภคไทยและชาวต่างชาติที่กาลังสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีจานวนลดลงอย่างมาก (กมลภัทร
แสวงกิจ, 2563) ส่งผลให้อัตราการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีภาวะชะลอตัวลง ผู้บริโภคระมัดระวังในการ
ใช้จ่ายมากขึ้น
สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในภาคเหนือและภาคกลาง ปี 2560-2562 ที่อยู่อาศัยเปิดตัวโครงการใหม่ในปี
2562 ลดลง 60.17% เนื่องจากผู้ประกอบการมีการคาดการณ์ว่า กาลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ จึง
ชะลอการเปิดโครงการใหม่ออกไปก่อน ส่วนยอดขายที่อยู่อาศัยที่ขายได้ลดลง 26.11% และที่อยู่อาศัยเหลือขาย
ลดลง 8.54% เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไปก่อน เพื่อรอการฟื้นตัวของกาลังซื้อ
ประกอบกับยังมีความต้องการซื้อที่แท้จริง (Real demand) เข้ามาบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามที่อยู่อาศัยเหลือขาย
ในพื้นที่ยังมีอยู่เป็นจานวนมาก (ณัฐพล วุฒิรักขจร, 2563)
จังหวัดพิจิตรอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
เฉลี่ ย 5 ปี ย้ อ นหลั ง 14.49% ต่ อ ปี โดยโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ประกอบด้ ว ยภาคเกษตรร้ อ ยละ 52
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 10 และ ภาคบริการและอื่นๆ ร้อยละ 38 โดยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 2 ล้านไร่ มี
สินค้าเกษตรสาคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว ด้านอุตสาหกรรมมีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมกว่า 700 โรงงาน
(สานักงานจังหวัดพิจิตร, 2562) จากตัวเลขทางสถิติภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถืออยู่ในกลุ่มสัดส่วน 38% ของ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดพิจิตร เมื่อประสบกับสถานการณ์ที่มีการชะลอตัวของกาลังซื้อในตลาด ทา
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดพิจิตรมีการดาเนินนโยบายในการกระตุ้นกาลังซื้อของผู้บริโภคใน
ตลาด โดยทาการตลาดโดยใช้สาวนประสมทางการตลาดเข้ามาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ส่งเสริมการขาย เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค สร้างความแตกต่างของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นด้าน
คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานในการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ความสวยงานทันสมัยของที่อยู่อาศัยทางด้าน
สถาปนิก ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างจุดขายให้แก่โครงการ
รวมถึงการใช้กลยุทธ์ด้านราคา และกระบวนการด้านการบริการมาเป็นสิ่งจูงใจผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายและแย่ง
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
จังหวัดพิจิตรถือว่ายังมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีกาลังซื้อของผู้บริโภคอยู่ สามารถพัฒนาธุรกิจ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ แต่ จ ากภาวะการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงในตลาด อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย ได้ แ ก่
ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ และบ้านแฝด ทาให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนิน
ธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน และทันต่อสถานการณ์การในตลาด การแข่งขันที่เข้มข้นทา
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ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น และสามารถใช้ระยะเวลาตัดสินใจได้นานขึ้น โดยเฉพาะใน
ทาเลที่มีโครงการเปิดตัวเป็นจานวนมาก ผู้ประกอบการจึงต้องมีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่วน
ประสมทางการตลาดและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มี ผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจจะศึกษา เข้าใจถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างแท้จริง นาไปปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
และการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 , หน้า 124-126) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทาการค้นหา การคิด การซื้อ การใช้ การประเมินผลในสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะ
ตอบสนองความต้องการ หรือเป็นขั้นตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ์ การซื้อ การใช้สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ หรือหมายถึงการศึกษาถึงการตัดสินใจและการกระทา
ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และการใช้สินค้า
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่ อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ และการใช้
ของผู้บริโภค คาตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถ
สนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws
และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อค้นหาคาตอบ 7
ประการหรื อ 7Os ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย Occupants , Objects , Objectives , Organizations , Occasions ,
Outlets และ Operations (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 หน้า 124-126)
สรุป พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง กับการจัดการหา
ให้ได้มา และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ โดยองค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่
วัตถุประสงค์การซื้อ ทาเลที่ตั้ง ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ และผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
Philip Kotler (2003, pp. 15-17) ส่วนประสมทางการตลาด “Marketing Mix” หมายถึง เครื่องมือทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มี
อิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ข องกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็น กลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จัก
กันว่าคือ “4Ps” โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Philip Kotler, 2003, pp. 15-17)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ผู้ขายเสนอขายเพื่อตอบสนองความจาเป็นของลูกค้าให้เกิดความ
พึงพอใจ อาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของ
ผู้ขาย เป็นต้น
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2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่ มีความจาเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ โดย
ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูง
กว่าราคา ลูกค้าจึงจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น กาหนดราคาควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่าย
ต่อการแยกบริการที่ต่างกัน
3. การจัดจาหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ช่องทางที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจาก
องค์กรไปสู่ลูกค้าส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้า ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของการบริการที่นาเสนอ
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้ขายกับผู้ซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือชักจูง เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ (Philip
Kotler, 2003, pp. 15-17)
สรุปส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรสามารถกาหนด หรือควบคุมได้
และนามาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา การจัดจาหน่าย
และการส่งเสริมการตลาด
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง รูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
(Kotler and Keller, 2012)
1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)เป็นการรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ซื้อรับรู้ถึงความแตกต่าง
ระหว่างความต้องการและความเป็นจริง ทาให้เกิดความต้องการในสินค้า ดังนั้ นนักการตลาดอาจจะใช้พนักงาน
ขาย การโฆษณา และบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยกระตุ้นการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิน ค้า
หรือบริการที่ต้องการจะซื้อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ โฆษณา ร้านค้า บุคคลใกล้ชิด เป็นต้น
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็นขั้นตอนที่ผู้ซื้อเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับ
ราคา คุณภาพ ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของสินค้าแต่ละทางเลือก หลั งจากการประเมินผล
ทางเลือกแล้ว จะคงเหลือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่จะถูกดาเนินการต่อในขั้นต่อไป
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือก จะช่วยให้ผู้บริโภค กาหนดความ
พอใจระหว่ างผลิตภัณ ฑ์ต่างๆ ที่ เป็ น ทางเลือก ซึ่ ง ผู้ บ ริโ ภคแต่ละคนจะต้องการข้อมู ลและระยะเวลาในการ
ตัดสินใจสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยจะเลือกสิ่งที่ชอบมากที่สุด
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) เป็นการเปรียบเทียบผลการใช้สินค้ากับความ
คาดหวังที่มีต่อสินค้าชนิดนั้น หากผลการใช้สินค้าเป็นไปตามความคาดหวัง ผู้ซื้อจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าผล
การใช้สินค้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ผู้ซื้อจะรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสินค้ายี่ห้อนั้น ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจะ
ส่งผลต่อการซื้อสินค้าในครั้งต่อไป รวมทั้งการเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นด้วย (Kotler and Keller, 2012)
สรุป กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะเลือก ผลิตภัณฑ์
หรือบริการใดที่คิดว่าทางเลือกนั้นได้ประโยชน์มากที่สุด โดยผ่านกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การับรู้ปัญหา
การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยมีปัจจัยด้านอื่นๆ
เข้ามาแทรกทาให้ผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งในแง่บวก และแง่ลบ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธัญวิชญ์ ศิริทัพ (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในพื้นที่เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านเดีย่ ว
ภาพรวมอยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมากที่ สดุ ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบคุคล ด้ า นอายุ ระดั บ
การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวกันที่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน
เดี่ยว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
87

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

รณภัฎ อภิชาตวณิชกุล (2559) ได้ทาการศึกษาปัจจัยสาคัญในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขต
ตาบลบางเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปัจจัยในการเลือกซื้อบ้ าน
จัดสรรอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านรูปแบบตัวบ้าน เป็นอันดับที่ 1 ด้านสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน เป็นอันดับ
ที่ 2 ด้านความปลอดภัยเป็นอันดับที่ 3 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสาคัญในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ
ผู้บริโภค โดยให้ความสาคัญไปที่ด้านรูปแบบตัวบ้าน ด้านสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน ด้านความปลอดภัย ด้าน
การคมนาคม และด้านราคาและระบบการชาระเงิน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ พร้อมทั้งมีความสอดคล้องกับ
ปัจจัยการกระตุ้นด้านการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับความสาคัญในการ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค และปัจจัยสิ่งกระตุ้นด้านเศรษฐกิจสังคมและอื่น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความสาคัญในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
จึงเป็นเหตุในการซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
สุธาร ศรีสุข (2559) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านแฝดของผู้บริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของกรณีศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุระหว่าง 30-40 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 70,000 บาท จานนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านส่วนมากเพื่ออยู่อาศัยเอง
วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อบ้านของกรณีศึกษาเป็นการแยกครอบครัว/แต่งงาน และต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ผู้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจการซื้อคือ บุคคลในครอบครัว ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ 12 เดือน ราคาบ้านที่สนใจ
มากที่สุดคือ 3,000,000 บาท - 3,500,000 บาท ขนาดที่ดินที่เลือกซื้อมากที่สุด 38-50 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยที่
เลือกมากที่สุด คือ 140-145 ตารางเมตร รูปแบบบ้านที่เลือกซื้อมากที่สุดคือ สไตล์โมเดิร์น ขนาด 3 ห้องนอน 3
ห้องน้า จานวนที่จอดรถ 2 คัน ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านแฝด ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย
ทั้งหมด 7 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านส่งเสริมการ
ขาย ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้ง ปัจจัยด้านสิ่งอานวยความสะดวก ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยทั้งหมดที่กล่าวมาล้วน
ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อบ้านแฝดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นพคุณ เลียงประสิทธิ์ (2559) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อบ้านเดี่ยวในอาเภอละงู
จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท และส่วน
ใหญ่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่พักอาศั ยร่วมกัน 1 – 3 คน มีความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
อยู่ในระดับมาก ข้อมูลประชากรศาสตร์ที่มี ความสั มพันธ์ กับการตัดสิน ใจซื้อบ้านเดี่ย ว คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิกในครอบครัว และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวในเขตอาเภอละงู จังหวัดสตูล
สมชาย วันดี (2558) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
โครงการขนาดเล็กในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านส่วนมากเพื่อ
อยู่อาศัยเอง ผู้มีอิทธิพลในการซื้อ คือ บุคคลในครอบครัว ทาเลในการซื้ออยู่ในเขตชานเมือง ราคาในการซื้อต่า
กว่า 1,500,000 บาท โอกาสในการซื้อ มีรายได้เพิ่มขึ้น ประเภทบ้านที่ซื้อคือทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว การบริการที่
ต้องการ คือการรับประกันตัวบ้าน 2. ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
จากโครงการขนาดเล็กในอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 3. ผู้บริโภคที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
จานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสถานที่อยู่อาศัยเดิม ต่า งกัน ให้ความสาคัญกับส่วน
ประสมการตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นด้านเพศที่
ไม่แตกต่างกัน 4. การพัฒนาส่วนประสมการตลาดของผู้ประกอบการบ้านจัดสรร พัฒนามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
ราคาต่อรองได้ การจัดจาหน่ายที่หลากหลายเพื่อ สื่อการโฆษณามากขึ้น การรับประกันหลังการขาย พัฒนาด้าน
บุคคล สถานที่และเครื่องออกกาลังกาย ผู้ซื้อต้องการบ้านที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา การขายทางสื่อออนไลน์
พนักงานขายที่แนะนาข้อมูลได้ดี การโอนกรรมสิทธิ์ที่ตรงเวลา ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
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ภัฐฬเดช มาเจริญ (2556) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคใน
จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีอาชีพค้าขาย ทาธุรกิจ
ส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการ มีระดับ การศึกษาปริญญาตรีสูงสุด สมรสแล้ว มีรายได้เฉลี่ยภายในครัวเรือน 60,001
ถึง 100,000 บาท 2) มี พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านราคา 3,500,001 ถึง 4,500,000 บาท และบุคคลที่มีอิทธิพล
ในการเลือก ซื้อบ้านมากที่สุด คือ ครอบครัว ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลได้จากสื่อสิ่ งพิมพ์มากที่สุด 3) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์ มีระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ทฤษฎีส่วนประสม
การตลาด (4P’s) และยังให้ความสาคัญในด้านการ ให้บริการในระดับนัยสาคัญมาก
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

พฤติกรรมผู้บริโภค
1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค์การซื้อ
ทาเลที่ตั้ง
ประเภทของอสังหาริมทรัพย์
ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
1.
2.
3.
4.

การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price)
การจัดจาหน่าย (Place)
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการ (Methods)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 22 – 60 ปี ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
จานวน 64,793 คน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร , 2563)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 22 – 60 ปี จานวน 16 ตาบล ในเขตอาเภอ
เมื อง จั ง หวั ด พิ จิต ร จ านวน 64,793 คน ซึ่ ง ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน จึ ง กาหนดขนาดกลุ่ มตั วอย่าง
ประชากรโดยใช้วิธีการคานวณสูตรของ Taro Yamane (1973, p.73) กาหนดความเชื่อมั่น 95% ที่ระดับความมี
นัยสาคัญ 0.05 ขนาดความคลาดเคลื่อน +/- 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึกษา อาชี พ รายได้
สถานภาพ จานวนสมาชิกในครอบครัว จานวนรถยนต์ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่วนที่2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร ได้แก่ วัตถุประสงค์การซื้อ ทาเลที่ตั้ง ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ และผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ เป็น
คาถามแบบช้อยส์ ให้เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งเพียงคาตอบเดียว (Close Ended Question)
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้แก่
1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ปัจจัยด้านราคา (Price)
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบไลเคิร์ท (Likert
Scale) มี 5 ระดับจากน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุด
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบไลเคิร์ท (Likert
Scale) มี 5 ระดับจากน้อยที่สุดจนถึงมากที่สุด
การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย (Reliability) จากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) แสดงค่าความเชื่อมั่น ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแต่ละตัวแปร
คาถาม
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาความเชื่อมั่น
.774
.756
.742
.796
.864

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์
ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาสาหรับการอธิบายผลการศึกษา
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1. ข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึกษา อาชี พ รายได้
สถานภาพ จานวนสมาชิกในครอบครัว และจานวนรถยนต์ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
1.2. คาถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัย
ด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
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ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อ ยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และคาถามเกี่ยวกับ
การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (  )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมีเกณฑ์เพื่อใช้ ในการแปลผลแบ่ งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
(Best, 1986)
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.50 – 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
น้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง
น้อยที่สุด
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานในการศึกษา
1.1 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร ได้แก่ วัตถุประสงค์การซื้อ ทาเลที่ตั้ง ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ และผู้มีอิทธิพลในการตั ดสินใจ ที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรแตกต่าง
กัน ทดสอบโดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA
1.2 คาถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้าน
ราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทดสอบโดยใช้การ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา (Results)
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือน 20,001 30,000 บาท มีสถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน และมีรถยนต์ 1 – 2 คัน
2. พฤติ ก รรมการซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เพื่ออยู่อาศัย มีทาเลที่ตั้งใกล้เส้นทางการคมนาคมสะดวก
โดยพ่อ แม่ เครือญาติ คู่สมรส บุตร จะมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
3. ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในหัวข้อ ใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เป็น
อันดับแรก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = .499)
ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญใน
หัวข้อ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพและขนาดของที่อยู่อาศัย เป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.65, S.D. = .483)
ด้านการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญในหัวข้อ มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =
4.40, S.D. = .735)
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความสาคัญในหัวข้อ มีการบริการและรับประกันหลังการขาย เป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (
 = 4.51, S.D. = .766)
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4. การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ 3 อันดับแรก ในหัวข้อ พิจารณา
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโดยคานึงถึงความจาเป็น / ความต้องการ (  = 4.53, S.D. = .587) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด พิจารณาตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโดยคานึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย (  = 4.48, S.D. = .656) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพิจารณาตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโดยคานึงถึงความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ (
 = 4.41, S.D. = .661) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
สมมติ ฐ านข้อ 1 พฤติ กรรมการซื้ อของผู้ บ ริโภค ได้ แก่ วั ต ถุป ระสงค์การซื้ อ ท าเลที่ ตั้ ง ประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์ และผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภท
ที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรแตกต่างกัน โดยใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ (Sig = .048) และผู้มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อ (Sig = .003) ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่
แสดงดังตาราง 2-3
ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของประเภทของอสังหาริมทรัพย์
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์
ประเภทของ

อสังหาริมทรัพย์
4.36
4.15
4.35
4.19
บ้านเดี่ยว
4.36
บ้านแฝด
4.15
.058
ทาวน์โฮม
4.35
.946
.105
อาคารพาณิชย์
4.19
.013*
.717
.074
คอนโดมิเนียม
4.38
.750
.090
.750
.077
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คอนโดมิเนียม
4.38
-

จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดพิจิตรแตกต่างจากการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพบว่า อสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวมีการตัดสินใจซื้อมากกว่าอาคารพาณิชย์
ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อ
คู่สมรส บุตร พ่อ แม่ เครือ เพื่อน / เพื่อน บุคคลที่มีชื่อเสียง
บุคคลที่มีอิทธิพลใน
ญาติ
ร่วมงาน
ในพื้นที่

การตัดสินใจเลือกซื้อ
4.40
4.27
4.16
4.15
คู่สมรส บุตร
4.40
พ่อ แม่ เครือญาติ
4.27
.009*
เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน
4.16
.002*
.156
บุคคลที่มีชื่อเสียงใน
4.15
.087
.425
.956
พื้นที่
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 3 พบว่า คู่สมรส บุตร เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรแตกต่างจาก พ่อ แม่ เครือญาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า
คู่ ส มรส บุ ต ร มี อิท ธิ พ ลมากกว่ า พ่ อ แม่ เครือญาติ และคู่ ส มรส บุ ต ร เป็ น ผู้ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรแตกต่างจากเพื่อน / เพื่อนร่วมงาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า คู่สมรส บุตร มีอิทธิพลมากกว่าเพื่อน / เพื่อนร่วมงาน
สมมติฐานข้อ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตรโดยใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคู ณ (Multiple
Regression Analysis) ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยทั้ง 4 ด้านนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ร้อย
ละ 50.00 ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
Unstandardized Standardize
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
β
Model
1 (Constant)
.879
.205
4.291
.000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
.309
.046
.299
6.698
.000*
ด้านราคา (X2)
.110
.054
.093
2.033
.043*
ด้านการจัดจาหน่าย (X3)
.149
.041
.181
3.672
.000*
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4)
.219
.040
.287
5.487
.000*
2
2
R = .707, R = .500, Adjust R = .495
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมื อง
จังหวัดพิจิตร (Y) มี 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา (X2) ด้านการจัดจาหน่าย (X3) ด้าน
การส่งเสริมการตลาด (X4) ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
Z = (0.299)X1 + (0.093)X2 + (0.181)X3 + (0.287)X4
โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในตาราง 4 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่ง เสริมการตลาดส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สามารถนามาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้
Y = 0.879 + (0.309)X1 + (0.110)X2 + (0.149)X3 + (0.219)X4
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จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนอภิปรายได้ดังนี้
ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (X1 ) เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ ว ย จะส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.299 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัย
ด้านอื่นๆ คงที่
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา (X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.093 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นการจั ด จ าหน่ า ย (X3) เพิ่ ม ขึ้น 1 หน่ ว ย จะส่ ง ผลต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.181 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัย
ด้านอื่นๆ คงที่
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น 0.287 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัย
ด้านอื่นๆ คงที่
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
จากการศึกษา สามารถสรุปประเด็นสาคัญและนามาอภิปรายผลดังนี้
1. พฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว เพื่ออยู่อาศัย ซึ่งเป็นความจาเป็นขั้นพื้นฐาน และเป็น
ความมั่นคงของครอบครัวตนเอง โดยมีทาเลที่ตั้งใกล้เส้นทางการคมนาคมสะดวก และพ่อ แม่ เครือญาติ จะมี
อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย รองลงมาคือ คู่สมรส บุตร เพราะการตัดสินใจ
ซื้อที่อยู่อาศัยต้องมีการตัดสินใจร่วมกันของบุคคลในครอบครัวผู้ซื้อไม่สมควรตัดสินใจเพียงลาพังต้องช่วยกันออก
ความคิดเห็น และตัดสินใจเลือก เพราะบ้านที่ซื้อจะต้องตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวได้ตาม
สมควร นอกจากนี้ปัจจุบันพื้นที่สร้างบ้านจะเป็นขนาดที่เหมาะสมในการอยู่อาศัย อยู่ใกล้ที่ทางาน เดิน ทาง
สะดวก ประหยัดเวลา ครบครันด้วยสาธารณูปโภค สิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นพฤติกรรมการเลือกซื้อของกลุ่มตัวอย่าง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีณา ถิระโสภณ (2558) ที่พบว่า วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ คือ เพื่ออยู่อาศัยโดย
ตัวเองและครอบครัว รองลงมาคือ เพื่อขายต่อหรือเก็งกาไร ซื้อให้บุคคลอื่น และเพื่อพักผ่อน ตามลาดับ บุคคลที่
มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือ ครอบครัว โดยปัจจัยเหล่านี้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ให้
ความสาคัญในหัวข้อ ใช้วัสดุที่มีคุ ณภาพดี ได้มาตรฐาน แบบโครงสร้างและการก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่มีที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย ระบบสาธารณูปโภคครบครัน การ
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่น และทันสมัย และขนาดบ้าน จานวนห้องนอน
จานวนห้องน้าและพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเหมาะสม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรวัสส์ บุญหยง
(2563) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับการมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเหมาะสมและตรงกับความต้องการ คุณภาพของวัสดุ ก่อสร้าง ความเหมาะสม
ของขนาดและเนื้อที่ดินกับแบบบ้าน และการจัดผังบริเวณและรูปแบบโครงการเหมาะสม ในระดับมาก
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ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญใน
หัวข้อ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพและขนาดของที่อยู่อาศัย มี การบอกราคาอย่างชัดเจน และสามารถ
ต่อรองราคาได้ ราคามีความหลากหลายให้เลือกตามรูปแบบบ้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่เงินทาสัญญา /
เงินจองอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และมีเงื่อนไขการผ่อนชาระกับโครงการ อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากลูกค้า
ให้ความสาคัญกับราคา และระยะเวลาในการผ่อนชาระเงินเอื้อต่อประโยชน์ต่อการผ่อนชาระในแต่ละเดือน
สอดคล้องกับที่ Philip Kotler (2003) กล่าวว่า คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า
ของบริการกับ ราคาของบริการนั้ น ถ้า คุณ ค่า สู ง กว่ า ราคาลู กค้า จะตั ด สิ น ใจซื้ อ ดั ง นั้ น การกาหนดราค าการ
ให้บริการควรมีความเหมาะสมกับ ระดับ การให้บ ริการชั ดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่ต่ า งกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย วันดี (2558) ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับราคาเหมาะสมและสามารถ
ต่อรองราคาได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญวิชญ์ ศิริทัพ (2561) ที่พบว่า ด้านราคาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาของการผ่อนชาระเงินเหมาะสม ราคาที่ดินต่อ
ตารางวาถูกกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น จานวนเงินดาวน์เหมาะสม และราคาบ้านถูกกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น
ด้านการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญในหัวข้อ มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก มีสานักงานขายที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ การ
เดินทางมายังโครงการมีแผนที่ชัดเจน สะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง มีช่องทางการติดต่อผ่านทางโซเชียลมี เดีย
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อ และทาการขายโดยผ่านนายหน้า / พนักงานขาย อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
เป็นสื่อการขายที่สามารถช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพคุณ เลียงประสิทธิ์
(2559) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก ได้แก่ สานักงาน
ขายสามารถติด ต่อได้ส ะดวกและมี ความน่าเชื่ อถือ ถนนเข้า -ออกโครงการมีขนาดใหญ่ ง่ายต่อการเข้าถึง มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวในเขตอาเภอละงู จังหวัดสตูล และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เอกชัย กิจชิตี (2560) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์โฮมในจังหวัด
นนทบุรี ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ๆ ที่เข้าถึงผู้ซื้อได้ง่าย
มีพนักงานขายเข้ามาทาหน้าที่ในการช่วยตัดสินใจซื้อส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความสาคัญในหัวข้อ มีการบริการและรับประกันหลังการขาย อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่มีส่วนลดเงินสด /
ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ และฟรีค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ประปา มี พนักงานขายพร้อมอานวยความสะดวกในการดาเนินการ
ต่างๆ และให้คาปรึกษาแนะนาที่ดี มีของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ตกแต่ง และมีบ้าน
ตัวอย่างและแฟ้มสะสมผลงานให้ลูกค้าชม อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากลูกค้าให้ความสาคัญกับการให้
คาแนะนาและอัธยาศัยของพนักงานที่ให้บริการ บ้านตัวอย่าง และการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการจองบ้าน
รวมถึงของแถมเครื่องใช้ภายในบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรวัสส์ บุญหยง (2563) ที่พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของบุคลากรด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ บริโภคให้
ความสาคัญในส่วนของมีพนักงานขายคอยให้คาแนะนาด้วยความสุภาพและมีมารยาทดี รวมทั้งให้บริการด้วย
ความรวดเร็ว การแจกหรือแถมอุปกรณ์เพิ่มเติมภายในบ้าน การลดราคาบ้าน ที่ดินและเงินดาวน์
3. การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในหัวข้อ ความ
จาเป็น / ความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ประโยชน์ในการใช้สอย ความพึงพอใจในภาพรวมของ
โครงการ สภาพเศรษฐกิ จ โดยรวม ความพึ ง พอใจภายหลั ง การตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ศึ ก ษา ค้ น หาและ
เปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ สอบถามและเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับที่
อยู่อาศัยจากบุคคลอื่นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย คานึงถึงชื่อเสียง ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ
ผู้ประกอบการ ถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย และจะแนะนาบอกต่อให้ผู้อื่น
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ซื้อที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีจันทร์หล้า (2556) ที่พบว่า ความต้องการ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยรวมผู้บริโภคมีระดับมาก ได้แก่ รูปแบบการโฆษณาโครงการอสัง หาริมทรัพย์ ต่ า งๆ
เอกลั กษณ์ เฉพาะของผลิ ต ภัณ ฑ์ การได้ รับ ข้อมู ล ข่า วสาร การจั ด วางโครงการ การก่อสร้า งของโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของ ขนาดพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม การซื้ออสังหาริมทรัพย์ทาให้ผู้ซื้อ
ดูมีคุณค่ามากขึ้นชื่อเสียงภาพลักษณ์ การตกแต่งและออกแบบผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ การโฆษณา และการ
รับประกันผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์มีผลต่อความต้องการซื้อ
4. สมมติฐานข้อ 1 พบว่า พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ และผู้มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรแตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ในเรื่องประเภทของอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยสี่ที่จาเป็น
ต่อการดารงชีวิต การเลือกและการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสาคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กาญจนา เชียรเดช (2562) ที่พบว่า ด้านลักษณะบ้านที่ต้องการ ได้แก่ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น บ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ในเรื่องผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ คู่สมรส
บุตร พ่อ แม่ เครือญาติ เพื่อน / เพื่อนร่วมงาน และบุคคลที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วีณา ถิระโสภณ (2558) ที่พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือ ครอบครัว ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาร ศรีสุข (2559) ที่
พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือ บุคคลในครอบครัว ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านแฝด
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
5. สมมติฐานข้อ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่
อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ การออกแบบด้ า น
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม โดดเด่น และทันสมัย ใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน แบบโครงสร้างและ
การก่อสร้า งได้ ม าตรฐานตามหลั กวิ ศวกรรม ขนาดบ้ า น จ านวนห้ องนอน จ านวนห้ องน้ าและพื้ น ที่ ใช้ ส อย
กว้างขวาง เหมาะสม และมีที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ส่งผลต่อก าร
ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่
จะให้ความสาคัญต่อภาพลักษณ์ ทาเลที่ตั้ง การใช้วัสดุในการก่อสร้าง รวมถึงรูปแบบบ้านที่มีการออกแบบที่
สวยงามและทันสมัย จึงทาให้ด้านผลิตภัณฑ์มีต่อการตัด สินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรวัสส์ บุญหยง
(2563) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในระดับมาก เกี่ยวกับ
ขนาดที่เหมาะสมของแบบบ้านมีความสาคัญต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค โดยคานึงถึงขนาดของบ้าน
ที่พอเหมาะกับจานวนบุคคลในครอบครัว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รณภัฎ อภิชาตวณิชกุล (2559) ที่พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับรูปแบบตัวบ้าน ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ ความปลอดภัย การคมนาคม
ราคาและระบบการชาระเงินที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
และขนาดของที่อยู่อาศัย ราคามีความหลากหลายให้เลือกตามรูปแบบบ้าน มีการบอกราคาอย่างชัดเจน และ
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สามารถต่อรองราคาได้ เงินทาสัญญา / เงิน จองอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และมีเงื่อนไขการผ่อนชาระกับโครงการ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร การที่ราคาบ้าน
จัดสรรมีความเหมาะสมกับทั้งขนาดที่ดิน ทาเลของโครงการ และคุณภาพของบ้าน เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ จะมี
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญวิชญ์ ศิริทัพ
(2561) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา เรื่อง ราคาที่ดินต่อตารางวาถูกกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่
อื่น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวในพื้ นที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ มีสานักงานขายที่
ชัดเจนและน่าเชื่อถือ มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก มีช่องทางการติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่ อ
เพิ่มความสะดวกในการติดต่อ ทาการขายโดยผ่านนายหน้า / พนักงานขายและการเดินทางมายังโครงการมีแผน
ที่ชัดเจน สะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร อาจเป็นเพราะการซื้อบ้านที่มีราคาสูง มีข นาดพื้นที่ใช้งานเพื่ออยู่อาศัย ผู้บริโภคจึงต้องมี
ความเชื่อมั่นทั้งในส่วนของสานักงานขาย และตัวของพนักงานขาย รวมถึงมีช่องทางการติดต่ อที่สะดวกทั้ ง
ออนไลน์และออฟไลน์ทุกวันและเวลา เพื่อนามาตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัฐฬเดช มาเจริญ (2556)
ที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภค คือ ด้านการจัดจาหน่าย ในเรื่องสถานที่ตั้งบริษัทเพื่อ
การติดต่อสามารถเดินทางไปมาสะดวก และมีที่จอดรถสะดวกและกว้างขวาง ง่ายต่อการเข้าถึง
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการบริการและ
รับประกันหลังการขาย มีส่วนลดเงินสด / ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ และฟรีค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ประปา มีของแถม เช่น
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ตกแต่ง มีบ้านตัวอย่างและแฟ้มสะสมผลงานให้ลูกค้าชม และมีพนักงาน
ขายพร้อมอานวยความสะดวกในการดาเนินการต่างๆ และให้คาปรึกษาแนะนาที่ดี ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อาจเป็นเพราะราคาบ้านมีราคาสูง ผู้บริโภค
จึงให้ความสาคัญกับส่วนลดเป็นพิเศษ หรือฟรีรายการต่างๆ รวมถึงมีแบบบ้านตัวอย่างให้ชมเพื่อให้เห็นรูปแบบ
ตัวบ้านทั้งภายในและภายนอกและวัสดุที่ใช้ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญวิชญ์ ศิริ
ทัพ (2561) ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด เรื่อง มีการจัดหาธนาคารที่มีดอกเบี้ย
ราคาถูก และฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลางหรือค่าใช้จ่ายวันโอน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวในพื้นที่เขตหนอง
จอก กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้การประกอบการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถนาผลการศึกษานี้ไปใช้ได้ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยจะเลือกซื้อบ้านเดี่ยว เพื่ออยู่
อาศัย โดยมีทาเลการคมนาคมสะดวก และครอบครัวมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่
อยู่อาศัย ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควรกาหนดส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นสาคัญ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวั ดพิจิตร ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ควรคานึงถึงขนาดของบ้านหรือพื้นที่ และควรปรับปรุงรูปแบบของบ้านเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคย่อม
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย รวมถึงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างบ้านให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
โดยคานึงถึงความคงทนแข็งแรง เพื่อป้องกันสิ่งที่อาจเกิดขึ้น จากภัยธรรมชาติ
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ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ควรกาหนด
แผนการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ส่งเสริมต่อรูปแบบและขนาดพื้นที่ใช้สอยของที่อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ควรกาหนดช่องทางจัดจาหน่ายเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัย ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง และรับรู้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
และชัดเจน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ควรมีการโฆษณาเพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยการใช้พนักงานขายให้มีส่วนจูง
ใจในการซื้อของผู้บริโภค
ข้อจากัดในการทาวิจัย
ในการเก็บข้อมูล งานวิจัยฉบับนี้เก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งไม่สามารถใช้อ้างอิงแนวคิดของคน
โดยทั่วไปในประเทศไทยได้ ดังนั้นผลของการศึกษาในครั้งนี้จึงใช้เพียงการอ้างอิงแนวความคิดของคนในพื้นที่ที่
ทาการศึกษาวิจัยเท่านั้น
ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง
เพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป ในเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตรอย่างละเอียดในเชิงลึกมากขึ้น โดยการสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่ม เพื่อจะได้นามาเป็น
ข้อมูลประกอบในการกาหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น โดยขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังพื้นที่ต่างๆ ใกล้เคียง หรือจังหวัด
อื่นๆ เพื่อกระจายกลุ่มตัวอย่าง เพื่อที่จะได้ทราบถึงผลการศึกษาว่าแต่ละพื้นที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร
3. ควรศึกษาถึงความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถนาไปสู่การกาหนดด้านการออกแบบรูปแบบของที่
อยู่อาศัย สิ่งอานวยความสะดวก ทาเลที่ตั้ง ที่ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19
Factors Affecting the Service Development of Food Delivery Business
in the COVID-19 Era
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ 3)
ปัจจัยการให้บริการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19 โดยใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการธุรกิจจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นของ ฟู้ดแพนด้า และแกร็บฟู้ด ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 400 ราย และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน T–test One-way ANOVA และวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) อายุ ระดับ
การศึ กษา รายได้ ต่ อเดื อน อาชี พ 2) ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจั ด จ าหน่ า ย ลั กษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ และ 3) ผู้ให้บริการ รูปแบบการให้บริการ และประเภทการใช้บริการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ
บริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19
คาสาคัญ: 1) การพัฒนาคุณภาพการบริการ 2) จัดส่งอาหาร 3) โควิด-19
Abstract
This research aimed to study the 1) personal factor, 2) marketing mix factor, and 3)
service factor affecting the service development of food delivery business in the COVID- 19 Era.
Data were collected using a questionnaires from 400 consumers using food delivery service via
Foodpanda and GrabFood application in Muang district, Phitsanulok. Statistics for data analysis
consisted of percentage, mean, standard deviation, T– test, One- way ANOVA and multiple
regression analysis. The results found that 1) age, education, income, occupation 2) product,
price, place, physical evidence, process, and 3) service provider, service model, and typy of using
service were affected the service development of food delivery business in the COVID-19 Era.
Keywords: 1) Service Development 2) Food Delivery 3) COVID-19
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บทนา (Introduction)
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดอย่ า งรวดเร็ ว ของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (Coronavirus) หรื อ โควิ ด -19
(COVID-19) ได้ ส่ ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงในระดั บ โลก รวมถึ ง ประเทศไทยมี ก ารประกาศภาวะฉุ ก เฉิน ทั่ ว
ราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม อาศัยอานาจตามพระราชกาหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 มีมาตรการ “ระยะห่างทางสังคม”
(Social Distancing) และ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ” ทาให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักเกือบทั้งหมด ลูกจ้าง
และนายจ้ า งต่ า งได้รับ ผลกระทบกันถ้ว นหน้า ส่ ง ผลให้ บ ริษั ท และองค์กรทั้ งภาครัฐ รวมไปถึง เอกชนหลาย
หน่ ว ยงาน มี น โยบายให้ พนักงานท างานจากที่บ้าน หรือเรีย กว่ า Work From Home นโยบายนี้เกิด ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้ทุกคนมีการออกจากบ้านกันน้อยลง เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) จากสถานการณ์ดังกล่าวกลับส่งเสริมธุรกิจบางประเภทให้เฟื่องฟูอีก
ครั้ง ธุรกิจดังกล่าวคือ ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร สามารถตอบโจทย์ชีวิตผู้คนได้เป็ นอย่างดีในช่วงไวรัสระบาด
ร้านอาหารในปัจจุบันมีการปรับตัวมาเป็นการให้บริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึ่งในยุคนี้กาลังเป็นที่
นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยให้ร้านค้ามีรายได้ และช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบาย ได้ทานอาหาร
ร้านโปรดโดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านไปเสี่ยงรับเชื้อไวรัสโควิด-19 สอดคล้องกับสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (2563) ได้ทาการสารวจพฤติกรรมทางออนไลน์ เรื่อง การใช้บริการจัดส่งอาหารของคนไทย พบว่า
เหตุผลที่คนไทยใช้บริการ 80.37% ไม่อยากจะเดินทางไปนั่งกินที่ร้านเองมากที่สุด 57.63% ไม่ อยากเสียเวลาต่อ
แถวซื้ออาหาร และ 47.04% ได้รับส่วนลดในแอปพลิเคชั่น และพบว่าความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ของ
คนไทยด้วย (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563)
ปั จ จุ บั น ธุ รกิจ ร้า นอาหารมี การให้ บ ริการจั ด ส่ ง อาหารที่ มี รูป แบบของเมนู อาหารหลายประเภทเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน และตอบสนองต่อปัญหาในสถานการณ์โควิด เนื่องจากไม่ต้อง
ออกนอกบ้าน ประหยัดทั้งเวลาและค่าเดินทาง อีกทั้งยังสะดวกในการรับประทานอาหารได้ทุกสถานที่อีกด้วย จึง
ส่งผลให้ยอดสั่งอาหารมีเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยมูลค่าธุรกิจบริการจัดส่งอาหารในประเทศไทย ปี 2562
มีมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 33,000-35,000 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่อง 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน อีกทั้งระบบ
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างเจนเนอเรชั่นวายหรือกลุ่มมิลเลนเนียลที่เน้น
ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลา พร้อมเสริฟ พร้อมทาน ทาให้ระบบการให้บริการจัดส่งอาหารได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงพาณิชย์, 2563)
นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังได้ทาการสารวจตลาดของการสั่งอาหารออนไลน์และคาดการณ์ว่าความ
นิยมของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารจะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 41% บ่งบอกว่ากระแสของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารดูจะไม่ลดลง
ไปง่าย ๆ แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจาวันโดยไม่รู้ตัว ซึ่งแอปพลิเคชั่นสามารถอานวยความ
สะดวกในช่วงเวลานี้ เพียงกดเข้าแอปฯ เพียงไม่กี่คลิก ก็สามารถรอรับประทานอาหารได้ทันที โดยไม่ต้องไปยืน
รออาหาร เป็นการลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงยังเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้บริโภค หากเกิดปัญหาสินค้าเสียหาย ส่งผิดพลาดหรือส่งช้ากว่ากาหนด จะมีนโยบาย
รองรับปัญหาด้วยการคืนเงิน อีกทั้งยังมีระบบการตรวจสอบการชาระเงินอีกด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563) ใน
ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจบริการจัดส่งอาหารเป็นไปอย่างดุเดือดและหลากสีสัน ไม่ว่ าจะเป็นบริการจัดส่ง
อาหารของสด ฟาสต์ฟู้ด อาหารสาเร็จรูป อาหารทะเล อาหารพื้นเมือง เครื่องดื่ม ผ่านโทรศัพท์มือถือและ
แอพพลิเคชั่น ซึ่งส่วนใหญ่จะพึ่งพาอาศัย “คนกลาง” หรือ Third Party ในการส่งอาหารถึงมือผู้บริโภค อาทิ ฟู้ด
แพนด้า ไลน์แมน แกร็บ ลาล่ามูฟ และอื่นๆ โดยคิดค่าอาหารตามจริงและคิดค่าจัดส่งตามระยะทาง ซึ่งผู้บริโภค
สามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านที่มีอยู่ในรายการอาหารของร้าน ทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันบริการจัดส่งอาหารในประเทศไทยได้ขยายออกไปตามหัวเมืองหลัก ๆ เช่น พัทย า
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เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น พิษณุโลก เป็นต้น และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไป และรายการอาหารที่มีให้เลือกหลากหลาย อีกทั้งข้อได้เปรียบของธุรกิจอาหารที่ต่างจากธุรกิจอื่นคือ
การซื้อซ้าได้ทุกวัน (ธรินทร์ ธนียวัน, 2563)
จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ และการค้า อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีจานวน
ประชากรเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือต่างถิ่นที่เข้ามาทางาน และเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีมาตรการปิด
เมืองห้ามประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยมีเป้าหมายคือ ให้ ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน หรือเดินทางเมื่อจาเป็น
เท่านั้น เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้ได้มากที่สุด จากสถานการณ์ดังกล่าวประกอบกับ พฤติกรรม
การใช้บริการของผู้บริโภค โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้บริการ ทั้งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัย
การให้บริการ เป็นต้น ผลักดันให้ผู้ประกอบการในเครือข่ายร้านอาหารต่างๆ จาเป็นต้องมีการปรับแผนธุรกิจ
การตลาดเพื่อให้รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่ได้ โดยการเพิ่มช่อง
ทางการสั่งอาหารและความหลากหลายของประเภทอาหาร รวมไปถึงการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้
อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคพึงพอใจ เพื่อเพิ่มโอกาสการกลับเข้ามาใช้บริการซ้าของผู้บริโภค (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,
2563) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโค
วิด-19 เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดส่ง อาหารปรับปรุงและพัฒนาการบริการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคในการสั่งซื้อผ่านบริการจัดส่งอาหาร รวมถึงเป็นการเพิ่ม
ยอดขายและรายได้ให้แก่ธุรกิจในระยะยาวสามารถอยู่รอดในยุคโควิด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหาร
ในยุคโควิด-19
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการให้บริการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19
สมมติฐานของการวิจัย (Research Hypothesis)
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19
แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19
3. ปัจจัยการให้บริการส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19 ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
คุณภาพบริการ หมายถึง สิ่งที่ชี้วัดระดับความแตกต่างระหว่างความคาดหวังที่ผู้รับบริการคาดหวังก่อนที่
จะเข้าใช้บริการ และการรับรู้ที่ผู้รับบริการได้รับการส่งมอบจากผู้ให้บริการ ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (2013)
1.1 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ หมายถึง ลักษณะการให้บริการที่สามารถเห็นทางกายภาพ ทา
ให้ลูกค้ารับรู้ถึงการใช้บริการนั้นๆ ได้ชัดเจน ประกอบด้วย สถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทันสมัย บุคลากร หรือ
การใช้สัญลักษณ์
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1.2 ความน่าเชื่อถือของการบริการ หมายถึง ความสามารถในการให้บริการตรงตามสัญญาที่ให้ไว้กับ
ผู้รับบริการ การให้บริการทุกครั้งมีความถูกต้องเหมาะสม และมีความสม่าเสมอทุกครั้งของการบริการ ทาให้
ผู้รับบริการรู้สึกว่าการบริการมีความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้
1.3 การตอบสนองต่อลูกค้า หมายถึง ผู้ให้บริการมีความพร้อม และเต็มใจให้บริการ โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย สะดวก รวมทั้ง
กระจายการบริการได้ทั่วถึง ไม่ต้องรอนาน
1.4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า หมายถึง ผู้ให้บริการมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการให้บริการ
ตอบสนองผู้รับบริการด้วยความสุภาพมีกิริยามารยาทที่ดี ทาให้ผู้รับ บริการเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดี
1.5 การรู้จั กและเข้าใจลูกค้า หมายถึง ความสามารถที่ผู้ ให้ บริการดู แล เข้า ใจ และเอาใจใส่ต่อ
ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่ทาให้สินค้าหรือบริการเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยัง
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ และเป็นกิจกรรมที่มนุษย์กระทาขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้ได้รับ
ความพอใจโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 7 ด้าน
ได้แก่ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2557)
2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง แนวคิดโดยรวมของ “วัตถุ” (Objects) และ “กระบวนการ”
(process) ซึ่งให้คุณค่าแก่ลูกค้า คาว่า “ผลิตภัณฑ์” นิยมใช้ในความหมายอย่างกว้างเพื่อสื่อความหมายถึง
ผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท คือ สินค้าและบริการ
2.2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินค้าและบริการรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระ
เงินที่บริษัทกาหนดขึ้น
2.3 การจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายและการสนับสนุนการกระจาย
สินค้าเพื่อทาให้สินค้าและบริการมีพร้อมสาหรับจาหน่าย การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายบริการต้องคานึงถึง
หลักเกณฑ์ที่สาคัญ 2 ประการ คือ การเข้าถึง (Accessibility) ซึ่งหมายถึงความง่ายและความสะดวกในการซื้อ
การใช้หรือการรับบริการ และต้องคานึงถึงความพร้อมที่ให้บริการได้ (Availability) คือ ระดับความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งทาให้ลูกค้าสามารถซื้อหรือรับบริการได้ในสถานที่และเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ การ
เลือกทาเลที่ตั้งสาหรับการให้บริการ (Location) ขึ้นอยู่กับประเภทของการนาเสนอบริการและระดับ การมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าหลัก
2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือการสื่อสารทางการตลาด มีบทบาทที่สาคัญคือ เพื่อให้
ข้อมูลที่จาเป็นต่างๆแก่ลูกค้า ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ชักจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และช่วยเตือน
ความจาแก่ลูกค้า
2.5 บุคคล (People) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลทั้งหมดที่มีส่วนร่ว มในการนาเสนอบริการ
(ให้กับลูกค้า) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า ซึ่งบุคคลในที่นี้รวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกค้า (ที่มาใช้บริการ)
และลูกค้าอื่นๆที่ร่วมอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการบริการนั้น
2.6 กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ งานประจาและงานต่างๆที่ต้องปฏิบัติตาม
กาหนดเวลา รวมถึง กิจ กรรมต่ า งๆ ในการน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริการให้ กับ ลู กค้า หรื อกล่ า วอี กนั ย หนึ่ ง
กระบวนการ คือ วิธีการและขั้นตอนต่างๆที่ใช้เพื่อให้กิจการบรรลุผลสาเร็จที่ต้องการ
2.7 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมต่างๆที่สามารถมองเห็น
หรือรับรู้ได้และใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพของบริการ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการส่งอาหาร
การบริการส่งอาหาร คือบริการจัดส่งถึงที่ โดยการโทรสั่งอาหารจากทางร้านและแจ้งที่อยู่ ก็จะมีพนักงาน
นาสินค้าไปส่งให้ถึงบ้านในทันที ซึ่งบริการนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าโดยตรง เพราะไม่ต้อง
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เดินทางมาซื้อที่ร้านด้วยตัวเองและเก็บเงินปลายทาง จึงทาให้ลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุด และเป็นการเพิ่ม
ยอดขายได้อย่างดีเยี่ยมสาหรับร้านอาหารอีกด้วย (ณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน์, 2561)
จุดเด่นของการบริการส่งอาหาร (ณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน์, 2561)
1. เพิ่มโอกาสทายอดขายและมีลูกค้าประจาสูงขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายที่ไม่ต้องเดินทางมาซื้อ
อาหารด้วยตนเอง ทาให้มีลูกค้าส่วนใหญ่สนใจใช้บริการ ยิ่งหากบริการดีและอาหารมีความอร่อย และคุ้มค่า ก็จะ
ทาให้เกิดลูกค้าประจาและมีการบอกต่อๆ กันไป จนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
2. สามารถขายอาหารได้หลายช่องทางมากขึ้น จากที่เคยมีแต่หน้าร้าน ก็สามารถใช้วิธีการแจกใบปลิว
การลงประกาศขายบนอินเทอร์เน็ต เพราะลูกค้าไม่จาเป็นต้องเดินทางมาที่ร้าน เพียงเห็นเมนูอาหารของทางร้าน
ผ่านทางใบปลิวหรือเว็บไซต์ ก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ทันที
จุดอ่อนของการบริการส่งอาหาร (ณัฐรุจา พงศ์สุพัฒน์, 2561)
1. ส่งอาหารได้ในพื้นที่จากัดเท่านั้น เช่น ร้านอาหารอยู่ในเขตพิษณุโลก ก็จะส่งเฉพาะในพื้นที่พิษณุโลก
หรือพื้นที่ไม่กี่อาเภอ เป็นต้น
2. อาจมีปัญหาจากการไม่รู้เส้นทาง ทาให้การจัดส่งล่าช้าลง โดยเฉพาะเมื่อไม่สามารถโทรติดต่อกับลูก ค้า
ได้ในขณะกาลังจัดส่ง
3. ต้องมีความรับผิดชอบสูง โดยจะต้องจัดส่งอาหารถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดพร้อมแข่งกับเวลา
ซึ่งหากเจอเส้นทางที่ลาบากก็จะเป็นอุปสรรคมาก
4. ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19
โควิด-19 (COVID-19) คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติ
ใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด
19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก (กระทรวงสาธารณสุข, 2563)
สถานการณ์โควิดและธุรกิจให้บริการจัดส่งอาหาร จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทุกทวีปทั่ว
โลก ทาให้ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลกระทบต่อกันเป็นโดมิโน รวมถึงไทยด้วย ขณะที่ภาครัฐได้ออก
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อสร้างเกราะป้องกัน และลดการติดเชื้อ เช่น การปิด
สถานศึกษา สถานบันเทิง สถานประกอบการบางประเภท และการปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้นโซนซูเปอร์มาร์เก็ต
ร้านอาหารแบบซื้อกลับบ้าน (takeaway) และร้านขายเครื่องอุปโภคบริโภคที่จาเป็น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจผู้ประกอบการและลูกจ้างหลายประเภท แต่กลับ
เป็นโอกาสที่ทาให้ธุรกิจบริการจัดส่ง หรือ Delivery เป็นธุรกิจที่มีความต้องการในตลาดของไทยเป็นอย่างมาก
เพราะเมื่อประชาชนไม่ต้องการออกจากบ้าน การเรียกใช้บริการจัดส่งสินค้าจึงเกิดความต้องการสูงขึ้นมาก
ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารสามารถลดความตื่นตระหนกสาหรับประชาชนได้ เนื่องจากความกังวลว่าจะขาด
แคลนสินค้าและอาหารในช่วงการประกาศปิดเมือง หลายครอบครัวเริ่มกักตุนอาหาร ส่งผลให้สินค้าบางจาพวก
ขาดตลาด หรือมีราคาพุ่งสูงขึ้นมาก เช่น ไข่ไก่ อีกทั้งยังขาดตลาด หาซื้อ ได้ยากขึ้น เมื่อมีธุรกิจบริการจัดส่ง
ให้บริการ จึงทาให้สามารถลดการกักตุนลงได้ เนื่องจากประชาชนยังสามารถสั่งซื้อสินค้าและอาหารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ รวมถึงผลักดันให้ร้านอาหารที่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงมากนักเข้าสู่วงจรการขายสิน ค้า
อาหารออนไลน์ และเข้าสู่ระบบดิลิเวอรี่มากขึ้น ทาให้ประชาชนมีตัวเลือกในการสั่งซื้อมากขึ้น ผู้ประกอบการต้อง
แข่งขันกันด้วยคุณภาพและการบริการที่ดี ผู้ซื้อมีโอกาสได้สั่งซื้อสินค้าคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม
ดังนั้น วิกฤติโควิด -19 ครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้เกิดการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ กั บธุรกิจบริการจัดส่ง
อาหารและมีโอกาสเติบโต สวนกระแสเศรษฐกิจที่ซบเซาอีกด้วย (ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ และประกาย ธีระวัฒนา
กุล, 2563) ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการในเครือข่ายร้านอาหารต่างๆ เกิดความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงการ
ให้บริการจัดส่งอาหาร เพื่อเพิ่มช่องทางการสั่งอาหารและความหลากหลายของประเภทอาหาร รวมไปถึงการ
รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคพึงพอใจ เพื่อเพิ่มโอกาสการกลับเข้ามาใช้บริการซ้า
ของผู้บริโภค
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุไร ดวงระหว้า (2554) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการให้บริการศูนย์ บริการ One
Stop Service: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปีที่ศึกษา และคณะ/วิทยาลัยที่ศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพการให้บริการที่
แตกต่างกันโดยรวมแตกต่างกันทุกปัจจัย ยกเว้น เพศ ส่วนปัจจัยการให้บริการ ได้แก่ ด้านประเภทการใช้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ด้านบุคลากรหรือผู้ให้บริการ ด้านรูปแบบการให้บริการ และด้านระยะเวลาการ
ให้บริการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับสูง
พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) ทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเรียงลาดับจากมากไป
น้อยคือ ปัจจัยด้านความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการและสภาพสินค้า ปัจจัยด้านช่องทางในการชาระเงิน และ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ตามลาดับ ในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันใน
ด้านเพศ อายุรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ได้แก่ ปัจจัยด้าน อายุ รายได้ต่อเดือน และอาชีพ
กาญจนา มีศิลปวิกกัย (2562) ทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทาให้ความพึงพอใจ ในการใช้งานของแอปพลิเคชันไลน์แมนโดยรวมแตกต่าง
กัน ยกเว้น อายุ การศึกษา สถานที่สั่งอาหารและระบบ ของสมาร์ตโฟนที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการสั่งซื้อ
อาหารที่แตกต่างกันทาให้ความพึงพอใจในการใช้ งานของแอปพลิเคชันไลน์แมนโดยรวมแตกต่างกัน ยกเว้น ด้าน
การวางแผนที่ไม่แตกต่างกันผลของส่วนประสมทางการตลาด(7P) และการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารที่แตกต่างกันนั้น
มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้ งานของแอปพลิ เ คชั น ไลน์ แ มนและผลของความพึ ง พอใจในการใช้ ง านมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจสั่งซื้อ อาหารผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนไปในทิศทางเดียวกัน
อรุณรัตน์ อ่อนเย็น (2562) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจากธุรกิจ
ประเภทเดลิเวอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเดลิเวอรี่ประเภทเคเอฟซี โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 301-400 บาท ซึ่งจะ
ซื้อช่วงหลังเวลา 19.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ มากที่สุด ทั้งนี้ซื้ออาหารในโอกาสมีงานสังสรรค์ เพื่อทานกับเพื่อน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร คือ เพื่อน นักศึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย
อาหารเดลิเวอรี่จากสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเดลิเวอรี่ เพราะรายการ
ส่งเสริมการขาย หรือมีโปรโมชั่น 2) นักศึกษามีความคิดเห็นต่ อปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดที่ ใช้ ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย รองลงมา คือ ด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และน้อยที่สุด คือ ด้านส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา รายรับของนักศึกษา และแหล่งที่พักอาศัย กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจาก
ธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า มีความสัมพันธ์กัน และ 4) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ข อง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศิริกัญญา อินทร์ขาวงค์ (2562) ทาการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิ
เวอรี่ ใ นเขตพื้ น ที่ ป ากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี ในด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาด ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพการสมรส หย่า/ร้าง เป็นส่วนมาก จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และปัจจัย
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ใน
เขตพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า โดยรวมมีระดับความสาคัญในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุคคล และด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุด คือ ด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นของการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในเขตพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านส่วน
ประสมทางการตลาด โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่อายุและอาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เลือกใช้
บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ในเขตพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ณัฐศาสตร์ ปัญญานะ (2562) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารตามสั่งแบบจัดส่ง
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักศึกษา
และมีรายได้ต่ากว่า 20,000 บาท มีพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการอาหารตามสั่งแบบจัดส่งจากความสะดวก ซึ่ง
ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพมากที่สุด โดยปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างและนาเสนอทางกายภาพการตลาดมีส่งผล
ต่อการตัดสินใช้บริการอาหารตามสั่งแบบจัดส่ง
วิธีดาเนินการ (Methods)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ที่เคยใช้บริการธุรกิจจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นของ ฟู้ดแพนด้า และแกร็บฟู้ด ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยใช้บริการธุรกิจจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นของ ฟู้ดแพนด้า และแกร็บฟู้ด ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุ 20-60 ปี เนื่องจากไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน จึงคานวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ W.G. Cochran (1977) กาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 เนื่องจากผู้วิจัยคานึงถึงความคลาดเคลื่อนการเก็บข้อมูล ผู้วิจัย
จึงเพิ่มการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม 15 ราย เป็น 400 ราย และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก
(Convenience Sampling)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ มีลักษณะเป็น
คาถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย ส่งเสริม
การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับแบบลิเคิร์ท (Likert, 1979)
ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยการให้บริการ ได้แก่ ผู้ให้บริการ รูปแบบการให้บริการ ประเภทการใช้บริการ ข้อมูล
ข่าวสาร ระยะเวลาในการบริการ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบลิ
เคิร์ท (Likert, 1979)
ตอนที่ 4 ข้อมูลคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19 ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ความน่าเชื่อถือของการบริการ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบลิเคิร์ท (Likert, 1979)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 ท่าน เพื่อพิจารณาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและประเด็นที่ต้องการทราบ (Item Objective
Congruence Index : IOC) ในการตรวจความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและประเด็นที่ต้องการทราบ ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 0.78
2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง จานวน 30 ราย แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อคาถามด้วยโปรแกรมสาเร็จ รูป โดยวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach Method) หรือครอนบาคแอลฟา (Cronbach Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.902
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์
1. ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา หาค่าสถิติพื้นฐาน คือ แจกแจง
ความถี่ และคานวณหาค่าร้อยละ
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยการให้บริการ และ
คุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยการแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 121)
คะแนนเฉลี่ย ระดับความเห็นด้วย
4.51-5.00
มากที่สุด
3.51-4.50
ระดับมาก
2.51-3.50
ระดับปานกลาง
1.51-2.50
ระดับน้อย
1.00-1.50
ระดับน้อยที่สุด
2. ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์สมมติฐาน ดังนี้
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด 19 แตกต่างกัน โดยใช้ T–test และ One–way ANOVA
2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโค
วิด-19 โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
2.3 ปัจจัยการให้บริการส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19 โดย
ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา (Results)
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ45.0 มี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีรายได้ต่อเดือน
10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.0 และประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อย
ละ 39.0
2. ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็น ลาดับที่ 1 รายการอาหารมีการแบ่งประเภทอาหารที่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านราคา ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็นลาดับที่ 1 อาหารมีการแสดงราคาที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก
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ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่ อพิ จ ารณาเป็น รายข้อพบว่า ปั จ จั ย ข้อที่ ให้ ความสาคัญ เป็น ลาดับที่ 1 มี ช่ องทางการชาระเงินที่
หลากหลาย เช่น เงินสด โอนผ่าน Mobile Banking มีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านส่งเสริมการตลาด ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็น ลาดับที่ 1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ อีเมล์ โฆษณาต่างๆ เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากอาหารใน
ครั้งต่อไป
ด้านบุคลากร ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็น ลาดับที่ 1 พนักงานให้บริการด้วยความเป็นมิ ตร มี
อัธยาศัยดี และสุภาพอ่อนโยน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านลักษณะทางกายภาพ ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็นลาดับที่ 1 แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานผ่านทาง
สมาร์ทโฟนได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการ ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็น ลาดับที่ 1 มีจานวนรถและพนักงานเพียงพอต่อการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3. ข้อมูลปัจจัยการให้บริการ
ด้านผู้ให้บริการ ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็นลาดับที่ 1 พนักงานมีจานวนเพียงพอในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
ด้านรูปแบบการให้บริการ ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็น ลาดับที่ 1 มีรูปแบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านประเภทการใช้บริการ ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็น ลาดับที่ 1 ท่านทราบขั้นตอนของการจัดส่งอาหาร มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการให้บริการ โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็น ลาดับที่ 1 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากโฆษณาบน Facebook มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็นลาดับที่ 1 ระยะเวลาในการเลือก / สั่งสินค้า 5-10 นาที มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก
4. ข้อมูลคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุค
โควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็น ลาดับที่ 1
แอพพลิเคชั่นแสดงรายละเอียดของสินค้า ราคา ร้านอาหาร ไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโค
วิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็น ลาดับที่ 1 ไม่มี
การเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็น ลาดับที่ 1 มีบริการ
หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกตามต้องการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด 19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็น ลาดับที่ 1 มีการ
โทรศัพท์แจ้งลูกค้าทุกครั้งเมื่ออาหารที่สั่งมาถึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยข้อที่ให้ความสาคัญเป็นลาดับที่ 1 พนักงานให้
ความสาคัญกับลูกค้าทุกระดับที่เสมอภาค และเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
5. ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่ง
อาหารในยุคโควิด-19 แตกต่างกัน วิเคราะห์โดยใช้ T–test และ One–way ANOVA
5.1 เพศที่ แตกต่ างส่งผลต่อการพัฒนาคุณ ภาพการบริการธุรกิจจั ดส่ง อาหารในยุคโควิด -19 ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2 อายุที่แตกต่างส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19 ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Sig = 0.006) ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Sig = 0.028) ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า (Sig = 0.000) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Sig = 0.000) ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า
(Sig = 0.002) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด 19 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Sig = 0.000) ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Sig = 0.000) ด้าน
การตอบสนองต่อลูกค้า (Sig = 0.003) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Sig = 0.000) ด้านการรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า (Sig = 0.000) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.4 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด 19 ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ (Sig = 0.000) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Sig = 0.000) ด้านการให้
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Sig = 0.000) ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Sig = 0.049) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.5 อาชีพที่แตกต่างส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19 ด้าน
ความน่าเชื่อถือของการบริการ (Sig = 0.000) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Sig = 0.000) ด้านการให้ความ
เชื่อมั่นต่อลูกค้า (Sig = 0.000) ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Sig = 0.000) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่ง
อาหารในยุคโควิด-19 โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (X1) ราคา (X2) ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย (X3) ลักษณะทางกายภาพ (X6) และกระบวนการ (X7) ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ
บริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดังตาราง 1

ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19
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Unstandardized Standardize
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std.Error
Beta
1 ค่าคงที่ (Constant)
0.317
0.107
ผลิตภัณฑ์ (X1)
0.226
0.042
0.244
ราคา (X2)
0.181
0.034
0.199
ช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
0.078
0.033
0.089
ส่งเสริมการตลาด (X4)
0.045
0.027
0.057
บุคลากร (X5)
0.042
0.033
0.046
ลักษณะทางกายภาพ (X6)
0.237
0.037
0.258
กระบวนการ (X7)
0.121
0.039
0.136
R Square = 0.779, Adjusted R Square = 0.775, Std. Error = 0.28718
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t

Sig.

2.951
5.448
5.341
2.334
1.688
1.275
6.447
3.139

0.003
0.000*
0.000*
0.020*
0.092
0.203
0.000*
0.002*

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการให้บริการส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโค
วิด-19 โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยการให้บริการ ได้แก่ ผู้ให้บริการ (X1 ) รูปแบบการให้บริการ (X2) และ
ประเภทการใช้บริการ (X3) ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19
Unstandardized Standardize
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
Model
B
Std.Error
Beta
1 ค่าคงที่ (Constant)
5.165
0.289
17.850
0.000
ผู้ให้บริการ (X1)
0.213
0.082
0.216
2.609
0.009*
รูปแบบการให้บริการ (X2)
-0.192
0.043
-0.222
-4.508 0.000*
ประเภทการใช้บริการ (X3)
-0.182
0.077
-0.192
-2.362 0.019*
ข้อมูลข่าวสาร (X4)
-0.094
0.077
-0.086
-1.220
0.223
ระยะเวลาในการบริการ(X5)
0.018
0.072
0.019
0.244
0.807
R Square = 0.700, Adjusted R Square = 0.580, Std. Error = 0.58782
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19 พบว่า อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการ
ให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19 ของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 20 – 30 ปี, 31 – 40 ปี, 41 – 50 ปี
และ 51 – 60 ปี มีความแตกต่างกัน เพราะช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจ
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จัดส่งอาหารที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละช่วงอายุมีความต้องการที่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษา
, มั ธ ยมศึ กษา / อนุ ป ริญ ญา, ปริญ ญาตรี และสู ง กว่ า ปริญ ญาตรี มี ความแตกต่ า งกั น เพราะผู้ ใช้ บ ริการที่ มี
การศึกษาที่แตกต่างกันย่อมต้องการการให้บริการที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริกัญญา อินทร์ขา
วงค์ (2562) ทาการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในเขตพื้นที่ปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ในด้านส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา มีการตัดสินใจของผู้บริโภคที่
เลือกใช้บริการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในเขตพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในขณะที่รายได้ต่อเดือนต่ากว่า
10,000 บาท10,000 – 20,000 บาท, 20,001 – 25,000 บาท และมากกว่า 25,000 บาท มีความแตกต่างกัน
เพราะผู้ใช้บริการต้องทางาน ต้องออกจากบ้าน มีผลทาให้มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ นอกจากนี้ อาชีพนิสิต /
นักศึกษา, ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงานบริษัทเอกชน, ธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพอื่น ๆ มี
ความแตกต่างกัน เพราะทุกอาชีพมีเวลาพักที่จากัด ไม่สะดวกในการออกไปรับประทานอาหารตามสถานที่ต่าง ๆ
จึงมาใช้บริการธุรกิจจัดส่งอาหารกันส่วนใหญ่ทั้งสะดวกและประหยัดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา มี
ศิลปวิกกัย (2562) ทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร ที่ส่งผลต่อความ
พึ ง พอใจของการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น ไลน์ แ มน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทาให้ความพึงพอใจ ในการใช้งานของแอปพลิเคชันไลน์แมนโดยรวมแตกต่างกัน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) ทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านอายุ รายได้ต่อเดือน และอาชีพส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food
Delivery ในขณะที่เพศ ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19 อาจเนื่องจาก
สังคมปัจจุบันธุรกิจจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน ทุกเพศและ
ยังมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จึงทาให้ไม่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหาร
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด 19 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย ลักษณะทางกายภาพ
และกระบวนการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิ ด-19 สอดคล้องกับที่ ธีรกิติ
นวรัตน ณ อยุธยา (2557) กล่าวว่าธุรกิจจัดส่งอาหารเป็นธุรกิจบริการมีทั้งสินค้าที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนผสมกัน
ไป โดยอาศัยปัจจัยด้านต่างๆ เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรุณรัตน์ อ่อนเย็น (2562) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจาก
ธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัม พันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ณั ฐ ศาสตร์ ปั ญ ญานะ (2562)
ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารตามสั่งแบบจัดส่ง ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการสร้างและนาเสนอทางกายภาพการตลาดมีส่งผล
ต่อการตัดสินใช้บริการอาหารตามสั่งแบบจัดส่ง
3. ปัจจัยการให้บริการที่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19 พบว่า
ปัจจัยการให้บริการ ได้แก่ ผู้ให้บริการ รูปแบบการให้บริการ และประเภทการใช้บริการส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19 อาจเพราะว่า การบริการสามารถตอบสนองตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นพนักงานมีจานวนเพียงพอในการให้บริการ มีรูปแบบการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก จึงส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ สอดคล้องกับที่ ธีร
ศานต์ สหัสสพาศน์ และประกาย ธีระวัฒนากุล (2563) กล่าวว่า วิกฤติโควิด-19 เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการ
ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ กับธุรกิจบริการจัดส่งอาหารและมีโอกาสเติบโต สวนกระแสเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งทา
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ให้ผู้ประกอบการในเครือข่ายร้านอาหารต่างๆ เกิดความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงการให้บริการจัดส่งอาหาร
เพื่อเพิ่มช่องทางการสั่งอาหารและความหลากหลายของประเภทอาหาร รวมไปถึงการรักษาคุณภาพของสินค้า
และบริการให้ อยู่ในระดับที่ ผู้บริโภคพึงพอใจ เพื่ อเพิ่ ม โอกาสการกลั บเข้ามาใช้บริการซ้าของผู้บริโภค และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไร ดวงระหว้า (2554) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการให้บริการ
ศูนย์บริการ One Stop Service: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
การให้บริการ ได้แก่ ด้านประเภทการใช้บริการ ด้านบุคลากรหรือผู้ให้บริการ และด้านรูปแบบการให้บริการ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับสูง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งนี้
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด -19 ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหาร ควรให้ความสาคัญกับ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ โทรทัศน์ อีเมล์ โฆษณาต่างๆ เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
กระจายข้อมูลการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น ด้วยการมีคูปองส่วนลดเพื่อใช้ในการสั่งซื้ออาหารในครั้ง
ต่อไป หรือบริการส่งอาหารฟรี เมื่อลูกค้าสั่งอาหารครบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริการของพนักงานให้บริการควรมีความเป็นมิตร มีอัธยาศัยดี
และสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของลูกค้าได้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจเกิ ดการบอกต่อและ
กลับมาใช้บริการซ้าในครั้งต่อไป
2. ปัจจัยการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสาร และระยะเวลาในการบริการไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ
บริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19 ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหาร ควรให้ความสาคัญกับสื่อที่ผ่านไปยัง
ผู้ใช้บริการเพื่อให้รับทราบข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โดยตรงของผู้ให้บริการ การโฆษณา
บน Facebook หรือสื่อบุคคลต่างๆ รวมถึงระยะเวลาในการบริการ โดยเฉพาะการรอรับสินค้าซึ่งผู้ใช้บริการให้
ความสาคัญเป็นอันดับสุดท้าย จึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิ จั ย ให้ ก ว้ า งขึ้ น โดยการเพิ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งไปยั ง จั ง หวั ด อื่ น ๆ หรื อ
ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรผู้ใช้บริการธุรกิ จจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นในยุคโควิด -19
ได้มากขึ้น
2. งานวิจัยในครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนาที่เป็นการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19 ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบเชิงลึก เช่น ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ หรือการประชุมกลุ่ม (Focus
Group) เป็นต้น
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การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (STREET FOOD) ช่วงสถานการณ์โควิด-19
ตาบลปากนาโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Adaptation of Street Food COVID-19 situation period in Pak Nam Pho Subdistrict,
Mueang Nakhon Sawan District, Nakhon Sawan Province
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแบ่งส่วนการตลาด ข้อมูลสถานประกอบการ การรับรู้
ข่าวสารโควิด-19 ปัจจัยสถานการณ์ภายนอก และการปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี ขอบเขตของการวิจัย
สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1) ขอบเขตด้านสถานที่: ร้านอาหารริมบาทวิถี ต้าบลปากน้้าโพ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 2) ขอบเขตด้านประชากร: กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี ประเภท
รถเข็นอาหาร ร้านแผงลอย ต้าบลปากน้้าโพ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จ้านวน 385 คน
3)ขอบเขตด้านเวลา: การศึกษาวิจัยครั้งนี้อยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น
3 ช่วงเวลา 06.00-10.00/ 13.00-17.00/ 19.00-23.00 น. 4)ขอบเขตด้านทฤษฎี : การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้
แนวคิดทางด้านบริหารธุรกิจเท่านั้น ไม่ได้น้าศาสตร์ทางด้านอื่นมาใช้ เช่น เศรษศาสตร์ หรือ สังคมวิทยา เข้ามา
เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า 1) การแบ่งส่วนการตลาด ส่วนใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณถนนอารักษ์ เป็นลูกค้าประจ้า
และซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากร้านค้า 2) ข้อมูลสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ เป็นอาหารตามสั่ง นั่งทานที่ ร้าน
ยอดขายน้ อ ยลง และมี แ นวโน้ ม ทรงตั ว 3) การรั บ รู้ ข่ า วสารโควิ ด -19 โดยรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก 4) ปั จ จั ย
สถานการณ์ภายนอก โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และ5) การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี โดยรวม
อยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) การรับรู้ข่าวสารโควิด-19 มีผลต่อการปรับตัวของร้านอาหาร
ริมบาทวิถี 2) สถานการณ์ภายนอกมีผลต่อการปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี
คาสาคัญ: 1) การปรับตัว 2) ร้านอาหารริมบาทวิถี 3) สถานการณ์ 4) โควิด-19
Abstract
This study aims to study marketing segmentation, establishment information, COVID-19
awareness, external situation factors and adaptation of Street Food. The research scope can be
divided as follows. 1) Scope of location: Street Food where located in Pak Nam pho Sub-district,
Muaeng Nakhonsawan, Nakhonsawan Province. 2) Population scope: Restaurant operator,385,
which kind of food cart or stalls in Pak Nam pho Sub-district, Muaeng Nakhonsawan, Nakhonsawan
Province. 3) Time Scope:This research study is in the period between October - November 2020
divided into 3 periods 06.00-10.00 / 13.00-17.00 / 19.00-23.00. 4) Theoretical scope: This research
study will use the concept of business administration only. Other sciences such as economics or
sociology are not involved. The results of the study were as follows: 1) marketing segmentation
1
2

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจ้าภาควิชานิเทศศาสตร์
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most of them are located on Arak Road, are regular customers, and buy ingredients directly from
the shops 2) establishment information most of them are a la carte, sit-down with less sales, and
tend to stabilize 3) COVID-19 awareness overall at high level 4) external situation factors overall
at medium level and 5) adaptation of Street Food overall at Little level. The hypothesis tests
were as follows: 1) COVID-19 awareness affect adaptation of Street Food 2) external situation
affect adaptation of Street Food.
Keywords: 1) adaptation 2) Street Food 3) situation 4) COVID-19
บทนา (Introduction)
การปรับตัวทางธุรกิจมีความส้าคัญยิ่งในยุคปัจจุบันเนื่องจากความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเข้ามา
ของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ส่งผลให้การใช้ชีวิตคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป เกิดกลุ่มผู้บริโภคที่เรียกว่า ตลาดคนขี้เกียจ
หรือ Lazy Consumer คือ พฤติ กรรมผู้ บ ริโ ภคที่ รัก ความสบายและหั น มาพึ่ ง เทคโนโลยี ม ากยิ่ ง ขึ้น (บุ ญ ยิ่ ง
คงอาชาภัทร, 2562) ซึ่ ง เป็ น โอกาสในการท้าธุรกิจจากพฤติกรรมนี้ เช่ น ธุ รกิจ ประเภทรับสั่ง อาหาร ( food
delivery) มีแนวโน้มเติบโตสูงมาก โดยพบว่าช่วง5ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 10% เนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่ต้องการเสียเวลาเดินทางไปซื้อหรือรอคิวนานๆ ท้าให้ธุรกิจนี้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคยุคปัจจุบันเป็น
อย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นจากฐานข้อมูล บริษัท วงใน มีเดีย จ้ากัด เผยว่าธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตมากถึง 40%
ต่อปี และมีแนวโน้มเติบโตปีละ3-5% โดยเทรนด์ร้านอาหารที่มาแรงคือการขายอาหารออฟไลน์ อาจเนื่องมาจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิด -19ท้าให้ผู้บริโภคหันมาสั่งอาหารออนไลน์กันมาก
ขึ้น (ธิติวุฒ อุดมชัยพร, 2563) ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านอาหารจ้าเป็นต้องปรับตัวด้วยการใช้ช่องทางออนไลน์
เช่น เทคโนโลยี แอพลิเคชั่น โซเชียลเนตเวิล์ค ที่จะสามารถช่วยดึงลูกค้าเข้าร้านได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนั้ น การเข้ า มาของเทคโนโลยี ท้ า ให้ ห ลายภาคธุ ร กิ จ มี ก ระบวนการท้ า งานที่ ส ะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ธุรกิจร้านอาหาร หากน้าระบบบริหารจัดการร้านอาหารเข้ามาควบคุมจะท้าให้การ
จัดการนั้นง่ายยิ่งขึ้น เช่น ระบบการสั่งอาหาร, การท้าสต๊อคสินค้า, การจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ซึ่งประหยัดทั้งเวลา
และทรัพยากรบุคคล หากผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กสามารถน้าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้จะยิ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการได้มากยิ่งขึ้น ในโลกปัจจุบันทุกๆสิ่งล้วนมีการเปลี่ยนแปลงแทบทั้งสิ้น ส้าหรับ
ภาคธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ หากไม่มีการพัฒนาสินค้าและบริการ อาจจะท้าให้ธุรกิจไม่สามารถที่ จ ะ
เดินหน้าต่อไปได้ เนื่องจากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดและคู่แข่งทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้น เจ้าของ
ธุรกิจจ้าเป็นที่จะต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจทั้งการขายสินค้าและบริการไปพร้อม ๆกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่ได้รับ
ความนิยมสูงเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เปิดได้ง่าย โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากกิจการขนาดเล็กก่อนแล้วค่อยขยายกิ จการ
ใหญ่ขึ้นตามล้าดับ (รัฐวิทย์ ทองภักดี ,2559) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและมีวัฒนธรรมที่
งดงาม โดยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทย ได้แก่ อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาหารริมบาทวิถี(Street food) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาชน ความนิยมของอาหารริมบาทวิถีในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั่วโลกเห็นได้ชัดจากการจัดให้เป็นอันดับ1 ในหัวข้อ “The World top 10 cities for street food
” โดยนิตยสารฟอร์บส ซึ่งส้ารวจในอเมริกากลาง ยุโรป แอฟริกาเหนือ ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีค.ศ. 2012
อาจเนื่องมาจากรูปแบบการจ้าหน่ายอาหารริมบาทวิถีที่ส่วนใหญ่มักเป็นอาหารปรุงส้าเร็จ รับประทานได้สะดวก
สามารถเข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากพื้นที่ในการจ้าหน่ายอยู่บริเวณทางเท้า ริมถนน หรือในที่สาธารณะต่างๆ และมี
ราคาไม่แพง รวมถึงรสชาติอาหารที่เป็นเอกลัก ษณ์ แสดงถึงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย(เรวดี จงสุวัตน์
และ จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์,2562)
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จากการศึกษาพบว่างานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาร้านอาหารริมบาทวิถีในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร และพฤติกรรมความพึงพอและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารจาก
ร้านอาหารริมบาทวิถี โดยเน้นศึกษาจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่หรือเมืองท่องเที่ยว อาทิ สงขลา กรุงเทพ และ
ภูเก็ต แต่ในส่วนของการศึกษาเรื่องการปรับตัวของร้านอาหารในช่วงเกิดภาวะวิกฤตนั้นยังไม่มีการศึกษาอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทางด้านการปรับตั วในช่วงวิกฤตโควิด -19ที่มีผลต่อร้านอาหารริมบาทวิถี
สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผลกระทบจากการที่รัฐบาลออก พรก.ฉุกเฉิน โดยให้ร้านอาหารจ้าหน่ายเพื่อน้า
กลับไปบริโภคเท่านั้นไม่สามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบอย่าง
มาก ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จะท้าการศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับตัวของร้านอาหารโดยวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาด (7P) และปัจจัยภายใน (5M) เพื่อหาสาเหตุและวางแผนแก้ไขหากเกิดภาวะวิกฤตขึ้นอีกครั้ง อีกทั้ง
ท้ า ให้ ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารริ ม บาทวิ ถี ส ามารถแข่ ง ขั น และเปลี่ ย นแปลงสภาพธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ไปตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์เป็นอีกเมืองที่มี
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ประชาชนยังใช้ชีวิตเรียบง่าย มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ และที่ส้าคัญคือ ร้านอาหารริมบาทวิถีขึ้นชื่อในภาคเหนือตอนล่าง อีกทั้งงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีใคร
ศึกษาด้านการปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถีใน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นอกจากนั้นการปรับตัวของร้านอาหาร
ริมบาทวิถีในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่มีใครท้าเนื่องจากเป็นสิ่งที่โลกเพิ่งจะเผชิญตั้งแต่มกราคม ปี 2563
ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยใด ๆท้ามาก่อน ส้าหรับร้านอาหารริมบาทวิถีใน ต. ปากน้้าโพ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์นั้นมี
อยู่กระจัดกระจายทั่วเมือง จากข้อมูลเทศบาลนครสวรรค์พบว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารริ มบาทวิถีอยู่จ้านวน
901 ร้าน ในเขต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งพบว่ามีความหนาแน่น 5 บริเวณได้แก้ จุดผ่อนผันที่1 (บริเวณรอบ
อุทยานสวรรค์), 4 (บริเวณถนนอารักษ์ฝั่งข้าวต้มนายเจือ), 10 (บริเวณชมรมอาหารริมเขื่อนกลางคืน), 13 (ตลาด
สดเทศบาล) และ 21 (บริเวณช่วงที่ 3ฝั่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) นครสวรรค์จึงเป็นอีกจังหวัดที่ได้รับ
ความนิยมจากคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางผ่านแวะมาทานอาหารริมบาทวิถีกันอย่างเนืองแน่น
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี แต่เนื่องจากการประกาศพรก.ฉุกเฉินส่งผลให้ ร้านอาหารต่าง ๆ
จ้ า หน่ า ยเพื่ อน้ า กลั บ ไปบริโ ภคเท่ า นั้ น ไม่ ส ามารถจั ด ที่ นั่ ง ในการรับ ประทานอาหารได้ เพราะฉะนั้ น ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่ได้รับผลพวงจากเชื้อโควิด -19 นี้ จึงจ้าเป็นที่จะต้องหาวิธีปรับตัวเพื่อความอยู่
รอดเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในช่วงโควิด-19ไปให้ได้
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ 7P (Service Marketing Mix)
ธุรกิจบริการมีความแตกต่างกับธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่จับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์การตลาดที่น้ามาใช้กับธุรกิจบริการก็จะแตกต่างจากการตลาดโดยทั่วไป
Kotler & Keller (2006) ได้ ให้ นิ ย ามค้าว่ าส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด
ส้ า หรับ ธุ รกิจ บริการ หมายถึง ธุ รกิจ ที่ ให้ บ ริการซึ่ ง เป็ น ธุ รกิจ ที่ แตกต่ า งจากสิ น ค้า อุ ป โภคและบริโ ภคทั่ ว ไป
จ้าเป็นต้องใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ในการก้าหนดกลยุทธ์ส้าหรับธุรกิจ
บริการไปใช้ในการบริหารร้านโดยให้ความส้าคัญในแต่ละด้านตามล้าดับดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product/ Service) ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นสิ่งที่สนองความจ้าเป็นและ
ความต้องการของมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นได้ทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ส้าหรับธุรกิจร้านอาหารริมบาทวิถีนั้นควร
จะให้ความส้าคัญทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รสชาติอาหารกลมกล่อม ความ
หลากหลายของเมนูอาหาร การบริการที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการ
ด้ า นราคา (Price) ราคาเป็ น คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นรู ป ตั ว เงิ น ลู ก ค้ า จะเปรี ย บเที ย บระหว่ า งคุ ณ ค่ า
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก้าหนด
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ราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ้าแนกระดับบริการที่
ต่างกัน ส้าหรับธุรกิจร้านอาหารริมบาทวิถี คือ อาหารที่มีคุณภาพสมกับราคาที่ผู้บริโภคจะได้รับ โดยใช้วัตถุดิบที่
ดีสมกับราคา หากเกิดภาวะเศรษฐกิจแย่อาจจะปรับลดราคาอาหาร
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) ช่องทางการจัดจ้าหน่ายเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในการน้าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการ
ที่น้าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท้าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน้า เสนอบริการ (Channels)
ส้าหรับธุรกิจร้านอาหารริมบาทวิถี คือ ท้าเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง มองเห็นชัดเจน และ มีจัดส่งเดลิเวอรี่ เช่น
Grab หรือ Food Panda
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions) การส่งเสริมการตลาดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส้าคัญในการ
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการ
และเป็นกุญแจส้าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ ส้าหรับธุรกิจร้านอาหารริมบาทวิถี คือ การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้า
มาช่วยส่งเสริมการตลาดเช่น ส่งเสริมการตลาดร้านค้าในเฟสบุ๊คกลุ่ม ธุรกิจจังหวัดนั้น หรือ อินสตราแกรม หรือมี
การจัดส่งเสริมการตลาดส่วนลดต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้า
ด้านบุคลากร (People) บุคคลหรือพนักงานจ้าเป็นต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มี
ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร ส้าหรับธุรกิจร้านอาหารริม
บาทวิถี คือ การมี พนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการ และให้บริการที่เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ส้าหรับบาง
ร้านอาหารที่มีทั้งพนักงานคนไทยและต่างด้าว เลือกให้พนักงานคนไทยรับออเดอร์ลูกค้า เพื่ อจะได้ลดความ
ผิดพลาดจากการสื่อสารและรวดเร็วในการบริการ
สิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) สิ่งที่
เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอเป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการน้าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็น
รูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ ส้าหรับธุรกิจร้านอาหารริมบาทวิถี คือ ความสะอาดภายในร้าน สิ่ง
อ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ติดป้ายแจ้งลูกค้าว่ามีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น เจลแอลกฮอล์อย่างชัดเจน
การใช้คิวอาร์โค้ดในการจ่ายเงินหรือโอนเงินในการซื้ออาหาร
ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน
การบริการ ที่น้าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท้าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ ส้าหรับธุรกิจร้านอาหารริมบาทวิถี คือ การแบ่งเป็นแผนกเพื่อท้าหน้าที่ต่างๆอย่างชัดเจนและไม่ทับ
ซ้ อนกัน แต่ ส้ า หรับ สถานการณ์โ ควิ ด19นั้ น ร้า นอาหารควรจ้ ากัด พื้น ที่ให้ บ ริการในร้าน และ การยกระดับ
มาตรฐานความสะอาดของร้านให้กับลู กค้า เช่น เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ระหว่างที่นั่งส้าหรับนั่งทานที่ร้าน
รวมถึง ระยะห่ างระหว่างทางเดินอย่ างน้อย1เมตร ท้ า ความสะอาดพื้ น/พื้ นผิว สัมผั สบ่อยๆ การมี ฉากกั้นใส
(window shield ) ภายในโต๊ะ
แนวความคิดเกี่ยวการแบ่งส่วนการตลาดของผู้ประกอบการ
การแบ่งส่วนตลาดยังเป็นอีกหนึ่งส่วนส้าคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและ
ตอบสนองความต้ องการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การแบ่ ง ส่ ว นตลาดธุ รกิจ เปิ ด โอกาสให้ องค์กรธุ รกิจ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจได้ดีมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การบริหารบัญชีลูกค้า การเข้าถึง
ลูกค้า และการจัดการส่งเสริมการขาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งท้าให้องค์กรได้ก้าไรและประสบ
ความส้าเร็จ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาแบ่งส่วนตลาดธุรกิจแบ่งเป็น 3 ด้าน
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1. สถานที่ตั้ง (Customer Location) สถานที่ตั้งของลูกค้าสามารถถูกน้ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วน
ตลาด ส้าหรับการเลือกสถานที่ตั้งร้านอาหารริมบาทวิถีถือว่ามีความส้าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการที่ผู้บริโภคเลือก
รับประทานร้านอาหารริมบาทวิถีเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเลือกตั้งในแหล่งชุมชน
หรือแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ส้าหรับในเขต อ้าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มีจุดผ่อน
ผันให้ตั้งร้านอาหารริมบาทวิถี 22 จุดผ่อนผัน อย่างไรก็ตามร้านอาหารประมาณ90% จะตั้งอยู่ที่ ต.ปากน้้าโพ
เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นแหล่งใจกลางเมือง มีผู้คนอาศัยเยอะ และนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดหากมีงานเทศกาล
2. ชนิดของลูกค้า (Customer Type) องค์กรธุรกิจสามารถจัดแบ่งประเภทของลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ
โดยอาศัยปัจจัยชนิดของลูกค้าเป็นเกณฑ์ เพื่อสามารถจัดแผนการส่งเสริมการตลาด และการเข้าถึงลูกค้าให้
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละองค์กรธุรกิจ ดังนี้
2.1 ขนาดของลูกค้า (Customer Size) ส้าหรับร้านอาหารริมบาทวิถีนั้นเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ยอดขายหลัก
พันถึงหลักหมื่น บางร้านเป็นธุรกิจในครอบครัวไม่มีพนักงานหรืออาจจะมีเพียงไม่กี่คน
2.2 ลักษณะโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ส้าหรับร้านอาหารริมบาทวิถีนั้นส่วนใหญ่จะไม่
มีการแบ่งแผนกแต่จะแบ่งหน้าที่ให้แต่ละบุคคลในการท้าหน้าที่ต่างๆ หรือบุคคลหนึ่งมีหลายหน้าที่ก็เป็นได้
2.3 ประเภทของอุตสาหกรรม (Industry Type)ส้าหรับร้านอาหารริมบาทวิถีอาจไม่ไ ด้แบ่ง แยกย่ อย
ประเภทของลูกค้าอย่างชัดเจน แต่อาจจะแบ่งประเภทการขายต่างๆ เช่น นั่งรับประทานอาหาร ซื้อกลับบ้าน รับ
จัดเลี้ยง หรือ รับท้าอาหารโดยไม่มีหน้าร้าน
2.4 การใช้ผลิตภัณฑ์ (Product Use)ส้าหรับร้านอาหารริมบาทวิถี จุดประสงค์ของผู้บริโภคคือการซื้อ
รับประทานเองหากแต่บางองค์กรอาจจ้างร้านอาหารในปริมาณมาก หรือ ผู้บริโภคเข้ามาเพื่องานเลี้ยงสังสรรค์
ส้าหรับวัตถุประสงค์ของการบริโภคนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริโภคซื้อรับประทานเอง หรือ
หากมาเป็นกลุ่มอาจจะเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ หรือหากบางองค์กรอาจจ้างร้านอาหารเพื่อท้าอาหารในปริมาณมาก
เพื่อน้าไปบริโภค
3. กระบวนการจัดซื้อ (Buying Process) องค์กรธุรกิจสามารถจัดแบ่งประเภทของลูกค้าที่เป็นองค์กร
ธุรกิจ โดยอาศัยปัจจัยกระบวนการจัดซื้อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งส่วนตลาด ดังนี้
3.1สถานการณ์การซื้อ (Buying Situation) ส้าหรับการจัดซื้อของร้านอาหารริมบาทวิถีนั้น ค่อนข้าง
แตกต่างจากองค์กร การจัดซื้อของร้านอาหารริมบาทวิถีอาจไม่ต้องผ่านการตัดสินใจหรือขั้นตอนมากมาย แต่
ส้าหรับการจัดซื้อซ้้าหรือเป็นลูกค้าประจ้าอยู่แล้ว อาจท้าให้กระบวนการในการจัดซื้อง่ายขึ้น หรือสามารถต่อรอง
หรือยืดระยะเวลาการช้าระเงินได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการตกลงกัน
3.2ขั้นตอนในการจัดซื้อ (Purchase Procedure) ส้าหรับผู้ประกอบการนั้นอาจจะต้อองหาแหล่ ง ซื้ อ
สินค้าเอง เนื่องจากไม่มีอ้านาจต่อรองซื้อขายมากมาย หรือบางแหล่งหากซื้อในปริมาณมากอาจมีบริการหลังการ
ขาย เข่น การจัดส่ง ส่วนลด เป็นต้น
3.3 ลักษณะของผู้ที่ท้าการตัดสินใจซื้อ (Personal Characteristics of the Buyer) ปัจจัยของผู้ที่ท้าการ
ตัดสินใจซื้อ อาจมาจากแหล่งพื้นที่อยู่ใกล้กับร้านอาหาร การพูดคุยถูกคอกัน คนรู้จักกัน(ช่วยอุดหนุน)
3.4 เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ (Purchasing Criteria) ส้าหรับเกณฑ์การพิจารณาในการตัดสินใจซื้ อ
ของร้านอาหารริมบาทวิถี ส่วนใหญ่จะเน้นความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ราคา และ คุณภาพ เป็นต้น
3.5 ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า (Customer Relationship) ส้ า หรั บ ร้ า นอาหารริ ม บาทวิ ถี นั้ น อาจจะไม่
สามารถใช้ปัจจัยความต้องการลูกค้าเข้ามามีส่วนช่วยในการตอบสนองความต้องการได้เ นื่องจากความถนัดของ
ผู้ประกอบการมีความแตกต่างกัน แต่อาจจะใช้วิธีดูท้าเลที่ตั้งก่อนเข้าไปขายเพื่อดูว่ามีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหน ถ้า
หากพื้นที่บริเวณนั้นยังไม่มีสินค้าชนิดนั้นๆ จะท้าให้ร้านอาหารนั้นๆมีความแตกต่างและไม่มีคู่แข่งมาก
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 1 : แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ
เอมอร เจียรมาศ ศึกษางานวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาล
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีพ.ศ. 2550 ผลการวิจัยพบว่าการขยายตัวของธุรกิจร้านนมมีผลกระทบในเชิงลบต่อ
ผู้ประกอบการร้านนมโดยส่วนใหญ่ คือ ท้าให้รายได้และจ้านวนลูกค้าที่มาใช้บริการลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ร้านนมเหล่านี้มีการปรับตัว เช่น การปรับปรุงรายการอาหาร/เครื่องดื่ม การลดจ้านวนแรงงาน ปัจจัยก้าหนดการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านนมในอนาคตของผู้บริโภคอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ การแนะน้าร้านนมแก่บุคคล
แวดล้ อมในอนาคต ระดั บ การให้ ความส้าคัญของปัจจั ยด้ านการจัด จ้า หน่ายและด้านการส่ งเสริม การตลาด
นักเรียน/นักศึกษา ระยะห่างในการใช้บริการร้านนมและระยะเวลาในการใช้บริการร้านนม
พิสมัย เจิดดีสกุล ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ปีพ.ศ. 2560 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 23 – 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 2) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านอาหารริมทางในอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบว่า
ผู้บริโภคเห็นด้วยกับส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วย
กับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้า นช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการลูกค้า 3) ผู้บริโภคมักจะไปใช้บริการร้านอาหารริมทางในช่วงเวลาเย็น
โดยประเภทอาหารที่รับประทานบ่อยที่สุด คือ อาหารอีสาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมาใช้บริการร้านอาหารริมทางร่วมกับ
เพื่ อน/เพื่ อนร่ว มงาน ค่า ใช้ จ่ า ยโดยเฉลี่ย อยู่ ที่ 241.20 บาทต่ อมื้ อต่ อคน และมี จ้ า นวนบุคคลที่ มาใช้บริการ
ร้านอาหารริมทางร่วมกันเฉลี่ย 5 คนต่อครั้ง 4) ผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางด้านค่าใช้จ่ายต่อมื้อต่อคนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และ5) ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางด้านค่าใช้จ่ายต่ อมื้อต่อคนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
กัลยา สร้อยสิงห์ ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านฟู้ ด ทรัค
(Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ. 2562 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการใช้
บริการร้านฟู้ดทรัค (Food Truck) ในด้านความถี่ในการใช้บริการ(ต่อเดือน) 2-3 ครั้ง ด้านช่วงวันและเวลาในการ
ใช้บริการเป็นช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคนต่อครั้งโดยประมาณเท่ากับ 101-200
บาท และด้านช่องทางการรับรู้ข่าวสารเป็นการบอกต่อจากบุคคลใกล้ชิด 2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการพบว่า ด้านการน้าเสนอทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านบุคคล อยู่ในระดับ
มาก 3) ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านฟู้ดทรัค (Food Truck) ในทุกด้านอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ 4) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (7P’s) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านฟู้ดทรัค (Food Truck) ในด้านความถี่ใน
การใช้บริการ ช่วงวันและเวลาในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และช่องทางการรับรู้ข่าวส ารอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พัทธนันท์ ศุภภาคิณ ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่ อการตั ด สิ น ใจ
เลือกใช้บริการ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ บางกอก บาโคนี่ ชั้น 81 โรงแรมใบหยกสกาย ปีพ.ศ. 2562 ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิง มี อายุ 21-30 ปี มี การศึกษาระดั บ ปริญ ญาตรี มี อาชี พ พนั กงาน
บริษัทเอกชน มีสถานภาพสมรสโสดและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
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ตามล้าดับ และการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ บางกอก บาโคนี่ชั้น 81 โรงแรมใบหยกสกา
ยอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุและสถานภาพสมรสที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ บางกอก บาโคนี่ชั้น 81 โรงแรมใบหยก
สกายแตกต่ า งกัน ที่ ระดั บ นั ย ส้ าคัญ ทางสถิติ 0.05 และ 2) ปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดบริการ ได้ แก่ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้
บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ บางกอก บาโคนี่ชั้น 81 โรงแรมใบหยกสกาย ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 มีอ้านาจ
ในการพยากรณ์ร้อยละ 57.1
หมวดที่ 2 : การบริหารจัดการร้าน
ชีวมาศ เปรมวิมล ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการร้านจ้าหน่ายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ที่มีต่อ
พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีพ.ศ. 2550 ผลการวิจัยพบว่า 1.
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีสิ่งจูงใจในการซื้อคือ ยี่ห้อ/ตราสินค้า สถานที่ซื้อเป็นร้านค้าทั่วไป ไม่จ้ากัดเวลาในการซื้อ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 201 – 500 บาท เครื่องดื่มที่ซื้อคือ สุรา ซื้อเครื่องดื่มเพิ่มในช่วงเทศกาล สภาวะเศรษฐกิจ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และระดับดีกรีของเครื่องดื่มคือ 30 % 2. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ร้านจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านการจัดองค์การ ด้านการจูงใจ ด้านการวางแผนการจัดจ้าหน่าย และด้าน
การควบคุมอยู่ในระดับมาก 3. ระดับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ และ
ด้านการก้าหนดราคาอยู่ในระดับมาก 4. อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ภูมิล้าเนาแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน 5. เพศ อายุ
ระดั บ การศึก ษา อาชี พ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และภู มิ ล้ า เนาแตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์แตกต่างกัน 6. พฤติกรรมสิ่งจูงใจ พฤติกรรมสถานที่ซื้อ พฤติกรรมค่าใช้จ่ายในการซื้อ และพฤติกรรม
ในการเลือกระดับดีกรีของเครื่องดื่มแตกต่างกันมีระดั บการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน 7. เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล้าเนามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค 8. ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการบริหารจัดการกับระดับการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ในระดับมากถึงระดับน้อย
รุจน์ เล่าฮะ ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้า นอาหารนายหมา จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ปี พ.ศ. 2553 ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. การบริหารจั ดการ
ร้านอาหารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง5ด้าน เรียงล้าดับจากค่ามากที่สุด คือ
การบริหารการตลาด การบริหารวัสดุอุปกรณ์ การบริหารทั่ วไป การบริหารเงิน และการบริหารคน 2. ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการร้านร้านอาหารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา ของ
ผู้บริโภคจ้าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เฉพาะด้านการบริหารเงิน ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง
การบริหารจัดการร้านอาหารกับการตัดสิน ใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา พบว่า การบริห ารจัด การ
ร้านอาหารทั้ง5ด้าน กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
หมวดที่ 3 : ระบบการบริหารจัดการร้าน
วาสนา สมช่วง และ กิตติศักดิ์ รู้แผน ศึกษางานวิจัยเรื่อง ระบบบริหารจัดการร้านอาหารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาร้านแมกไม้ชายคลอง ปี พ.ศ. 2556 ผลวิจัยพบว่า การเรียกใช้เว็บไซต์มีปัญหาคือ เมื่อท้า
การทดลองใช้ Web Browser Internet Explorer ที่ต่้ากว่าเวอร์ชั่น 9.0 เว็บไซตจ์ะขึ้นไม่ครบสมบูรณ์เช่น ภาพ
พื้นหลังจะไม่แสดงท้าให้ไม่สวยงามและไม่หน้าใช้งาน โครงการนี้ต้องมีการสร้างเงื่อนไขในการเรียกใช้ข้อมูลให้มี
ความถูกต้องและสามารถรองรับการท้างานของผู้ใช้แต่ละคน แต่ละหน้าที่ ได้สมบูรณ์มากที่สุด สามารถปรับปรุง
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การจองโต๊ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการสั่งจองโต๊ะทางอินเทอร์เน็ตว่ามีโต๊ะ
แน่นอนหรือไม่
ณกร อินทร์พยุง ศึกษางานวิจัยเรื่อง โครงการระบบจัดล้าดับงานและติดตามวัตถุดิบคงคลังในครัวโดยใช้
ระบบเมนูอาหารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านอาหาร ปีพ.ศ. 2560 ผลการวิจัย
พบว่า มีทั้งผู้ประกอบการที่สนใจให้การตอบรับอย่างดี และใช้งานระบบอย่าง ต่อเนื่อง และผู้ที่สนใจแต่ไม่พร้อม
ใช้งานระบบ เนื่องด้วยปัจจัยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความถนัดความ เคยชิน หรือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม ความสามารถของระบบ และเป็นแอปพลิเคชันที่
สามารถใช้งานได้จริงในภาคธุรกิจ
ปริญญา อภัยภักดิ์ และ นายณัฐพล เสาวพงษ์ งานวิจัยเรื่อง ระบบจัดการร้านอาหาร ปี พ.ศ. 2562 ผล
วิจัยพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคดังนี้ 1.มีการทดสอบและปรับปรุงการท้างานของแอพพลิเคชั่นหลายครั้ง เพื่อให้
ได้ระบบที่ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีที่สุด ท้าให้การพัฒนาแอพพลิเคชันมีความล่าช้า 2. การ
จัดรูปแบบหน้าโปรแกรมใช้ช่วงระยะเวลาทีน่ าน เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3.
การปรับแกฐานข้อมูลหลายครั้ง เพราะความไม่เข้าใจในระบบงานดีพอ ข้อเสนอแนะ 1. พัฒนาแอพพลิเคชันบน
มือถือ เพื่อการจองโต๊ะและตรวจเช็ครายการอาหารที่ยังสามารถสั่งได้ 2. ผู้ใช้ระบบต้องมีการปรับเปลี่ยนราคา
วัตถุดิบต่างๆ ให้ตรงกบราคาปัจจุบันเสมอเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการค้านวณเรื่องรายรับ -รายจ่ายที่เกิดขึ้น 3.
หากผู้ใช้พบข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบต้องมีการแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยสรุปข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไว้ดังนี้
หมวดที่ 1 : แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ การขยายตัวของธุรกิจประเภทหนึ่ง จะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบการที่เข้ามาก่อน จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวเพื่อจะด้าเนินธุรกิจต่อไป เช่น การปรับปรุง
รายการอาหาร/เครื่องดื่ม การลดจ้านวนแรงงาน
หมวดที่ 2 : การบริหารจัดการร้าน การบริหารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร มี5ด้าน เรียงล้าดับจากมากที่สุด คือ การบริหารการตลาด การบริหารวัสดุอุปกรณ์ การบริหารทั่วไป
การบริหารเงิน และการบริหารคน แต่ส้าหรับการบริหารจัดการร้านจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านการจัด
องค์การ ด้านการจูงใจ ด้านการวางแผนการจัดจ้าหน่าย และด้านการควบคุม ถือเป็นส่วนส่วนส้าคัญในการ
บริหารจัดการ
หมวดที่ 3 : ระบบการบริ ห ารจั ด การร้ า น ส้ า หรั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การร้ า นนั้ น มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ผู้ประกอบการมากโดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการร้านอาหาร เช่น การบริหารจัดการ
ระบบครัวและ การจัดการสินค้าคงคลัง จองโต๊ะอาหาร ตัดจ้าหน่ายวัตถุดิบ เพิ่มสูตรวัตถุดิบ รายงานสรุปยอด
แบบเลือกวันที่ มีผู้ประกอบการที่สนใจให้การตอบรับอย่างดี และใช้งานระบบอย่าง ต่อเนื่อง และผู้ที่สนใจแต่ไม่
พร้อมใช้งานระบบ เนื่องด้วยปัจจัยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความถนัดความ เคยชิน หรือ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงก้าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (ดังภาพที่ 1)
เนือหาสาระ (Content)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีแนวทางการศึกษาในลักษณะ
การวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) โดยการวัดเพียงครั้งเดียว (One Shot Case Study) และศึกษา ณ จุด
เวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่ อศึกษาการแบ่ ง ส่ ว นการตลาด ข้อมู ล สถานประกอบการ และการรับ รู้ข่า วสารโควิ ด 19 - ของ
ผู้ ป ระกอบการร้า นอาหารริม บาทวิ ถี (street food) ในช่ ว งสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ต. ปากน้้ า โพ อ.เมื อง จ.
นครสวรรค์
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2. เพื่อศึกษาปัจจัยสถานการณ์ภายนอกของผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ต. ปากน้้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
3. เพื่อศึกษาการปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต. ปากน้้า
โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
วิธีดาเนินการ(Method)
1. ประชากร(Population)ที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี ที่ ต้าบลปากน้้าโพ
อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง(Sample)ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารริ ม บาทวิ ถี โดยเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทรถเข็นอาหาร ร้านแผงลอย จ้านวน 385 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค้าถาม จ้านวน 70
ข้อ เป็นข้อค้าถามปลายปิด จ้านวน 67 ข้อ และเป็นข้อค้าถามปลายเปิด จ้านวน 3 ข้อ แบ่งข้อค้าถามทั้งหมด
จ้านวน 6 ส่วน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสนับสนุนข้อมูลในเรื่องการปรับตัว ความปกติใน
รูปแบบใหม่(New Normal) ส่วนประสมทางการตลาด7P การแบ่งส่วนการตลาดของผู้ประกอบการ 2. ข้อมูล
ปฐมภูมิเป็นการแจกแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 ต. ปากน้้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จ้านวน 385 คน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติตามความเหมาะสมของ
ข้อมูลที่จะวิเคราะห์ และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จ้านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ไคสแควร์ (chi-square) และสมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
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ตัวแปรต้น
1. การแบ่งส่วนตลาดของผู้ประกอบการ
1.1 สถานที่ตั้ง
1.2 ชนิดของลูกค้า
1.3 กระบวนการจัดซื้อ
2. ข้อมูลสถานประกอบการ
2.1 ประเภทของร้านอาหาร
2.2 รูปแบบการจ้าหน่ายอาหาร
2.3 ระยะเวลาในการด้าเนินธุรกิจ
2.4 จ้านวนพนักงาน
2.5 ระยะเวลานานในการฟื้นฟูธุรกิจ
2.6 ภาพรวมธุรกิจช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา
2.7 แนวโน้มธุรกิจร้านในอนาคต
3. การรับรู้ข่าวสารสถานการณ์โควิด-19
3.1 การติดตามข่าวสารโควิดของ
ผู้ประกอบการ
3.2 ความตระหนักถึงสถาการณ์โควิด

ตัวแปรตาม

การปรับตัวของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารริมบาทวิถี (7P+1M)
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย
- ด้านส่งเสริมการตลาด
- ด้านบุคคลหรือพนักงาน
- ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า
- ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและ
การน้าเสนอ
- ด้านเงินทุน

4. ปัจจัยสถานการณ์ภายนอก
4.1 ข้อก้าหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
4.2 ความช่วยเหลือกจากภาครัฐ
4.3 ระยะเวลาเคอร์ฟิว
4.4 มาตรการภาครัฐ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการศึกษา (Results)
ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (STREET FOOD) ช่วง
สถานการณ์โควิด-19 อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ต้าบลปากน้้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ สรุปผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น 6 ตอน ประกอบไปด้วย
1.1 การแบ่งส่วนการตลาดของผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 ต. ปากน้้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
การแบ่งส่วนการตลาด ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณถนนอารักษ์ฝั่งข้าวนายเจือและข้างรั้วโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ คิดเป็นร้อยละ 14.5 เป็นลูกค้าประจ้า คิดเป็นร้อยละ 63.1 และซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากร้า นค้ า
คิดเป็นร้อยละ 76.9
1.2 ข้อมูลสถานประกอบการของผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 ต. ปากน้้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ข้อมูลสถานประกอบการ ส่วนใหญ่เป็นอาหารตามสั่ง/seafood/ ข้าวราดแกง/ฟิวชั่น คิดเป็นร้อยละ 36.9
นั่งทานที่ร้าน คิดเป็นร้อยละ 56.1 มีระยะเวลาในการด้าเนินธุรกิจ เฉลี่ย 10.54 ปี มีจ้านวนพนักงาน เฉลี่ย 2.26
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คน และเห็นว่าการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับสู่ภาวะปกติใช้ระยะเวลานาน เฉลี่ย 9.48 เดือน ยอดขายน้อยลง คิดเป็น
ร้อยละ 69.1 และมีแนวโน้มทรงตัว คิดเป็นร้อยละ 48.8
1.3 การรับรู้ข่าวสารโควิด-19 ของผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 ต. ปากน้้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
การรับรู้ข่าวสารโควิด-19 ของผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การเข้าใจ
สถานการณ์โควิด-19 และพร้อมจะปฏิบัติตามค้าแนะน้า รองลงมา การความตระหนักถึงสถานการณ์โควิดต่อ
ธุรกิจร้านอาหาร และการให้พนักงานรับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยเช่นกัน
1.4 ปัจจัยสถานการณ์ภายนอกผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 ต. ปากน้้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ปัจจัยสถานการณ์ภายนอกของผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่วงสถานการณ์โค
วิด-19 โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุด ได้แก่
ข้อก้าหนด พรก. ฉุกเฉินจากภาครัฐส่งผลต่อการปรับตัว รองลงมา ข้อก้าหนด พรก. ฉุกเฉินเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 จากภาครัฐส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหาร และมาตรการของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องห้ามนั่งทานอาหารที่ร้านเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอุปสรรคต่อร้าน
1.5 ผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต. ปากน้้า
โพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารในช่วงสถานการณ์โ ควิด -19 ของผู้ประกอบการร้านอาหารริม บาทวิ ถี
(street food) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การลดลงของรายได้รองลงมา การลดลงของสภาพคล่องทางการเงิน และการลดลงของ
จ้านวนลูกค้า
1.6 การปรับ ตั วของร้า นอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่ ว งสถานการณ์ โควิด -19 ต. ปากน้้าโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การปรับลดจ้านวนเมนูอาหารที่ขายไม่ดี รองลงมา
การงดจ้าหน่ายอาหารบางประเทที่มีต้นทุนสูงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และการปรับเพิ่มเมนูอาหารให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านราคา โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การคงราคาเดิมและใช้วัตถุดิบปริมาณ/คุณภาพเท่าเดิม
รองลงมา การคงราคาเดิมแต่ปรับลดปริมาณอาหารลงเนื่องจากประหยัดต้นทุนและ/หรือต้นทุนที่สูงขึ้น และการ
ปรับลดราคาอาหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ท้าเลที่ตั้งที่ความปลอดภัย รองลงมา ท้าเล
ที่ตั้งสามารถเดินทางสะดวก และการเพิ่มช่องทางการขาย เช่น จัดส่งอาหารถึงมือลูกค้าโดยการใช้แกร้บ หรือ ฟู้ด
แพนด้า (Food Delivery)
การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค(ไลน์ หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ) อย่างสม่้าเสมอ รองลงมา การมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย และการมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ดึงดูดและน่าสนใจ
การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านบุคคลหรือพนักงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด ได้แก่ นายจ้างและลูกจ้างแต่งกายสะอาด
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เรียบร้อย รองลงมา นายจ้างและลูกจ้างเอาใจใส่กระตือรือร้นในการบริการมากขึ้นในการรักษาความสะอาด
ปลอดภัย และนายจ้างและลูกจ้างใส่ใจกับสุขอนามัยในทุกๆด้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า โดยภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การติดป้ายแจ้งลูกค้าว่ามี
อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อเช่น เจลแอลกฮอล์ อย่างชัดเจน รองลงมา การปรับลดกระบวนการสั่งอาหารให้ง่าย
และสะดวกมากขึ้น และการปรับกระบวนการบริการลูกค้าให้สั้นลงเพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การค้านึงถึง
ความสะอาดปลอดภัยของอุปกรณ์ท้าอาหารและที่ไว้บริการลูกค้า รองลงมา การใส่ใจบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้นโดย
เน้นความสะอาดปลอดภัย/รองรับการจัดส่งรูปแบบต่างๆก่อนถึงมือลูกค้า และการมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือ
เจลแอลกฮอล์
การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านเงินทุน โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การคาดการณ์รายรับ -รายจ่ายล่วงหน้า รองลงมา การ
ปรับลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากคาดการณ์ว่าลูกค้าจะลดลง และการมีเงินทุนส้ารองเพียงพอในการ
ด้าเนินธุรกิจช่วงสถานการณ์โควิด-19
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การแบ่งส่วนการตลาดของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับ การปรับตัวในช่วง
สถานการณ์โควิด-19
1) การแบ่งส่วนการตลาด ด้านสถานที่ตั้ง มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัด
จ้าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า ด้านสิ่งที่เห็นด้าน
กายภาพและการน้าเสนอ ด้านเงินทุน ด้วยระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้น การแบ่งส่วนการตลาด
ด้านสถานที่ตั้ง ไม่ความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านราคา
2) การแบ่งส่วนการตลาด ด้านชนิดของลูกค้าหลัก มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านบุคคลหรือพนักงาน
ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ ด้านเงินทุน ด้วยระดับนัยส้าคัญ
ทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้น การแบ่งส่วนการตลาด ด้านชนิดของลูกค้าหลัก ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด
3) การแบ่งส่วนการตลาด ด้านกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านราคา ด้าน
ช่องทางจัดจ้าหน่าย ด้วยระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้น การแบ่งส่ วนการตลาด ด้านกระบวนการ
จัดซื้อวัตถุดิบ ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน
ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ ด้านเงินทุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19
1) ข้อมูลสถานประกอบการ ด้านประเภทอาหารหลัก มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านราคา ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการ
น้าเสนอ ด้วยระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้น ข้อมูลสถานประกอบการ ด้านประเภทอาหารหลัก ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย ด้านเงินทุน
2) ข้อมูลสถานประกอบการ ด้านรูปแบบหลักของการจ้าหน่ายอาหาร มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้าน
สิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้วยระดับนัยส้าคัญทาง
สถิติ 0.05 นอกจากนั้น ข้อมูลสถานประกอบการ ด้านรูปแบบหลักของการจ้าหน่ายอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การปรับตัว ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า ด้านเงินทุน
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3) ข้อมูลสถานประกอบการ ด้านระยะเวลาในการด้าเนินธุ รกิจ มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้วยระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้น ข้อมูลสถานประกอบการ
ด้านระยะเวลาในการด้าเนินธุรกิจ ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ ด้านเงินทุน
4) ข้อมูลสถานประกอบการ ด้านจ้านวนพนักงาน มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านราคา ด้านบุคคล
หรือพนักงาน ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ ด้วยระดับนัยส้าคัญ
ทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้น ข้อมูลสถานประกอบการ ด้านจ้านวนพนักงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านเงินทุน
5) ข้อมูลสถานประกอบการ ด้านระยะเวลาในการฟื้นฟูธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า ด้านเงินทุน ด้วยระดับนัยส้าคัญทางสถิติ
0.05 นอกจากนั้น ข้อมูลสถานประกอบการ ด้านระยะเวลาในการฟื้นฟูธุรกิจ ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ
6) ข้อมูลสถานประกอบการ ด้านยอดขายของธุรกิจช่วงโควิด มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านบุคคล
หรือพนักงาน ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ ด้วยระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้น ข้อมูล
สถานประกอบการ ด้านยอดขายของธุรกิจช่วงโควิด ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า ด้านเงินทุน
7) ข้อมู ล สถานประกอบการ ด้ า นแนวโน้ ม ธุ รกิจ ร้า นในอนาคต มี ความสั ม พั น ธ์ กับ การปรับ ตั ว ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า ด้านเงินทุน ด้วย
ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้น ข้อมูลสถานประกอบการ ด้านแนวโน้มธุรกิจร้านในอนาคต ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัว ด้านราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การรับรู้ข่าวสารสถานการณ์โควิด -19 ของผู้ประกอบการส่งผลต่อการปรับตัว
ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ปัจจัยสถานการณ์ภายนอกส่งผลต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ต่างกันในช่วง
สถานการณ์โควิด-19
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 และ 4 การรับรู้ข่าวสารสถานการณ์โควิด -19 และปัจจัยสถานการณ์ภายนอก
ส่งผลต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ต่างกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19
การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสมการถดถอยเชิ ง พหุ พบว่ า การรั บ รู้ ข่ า วสารสถานการณ์ โ ควิ ด -19 และปั จ จั ย
สถานการณ์ภายนอกส่งผลต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ต่างกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีทั้งหมด 3 ข้อ
ได้แก่ การติดตามข่าวสาร สถานการณ์โควิด -19, ข้อก้าหนด พรก. ฉุกเฉินจากภาครัฐ ส่งผลต่อการปรับตัว , และ
การใช้อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ ด้วยระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งการรับรู้ข่าวสารสถานการณ์โควิด -19
และปั จ จั ย สถานการณ์ ภายนอกดั ง กล่ าวสามารถอธิ บ ายความสัม พั นธ์ กับ ตัว แปรตาม คือ การรับ รู้ข่า วสาร
สถานการณ์โควิด-19 ได้เพียงร้อยละ 24.00 เท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ 76.00 สมการถดถอยเชิงพหุไม่สามารถ
อธิบายได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้น้ามาศึกษา (ดังตารางที่ 1)
อภิปรายผลการศึกษา
1. การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากสุด คือ การปรับ
ลดจ้านวนเมนูอาหารที่ขายไม่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.31 และใน
ระดับน้อยสุด คือ การปรับลดคุณภาพของวัตถุดิบลงเพื่อให้ต้นทุนถูกลง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.08 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.20 ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ร้านอาหารน้าเสนอออก
ขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดยการบริโภคหรือการใช้บ ริการนั้นสามารถท้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดย
ความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้ เช่น รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี ราคา ตรา
126

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

สินค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียงของร้านอาหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของพิสมัย เจิดดีสกุล ศึกษา
งานวิจัยเรือ่ ง ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของ
นักท่องเที่ยวในอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีพ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านอาหารริมทางในอ้าเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้บริโภค
เห็นด้วยกับด้านผลิตภัณฑ์
2. การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านราคา อยู่ในระดับมากสุด คือ การคงราคา
เดิมและใช้วัตถุดิบปริมาณ/คุณภาพเท่าเดิม โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.48 และในระดับน้อยสุด คือ การปรับเพิ่มราคาอาหารเนื่องจากมีต้นทุนที่แพงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
0.94 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.06 ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ราคา เป็นจ้านวนเงินตราที่ต้อง
จ่ายเพื่อให้ได้รับสินค้า หรือบริการ หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้า รับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้
สินค้า หรือบริการนั้นๆ อย่างคุ้มค่ากับจ้านวนเงินที่จ่ายไป สอดคล้องกับงานวิจัยของพัทธนันท์ ศุภภาคิณ ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ห้องอาหารบุฟเฟ่ ต์
บางกอก บาโคนี่ ชั้น 81 โรงแรมใบหยกสกาย ปีพ.ศ. 2562 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านราคา
3. การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย อยู่ในระดับมากสุด คือ
ท้าเลที่ตั้งมีความปลอดภัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 และในระดับ
น้อยสุด คือ การเปลี่ยน/ย้ายท้าเลที่ตั้งร้านเพื่อได้ลูกค้ามากขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.97 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.62 ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ช่องทางการจัดจ้าหน่าย เป็นช่องทางการขายสินค้า
หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะน้าสินค้าหรือบริการนั้นๆ ไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทันต่อความต้องการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์
ที่ต้องพิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินค้า หรือบริการสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะ
เหมาะสมมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพิสมัย เจิดดีสกุล ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในอ้าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปีพ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วยกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ของร้านอาหารริมทางในอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้บริโภคเห็นด้วยกับด้านช่องทางการจัด
จ้าหน่าย
4. การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมากสุด คือ
การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค (ไลน์ หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ) อย่างสม่้าเสมอ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.13 และในระดับน้อยสุด คือ การจัดโปรโมชั่นโดย
จัดอาหารเป็นเซทๆ เพื่อความคุ้มค่าและดึงดูดลูกค้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.27 ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด
เพื่อสร้างความจูงใจ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และความพึงพอใจ ในสินค้าและ/หรือบริการ โดยสิ่งนี้จะ
ใช้ในการจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจ้า ในตัวผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าการ
ส่งเสริมการตลาดนั้นจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรม การซื้อสินค้าหรือบริการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพัทธนันท์ ศุภภาคิณ ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ บางกอก บาโคนี่ ชั้น 81 โรงแรมใบหยกสกาย ปีพ.ศ. 2562 ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่ อปัจ จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด
5. การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านบุคคลหรือพนักงาน อยู่ในระดับมากสุด คือ
ท่านและลูกจ้างของท่านแต่งกายสะอาดเรียบร้อย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.83 และในระดับน้อยสุด คือ การปรับลดลูกจ้างและ/หรือปรับลดเงินเดือนลูกจ้างลง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 1.08 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.16 ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคคลหรือพนักงาน เป็นผู้
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ที่ท้างานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ร้านอาหาร โดยนับได้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็น
ผู้ต้องมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้า เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ลูกค้าเกิด ความพึงพอใจ และเกิดความ
ผู ก พั น กั บ องค์ ก รในระยะยาว สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของกั ล ยา สร้ อ ยสิ ง ห์ ศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านฟู้ดทรัค (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ปีพ.ศ. 2562 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการพบว่า ด้าน
บุคคล อยู่ในระดับมาก
6. การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านกระบวนการการบริการลูกค้า อยู่ในระดับ
มากสุด คือ การติดป้ายแจ้งลูกค้าว่ามีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อเช่น เจลแอลกฮอล์ อย่างชั ดเจน โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 และในระดับน้อยสุด คือ การให้ลูกค้าจดชื่อ-สกุล เบอร์
โทร ที่เข้ามาในร้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.25 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.40 ผลการวิจัยเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า กระบวนการการบริการลูกค้า เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการที่น้าเสนอให้กับลูกค้าเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีได้
หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการดาเนินงานของร้านอาหาร ซึ่งหากว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการ
มีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะท้าให้กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิสมัย เจิดดีสกุล ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาด
บริการกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารริมทางของนักท่องเที่ยวในอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี
พ.ศ. 2560 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วยกับส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านอาหารริม
ทางในอ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้บริโภคเห็นด้วยกับด้านกระบวนการบริการลูกค้า
7. การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ อยู่ใน
ระดับมากสุด คือ การค้านึงถึงความสะอาดปลอดภัยของอุปกรณ์ท้าอาหารและที่ไว้บริการลูกค้า โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และในระดับน้อยสุด คือ การยกระดับมาตรฐานความ
สะอาดของร้านให้กับลูกค้าโดยวัดอุณหภูมิที่ศีรษะ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.25 ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า สิ่งที่เห็นด้านกายภาพและการน้าเสนอ เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถ
สัมผัสได้จากการเลือกสินค้า หรือบริการของร้านอาหาร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ
เช่น การตกแต่งร้าน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแต่งกายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้าการ
บริการที่รวดเร็ว เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา สร้อยสิงห์ ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านฟู้ดทรัค (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ. 2562
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการพบว่า ด้านการน้าเสนอทาง
กายภาพ อยู่ในระดับมาก
8. การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ด้านเงินทุน อยู่ในระดับมากสุด คือ การคาดการณ์
รายรับ-รายจ่ายล่วงหน้า โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 และในระดับน้อย
สุด คือ การมีเงินทุนไม่เพียงพอในการด้าเนินธุรกิจจ้าเป็นต้องยืม/กู้/หยุดร้าน/งดจ่ายค่าจ้างพนักงานในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 ผลการวิจัยเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า เงินทุน เป็นสิ่งที่ร้านอาหารจัดหามา เพื่อน้ามาใช้ในการด้าเนินกิจการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนจาการลงทุนอย่างคุ้มค่า เงินทุนมีความส้าคัญต่อร้านอาหาร เพราะเป็นปั จจัยในการด้าเนินธุรกิจ
ตั้งแต่เริ่มตั้งกิจการ และระหว่างด้าเนินกิจการ เงินทุนท้าให้การซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและท้าให้
ร้านอาหารขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของรุจน์ เล่าฮะ ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
ร้านอาหารที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ.
2553 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการร้านอาหารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารนายหมา
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ การบริหารเงิน และการบริหารคน
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า 1) การแบ่งส่วนการตลาด ส่วนใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณถนนอารักษ์ เป็นลูกค้าประจ้า
และซื้อวัตถุดิบโดยตรงจากร้านค้า 2) ข้อมูลสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ เป็นอาหารตามสั่ง นั่งทานที่ร้าน ยอดขาย
น้อยลง และมีแนวโน้มทรงตัว 3) การรับรู้ข่าวสารโควิด-19 โดยรวม อยู่ในระดับมาก 4) ปัจจัยสถานการณ์ภายนอก
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และ5) การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า 1) การรั บ รู้ ข่ า วสารโควิ ด -19 มี ผ ลต่ อ การปรั บ ตั ว ของร้ า นอาหารริ ม บาทวิ ถี 2)
สถานการณ์ภายนอกมีผลต่อการปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการ

1. จากผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อที่อยู่ในระดับ
มากสุด คือ การปรับลดจ้านวนเมนูอาหารที่ขายไม่ดี ดังนั้น ร้านอาหารริมบาทวิถี ควรส้ารวจเมนูอาหารที่
ขายไม่ดีและด้าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
2. จากผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี ด้านราคา ข้อที่อยู่ในระดับมาก
สุด คือ การคงราคาเดิมและใช้วัตถุดิบปริมาณ/คุณภาพเท่าเดิม ดังนั้น ร้านอาหารริมบาทวิถี ควรจัดหา
แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาได้มาตรฐาน
3. จากผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี ด้านช่องทางจัดจ้าหน่าย ข้อที่
อยู่ในระดับมากสุด คือ ท้าเลที่ตั้งมีความปลอดภัย ดังนั้น ร้านอาหารริมบาทวิถี ควรเน้นความสะอาดของ
ร้านค้าเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรค
4. จากผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี ด้านส่งเสริมการตลาด ข้อที่อยู่
ในระดับมากสุด คือ การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค (ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ) อย่างสม่้าเสมอ ดังนั้น ร้านอาหารริมบาทวิถี ควรใช้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คให้
มากขึ้น
5. จากผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี ด้านบุคคลหรือพนักงาน ข้อที่อยู่
ในระดับมากสุด คือ ท่านและลูกจ้างของท่านแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ดังนั้น ร้านอาหารริมบาทวิถี ควร
ปรับปรุงแต่งกายของทุกคนในร้านให้สะอาดและเรียบร้อยมากขึ้น
6. จากผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี ด้านกระบวนการการบริการ
ลูกค้า ข้อที่อยู่ในระดับมากสุด คือ การติดป้ายแจ้งลูกค้าว่ามีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น เจลแอ
ลกฮอล์ อย่างชัดเจน ดังนั้น ร้านอาหารริมบาทวิถี ควรจัดวางเจลแอลกฮอล์ในที่ที่ใช้สอยได้ง่าย และติด
ป้ายชี้แจงให้เห็นชัดเจน
7. จากผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี ด้านสิ่งที่เห็นด้านกายภาพและ
การน้าเสนอ ข้อที่อยู่ในระดับมากสุด คือ การค้านึงถึงความสะอาดปลอดภัยของอุปกรณ์ท้าอาหารและที่
ไว้บริการลูกค้า ดังนั้น ร้านอาหารริมบาทวิถี ควรเน้นด้านสะอาดปลอดภัยของอุปกรณ์ท้าอาหารให้มากขึ้น
8. จากผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี ด้านเงินทุน ข้อที่อยู่ในระดับมาก
สุด คือ การคาดการณ์รายรับ -รายจ่ายล่วงหน้า ดังนั้น ร้านอาหารริมบาทวิถี ควรมีการประมาณการและ
วางแผนการใช้จ่ายอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครังต่อไป

1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาการปรับตัว ของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่ว ง
สถานการณ์โควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างไปยังพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง หรือเขตภูมิภาคอื่นๆ
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2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจูงใจ การรับรู้ ค่านิยม ทัศนคติ ของผู้ประกอบการ
ฯ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่วงสถานการณ์
โควิด-19
3. ควรศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค โดยศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคภายหลังการ
ปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
4. ควรขยายขอบเขตการศึกษาการปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (street food) หลังช่วง
สถานการณ์โควิด -19 คือช่วงที่หลังแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19แล้ว ว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านการปรับตัว
หรือไม่
ตารางที่ 1 การรับรู้ข่าวสารสถานการณ์โควิด-19 และปัจจัยสถานการณ์ภายนอกส่งผลต่อการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการที่ตา่ งกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19
การรับรู้ข่าวสารสถานการณ์โควิด-19
B
SE
Beta
t
Sig.
และปัจจัยสถานการณ์ภายนอก
(Constant)
.770
.208
3.711 .000*
1. การติดตามข่าวสาร สถานการณ์โควิด-19
.090
.045 .121 2.002 .046*
2. การมีความตระหนักถึงสถานการณ์โควิดต่อ
.050
.040 .075 1.247
.213
ธุรกิจร้านอาหาร
3. การให้พนักรับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์ -.014 .046 -.020 -.295
.768
โควิด-19
4. การได้รับข่าวสารและการป้องกันการแพร่
.038
.042 .061
.898
.370
เชื่อสมบูรณ์ครบถ้วน
5. การเข้าใจสถานการณ์โควิด-19 และพร้อม
.003
.047 .004
.059
.953
จะปฏิบัตติ ามค้าแนะน้า
6. ข้อก้าหนด พรก. ฉุกเฉินจากภาครัฐ ส่งผล
.144
.036 .229 4.038 .000*
ต่อการปรับตัว
7. ข้อก้าหนด พรก. ฉุกเฉินเพื่อป้องกันโรคโค
.034
.031 .063 1.102
.271
วิด-19จากภาครัฐส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหาร
8. หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือนายจ้าง
.029
.030 .050
.960
.337
9. ช่วงเดือนเมษายนระยะเวลาเคอร์ฟิว (เวลา
.043
.034 .092 1.271
.204
22.00-04.00น.)
10. ช่วงเดือนพฤษภาคมระยะเวลาเคอร์ฟิว
-.074 .056 -.171 -1.328 .185
(เวลา23.00-04.00น.)
11. ช่วงเดือนมิถุนายนระยะเวลาเคอร์ฟิว
.086
.055 .198 1.549
.122
(เวลา23.00-03.00น.)
12. มาตรการของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องห้ามนั่ง
-.014 .032 -.040 -.437
.662
ทานอาหารที่รา้ น
13. มาตรการของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเว้น
-.004 .033 -.012 -.120
.905
ระยะห่างระหว่างโต๊ะ
14. การใช้อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ
.091
.024 .213 3.791 .000*
R Square = .240 F = 8.346 Sig = .000
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คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการเข้าพักที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
โรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Service Quality Affecting the Consumers’ Intention to Select the Medium
Size’s Hotel in Muang District, Phitsanulok Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ และพฤติกรรมการเข้าพัก ที่มีผลต่อความตั้งใจในการ
ใช้ บ ริ ก ารโรงแรมขนาดกลาง ในอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก เป็ น การวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นจานวน 400 ชุด โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ถือสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเคยเข้าใช้บริการ
โรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิ ษณุ โลก อย่างน้ อย 1 ครั้ง สถิติ เชิงพรรณนาที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ และความแปรปรวน
ทางเดียว โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการบริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ การตอบสนอง การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการดูแลเอาใจใส่ มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
โรงแรมขนาดกลาง ในอ าเภอเมือ ง จังหวัดพิ ษ ณุ โลก อยู่ ร้อยละ 66.5 อย่างมี นัย สาคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 ส่ว น
พฤติกรรมการเข้าพัก ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจ
ในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: 1) พฤติกรรมการเข้าพัก 2) ความตั้งใจในการใช้บริการ 3) คุณภาพการบริการ 4) โรงแรมขนาดกลาง

Abstract
This research examined the service quality and hotel guest behavior affecting the intention
to stay at medium-sized hotels in Muang district, Phitsanulok province. Quantitative research was
applied. The data was collected by using questionnaires for 400 sets. The sample group was Thai
nationals aged 20 years’ old and over, had ever stayed at the medium-sized hotel in Muang district,
Phitsanulok province at least once. The descriptive statistics used to analyze the data were mean,
percentage, standard deviation and inferential statistics used in hypothesis testing were multiple
regression analysis and one-way ANOVA. The results of hypothesis testing showed that service quality
such as Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurane and Emphaty affected the intention of stay at
the medium-sized hotel in Muang district, Phitsanulok province by 66.50% at the statistically
significant level of 0.05. The occupancy behavior such as the purpose of the stay and channels to
perceive information were differently affected the intention to stay at the medium-sized hotel in
Muang district, Phitsanulok province at the statistically significant level of 0.05.
Keywords: 1) Hotel guest behavior 2) Intention to stay 3) Service quality 4) Medium size’s hotel
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บทนา (Introduction)
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ซึ่งทาให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในแต่ละปีเป็นจานวน
มาก ทาให้การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศไทยที่มีความสาคัญและมีบทบาทอย่างมากในการ
สร้า งความเจริญ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศ จากข้ อ มู ล ของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า (2562)
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยก็มีมาก
ถึง 38,277,300 คน ขยายตั ว 7.54% เมื่อเที ยบกับ ปี 2560 ก่อให้เกิดรายได้ 2,007,503 ล้านบาท เติบโตขึ้น
9.63% โดยรายได้ภาคท่องเที่ยวนี้ ถือเป็น 18.13% ของ GDP นับเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวที่มากที่สุดอันดับ
4 ของโลก (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) โดยทางรัฐบาลยังคงมีความไว้วางใจให้อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจ รวมถึงกระจายการเจริญ เติบโตไปถึงท้องถิ่น ด้วยเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น การสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นต้น
ธุรกิจโรงแรม หรือ รีสอร์ท ถือเป็น ธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ การท่องเที่ ยวเป็น อย่างมาก โดยมูลค่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หมวดโรงแรมและภัตตาคาร ปี 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 9.2 แสนล้านบาท หรือ
คิด เป็ น ร้อยละ 5.6% ของมู ลค่าทั้ งหมด ส่งผลให้ธุ รกิจโรงแรมและที่ พั กเพิ่ มมากขึ้น จนการแข่งขัน ในธุรกิจ
โรงแรมและที่พักมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงแรมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเริ่มตื่นตัวที่จะทาการ
ปรับปรุงและพัฒนาห้องพักและคุณภาพการบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ (ณัฎฐิกา หวังลาภเจริญ,
2563) ซึ่งสอดคล้องกับ ศูนย์วิจั ยกสิกร (2559) ที่กล่าวว่าทิศทางของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรายใหญ่รุก
ขยายธุรกิจไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น ส่งผลให้การลงทุนธุรกิจโรงแรมในต่างจังหวัดขยายตัว ทั้งในหัวเมืองหลัก
และจั ง หวั ด เมื อ งรอง แต่ ก็ เผชิ ญ ความท้ า ทายในการเพิ่ ม อั ต ราการเข้ า พั ก และราคาห้ อ งพั ก จากจ านว น
นักท่องเที่ยวและราคาห้องพักในจังหวัดเมืองรองที่ยังไม่สูงนัก รวมถึงการกระจายตัวท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ในประเทศในจังหวัดที่เป็นเมืองรอง อาจส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวในหัวเมืองหลักมีแนวโน้มลดลง นับว่าเป็น
โอกาสส าหรับ ธุรกิจ โรงแรมขนาดกลางในการขยายธุ รกิจ บริการที่ พั กส าหรับ ผู้ ติ ด ต่ อธุ รกิจ ทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
ด้วยการที่พิ ษณุโลกเป็นทั้งเมืองที่น่าสนใจทั้งด้านการท่องเที่ยว และในทางเศรษฐกิจ ทาให้ถือว่าเป็ น
จังหวัดที่น่าสนใจและดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาได้ ทั้งนักท่องเที่ยว ข้าราชการและนักธุรกิจต่างๆ จากการ
เล็ งเห็ นความสาคัญ ของจังหวัด พิ ษณุ โลก ท าให้ นั กธุรกิจมากมายหั น มาลงทุ นในจังหวัด โดยเฉพาะทางด้ าน
โรงแรมขนาดกลางที่ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมาก จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางใน
จังหวัดพิษณุโลกรายหนึ่ง กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากการสังเกตในจังหวัดพิษณุโลกมีโรงแรมขนาดกลาง
เกิดใหม่มากถึง เกือบ 10 แห่ง เพราะการลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไป และมองเห็นโอกาสในการเติบโต รวมถึงเป็น
ขนาดที่เหมาะกับศักยภาพจังหวัดและจากการที่นักธุรกิจมาลงทุนในโรงแรมขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลกเป็น
จานวนมาก เรื่องของคุณภาพการให้บริการถือ ว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของการบริการที่ส่งมอบจากโรงแรมต่อ
ลูกค้าว่าสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพเป็นการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของลู กค้าในการใช้บ ริการ ซึ่งนั กธุรกิจให้ความสาคัญ กับ การให้ บริการนักท่ องเที่ ยวที่มี ความ
หลากหลาย และมีความต้องการโรงแรมที่มีความสะดวกสบาย การต้อนรับที่อบอุ่น และการให้บริการที่ตรงกับ
ความต้องการ โรงแรมหลายแห่ งจึ งมี สิ่งอานวยความสะดวกและบริการมากมายเพื่ อให้ บ ริการแขกผู้ ม าพั ก
นอกจากห้องพัก ที่พยายามสร้างความแตกต่าง โดยการพัฒนารูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
การที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาให้อุตสาหกรรมนี้ดึงดูด
แก่นักลงทุนอย่างมาก ทาให้เกิดการแข่งขันขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น ด้วยการแข่งขันอย่างเข้มข้นนี้ ส่งผลให้ภาคธุรกิจ
ต่างพยายามพัฒนาเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นการศึกษาถึงคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางที่จะส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการใช้บริการของลูกค้า จะทาให้สามารถอธิบายได้ว่าคุณภาพการบริการข้อใดส่งผลต่อความตั้งใจใน
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การใช้บริการ หรือส่งผลมากน้อยเพียงใด โดยโรงแรมขนาดกลาง ในการศึกษานี้คือ โรงแรมที่มีห้องพักระหว่าง
30 ถึง 100 ห้อง มีราคาระหว่าง 400 ถึง 1,000 บาท เป็นโรงแรมที่มีสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ น อย่าง
พอเพียงแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์และนาไปพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาด
กลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
ดังนั้น ผู้ ให้บ ริการโรงแรมขนาดกลางควรทาการปรับปรุงพัฒ นามาตรฐานโรงแรมรวมทั้ง คุณ ภาพการ
บริการในทุกด้านให้ดี ไม่ว่าจะในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการของโรงแรม การสร้างความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ การที่โรงแรมมีการบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าถึงคุณภาพของโรงแรม
และการรู้จักและเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม และสิ่ง
สาคัญคือ การรับรู้ความรู้สึกนึกคิดและปัญหาที่แท้จริงของผู้เข้ามาใช้บริการของโรงแรม ที่จะช่วยในการตัดสินใจ
ในการใช้บริการโรงแรมว่ามาจากสิ่งใดบ้าง เพื่อสามารถกระตุ้นและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้อง
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาถึง คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการเข้าพักที่มีผล
ต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสาคัญที่ผู้
ประกอบกิจการโรงแรม ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของโรงแรมทุกคนต้องทาความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อ ให้การ
บริหารงานและการปฏิบัติงานในโรงแรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า
และผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถนาผลวิจัยไปเป็ นแนวทางในการ
วางแผนธุรกิจ ตลอดจนปรับปรุงการบริการและพัฒนามาตรฐานของโรงแรมให้สอดคล้องกั บความต้องการและ
สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า อันจะส่งผลต่อ ความสาเร็จในการแข่งขันทางธุ รกิจ และเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์อันดีแก่ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการโรงแรมได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ พฤติกรรมการเข้าพักและความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง
ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
3. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเข้าใช้บริการโรงแรมขนาดกลางกับความตั้งในการใช้บริการ
สมมติฐานในการวิจัย
คุณภาพการบริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนอง การ
ให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการดูแลเอาใจใส่ มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
พฤติกรรมการเข้าพัก ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน
การทบทวนวรรณกรรม(Literature Review)
จากการคุณภาพการบริการและพฤติกรรมการเข้าพักที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาด
กลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาจากแนวคิดและทฤษฏีเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ กับ การเขียนความสาคัญ ของปั ญ หา การกาหนดวัต ถุป ระสงค์ของการวิจัย และการกาหนดกรอบ
แนวความคิดของการวิจัย โดยศึกษาจาก
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แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพการบริการ
ความหมายของคุณภาพการบริการ
คุณ ภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ธุรกิจให้บริการ คุณภาพการบริการเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้
การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระทา ผู้รับบริการจะพอใจถ้า
ได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการและในรูปแบบที่ต้องการ
โดยสรุปแล้ว คุณภาพการบริการ เป็นแนวคิดที่ได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบริการ
โดยทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง คือ ทฤษฎีของพาราซุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) โดย
ทฤษฎีแรกเริ่มแบ่งองค์กอบคุณภาพการบริการได้เป็น 10 ปัจจัย และมีการปรับปรุงเหลือ 5 ปัจจัย ด้านคุณภาพ
การให้บริการและถูกนามาใช้ในงานวิจัยนี้ คือ 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการซึ่งเป็นสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆของโรงแรม ได้แก่ ระบบการลงทะเบียน สถานที่ บุคลากร สภาพแวดล้อม ความสะอาด 2) ความเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ คือ การที่โรงแรมมีการบริการจัดการที่ดีและมีการบริการที่เหมือนเช่นเดิมในทุกครั้ง รวมถึงระบบการ
จองห้องพักและการรับชาระเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ความสม่าเสมอนี้จะทาให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการ
ที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อลูกค้า คือ ความพร้อมและความเต็ม
ใจที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว 4) การให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลูก ค้ า เป็ น การสร้างความเชื่อมั่ น ให้ กับ ผู้ เข้าพั ก โรงแรมจะต้องแสดงถึงทั กษะความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดี และ 5) การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ความสามารถในการ
ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าพักตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ล ะคน มีบริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มี
อัธยาศัยไมตรีต่อลูกค้า
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เลือก (Select) การซื้อ (Purchase) การใช้ (Use) และการกาจัดส่วนที่เหลือ (Dispose) ของสินค้าหรือบริการ
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน
ธนกฤต วัน ต๊ ะ เมล์ (2554 : 90) พฤติ กรรมผู้ บ ริโภค หมายถึง พฤติ กรรมการแสดงออกในการค้น หา
การซื้อ การใช้ การประเมิน และการกาจัดทิ้งซึ่งสินค้า บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของผู้บริโภค
จากความหมายของพฤติ ก รรมผู้ บ ริโ ภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค คื อ การแสดงอาการที่ เป็ น
กระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ การใช้ การประเมินผลสินค้าหรือบริการ จากการได้มาตามความต้องการ
และคาดหวังของผู้บริโภค ในส่วนของพฤติกรรมการเข้าพักที่นามาใช้ในงานนี้ ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญ การรู้
ข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก ความถี่ในการเข้าพัก ช่วงเวลาในการเข้าพัก ช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ วิธีการจองห้องพัก ผู้ร่วมเดินทาง ทาให้ผู้ให้การบริการสามา รถ
ประชาสัมพันธ์ เตรียมตัวและปรับปรุงการบริการให้เหมาะสมกับผู้เข้าพักได้
แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ
ความตั้ งใจซื้ อ (Purchase Intention) หมายถึง การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริโภคในการเลื อกซื้ อ สิ น ค้ าหรือ
บริการที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคได้ประเมินตราสินค้าแล้วเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้นๆ รวมถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าและบริษัท (ณัฐรดา โภคาพิพัฒน์, 2553)
ความตั้งใจซื้อ ยังหมายถึง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตั้งใจกระทาเพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดการและการได้ใช้
สินค้า ซึ่งผู้บริโภคจะสร้างความตั้งใจซื้อสินค้าจากการใช้ข้อมูลและประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ดังกล่าว ความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั้นเป็นพฤติกรรมที่จะขึ้น อยู่กับประสบการณ์ การใช้สิน ค้านั้นและ
ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้านั้น (Moven & Minor,1998; Fitzsimons & Morwitz, 1996 อ้างอิงในอรรถชัย วรจรัส
รังสี,2556)
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นอกจากนี้ ค วามตั้ งใจซื้ อ ยั ง เป็ น ขั้น ตอนที่ อยู่ ระหว่ า งการประเมิ น ทางเลื อกและการตั ด สิ น ใจซื้ อ ใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่มี 5 ขั้นตอน ซึ่งโดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักจะมีการตัดสินใจซื้อตราสินค้า
ที่ตนเองชอบมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภค จะต้องมีความตั้งใจซื้อก่อนและ
ความตั้งใจซื้อนั้นจะมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความชอบ เป็นต้น (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546) ทั้งนี้ความตั้งใจซื้อมัก
นาไปสู่การตัดสินใจซื้อ แต่ก็ไม่เสมอไป เนื่องจากจะมีปัจจัยแทรกระหว่างความตั้งใจซื้อกับ การซื้อจริง ปัจจัย
แทรกนั้น คือ ทัศนคติของบุคคลอื่นและปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเน (Kotler and Keller, 2012)
แนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างมากเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ คือ แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml
and Berry (1990) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ความตั้งใจซื้อเป็นการแสดงถึงการใช้บริการนั้น ๆ เป็นตัวเลือกแรก และกล่าว
ได้ว่าความตั้งใจซื้อเป็นมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี โดยความจงรักภักดี จะประกอบด้วย 4 มิติ คือ
1. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) คือ การที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการนั้น ๆ เป็นตัวเลือกแรก
2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ การที่ผู้บ ริโภคพู ดถึงแต่เรื่องที่ ดี
เกี่ยวกับผู้ให้บริการ
3. ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือ การที่ผู้บริโภคไม่มีปัญหาเมื่อผู้ให้บริการขึ้น
ราคา
4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การที่ผู้บริโภคร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา
เมื่อกล่าวถึงแง่มุมของธุรกิจ ผู้ประกอบการต่างมีความประสงค์ให้สถานประกอบการของตนเป็นที่แรกที่ผู้
เข้ารับบริการมีความตั้งใจซื้อหรือใช้บริการ รวมถึงการที่ผู้ใช้บริการมีการบอกต่อด้วยเช่นกัน แต่การบอกต่อนี้จะมี
2 แง่มุม คือ บอกต่อในทางที่ดี และบอกต่อในทางที่ไม่ดี ผู้ประกอบการต่างก็คาดหวังการพูดในด้านที่ดี เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์กิจการต่อไป ทางด้านความอ่อนไหวต่อราคา ถ้ามีน้อยจะดี เนื่องจากลูกค้าจะไม่มีมีปัญหามาก
นักเมื่ อมีการขึ้นราคา และสิ่งที่ กิจการไม่อยากให้มี เลย คือ การร้องเรียน โดยจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียของ
กิจการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาคุณภาพการบริการและพฤติกรรมการเข้าพักที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาด
กลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีตัวแปรในการศึกษา 3 ตัวแปร คือ
คุณภาพการบริการ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพการบริการ และได้ทาการสังเคราะห์เพื่อนาองค์ความรู้
ไปใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้พบว่า ทฤษฎีของParasuraman et al. (1988) ได้นาเครื่องมือสาหรับการวัดการรับรู้
คุณ ภาพในการบริการของผู้รับบริการที่ปรับปรุงใหม่ประกอบด้ว ย 5 มิติหลัก คือ ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจ
ลูกค้า เพื่อเป็นการศึกษาคุณภาพการบริการ โดยนาความรู้ที่ได้จากทฤษฏีไปสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
และสร้างแบบสอบถาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพดล ชูเศษ, วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
และปัญจา ชูช่วย (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบคุณภาพการบริการของโรงแรมในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยว พบว่า ตัวแปรด้านคุณภาพการบริการ
ของโรงแรม ได้แก่คุณภาพการบริการของโรงแรม ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความไว้วางใจ การดูแลเอาใจ
ใส่ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยว และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ที่ ได้ศึกษาเรื่อง คุ ณ ภาพการให้ บริการที่ ส่งผลต่ อความพึ งพอใจของผู้โดยสาร
รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร พบว่าตัวแปรคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้ามีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS
ในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากร สานักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ยังพบว่าตัวแปร
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คุ ณ ภาพการบริก าร ได้ แ ก่ ความเป็ น รูป ธรรมของการบริการ ความน่ า เชื่ อถื อไว้ ว า งใจในการบริการ การ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากร
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการโรงแรม
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และได้ทาการสังเคราะห์เพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้
ในงานวิจัยในครั้งนี้พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถ
ประยุ กต์ แนวคิด 6W1H ซึ่ งประกอบด้ ว ย WHO? WHAT? WHY? WHOM? WHEN? WHERE? และ HOW?
เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการ (Kotler, 2000) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสสุคนธ์ แซ่เฮีย (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมการตลาดบริการ และคุณค่าตราสินค้าที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
พบว่า ตัวแปรด้านพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเข้าพัก ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ สีพิมขัด (2556) ที่ทาการศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเครือต่างชาติระดับ 4-5 ดาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าตัวแปรด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเข้าพัก มีผลต่อ
คุณภาพการให้บริการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภา ทัดหอม (2558) ที่ทาการศึกษาเรื่อง การตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสินค้าผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร พบว่าตัวแปรด้าน
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ คือ ช่องทางการรับข่าวสารมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาวดี ปิ่ น เจริญ (2558) ที่ท าการศึกษาเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับ
เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารจองร้ า นอาหารผ่ า นโมบายล์ แ อปพลิ เคชั น ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ คือ ช่องทางการรับข่าวสารมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สิน ค้ าเช่ น กัน ทั้ งนี้ ยังสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ ธนิ ตา อั ศวโยธิน (2562) ที่ ได้ ท าการศึกษาเรื่อง การตลาด
ออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า
ข่าวสารมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐนี คงห้วยรอบ (2559) ที่ได้
ทาการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทลั ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA
ในกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ มนลภัส รัตรพันธ์ม (2559) ที่ทาการศึกษาเรื่องการตลาดออนไลน์ การ
รับ รู้ต่ อเว็ บ เครือข่ายสั งคม Facebook ที่ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมการซื้ อสิ น ค้าน าเข้า จากเกาหลี โดยวิธี การสั่ งซื้ อ
ล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพบตัวแปรที่สอดคล้องกันคือ ด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ คือ ช่อง
ทางการรับข่าวสารมีผลต่อการซื้อสินค้าเช่นกัน
ความตั้งใจในการใช้บริการ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ และได้ทาการสังเคราะห์เพื่อนาองค์ความรู้ไปใช้ในงานวิจัยใน
ครั้งนี้ พบว่า แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) ทาการวัดความภักดีของลูกค้าที่มารับ
บริก าร โดยพิ จ ารณาจากทั้ ง 4 มิ ติ คือ ความตั้ งใจที่ จ ะซื้ อ การบอกต่ อ ความอ่ อนไหวต่ อปั จ จั ย ราคา และ
พฤติกรรมการร้องเรียน เพื่อพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นได้ เพราะการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อสินค้าหรือบริการที่เกิดจากการได้ประเมินตราสินค้าแล้วเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้นๆ รวมถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าและบริษัท ซึ่งณัฐรดา โภคาพิพัฒน์ (2553) ได้กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นความตั้งใจ
ซื้อ (Purchase Intention) นอกจากนี้ความตั้งใจซื้อยังเป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการประเมินทางเลือกและการ
ตัดสิน ใจซื้อใน กระบวนการตัดสินใจซื้อที่มี 5 ขั้นตอน ซึ่งโดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของผู้ บริโภคมั กจะมีการ
ตัดสินใจซื้อตราสินค้าที่ตนเองชอบมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภค จะต้องมี
ความตั้งใจซื้อก่อนและความตั้งใจซื้อนั้นจะมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความชอบ เป็นต้น (อดุลย์ จาตุรงคกุล ,
2546) ความตั้งใจซื้อเป็นความพยายามในการซื้อสินค้าและบริการของ ผู้บริโภคโดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ตราสินค้า ผู้จัดจาหน่าย และเวลาการซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ เป็นประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน
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เช่น ความพึงพอใจ ความตั้งใจซื้อมีผลโดยตรงต่อ ปริมาณการซื้อสินค้าและบริการจากผู้จัดจาหน่า ย โดยความ
ตั้งใจซื้อของผู้บริโภคมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์ใช้สอย และคุณค่าของสินค้าและบริการ
นอกจากนี้ความตั้งใจซื้อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อในทางผลลัพธ์ คือ ปริมาณการซื้อ (Das, 2014) ดังนั้น ใน
งานวิจัยนี้ ตัวแปรอิสระที่จะนามาศึ กษา คือ คุณภาพการบริการ และพฤติกรรมการเข้าพัก และตัวแปรตาม คือ
ความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
คุณภาพการบริการ
- ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
- ความเชื่อถือไว้วางใจได้
- การตอบสนอง
- การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
- การดูแลเอาใจใส่

ตัวแปรตาม

ความตั้งใจในการใช้บริการ
โรงแรมขนาดกลางในอาเภอ
เมืองจังหวัดพิษณุโลก

พฤติกรรมการเข้าพัก
- วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก
- ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
วิธีดาเนินการวิจัย (Methods)
การวิจัยครั้งนี้ เป็น การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่ งเป็น กระบวนการท าวิจัย ที่น าข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์
กล่าวคือเป็นการใช้ตัวเลขมาประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล และนาเสนองานวิจัย
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ประชากรที่ถือสัญ ชาติไทยและอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ที่เคยใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจาก
ประชากรกลุ่มนี้บรรลุนิติภาวะแล้วมีวุฒิภาวะและมีความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ถือสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่เข้าใช้บริการใน
โรงแรมขนาดกลางและที่เคยใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
โดยมีการใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้งเนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจานวนประชากรที่เคยใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงสูตรของ W.G. Cochran
(1953) กาหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และทาการเก็บตัวอย่าง 400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้มีการใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่เป็นผู้ที่เข้าใช้ บริการในโรงแรม
ขนาดกลางและที่เคยใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลกแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น
(Non-Probability Sampling) ซึ่ ง เป็ น การเลื อ กตั ว อย่ า งที่ ไม่ ใช้ ห ลั กการของความน่ า จะเป็ น เนื่ อ งจากเป็ น
การศึ ก ษาที่ เฉพาะเจาะจง ทั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิ ธี กาหนดวิ ธี การเลื อกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี การคั ด เลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง หรือวิธีการคัดเลือกแบบมีจุดประสงค์ (Purposive Selection) เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงตามที่กาหนดคุณลักษณะไว้ แต่จะต้องมีการวางแผนกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง และการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดี เป็นตัวแทนปราศจากความลาเอียง ได้แก่ ผู้ที่เข้าใช้บริการในโรงแรมขนาดกลางและที่เคย
ใช้ บ ริ ก ารโรงแรมขนาดกลางใน อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก อย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ ง โดยด าเนิ น การโดยส่ ง
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แบบสอบถามให้โรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมืองพิษณุโลกอย่างละเท่าๆกัน และแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่ม
ตัวอย่าง และขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์ โดยโครงสร้าง
แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด มีหลายคาตอบให้เลือก
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) เช่น เพศ อาชีพ ภูมิลาเนา รวมทั้งใช้ระดับการวัด
ข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) เช่น อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางที่มีผลต่อความตั้ งใจในการใช้บริการ
โรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ ความเป็นรูปธรรมชองการบริการ
(Tangibility), ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability), การตอบสนอง (Responsiveness),
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance), การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมานค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ส่ ว นที่ 3
คาถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าพักที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน อาเภอเมื อง
จังหวัดพิษณุโลก เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด มีหลายคาตอบให้เลือก ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความตั้งใจใน
เลือกใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวั ดพิษณุโลก โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมานค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผู้วิจัยได้หาค่า
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามจากการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค ซึ่งค่ามากกว่า .90 ถือว่า
ดีเยี่ยม ค่ามากกว่า .80 ถือว่าสมเหตุสมผล และค่าเหนือกว่า .70 ถือว่ายอมรับได้ (Nunally, 1978) ผลจากการ
หาค่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัคได้ผลดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค
แบบทดสอบรายด้าน

Cronbach’s Alpha
Coefficient
ส่วนที่ 2 คุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
โรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
.882
ความเชื่อถือไว้วางใจได้
การตอบสนอง
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
การดูแลเอาใจใส่
ส่วนที่ 4 ความตั้งใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ความตั้งใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง

.720
.798
.723
.823
.889

4. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล 2 แหล่ ง คื อ 1. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) โดย
ทาการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เอกสารวิชาการ รวมทั้งผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน
การค้นคว้าแบบอิสระ อินเตอร์เน็ต และการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต 2.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 400 คน โดยผู้วิจัยลงพื้นที่
ตามโรงแรมขนาดกลางในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และขอความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ
เช่ น สมาคมผู้ ป ระกอบการโรงแรมจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แจกแบบสอบถาม อี ก ทั้ ง เก็ บ
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แบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ screening question เพื่อคัดเลือกเฉพาะคนที่เคยใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน
จังหวัดพิษณุโลก โดยทาผ่าน Google form แล้วสร้าง QR code ให้สแกน เพื่อกระจายให้ผู้เข้าพักต่อไป
5. ผู้วิจัยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบของเชิงปริมาณ โดยสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 1. ร้อย
ละ (Percentage) 2. ค่าเฉลี่ย  เพื่อใช้หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 3. ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation – S.D) เพื่อใช้หาค่าการกระจายของคะแนนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 4.
ค่าสถิติ One – way ANOVA ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 5. การ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
ผลการศึกษา (Results)
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 235 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.75 มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 มีการศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาตรี จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 ส่วนใหญ่ประอาชีพ พนักงานบริษัท/รับจ้าง จานวน 130 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีรายได้ 10,001-20,000 บาทจานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75
ส่วนที่ 2 คุณ ภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางที่ มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บ ริการโรงแรม
ขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จากข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรม
ขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดยอันดับแรก คือ ด้านการให้
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า รองลงมา ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการตอบสนอง
และด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ตามลาดับ
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ใช้บริการให้ความคิดเห็น เห็น
ด้วยสูงที่สุด คือ พนักงานแต่งกายเรียบร้อย และสะอาดเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก รองลงมา คือ
มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การพักผ่อน และอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในห้องพักมีความ
สะอาด ครบถ้วนและเรียบร้อย
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ใช้บริการให้ความคิดเห็น เห็นด้วย
สูงที่สุด คือ พนักงานของโรงแรมมีความรู้ในเรื่องของบริการต่าง ๆ ของโรงแรมเป็นอย่างดีและช่องทางการรับ
ชาระเงินมีความหลากหลาย ถูกต้องและน่าเชื่อถือ รองลงมา คือ โรงแรมมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และ
โรงแรมมีระบบป้องกันฐานข้อมูลของลูกค้า
ด้านการตอบสนอง เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ใช้บริการให้ความคิดเห็น เห็ นด้วยสูงที่สุด คื อ
ระยะเวลาในการให้บริการของพนักงานแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม รองลงมา คือ พนักงานโรงแรมได้แจ้งให้
ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนในการเข้ารับบริการต่าง ๆ เช่น เวลาในการให้บริการอาหารเช้า พนักงานผู้ให้บริก ารมี
ความกระตือรือร้นในการตอบคาถามและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ใช้บริการให้ความคิดเห็น เห็นด้วยสูง
ที่สุด คือ พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี รองลงมา คือ โรงแรมได้ ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอย่างเคร่งครัด และพนักงานมีความสามารถในการสื่อสารแนะนา และเสนอ
บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในเบื้องต้น
ด้านการดูแลเอาใจใส่ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ใช้บริการให้ความคิดเห็น เห็นด้วยสูงที่สุด คือ
ทางโรงแรมถือว่าผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด รองลงมา คือพนักงานรับฟังปัญหาหรือข้อซักถาม
ของลูกค้าอย่างเต็มใจ และพนักงานโรงแรมให้ความเอาใจใส่ลูกค้าในแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเข้าพักที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
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จากข้อมูลพฤติกรรมการเข้าพักที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เข้าพักโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุม/สัมมนา จานวน
169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมา เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 โดย
เข้าพัก 2-3 ครั้ง/ต่อปี จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมา เข้าพัก 5 ครั้งขึ้นไป/ต่อปี จานวน 98
คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ช่วงเวลาที่เข้าพักส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม จานวน 123 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.75 และช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมส่วนใหญ่จะรับรู้จาก Facebook จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และรับรู้จาก
เว็บไซต์ จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ/ต่อวัน (ในครั้งนี้) ไม่เกิน 500 –
1,500 บาท จานวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 และ ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 1,501-2,500 บาท จานวน 111
คิดเป็นร้อยละ 27.75 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ไปยังโรงแรม จานวน 172 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.00 และจองผ่านเว็บ ไซต์ รับจอง จานวน 100 คน คิดเป็ น ร้อยละ 25.00 ส่วนใหญ่ ผู้เข้าใช้ บริการ
เดินทางมากับเพื่อน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และเดินทางมากับครอบครัว 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50
ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก
จากข้อ มู ล ความตั้ งใจใช้ บ ริการโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมื อง จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรก คือ จะแนะนาเพื่อนและ
ครอบครัวให้มาใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ รองลงมา จะแนะนา เกี่ยวกับการบริการของที่นี่ ให้แก่คนที่ท่านรู้จัก
รองลงมา ต้องการโรงแรมที่มีบรรยากาศดีพนักงานเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลืออย่างดีจะนึกถึงที่นี่เป็นอันดับ
แรกและ จะเลือกใช้บริการที่นี่ แม้จะมีการปรับราคาค่าห้องพักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนข้อที่
ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ ปลานกลาง คือ ยิ น ดี แจ้ งให้ ผู้ที่ เกี่ย วข้องทราบทั น ที เมื่ อเกิด ความไม่ พ อใจต่ อการ
ให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลให้โรงแรมได้ปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : คุณภาพการบริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้ วางใจได้
การตอบสนอง การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการดูแลเอาใจใส่ มี ผลต่อการความตั้งใจในการใช้บ ริการ
โรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อแสดงค่าสัมประสิท ธิ์ตัวกาหนด (R Square) เท่ากับ 0.665 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า คุณ ภาพการ
บริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนอง การให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้า และการดูแลเอาใจใส่ มีผลต่อการความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก สามารถอธิบายความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิ ษณุโลก ได้ร้อย
ละ 66.5 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 33.5 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น

141

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
Coefficients
Unstandardized
Model
ตัว
Coefficients
แปร
B
Std. Error
ค่าคงที่ (Constant)
.445
.136
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ X1
.130
.048
ความเชื่อถือไว้วางใจได้
X2
.192
.042
การตอบสนอง
X3
.106
.054
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
X4
.190
.053
การดูแลเอาใจใส่
X5
.265
.053
2
R = .816 R = .665 Sig. = 0.05*

Standardized
Coefficients
Beta
.140
.219
.117
.167
.280

t

Sig.

3.277
2.692
4.514
1.951
3.570
4.973

.001
.007*
.000*
.052*
.000*
.000*

จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาด
กลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (Y) มี 5ด้าน ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
(X1) ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (X2) ปัจจัยด้านการตอบสนอง (X3) ปัจจัยด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้า (X4) และปัจจัยด้านการดูแลเอาใจใส่ (X5)
ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
Z = (0.140) X1 + (0.219) X2 + (0.117) X3
+ (0.167) X4 + (0.280) X5
โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในตาราง 2 สามารถนามาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้
Y = 0.445+ (0.130) X1 + (0.192) X2 + (0.106) X3+ (0.190) X4+ (0.265) X5
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (X1) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
โรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น 0.140 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้านอื่นคงที่
ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรม
ขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น 0.219 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้านอื่นคงที่
ปัจจัยด้านการตอบสนอง (X3) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาด
กลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น 0.117 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้านอื่นคงที่
ปัจจั ยด้านการการให้ ความเชื่อมั่น ต่อลู กค้า (X4) เพิ่ มขึ้น 1 หน่ วย จะส่ งผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น 0.167 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้านอื่น
คงที่
ปัจจัยด้านการดูแลเอาใจใส่ (X5) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาด
กลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น 0.280 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้านอื่นคงที่
สมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมการเข้าพัก ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก และช่องทางการรับรู้ข้อมู ล
ข่าวสาร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
แตกต่างกัน
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วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน อย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการเปรียบเทียบ
พหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรวัตถุประสงค์ในการเข้าพักกับความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาด
กลางพบว่า ผู้ใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อมาท่องเที่ยวและ
พักผ่อน มาเพื่อติดต่อทาธุรกิจ เพื่อประชุม/สัมมนา มากกว่า มาเพื่อเยี่ยมญาติและมาซ่อมบ้าน
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางใน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการเปรียบเทียบพหุคูณ
ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกับความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง
พบว่าผู้ใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ใช้ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จาก
Facebook เว็บไซต์ การบอกต่อ YouTube Line กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และค้นหาจาก google มากกว่า
การรับรู้ข่าวสารจาก โทรทัศน์ วิทยุสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาและโปสเตอร์ โฆษณา ณ จุดซื้อ
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
จากการศึกษาคุณภาพการบริการและพฤติก รรมการเข้าพักที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรม
ขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง
31-40 ปี การศึกษาอยู่ระดับปริญ ญาตรี ประอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/รับจ้าง มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง
10,001-20,000 มี ภู มิ ล าเน าอยู่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก จ าน วน 52 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.00 รองลงม า
กรุงเทพมหานครและเพชรบูรณ์ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75
คุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลาง
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 3.73,
S.D. = 0.796) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในข้อ พนักงานแต่ง
กายเรีย บร้อย และสะอาดเหมาะสมกับ ประเภทและระดั บ ของที่ พั ก เป็ น อัน ดั บ แรก อยู่ในระดั บ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 3.86, S.D. = 0.856)
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ในภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ ( x = 3.64, S.D. =
0.841) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในข้อ ช่องทางการรับชาระ
เงินมีความหลากหลายถูกต้องและน่าเชื่อถือ เป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 3.73, S.D. = 1.159)
และพนักงานของโรงแรมมีความรู้ในเรื่องของบริการต่าง ๆ ของโรงแรมเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x = 3.73, S.D. = 1.039)
ด้านการตอบสนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 3.63, S.D. = 0.815) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในข้อ พนักงานโรงแรมได้แจ้งให้ลูกค้า
ทราบอย่างชัดเจนในการเข้ารับบริการต่าง ๆ เช่น เวลาในการให้บริการอาหารเช้า เป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( x = 3.81, S.D. =1.005)
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 3.88, S.D. =
0.646) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในข้อ พนักงานให้บริการด้วย
ความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี เป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 4.17, S.D. = 0.750)
ด้ านการดู แลเอาใจใส่ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ ( x = 3.74, S.D. = 0.778)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในข้อ ทางโรงแรมถือว่าผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด
เป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 3.90, S.D. = 0.948)

143

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

พฤติกรรมการเข้าพักที่โรงแรมขนาดกลาง
พฤติกรรมการเข้าพักที่ มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ เข้าพักโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุม/สัมมนา และเพื่อท่องเที่ยวและ
พักผ่อน โดยเข้าพัก 2-3 ครั้ง/ต่อปี ช่วงเวลาที่เข้าพักส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม และช่วงเดือน
มกราคม – มีนาคม ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรม จาก Facebook ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ/
ต่อวัน ไม่ เกิน 500 – 1,500 บาท และจะจองห้องพั กผ่านทางโทรศัพ ท์ ไปยังโรงแรม ส่วนใหญ่ ผู้เข้าใช้ บ ริการ
เดินทางมากับเพื่อน และเดินทางมากับครอบครัว
ความตั้งใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง
ความตั้งใจใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรก คือ จะแนะนาเพื่อนและครอบครัวให้มาใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ รองลงมา จะ
แนะนา เกี่ยวกับการบริการของที่นี่ ให้แก่คนที่ท่านรู้จัก ตามมาด้วยต้องการโรงแรมที่มีบรรยากาศดี พนักงานเป็น
มิตรและให้ความช่วยเหลืออย่างดีจะนึกถึงที่นี่เป็นอันดับแรกและจะเลือกใช้บริการที่นี่ แม้จะมีการปรับราคาค่า
ห้องพักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการบริการ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ตัวกาหนด (R Square) เท่ากับ 0.665 ซึ่งแปล
ความหมายได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้
การตอบสนอง การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการดูแลเอาใจใส่ มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรม
ขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ร้อยละ 66.5 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 33.5 เกิดจากอิทธิพลของตัว
แปรอื่น ๆ (ดูตาราง 2 ประกอบ)
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเข้าพัก ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกแตกต่าง
กัน
จากการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการเข้าพัก ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผล
จากการศึกษา คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการเข้าพักที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรม
ขนาดกลางใน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 คุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการดูแลเอาใจใส่ มีผลต่อ
ความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะด้านการให้ความเชื่อมั่น
ต่อลูกค้าโดยเฉพาะพนักงานให้บริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี และด้านการดูแลเอาใจใส่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ที่พบว่า คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือ ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะคุณภาพของบริการเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ สีพิมขัด (2556) พบว่าคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเครือต่างชาติ
นั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทุกด้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมในการเดินทางต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจที่
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นใน 3 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ และด้านความรับรู้-เข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยนักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
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ให้บริการที่เท่ากันอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านความกระตือรือร้นและการตอบสนอง และด้านการให้ความมั่นใจ และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman et al. (1988) โดยคุณภาพการบริการมี 5 ปัจจัย คือ ความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและ
เข้าใจลูกค้า นับว่าเป็นเครื่องมือสาหรับการวัดการรับรู้คุณภาพในการบริการของผู้รับบริการที่เป็นที่ยอมรับและ
นาไปใช้ในงานวิจัยเพื่อรับรู้ความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้
สมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมการเข้าพั ก ได้แก่ วัตถุป ระสงค์ในการเข้าพั ก และช่องทางการรับรู้ข้อมู ล
ข่าวสาร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 พฤติกรรมการเข้าพัก ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก ที่แตกต่างกัน
มีผ ลต่ อความตั้ งใจในการใช้ บ ริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมื อง จั งหวัด พิ ษ ณุ โลก แตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่าผู้ใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก มี
วัตถุประสงค์เพื่อมาท่องเที่ยวและพักผ่อน มาเพื่อติดต่อทาธุรกิจ เพื่อประชุม/สัมมนา มากกว่า มาเพื่อเยี่ยมญาติ
และมาซ่อมบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ สีพิมขัด (2556) พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมา
เพื่อการท่องเที่ ยวพักผ่อน และนิยมพักในย่านจับจ่ายใช้สอย ระหว่าง 1-3 คืน ก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างจังหวัดต่ออีก
การทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการโรงแรมขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผู้ใช้บริการโรงแรมขนาดกลาง ในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช้ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก Facebook
เว็ บ ไซต์ การบอกต่ อ YouTube Line กิจกรรมส่ งเสริม การตลาดและ ค้น หาจาก google มากกว่า การรับ รู้
ข่าวสารจาก โทรทัศน์ วิทยุสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาและโปสเตอร์ โฆษณา ณ จุดซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิ
ดาภา ทัดหอม (2558) พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดสังคมออนไลน์ด้านความบันเทิง ปัจจัยความไว้วางใจ ปัจจัย
ด้านคุณ ภาพสารสนเทศ ด้านคุณ ภาพโครงสร้างและคุณ ภาพการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่าน
เฟซบุ๊กไลฟ์ของร้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี ปินเจริญ (2558) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง การตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอป
พลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีช่องทางการใช้งานสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคมักจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการใช้
ชีวิตประจาวันกับอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะ Facebook และเว็บไซต์ข่าวออนไลน์
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2553) ที่ได้อธิบายถึง พฤติกรรม
ผู้ บ ริโภคว่ า พฤติ กรรมผู้ บ ริโภคแปรเปลี่ ย นได้ (Dynamic) เนื่ อ งจากความเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอก เช่น การสื่อสาร เทคโนโลยี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี ปินเจริญ (2558) พบว่า ผู้บริโภค
มีช่องทางการใช้งานสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook โดยพบว่ารูปแบบการตลาดผ่านสื่อออนไลน์มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมากที่สุดจาก Social Network และ
Website โดยมีแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจจองร้านอาหารมากที่สุด คือ Google
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ควรให้ความสาคัญในเรื่อง การแต่งกายของพนักงานโรงแรมโดย
ถือได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้ผู้ใช้บริการนั้นประทับใจ นอกจากนี้บรรยากาศภายในโรงแรมยังเป็นสิ่งสาคัญที่
ทางโรงแรมต้องปรับปรุงจัดการและมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ควรให้ความสาคัญในเรื่องพนักงาน พนักงานของโรงแรมต้องมีความรู้ในเรื่อง
ของบริการต่าง ๆ ของโรงแรมเป็น อย่างดี เพื่อคอยให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการของโรงแรมให้ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
นอกจากนี้ช่องทางการชาระเงินของโรงแรมควรปรับปรุงให้มีความหลากหลาย โดยเพิ่มช่องทางการชาระเงิน ให้
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เข้ากับ ยุคปั จจุ บัน เราจะเห็ น ได้ ว่าพฤติ กรรมในการชาระเงิน ของคนไทยก็ค่อย ๆ เปลี่ ยนไปด้ วย ไม่ ช้าก็ เร็ว
ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสดที่ทุกคนพกแต่บัตร หรือรับ -โอน-จ่ายผ่านทางมือถือกัน เช่น จ่ายผ่าน
พร้อมเพย์, Mobile Banking, ATM Card, Internet Bangking
ด้านการตอบสนอง ควรให้ความสาคัญในเรื่องการบริการ ควรบริการในระยะเวลาอันสั้น รวดเร็วและ
ถูกต้อง การแจ้งข่าวสารไปยังผู้ใช้บริการต้องมีความรวดเร็วและไม่ผิดพลาด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจใน
การให้บริการที่รวดเร็ว
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ควรให้ความสาคัญในเรื่องพนักงานของโรงแรม โดยเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
สาคัญที่จะทาให้แขกประทับใจและกลับมาใช้บริการของโรงแรมอีกครั้ง ดังนั้นโรงแรมในปัจจุบันจึงมีการคัดเลือก
คุณสมบัติของพนักงานและมีการสอนมาตรฐานการให้บริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี
การดูแลเอาใจใส่ ควรให้ความสาคัญในเรื่องผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด ถือเป็นหัวใจ
สาคัญของงานบริการ คนที่ทางานบริการจะต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการ และแสดงออกให้
ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ที่มีต่อลูกค้า นอกจากนี้ยังรับฟังปัญหา หรือข้อซักถามที่ลูกค้าถามมาและสามารถตอบ
คาถามลูกค้าด้วยความเต็มใจ
นอกจากนี้ผลที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถนามาใช้แ ก้ปัญหาในการบริหารจัดการโรงแรมให้มีคุณภาพเพื่อ
รองรับความต้องการของลูกค้าได้ในปัจจุบัน ถ้าลองสังเกตการใช้ชีวิตประจาวันของบุคคลต่างๆ หรือ คนรอบข้าง
มีการสั่งซื้อสินค้า หรือชาระเงินเพื่อ ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จากทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
ข้างต้น พบว่า ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จาก Facebook เว็บไซต์ การบอกต่อ YouTube Line กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดและ ค้นหาจาก Google มีมากกว่าการรับรู้ข่าวสารจาก โทรทัศน์ วิทยุสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาและ
โปสเตอร์ โฆษณา ณ จุดซื้อ ดังนั้นทางโรงแรมจึงต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติ กรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน ส่วนด้านคุณภาพการบริการ จากการวิจัยพบว่า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าโดยเฉพาะพนักงาน
ให้บริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี และด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นทาง
โรงแรมควรมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการในจุดนี้เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
ได้
ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง
1.ควรวิจัยในเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อสามารถได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียดและมีข้อมูลเชิงลึก
มากขึ้น ทาให้สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
2.ควรศึกษาตั ว แปรอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ให้ ครอบคลุ ม ในเรื่องของปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข้ องกับ พฤติ กรรมการ
ให้บริการของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจในการ
ทางาน เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ก (Facebook) และส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภค
ในเขตกรุง เทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ เก็บข้อมูล กับกลุ่ม ตัวอย่ างผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่าน
Facebook จ้านวน 385 ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติ เชิ ง อนุ ม าน ได้ แก่ ความแปรปรวนทางเดี ย ว และสมการถดถอยเชิง พหุ เพื่ อทดสอบสมมติฐ านการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ และช่องทางการใช้งานที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่า งกัน
นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ าย
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ร้อยละ
68.9 โดยมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 1) การตัดสินใจซื้อ 2) ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้า 3) กรุงเทพมหานคร 4) เฟสบุ๊ก
Abstract
This research aimed to study the Facebook usage behavior and online marketing mix
affecting the consumers’ purchasing decision of the water stain remover via Facebook in
Bangkok. Data were collected using a questionnaires from 385 consumers who had ever bought
the products via Facebook. The descriptive statistics such as percentage, frequency, standard
diviation and inferential statistics such as one-way ANOVA and Multiple Regression Analysis were
used in this study. The results found that the difference of Facebook usage’ s objectives and
usage channels affected the consumers’ purchasing decision of the water stain remover via
Facebook in Bangkok differently. Morover, online marketing mix such as product, price, place,
promotion, personalization and privacy affected the consumers’ purchasing decision of the water
stain remover via Facebook in Bangkok by 68.90% with statistically significant level of 0.05.
Keywords: 1) Purchasing Decision 2) Water Stain Remover 3) Bangkok 4) Facebook
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บทนา (Introduction)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) นับว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของการใช้ประโยชน์ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่
ก้าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ระบบการค้าในปัจจุบันมีการน้า Social Media ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook,
Twitter, Instagram และ Line เข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการขาย เนื่องจากสื่อเหล่านี้สามารถเข้าถึงคนจ้านวนมาก
ได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งข้อความ การแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ เป็นต้น อีก
ทั้งยังสามารถโต้ตอบและสื่อสารกันได้อย่างทันท่วงทีในการใช้งานทั่วไป แต่หากจะกล่าวในทางธุรกิจ ด้วยความที่
สังคมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้รวดเร็ว และเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกันได้ 24 ชั่วโมง ท้าให้
ร้านค้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโปรโมทตนเอง โปรโมทสินค้า รวมถึงใช้เป็นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภค หรือพูดคุยตอบข้อซักถามถึงสินค้าและบริการ (ธวัชชัย แม่นศร, 2561)
ปัจจุบันจึงมีผู้ขายน้ากลยุทธ์การด้าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาผนวกรวมกับกระแสความนิยมของ
สังคมออนไลน์ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและเครือข่ายการค้าขายสินค้าก่อให้เกิดการท้าการตลาดแบบรวมกลุ่ม
(Social Networking Marketing) และการท้าการตลาดผ่านตัวแทน (Affiliate Marketing) กันมากขึ้น จึงเกิด
การเสนอขายสินค้าผ่านหน้าเว็บบล็อก ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรง รวมทั้งการเปิด
ให้ผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลในเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ (ศิริ วรรณ เสรีรัตน์,
2552)
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่คาดว่าจะมีมูลค่าการตลาดของการค้าขายเพิ่มมูลค่าเป็น
จ้านวนมาก ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ที่ก้าลังได้รับความนิยมของปั จจุบันนี้ คือ Facebook ซึ่งก้าเนิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2547 ส้าหรับใช้งานในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกคนเข้ามาอัพเดทเรื่องที่เรียน กิจกรรม และแบ่งปันรูปภาพที่
ตัวเองมีให้กับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายดาย จนถึงปัจจุบันในประเทศไทย จากจ้านวนประชากรทั้งหมด
66.5 ล้านคนเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 52 ล้านคน คิดเป็น 79% ของประชากรทั้งหมด และจากประชากรทั้ง 52
ล้านคนนี้เกือบทั้งหมดได้มาใช้งาน Social Media ผ่านมือถือเพิ่มสูงขึ้นเป็น 99% (We are social , 2563) โดย
มีรายละเอียดการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ดังภาพ 1

ภาพ 1 แสดงร้อยละของการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของประชากรในประเทศไทย
ที่มา: We are social (2563)
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จากภาพ 1 จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่หันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
เฟสบุ๊ก การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้กลายมาเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น สามารถเพิ่มยอดขาย
และส่วนแบ่งตลาดได้อย่างรวดเร็วเป็นทวีคูณจนถือเป็นกลยุทธ์ที่ส้าคัญมากที่สุดกลยุทธ์หนึ่งที่น้ามาใช้เพื่อเพิ่ม
ยอดขายและขยายส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสารผ่านทางออนไลน์และ
การด้าเนินกิจกรรมทางการตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง (Kotler, 2010) ในปัจจุบันนี้ ปี 2563
ธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์มีการเจริญเติบโตและขยายตัวมากขึ้นสวนทางกับการค้าขายแบบดั้งเดิม แม้ภาวะ
เศรษฐกิ จ ของประเทศจะซบเซาหรื อ ถดถอย จากการส้ า รวจข้ อ มู ล ของ ส้ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (2563) พบว่า การซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 สูงถึงร้อยละ
12.42 ซึ่งแสดงถึงอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีมูลค่ากว่า 2,523,994.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.08
ของมูลค่าขายสินค้าและบริการทั้งหมด แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 สร้างความหวั่นวิตกให้กับคนใน
สังคม พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากบ้าน
และหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ผู้บริโภคใน
กรุงเทพฯ หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านและไปในพื้นที่แออัด มีอัตราการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าลดลง 4% และจับจ่าย
ผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น 43% โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน Facebook (อริญญา เถลิงศรี, 2563) ส่งผลให้หลายธุรกิจมี
รายได้ที่ลดลง ดังนั้น เมื่อผู้ซื้อไม่สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้โดยตรงที่ร้าน จึงท้าให้ยอดขายสินค้าลดลงเป็น
อย่างมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ประกอบการต่างๆ ก็ได้เข้ามาเริ่มขายสินค้าออนไลน์ ผ่านช่องทาง Social
Media โดยเฉพาะผ่าน Facebook ซึ่งหนึ่งในนั้นคือธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้า เนื่องจาก
เป็ น สิ น ค้ า ที่ ช่ ว ยฆ่ า เชื้ อ โรคพร้ อ มป้ อ งกั น ไวรั ส โควิ ด -19 ก่ อ นเชื้ อ แพร่ กระจายเป็ นอั นตรายกั บคนรอบข้าง
นอกเหนือจากการป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียว ประกอบกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมา
จาก “ความจ้าเป็น” จ้าเป็นที่ต้องอยู่บ้าน จ้าเป็นต้องซื้อของออนไลน์ เพราะกลัวการติดเชื้อ เป็นต้น นอกจากนี้
การซื้อสินค้ากลุ่มนี้อาจกลายเป็น New Normal ถาวรในอนาคต (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2563)
ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้า เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ขจัดคราบน้้าที่ติดฝังแน่นบนกระจกเป็นเวลานานเช่น
คราบน้้าบาดาล คราบแป้งดินสอพอง คราบหินปูน ซึ่งใช้ได้กับพื้นผิวบนกระจกทุกประเภท กระจกรถยนต์
ตู้อาบน้้า สแตนเลส โครเมี่ยม อะคลิริก ในปี 2559 มูลค่าตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดประเทศไทย
ประมาณ 2,400-2,500 ล้านบาท โดยปี 2562 ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดมีการเติบโตประมาณ 2%
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ายาขจัดคราบน้้า มีการเติบโตประมาณ 10% และในปี 2563 คาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
20% การแข่งขันในกลุ่มของน้้ายาขจัดคราบน้้าที่ใช้กับกระจกบ้าน กระจกห้องน้้า มีการแข่งขันต่้า มีผู้แข่งขัน
น้อยราย จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (บริษัท
เวลธ์ตี้เนส กรุ๊ป จ้ากัด, 2562)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การซื้อผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าทางออนไลน์ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าที่สอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน
Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน้าผลการวิจัยนี้มาใช้ในการวางแผนการตลาดในด้านการจัด
จ้าหน่ายสินค้า รวมถึงน้าผลการวิจัยไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook และส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ า ความสะอาดคราบน้้ า ผ่ า น Facebook ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานของการวิจัย (Research Hypothesis)
1. พฤติกรรมการใช้ Facebook ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความ
สะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาด
คราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ลักษณะความต้องการและพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้บริโภคท้าการค้นหา
ความต้องการที่เกี่ยวกับการซื้อ การใช้ และการประเมินผล รวมไปถึงกระบวนการต่างๆ ในการตัดสินใจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง ประกอบด้วย 6Ws และ 1H ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (Kotler and Keller,
2012)
1.1 ใครอยู่ ในตลาดเป้ า หมาย (Who) เป็ น ค้า ถามเพื่ อทราบถึง ส่ ว นประกอบของกลุ่ ม เป้ า หมาย
(Occupants) ตลาดเป้าหมายที่ศึกษานี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอ้านาจในการซื้อสินค้าด้วยตนเอง สามารถบรรยาย
ทัศนคติและความคิดอย่างมีเหตุผล มีอิสระสามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง
1.2 ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) เป็นค้าถามเพื่อทราบถึงสิ่งที่ต้องการซื้อ (Objects) ซึ่งก็คือความพึง
พอใจสูงสุดที่ผู้บริโภคต้องการได้รับจากการซื้อสินค้า เช่น การบริการ ความสะดวกสบาย ประโยชน์ใช้สอยจาก
สินค้าที่ซื้อไป ความรวดเร็ว เป็นต้น
1.3 ท้าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) เป็นค้าถามเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ (Objectives) ในการใช้บริการ
1.4 ใครมี ส่ ว นร่ว มในการตั ด สิ น ใจซื้ อ (Whom) เป็ น ค้า ถามเพื่ อทราบถึง บทบาทของกลุ่ ม ต่ า งๆ
(Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้า
1.5 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When) เป็นค้าถามเพื่อทราบถึงโอกาสในการซื้อ (Occasions) โดยทั่วไป
ผู้บริโภคสินค้าเมื่อเกิดความต้องการสินค้าที่จ้าเป็นในชีวิตประจ้าวันอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สบู่ ยาสีฟัน แชมพู
1.6 ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where) เป็นค้าถามเพื่อ ทราบถึงสถานที่ (Out lets) ที่ผู้บริโภคจะไป ซึ่ง
นักการตลาดจะต้องศึกษาเพื่อจัดช่องทางการจัดจ้าหน่าย ในกรณีที่ต้องการสินค้าผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าจาก
สถานที่ที่ผู้บริโภคจะได้รับความพอใจสูงสุด เช่น ร้านขายของช้า ร้านสะดวกซื้อ ห้าง สรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต
เป็นต้น
1.7 ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How) หรือลักษณะการซื้อ เป็นค้าถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจ
ซื้อ (Operations)
2.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) เป็ น องค์ ป ระกอบการตลาดแบบใหม่ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 6 Ps ดังนี้ (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล, 2550 และจิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์, 2553)
2.1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) เป็ น สิ่ ง ที่ น้ า เสนอขายเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมาย
2.2 ราคา (Price) เป็นสิ่งที่ก้าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตรา หรือเป็นมูลค่าที่ยอมรับใน
การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่น้าเสนอ
2.3 ช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place or Distribution) เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเว็บไซต์เป็นช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
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2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารการตลาดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ หรือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส้าคัญเพื่อเตือนความทรงจ้า แจ้งข่าวสาร หรือชักจูงใจให้เกิดความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อ
2.5 การให้ บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล (Personalization) เป็ น ลั ก ษณะการบริ ก ารแบบโต้ ต อบร่ ว มกั น
(Interactive) ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคล เพื่อน้าเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกค้า อ้านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้า และสร้างความเป็นกันเองและความประทับใจให้กับลูกค้า
2.6 การรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) เป็นนโยบายที่ผู้ประกอบการก้าหนดนโยบายเพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
บัตรเครดิต เป็นต้น
3. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อเป็นล้าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนใน
การตัดสินใจซื้อ ดังนี้ (Kotler and Keller, 2012, p. 191-191)
1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Arousal) หรือการรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง
การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตน โดยผู้บริโภครู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างภาวะความต้องการที่
แท้จริงและพึงปรารถนา
2. การค้น หาข้อมู ล (Information Search) ถ้า ผู้ บ ริโ ภคต้ องการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ อัน เนื่ องมากจากการ
กระตุ้นต่างๆ แล้ว ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลในตัวผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. การประเมิ น ผลทางเลื อก (Evaluation of Alternative) ผู้ บ ริโ ภคจะน้ า ข้อมู ล ที่ ไ ด้ รวบรวมไว้ ม า
จัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ โดยที่จะให้ความสนใจมากที่สุดกับคุณสมบัติที่ส่งมอบผลประโยชน์ที่ตนแสวงหา
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งหลังจากมีการ
ประเมินผลทางเลือกในขั้นที่ 3 จะช่วยให้บริโภคก้าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณ ฑ์ต่างๆ ที่ผู้บริโภคชอบมาก
ที่สุด
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) เมื่อผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์ตามระดับความพอใจในระดับหนึ่งระดับใด ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับความ
คาดหวังของผู้บริโภค พวกเขาก็จะเกิดความรู้สึกผิดหวัง แต่ถ้าตรงกับความคาดหวังเขาก็จะเกิดความรู้สึกเฉยๆ
และถ้าเกินความคาดหวังผู้บริโภคจะเกิดความพอใจยิ่งขึ้น
4. บริบทของผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดคราบน้า
สถานการณ์โควิดส่งผลให้ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลท้าความสะอาดบ้านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพบว่า ในปี 2559
มูลค่าตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดประเทศไทยมีประมาณ 2,400-2,500 ล้านบาท โดยปี 2562 ตลาด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดมีการเติบโตประมาณ 2% โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ายาขจัดคราบน้้า มีการเติบโต
ประมาณ 10% และในปี 2563 คาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 20% การแข่งขันในกลุ่มของน้้ายาขจัดคราบน้้าทีใ่ ช้
กับกระจกบ้าน กระจกห้องน้้า มีการแข่งขันต่้า มีผู้แข่งขันน้อยราย จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่
ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (บริษัท เวลธ์ตี้เนส กรุ๊ป จ้ากัด, 2562)
ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้า ใช้ขจัดคราบน้้าที่ติดฝังแน่น บนกระจกเป็นเวลานาน เช่น คราบน้้า
บาดาล คราบแป้งดินสอพอง คราบหินปูน ซึ่งใช้ได้กับพื้นผิวบนกระจกทุกประเภท กระจกรถยนต์ ตู้อาบน้้า
สแตนเลส โครเมี่ยม อะคลิริก มีประสิทธิภาพสูง ประหยัด ใช้ง่าย เพียงแค่ลูบเบาๆ ขจัดคราบสกปรก มีกลิ่นหอม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่ วนประกอบของน้้ายาขจัดคราบน้้าไม่มีสารแต่งเติม สี สารเพิ่มฟอง ปราศจาก
สารอันตราย ไม่มีสารตกค้าง และมีคุณสมบัติพิเศษช่วยถนอมพื้นผิว อ่อนโยน ไม่ท้าให้ระคายเคือง ซึ่งต่างจาก
น้้ายาสูตรทั่วไปในท้องตลาดที่มีความรุนแรงและอันตรายสูงมากหากโดนผิวหนัง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ท้าความ
สะอาดคราบน้้ามีตัวแทนจ้าหน่ายเพียง 4 รายเท่านั้นที่มีการขายบนช่องทางออนไลน์ โดยวัดจากการขายบน
Facebook และยอดไลค์เพจ (บริษัท เวลธ์ตี้เนส กรุ๊ป จ้ากัด, 2562)
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธิคณา ศรีบุญนาค (2562) ท้าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส้าอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเกาหลี
ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ เรียงล้าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการให้บริการแบบเจาะจง ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ได้แก่ มีระบบการช้าระเงินที่ปลอดภัย และค้านึงถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูล ด้านการจัดจ้าหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล้าดับ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จุฑามาศ เฟื่องโชติการ (2561) ท้าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุค ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้อ
สินค้า พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับ เนื่องจากซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยตัดสินใจเลือกดูหลายๆ ร้านด้วยตนเองในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุคแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีความส้าคัญอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ สามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการจัดส่งหลายหลายวิธี เช่น จัดส่งธรรมดา EMS และขั้นตอน
การสั่งซื้อสินค้ามีความง่ายด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการโฆษณาบนหน้าเฟซ
บุค มีการลด แลก แจก แถม บริการจัดส่งสินค้าฟรีตามเงื่อนไข มีการแสดงค้าชมจากลูกค้าที่ซื้อสิน ค้า และมี
บริการรับคืนเปลี่ยนสินค้า ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์เฟซบุคของประชาชนในจังหวัด
พิษณุโลกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุภาวดี ปิ่นเจริญ (2560) ท้าการศึกษาเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิ เคชันของผู้บ ริโภคในกรุง เทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิง ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านกระแสนิยม
ด้านการสนองความต้องการเฉพาะ และการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการอ้านวยความสะดวก และด้ านความ
ไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บงกชกร กูลพฤกษี (2560) ท้าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภค
ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างกันของความถี่ในการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์
มีผลท้าให้การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคแตกต่างกัน ในขณะที่ความแตกต่างกันของช่องทางในการซื้อ
จ้านวนเงินที่ใช้ในแต่ละครั้ง ช่วงเวลาที่ใช้และสถานที่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยที่สุด มีผลท้าให้การเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ของผู้บริโภค แตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญในเรื่องลูกค้าสามารถติดต่อ
กับผู้ขายได้โดยตรง เพื่อขอรับการบริการหลังการขาย สอบถามข้อมูล และการแก้ปัญหาหลังจากซื้อสินค้าไปแล้ว
ทั้งผู้ขายและลูกค้า มีความเห็นตรงกันโดยมุ่งเน้นเรื่องการขนส่งสินค้าทีร่ วดเร็ว สินค้าไม่เสียหาย และเน้นให้มีการ
บริการหลังการขายที่เป็นธรรม ผู้ขายมีความรับผิดชอบหากสินค้ามีข้อบกพร่อง รวมถึงราคาขายที่เป็นธรรมจะ
ช่วยให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นได้ รวมทั้งมีการเอาใจใส่ดูแลจากองค์กรภาครัฐ เพื่อให้ทั้ง
ผู้ขายและผู้ซื้อสินค้า มีความมั่นใจในการซื้อ-ขาย สินค้าทางออนไลน์
ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ท้าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคม
ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ซื้อสินค้าบ่อยที่สุด คือ Facebook
ประเภทสินค้าที่ซื้อบ่อยที่สุด คือ สินค้าแฟชั่น โดยจะซื้อเดือนละ 2-3 ครั้ง และจ้านวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อแต่
ละครั้งจะต่้ากว่า 1,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้านบุคลากรและคุณภาพของสินค้า ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
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การตลาด ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าและร้านค้า และด้านข้อมูลร้านค้า ข้อมูลสินค้าและกระบวนการให้บริการ
ทุกปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์
วธัญญา วัจนประดิษฐ์ (2558) ท้าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
พนักงาน บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ้ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือน 15,000-20,000 บาท มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน บริษัท บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ้ากัด (มหาชน) และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องสินค้ามี ความสวยงามและน่าสนใจ สินค้ามีคุณภาพดีและมี
ประสิทธิภาพ และสินค้ามีความหลากหลายให้เลือกสรร ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพนักงาน บริษัท บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ จ้ากัด
(มหาชน) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อัมพร แซ่โซว (2556) ท้าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้ Facebook และพฤติกรรมการ. ตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่าน Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม
การใช้งาน Facebook ประกอบด้วย จุดประสงค์หลักในการใช้ Facebook ของนักศึกษา คือ เพื่อความบันเทิง
และเพื่อติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลต่างๆ จากกลุ่มเพื่อน หรือบุคคลที่สนใจในเรื่องเดียวกัน มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05
สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ท้าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วม
กลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและ
บริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
ด้านระยะเวลาการสั่งซื้อ ด้านราคา ด้านความถี่ในการสั่งซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและด้านกระบวนการสามารถท้านายพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการด้านราคาเฉลี่ยของสินค้าที่เคยซื้อในแต่ละครั้งบนเว็บไซต์ENSOGO อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าที่ราคาถูกและมีคุณภาพดี เมื่อลูกค้าให้ความส้าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคามากขึ้น จะส่งผลให้ลูกค้าตระหนักถึงราคาเฉลี่ยของสินค้าบนเว็บไซต์ ENSOGO ที่ลดลงซึ่งราคาที่ลดลง
หมายถึงความคุ้มค่าของสินค้าที่เพิ่มขึ้น
ฤทั ย เตชะบู รณเทพาภรณ์ (2554) ท้ า การศึกษาเรื่ อง แรงจู ง ใจและปั จ จั ย ทางการตลาดบนเฟซบุ ค
(Facebook) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุค ด้านผลิตภัณฑ์ โดยการที่ตราสินค้า (Brand) มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จะท้าให้มีระดับ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจมากเป็นอันดับแรก และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการบน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ์และการออกข่าว และการตลาดทางตรง โดยการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่อสังคมขององค์กร
วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ (2554) ท้าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊คของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารในเฟสบุ๊คอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ การสื่อสารในเฟซบุ๊คเมื่อต้องการติดต่อเพื่อนและคนรู้จัก เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เฟซบุ๊คช่วยให้
เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการหาข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ชอบหรือ
สนใจเช่น เรื่องของ เพื่อน คนรู้จัก กลุ่มสังคมที่ชื่นชอบ (Fan page) และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
วิธีดาเนินการ (Methods)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เคยเลือกซื้อ
สินค้าผ่าน Facebook โดยไม่ทราบจ้านวนทีแ่ น่นอน เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ที่มีจ้านวนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ท้าให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นและเป็นอายุที่มีวิจารณญาณความคิดของตนเอง
ตามหลักจริยธรรม
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพ มหานครที่ มี อ ายุ 20 ปี ขึ้ น ไป เคยเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า น
Facebook เนื่องจากไม่ทราบประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรค้านวณของคอแครน (Cochran, 1977) ในการ
ก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามออนไลน์ ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี
รวมทั้งผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
ลักษณะข้อค้าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการใช้ Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ มหานคร ได้แก่
วัตถุประสงค์ ช่องทาง ความถี่ ระยะเวลาที่ใช้ ช่วงเวลา เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ ลักษณะข้อค้าถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 6 ด้าน ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
และด้านการให้บริการส่วนบุคคล ลักษณะข้อค้าถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert, 1967, p. 247)
ระดับ 5 หมายถึง
มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มาก
ระดับ 3 หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
น้อย
ระดับ 1 หมายถึง
น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นการรับรู้ความต้องการ ขั้นการค้นหาข้อมูล ขั้นการประเมิน
ทางเลือก ขั้นการตัดสินใจซื้อ ขั้นพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจซื้อ ลักษณะข้อค้าถามเป็นแบบมาตราประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert, 1967, p. 247)
ระดับ 5 หมายถึง
มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มาก
ระดับ 3 หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
น้อย
ระดับ 1 หมายถึง
น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดกระท้าข้อมูลเป็นล้าดับขั้นตอนดังนี้
1. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ น ผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสินค้าผ่าน Facebook โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งเป็นการเลือกประชากรหน่วยใดก็
ได้ ที่ บั ง เอิ ญ อยู่ หรื อผ่ า นมา ณ จุ ด ที่ มี การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล มาเป็ น ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย กรณี นี้ ผู้ วิ จั ย จะท้ า
แบบสอบถามใน Google Form แล้วน้า Link ขึ้นหน้าเว็บไซด์เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้ามาท้าแบบสอบถามโดย
สมัครใจ จ้านวน 385 คน
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2. น้าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส ให้คะแนนตามน้้าหนักคะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูล
3. น้าผลการค้านวณมาท้าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการใช้
Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านการให้บริการส่วนบุคคล และระดับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดผ่าน Facebook 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการรับรู้ความต้องการ
ขั้นแสวงหาข้อมูล ขั้นประเมินทางเลือก ขั้นการตัดสินใจซื้อ และขั้นพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยมีเกณฑ์เพื่อใช้
ในการแปลผลแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (Best, 1977, p. 190)
4.50 – 5.00 หมายถึง คิดเห็นในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง คิดเห็นในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง คิดเห็นในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง คิดเห็นในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง คิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
2.7 สถิติ one-way ANOVA เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพฤติ กรรมการใช้ Facebook กับการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ า ความสะอาดคราบน้้ า ผ่ า น Facebook ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.8 สถิติ Multiple Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ กับ กการตั ดสิ นใจซื้ อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ ท้าความสะอาดผ่ าน Facebook ของผู้ บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา (Results)
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.6 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.4 มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.4 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
66.5 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ รายได้ 10,000 - 20,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 26.2 ประกอบอาชีพพนักงาน / ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 51.2
2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าข้อมูลพฤติกรรมการใช้
Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมใช้ Facebook คิดเป็นร้อยละ
69.9 เพื่อความบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 23.1 และเพื่อ
สั่งซื้อ-ขายสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 20.8 ซึ่งมีจ้านวนที่ใกล้เคียงกัน และใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ คิดเป็น
ร้อยละ 69.1 โดยใช้ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 72.5 เป็นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 68.1 ในช่วงเวลา
16:01 น. – 20:00 น. คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาคือ เวลา 20:01 น. – 00:00 น. คิดเป็นร้อยละ 26.2
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3. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ระดับมากเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ด้าน
การให้บริการส่วนบุคคล ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
S.D.

1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.00
0.489
2. ด้านราคา
3.96
0.567
3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
4.10
0.447
4. ด้านส่งเสริมการตลาด
3.97
0.549
5. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
3.85
0.515
6. ด้านการให้บริการส่วนบุคคล
3.86
0.505

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4. กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า ประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ ท้ า ความสะอาดคราบน้้ า ผ่ า น Facebook ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ กระบวนการตัดสิน ใจซื้ อสิ น ค้ า
ประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีการพิจารณาสินค้าประกอบกับข้อมูลการรีวิวของ
ลูกค้าคนอื่นๆ 2) มีการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต 3) ซื้อ
สินค้าโดยพิจารณาจากสินค้าที่ขายตรงกับรูปภาพที่น้าเสนอ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จะซื้อสินค้าซ้้า
ภายหลังการใช้งานแล้ว
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้อ 1 พฤติ กรรมการใช้ Facebook ที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อสิ นค้า ประเภท
ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ
one-way ANOVA
พบว่า พฤติกรรมการใช้ Facebook ด้านช่องทางการใช้ Facebook ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ า ความสะอาดคราบน้้ า ผ่ า น Facebook ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยพบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ช่ อ งทางการใช้ Facebook ผ่ า นคอมพิ ว เตอร์ (Notebook) ให้
ความส้าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ข้อ
ค้ า นึ ง ถึ ง ความจ้ า เป็ น ในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า แตกต่ า งจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ มี ช่ อ งทางการใช้ Facebook ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05นอกจากนี้ ในส่วนของพฤติกรรมการใช้ Facebook ด้าน
วัตถุประสงค์ในการใช้ Facebook ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้า
ความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ลูกค้า ค้านึงถึง
ความจ้าเป็นในการเลือกซื้อสินค้า และค้านึงถึงความสะดวกในการหาซื้อสินค้า แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 2
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ตาราง 2 การเปรีย บเที ย บพฤติ กรรมการใช้ Facebook ที่ ส่ ง ผลต่ อกระบวนการตั ด สินใจซื้อสิ นค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการใช้ Facebook
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้
ด้านช่องทางการใช้
Facebook
Facebook
1. ท่านค้านึงถึงความจ้าเป็นในการเลือกซื้อสินค้า
.005*
.049*
2. ท่านค้านึงถึงความสะดวกในการหาซื้อสินค้า
.004*
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อ 2 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล ส่งผลต่อกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ า ความสะอาดคราบน้้ า ผ่ า น Facebook ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Unstandardized Standardize
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
β
Model
1 (Constant)
.178
.137
ด้านผลิตภัณฑ์
.189
.039
.202
ด้านราคา
.153
.034
.189
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
.156
.043
.152
ด้านส่งเสริมการตลาด
.083
.035
.100
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
.122
.036
.137
ด้านการให้บริการส่วนบุคคล
.245
.036
.271
2
2
R = 0.830, R = 0.689, adj R = 0.685 * มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t

Sig.

1.299
4.793
4.427
3.657
2.342
3.403
6.756

.195
.000*
.000*
.000*
.020*
.001*
.000*

จากตารางที่ 3 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ้าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านการให้บริการส่วนบุคคล สามารถ
อธิบายการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 68.90 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 31.10 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี 6 ด้าน
ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา (X2) ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (X3) ด้านส่งเสริมการตลาด
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(X4) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (X5) ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (X6) โดยพิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
Z = (0.202)X1 + (0.189)X2 + (0.152)X3 + (0.100)X4 + (0.137)X5 + (0.271)X6
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อกระบวนการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ า ความสะอาดคราบน้้ า ผ่ า น Facebook ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.202 เมื่อก้าหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านราคา (X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้ อสิ น ค้ า ประเภทผลิต ภัณ ฑ์ท้ าความสะอาดคราบน้้าผ่ าน Facebook ของผู้ บ ริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานคร
เพิ่มขึ้น 0.189 เมื่อก้าหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (X3) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.152 เมื่อก้าหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด (X4) เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ ว ย จะส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.100 เมื่อก้าหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (X5) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.137 เมื่อก้าหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (X6) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.271 เมื่อก้าหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการใช้ Facebook (วัตถุประสงค์ในการใช้ Facebook
และช่องทางการใช้ Facebook) ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความ
สะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า พฤติ กรรมการใช้ Facebook ด้ า นวั ต ถุป ระสงค์ในการใช้ Facebook ได้ แก่ เพื่ อ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อการศึกษา เพื่อความบันเทิง เพื่อสั่งซื้อ -ขายสินค้าและบริการ และเพื่อติดต่อสื่อสาร
และรับข้อมูลต่างๆ จากกลุ่มเพื่อน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้า
ความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อค้านึงถึงความจ้าเป็นในการ
เลือกซื้อสินค้า และค้านึงถึงความสะดวกในการหาซื้อสินค้า แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะความคาดหวังที่จะใช้
ประโยชน์จากการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น เพื่อน บุคคลที่รู้จัก
หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ แล้วน้าข่าวสารที่ได้รับจากการสื่อสารใน Facebook ไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ เช่น ความบันเทิงและความสนุกสนานที่หลากหลาย การสนทนากับเพื่อนและคนอื่น ๆ การหาข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยทั้งเรื่องการศึกษาและเรื่องทั่วไป รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและสังคม สอดคล้อง
กับ Kotler and Keller (2012) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท้าของคน
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ และการขายสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ (2554) ที่
พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารในเฟสบุ๊คอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การสื่อสารในเฟซบุ๊คเมื่อต้ องการติดต่อเพื่อนและ
คนรู้จักเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เฟซบุ๊คช่วยให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ และการหาข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ชอบหรือสนใจเช่น เรื่องของ เพื่อน คนรู้จัก กลุ่มสังคมที่ชื่นชอบ
(Fan page) และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และยั งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร แซ่โซว (2556) ที่
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พบว่า พฤติกรรมการใช้งาน Facebook ประกอบด้วย จุดประสงค์หลักในการใช้ Facebook ของนักศึกษา คือ
เพื่อความบันเทิง และเพื่อติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลต่างๆ จากกลุ่มเพื่อน หรือบุคคลที่สนใจในเรื่องเดียวกัน มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้ Facebook ด้านช่องทางการใช้ Facebook ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ โน๊ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความ
สะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อค้านึงถึงความจ้าเป็นในการเลือกซื้อ
สินค้าแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะปัจจุบันสื่ออินเทอรเน็ตเข้ามามีบทบาทมากในการบริโภคข่าวสารเช่นเดียวกับ
การรับข่าวสารผ่าน Facebook ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ้าวันมากขึ้นทั้งการค้นหาข้อมูล ติดตามข่าวสาร
หรือการเข้าชมสื่อทางการบันเทิง ซึ่งผู้ใช้นิยมใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น โดยยิ่งมีพฤติกรรมในการใช้
มาก ยอมสัมพันธ์กับการตัดสินใจมากตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี ปิ่นเจริญ (2560) ที่พบว่า
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านความบั นเทิงส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์
แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่เกิดการมองเห็นการโฆษณาผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยให้ความสนใจที่จะเข้าไปดู เนื้อหาข้อมูล และให้ความส้าคัญกับความบันเทิงในการแนะน้า
แอปพลิเคชั่นการจองร้านอาหาร ผ่านโมบายล์แอปพลิเคชั่นผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล) ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้ามีความหลากหลาย
สินค้ามีความทันสมัย สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการรับประกันคุณภาพสิ นค้า และร้านค้ามีชื่อเสียงและ
น่าเชื่อถือ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook
ของผู้ บ ริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานคร แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ บ ริโ ภคยั ง ต้ องการความมั่ น ใจว่ า สิ น ค้า ที่ จ ะซื้ อ ผ่ า น
Facebook จะมีคุณภาพตรงตามที่เห็นจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วธัญญา วัจนประดิษฐ์ (2558) ที่พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทางด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องสินค้ามีความสวยงามและน่าสนใจ สินค้ามีคุณภาพดี
และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และสิ น ค้า มี ความหลากหลายให้ เลื อกสรร มี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้าออนไลน์ของ
พนักงาน บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ จ้ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านราคา ได้แก่ มีการแสดงราคาอย่างชัดเจน ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ราคาถูกกว่าการซื้อด้วยวิธีอื่น สามารถต่อรองราคาได้ และค่าจัดส่งสินค้ามีความเหมาะสม ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook ว่าจะให้ข้อมูล
ด้านราคา มีการแสดงราคาอย่างที่ชัดเจน และมีความถูกต้องในการคิดค่าบริการ รวมถึงระบบราคาที่ไม่ซับซ้อน
มากเกินไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ที่กล่าวว่า ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าที่ราคา
ถูกและมีคุณภาพดี เมื่อลูกค้าให้ ความส้าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามากขึ้น จะส่งผลให้
ลูกค้าตระหนักถึ งราคาเฉลี่ยของสินค้าบนเว็บไซต์ ENSOGO ที่ลดลงซึ่งราคาที่ลดลงหมายถึงความคุ้มค่าของ
สินค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ที่พบว่า ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์
ผลการศึกษายังพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ได้แก่ สามารถ
เลือกชมและซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบตอบกลับอัตโนมัติหรือติดต่อผู้ขาย ขั้นตอนการช้าระเงินมี
หลากหลายช่องทาง ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ามีความง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีบริการจัดส่งหลายวิธี เช่น จัดส่งธรรมดา
จัดส่งแบบด่วนพิเศษ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน
Facebook ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ช่ อ งทางการจั ด จ้ า หน่ า ยทาง Facebook
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สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลให้กับผู้บริ โภคได้ดี และการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก มีการตอบกลับหรือ
ติดต่อผู้ขายได้รวดเร็ว จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องงานวิจัยของ จุฑามาศ
เฟื่องโชติการ (2561) ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีความส้าคั ญอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ สามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการจัดส่งหลายหลายวิธี เช่น จัดส่งธรรมดา EMS และ
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ามีความง่าย
ในส่วนของผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์บนหน้าเฟซบุคอย่างสม่้าเสมอ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม เป็นต้น
มีบริการจัดส่งสินค้าฟรี และมีบริการรับคืน หรือเปลี่ยนสินค้า ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่ าการ
ส่งเสริมทางตลาด Facebook สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นจุดเด่น และสร้างความแตกต่าง
จากตลาดอื่นๆ เป็นอย่างมาก สอดคล้องงานวิจัยของจุฑามาศ เฟื่องโชติการ (2561) ที่พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ มีการโฆษณาบนหน้าเฟซบุค มีการลด แลก แจก แถม บริการจัดส่งสินค้าฟรีตามเงื่อนไข มีการ
แสดงค้าชมจากลูกค้าที่ซื้อสินค้า และมีบริการรับคืนเปลี่ยนสินค้า ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าบนสื่อ
ออนไลน์เฟซบุคของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการบน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสัมพันธ์และการออกข่าว และการตลาดทางตรง โดยการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่อสังคมของ
องค์กร
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ได้แก่ มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ซื้อ
สินค้าอย่างเป็นระบบ โดยค้านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล มีระบบการช้าระเงินที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมี
นโยบายหรือกฎข้อบังคับในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างชัดเจน ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
สิ น ค้ า ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ า ความสะอาดคราบน้้ า ผ่ า น Facebook ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
สอดคล้องกับ วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (2550) และจิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ (2553) ที่กล่าวว่า การรักษาความเป็น
ส่วนตัว เป็นนโยบายที่ผู้ประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ ได้ประกาศให้สาธารณชนได้ทราบว่า ตนจะให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ไปในทางใดบ้าง ผู้ประกอบการควรก้าหนดนโยบายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตร
เครดิต เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิคณา ศรีบุญนาค (2562) ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
รักษาความเป็นส่วนตัว ได้แก่ มีระบบการช้าระเงินที่ปลอดภัย และค้านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องส้าอางเกาหลีผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ได้แก่ มี
ช่องทางติดต่อกับลูกค้าเป็นรายบุคคลได้สะดวก รวดเร็ว เช่น การสนทนาออนไลน์ อีเมล์ หรือระบบฝากข้อความ
(Inbox) มีช่องทางในการให้ค้าแนะน้าลูกค้าอย่างเหมาะสม มีช่องทางช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทันที กรณีเกิด
ความผิดพลาด เช่น การส่งสินค้าผิด มีการติดตามหลังการขายอย่างสม่้าเสมอ เช่น ให้แสดงความคิดเห็นหลังการ
ใช้บริการ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดคราบน้้าผ่าน Facebook
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร วงศ์ณิชชากุล (2550) และจิตรลดา
วิ วั ฒ น์ เ จริ ญ วงศ์ (2553) ที่ ก ล่ า วว่ า การให้ บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล เป็ น ลั ก ษณะการบริ ก ารแบบโต้ ต อบร่ว มกัน
(Interactive) ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคล เรียกว่า การตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to
One Marketing) เพื่อน้าเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกค้า อ้านวยความสะดวกให้กั บลูกค้า และสร้างความเป็นกันเองและ
ความประทับ ใจให้ กับลู กค้า ซึ่ ง สอดคล้ องกับงานวิ จัย ของ บงกชกร กูล พฤกษี (2560) ที่ พ บว่ า ผู้ บ ริโ ภคให้
ความส้าคัญในเรื่องลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรง เพื่อขอรับการบริการหลังการขาย สอบถามข้อมูล
และการแก้ปัญหาหลังจากซื้อสินค้าไปแล้ว ทั้งผู้ขายและลูกค้า มีความเห็นตรงกันโดยมุ่งเน้นเรื่องการขนส่งสินค้า
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ที่รวดเร็ว สินค้าไม่เสียหาย และเน้นให้มีการบริการหลังการขายที่เป็นธรรม ผู้ขายมีความรับผิดชอบหากสินค้ามี
ข้อบกพร่อง รวมถึงราคาขายที่เป็นธรรมจะช่วยให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นได้ รวมทั้งมี
การเอาใจใส่ดูแลจากองค์กรภาครัฐ เพื่อให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้ อสิน ค้า มีความมั่นใจในการซื้ อ -ขาย สินค้าทาง
ออนไลน์
ข้อจากัดในการทาวิจัย
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเป็นวิธีตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน Google Form ดังนั้น
อาจจะมีการส่งผลซ้้าหรือมีการตอบมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งท้าให้ผลที่ได้รับอาจคลาดเคลื่อน
ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง
เพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป ในเรื่อง
การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ า ความสะอาดคราบน้้ า ผ่ า น Facebook ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นส้าหรับการท้าวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น โดยขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังพื้นที่ต่างๆ ใกล้เคียง หรือจังหวัด
อื่นๆ เพื่อกระจายกลุ่มตัวอย่าง เพื่อที่จะได้ทราบถึ งผลการศึกษาว่าแต่ละพื้นที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร
2. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพที่วิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงลึกถึงความต้องการหลักจากกลุ่มเป้าหมาย
หลักเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาดเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาในเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการ
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการน้ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการขายสินค้าผ่านFacebook ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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การบริหารจัดการอาชีพเสริมหลังการเก็บเกีย่ วผลผลิตของชาวไร่อ้อย อาเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มี เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่าง วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยเก็บตัวอย่างจานวน 375 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จานวน 6 คน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการให้ความสาคัญในการ
บริหารงานอาชีพ เสริม ของชาวไร่อ้อย 2) ปั ญ หาและแนวทางแก้ไขปัญ หาในการบริหารจั ด การอาชีพ เสริมมี
ความสัมพันธ์ต่อระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริม ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ชาวไร่มี
การบริหารจัดการแต่ละด้านอย่างมีความรู้ความเข้าใจและมีการจัดการอย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่ การเงิน บุคคล
กระบวนการผลิตและเพาะปลูก การตลาด และการบริหารจัดการเวลา
คาสาคัญ: 1) การบริหารจัดการอาชีพเสริม 2) ชาวไร่อ้อย 3) การเก็บเกี่ยวผลผลิต
Abstract
This study was a mixed method of research between quantitative and qualitative
research methods. 375 samples were collected, and the qualitative research was used in indepth interviews. 6 samples. The hypothesis tests were as follows: 1) personal data correlation
between on the level of importance in the management of additional occupations of sugarcane
farmers 2) problems and Solutions to problems in the management of additional occupations
correlation between on the level of importance in the management of additional occupations.
The results of qualitative research were as follows: sugarcane farmers are managed in each area
with knowledge, understanding and management in a process, including money, man,
production and cultivation, marketing and time management.
Keywords: 1) Management of additional occupation 2) sugarcane farmers 3) harvesting
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บทนา (Introduction)
อ้อยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งในประเทศไทย ที่นาไปผลิตน้าตาล ผลิตไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ที่ใส่
อาหาร และอาหารสัตว์ เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยมีชาวไร่สนใจและนิยมปลูกอ้อยเป็นจานวนมาก ปี พ.ศ. 25602561 มีพื้นที่ปลูก 11 ล้านไร่ มีผลผลิต 134.93 ล้านตัน การผลิตอ้อยโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2561-2562 และ
พ.ศ. 2562-2563 มีผลผลิตที่ลดลงร้อยละ 2.93 และร้อยละ 42.82 ตามลาดับ เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศภัย
แล้งในช่วงเพาะปลูกที่ทาให้อ้อยเติบโตได้ช้าและมีผลผลิตที่ไม่เต็มที่ ส่งผลให้อ้อยมีคุณภาพไม่ดี และมีน้าหนัก
อ้อยที่ลดลง ประกอบกับราคาอ้อยที่ไม่แน่นอน ที่มีราคาขั้นต้นการผลิตในปีพ.ศ. 2560 – 2561, พ.ศ. 2561 –
2562 และพ.ศ. 2562 – 2563 อยู่ที่ 880, 700 และ 750 บาทต่อตันตามลาดับ (สานักคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาล, 2563) มีผลกับกลุ่มชาวไร่อ้อยทาให้ผลประกอบการและผลตอบแทนที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย ชาวไร่
อ้อยถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีรายได้ในแต่ละเดือนและปีที่ไม่มั่นคงและแน่นอน ต้องมีการกู้ยืมเงิน
จากธนาคารและแหล่งอื่นๆเพื่อเป็นทุนในการลงทุนประกอบอาชีพทาไร่อ้อยครั้ง ต่อไป ทาให้ชาวไร่อ้อยมีการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยมีการประกอบอาชีพเสริมที่มีการใช้เวลาว่างหลังจากการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต
หารายได้เพิ่มเติม ให้มีความมั่นคง เพื่อเจือจุนครอบครัว และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ประกอบกับการทาไร่
อ้อยไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปี และรอเก็บเกี่ยวผลผลิตนาน ทาให้ในช่วงเดือนที่รอผลผลิตชาวไร่อ้อยมี
เวลาในการจัดหาอาชีพเสริมมาทาเพิ่มเติมรวมทั้งดูแลไร่อ้อยไปพร้อมกัน
ปัจจุบันการประกอบอาชีพ ในชีวิตประจาวันแต่ละบุคคลจะมีการประกอบอาชีพ อย่างน้อย 2 อาชีพ
เพื่อให้พียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน เนื่องจากค่าครองชีพที่ เพิ่มสูงขึ้น และมีรายจ่ายที่มากกว่ารายรับ
การที่ชาวไร่ปลูกอ้อยและทาอาชีพเสริมทั้งสองอย่างไปพร้อมกันในช่วงรอผลผลิตและช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้น ทา
ให้ชาวไร่อ้อยต้องมีการบริหารจัดการอาชีพเสริมที่มากขึ้นกว่าเดิมในด้านของการจัดการคน เวลา เงิน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในอาชีพต่างๆ ที่มีความแตกต่างจากอาชีพหลักคือ การปลูกอ้อย ที่ต้องมีการจัดสรรปัจจัยต่างๆที่ให้
เหมาะสมมากขึ้น จึงทาให้ชาวไร่นั้นมักประสบปัญหาในการบริหารจัดการอาชีพเสริมทั้งในเรื่องของคน เงิน และ
การใช้อุปกรณ์วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในทั้งสองอาชีพ ดังนั้นการทาให้อาชีพหลักและอาชีพเสริมประสบความสาเสร็จและ
มีความมั่นคง นั่นควรมีการบริหารจัดการงานที่ดี วางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน บริหารจัดการเวลาอย่างรอบคอบ
และบริหารจัดการคนและเวลาตัวเองได้ เพื่อให้หน้าที่และงานหนั่นสาเร็จ และให้ธุรกิจดาเนินไปตามเป้าหมาย ที่
ไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีพหลัก โดยอาชีพหลักเป็นงานที่มีรายได้ประจาเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวในการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ส่ ว นอาชี พ เสริม เป็ น การเพิ่ ม ช่ องทางรายรับ อี กหนึ่ ง ช่ องทาง ที่ ท าให้ ชี วิ ต มี ความมั่ น คงมากขึ้น
(sptmthailand, 2018)
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยประชากรส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ที่มีแม่น้าปิงไหลผ่าน ซึง่ เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยในพื้นที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น
ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสาปะหลัง พืชที่ปลูกรองลงมาจากข้าว และข้าวโพด คือ อ้อย ร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด
ในอาเภอ ถือเป็นพื้นที่ที่มีชาวไร่อ้อยอยู่จานวนมาก ที่มีฐานะทางการเงินที่ปานกลาง และในอาเภอบรรพตพิสัย
ยังเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตอ้อยต่อไร่มากที่สุดเป็นอันดับที่สามของจังหวัด (สานักงานเกษตรอาเภอ,2562)
จากการศึกษาเนื่องจากชาวไร่อ้อยนั้นประสบปัญหาการทาไร่อ้อยมีผลผลิตลดลง ส่งผลทาให้มีปัญหาด้าน
การเงินที่ทาให้ชาวไร่อ้อยต้องมีการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติม และมักพบปัญหาในด้านการบริหารจัดการอาชีพ
เสริม และจากการศึกษาที่ผ่านมาของภัชชาวดี ครุฑธา (2559) เป็นการศึกษาถึงความต้องการในการประกอบ
อาชีพเสริม ที่เกิดจากความจาเป็นหรือมีความต้องการประกอบอาชีพจากการมีปัญหาหนีสิ้น และมีรายได้ไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจากอาชีพหลัก แต่ยังไม่พบการศึกษาที่ทราบถึงผลการตอบแทน วิธีการบริหารจัดการอาชีพ
เสริมในปัจจุบัน และยังไม่หลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพ จากที่กล่าวมาผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหาร
จั ด การอาชี พ เสริ ม ของชาวไร่ อ้ อ ยหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ของชาวไร่ อ้ อ ยในอ าเภอบรรพตพิ สั ย จั ง หวั ด
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นครสวรรค์ เพื่อได้ทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการ และสภาพปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
เสริมของชาวไร่อ้อยต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
แนวคิดการบริหารจัดการ
วิรัช นิภาวรรณ (2555) กล่าวว่าการบริหาร เรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การดาเนินงาน การ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคน และสิ่งของ โดยครอบคลุมในเรื่อง เช่น การบริหารคน (Man) การบริหารเงิ น
(Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) การบริหารงานทั่วไป (Management) โดยแบ่งได้ดังนี้
ด้านการเงิน หมายถึง การจัดกระบวนการทางการเงิน ประกอบด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดสรร
เงินลงทุน การจัดทาบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สาคัญ คือ การสร้างความมั่นคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของ การจัดการ
เงินเป็นหน้าที่ที่สาคัญของผู้ประกอบการ
ด้านบุคคล หมายถึง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีการวางแผน บริหารงานในการเลือกคนให้เหมาะสม
กั บ งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และความต้ อ งการของหน่ ว ยงานหรื อ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย
ด้านวัตถุดิบหรือวัสดุ หมายถึง การจัดการวัสดุ ที่มีการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลา เกี่ยวกับการวาง
แผนการดาเนินการ และการควบคุมเกี่ยวกับการจัดหา การจัดเก็บ การใช้งานวัตถุดิบ ตลอดจนการเก็บสินค้าคง
คลัง (inventory) และการกระจายสินค้า หน้าที่สาคัญในการจัดหาวัสดุ คือ การจัดซื้อ (purchasing) ซึ่งเป็น
กระบวนการจัดการในการจัดหาวัตถุดิบให้แก่องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาวใน
การดาเนินงาน
แนวคิดด้านบริหารจัดการ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและประสานกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร
เป็นหน้าที่พื้นฐานขององค์กร (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2547) โดยพิจารณาในด้านการวางแผนทรัพยากรกาลังคน
สาหรับตาแหน่งต่างๆ การสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานต่างๆ ของกิจการ
ยังพิจารณาวางแผนในด้านการเงิน ด้านวัตถุดิบ และเครื่องจักร เพื่อให้การดาเนินการงานเป็นตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (ถนัด เดชทรัพย์, 2550)
แนวคิดเพิ่มเติมจากการบริหารจัดการ ได้แก่ ด้านการผลิต และด้านการตลาด
ด้ า นการผลิ ต หมายถึ ง การพิ จ ารณากิ จ กรรมทางการผลิ ต ที่ จ าเป็ น และมี ผ ลต่ อ การผลิ ต ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัย ดังนี้ ทุน ที่ดิน แรงงาน การประกอบการ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่จาเป็น และสาคัญ
(Georgina, et al, 2015, p.270)
ด้ า นการตลาด หมายถึ ง องค์ ป ระกอบส่ ว นผสมทางการตลาด (marketing mix) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่
ประกอบด้ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจั ด จ าหน่ า ย (Place) และการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion)
แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพเสริม
อิสราพันธ์ ซูซูกิ (2548, หน้า 4-5) กล่าวว่า อาชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่ประกอบขึ้นเป็นอาชีพที่ 2 รอง
จากอาชีพหลัก และเป็นแหล่งรายได้เสริมจากอาชีพหลัก การประกอบอาชีพเสริมนั้นต้องไม่กระทบกับอาชีพหลัก
อาชีพเสริมนั้นจะประกอบธุรกิจ หรือกิจการในรูปแบบใดก็ได้ และเป็นอาชีพที่สามารถดาเนินการเองได้ โดย
ลงทุนไม่มาก ใช้ความคิด เน้นการพึ่งพาตนเอง เช่น การเป็นเจ้ากิจการ ปลูกผัก เลี้ยงปลา เป็นต้น
ณัฐอรียา สุขสุวรรณพร (2553) กล่าวว่า อาชีพเสริม หมายถึง เป็นอาชีพที่ประกอบเป็นอาชีพที่ 2 รอง
จากอาชีพหลัก และเป็นแหล่งรายได้เสริมเพิ่มเติมจากอาชีพหลัก การประกอบอาชีพเสริมนั้น จะต้องไม่กระทบ
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กับงานอาชีพหลัก และอาชีพเสริมนั้น อาจเป็นธุรกิจ หรือกิจการในรูปแบบใดก็ได้ และจะต้องเป็นอาชีพที่มี
รายได้เสริมจากรายได้หลัก
จากแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ อาชี พ เสริ ม ข้ า งต้ น พบว่ า อาชี พ เสริ ม เป็ น อาชี พ ที่ ห ารายได้ พิ เ ศษ
นอกเหนือจากอาชีพ หลัก เพื่อความต้องการหรือความจาเป็นในด้านใดด้านหนึ่ง ที่ทาให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และได้เห็นถึงความแตกต่างของในการเลือกการประกอบอาชีพที่ขึ้นอยู่กับความสะดวก
ความสามารถ ความถนัดและการบริหารจัดการของแต่ละบุคคล โดยที่ไม่ทาให้งานในอาชี พเสริมมีผลกระทบต่อ
อาชีพหลักและสามารถทาควบคู่กันไปได้
แนวคิดปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ
ปัญหา คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ยังมีช่องว่าง ไม่สามารถมองเห็น ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ และมี
อุปสรรคขัดขวางทาให้เราไม่สามารถก้าวไปถึงจุดหมายที่กาหนด ทาให้เกิดความวุ่นวายสับสน โดยจากการที่มี
ปัญหาเกิดขึ้นในองค์กรต่างๆ มีปัญหาที่แตกต่างกัน
Prosoft HCM (2018) กล่าวว่า ปัญหาของคนมีหลายรูปแบบ ถ้าเราต้องการให้ได้ปัญหาที่แท้จริง จึงควร
แบ่งกลุ่มปัญหาของคนในองค์กรออกเป็นกลุ่ม เช่น ปัญหาเกี่ยวกับบรรยากาศในการทางาน ปัญหาเกี่ยวกับ
ผลตอบแทน ปัญหาชีวิตส่วนตัวครอบครัว ฯลฯ การแบ่งกลุ่มปัญหาจะช่วยให้เราสามารถศึกษาปัญหาชัดเจนมาก
ขึ้น แต่ถ้าเราศึกษาปัญหาโดยภาพรวม ทาให้ไม่สามารถแยกแยะลักษณะและสาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจน
ดุษฎี นรศาศวัต (2560,หน้า 5-7) กล่าวว่า กระบวนการแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาจะต้องพยายามค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา แล้วมุ่งเน้นแก้สาเหตุแห่งปัญหาให้หมดสิ้น เมื่อทาได้ดังนี้แล้ว ก็เท่ากับว่าปัญหาได้รับ
การแก้ไขโดยปริยาย การแก้ไขสาเหตุแห่งปัญหาจะต้องแก้ไขให้ครบระบบ ถ้าแก้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งปัญหาก็จะ
ยังคงมีอยู่ไม่จบสิ้นการระบุปัญหานับเป็นขั้นตอนแรก และขั้นตอนสาคัญที่สุดของกระบวนการแก้ปัญหา ดังนั้น
การที่จะสามารถระบุปัญหาได้ชัดเจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4 งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 หมวด ได้แก่
1. การบริหารจัดการ
- เรื่องกลยุทธ์การบริหารการจัดการด้านการเงินและบัญชีของกลุ่มพืชไร่มหาวันตาบลมหาวัน อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก
- เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. อาชีพเสริม
- เรื่องการประกอบอาชีพเสริมในภาคเกษตรกรรมของข้าราชการครูระดับประถมศึกษา
- เรื่องการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของแม่บ้านเกษตรกร อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
หมวดที่ 1 : การบริหารจัดการ
ประสบโชค อินเอี่ยม ทาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารการจัดการด้านการเงินและบัญชีของกลุ่มพืชไร่มหา
วันตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการ
ด้านการเงินและบัญชี องค์ประกอบที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกิจกรรมของกลุ่มและกระบวนการ
ดาเนินการของผู้บริหารและเกษตรกรที่นาไปสู่ความสาเร็จของกลุ่มพืชไร่มหาวัน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกจานวน 230 คน และคณะกรรมการของกลุ่มจานวน 15 คน โดยมีการสัมภาษณ์
รายบุคคล ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของกลุ่มพืชไร่มหาวันเพื่อการผลิต คือ ปัจจัยด้าน
ภาวะความเป็นผู้นา ต้องเป็นที่เคารพนาถือชาวบ้าน คือ มีความสามารถในการทางานเป็นที ม มีความเสียสละ มี
ความสามารถทาให้กลุ่มมีกาไร และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มได้ ปัจจัยด้านการบริหารองค์กรเน้นความ
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ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส การบริหารมีกาไร และความโปร่งใสด้านระบบบัญชีและการเงินของกลุ่ม และปัจจัย
ด้านการประเมินกลยุทธ์ เป็นผลต่อเนื่องจากการได้บริการองค์กร คณะกรรมการบริหารต้องดาเนินการให้สมาชิก
เกอดความพึ ง พอใจ จนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ กรรมการบริ ห าร รู้ สึ ก ผู ก พั น ต่ อ กลุ่ ม และค านึ ง ถึ ง ชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์
จิราภรณ์ บุญยิ่ง (2559) ทาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด ปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ศึกษาความคิดเห็นปัจจัย
เกี่ยวกับงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 3) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด 4) ศึกษาปัญหาของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจั ดการกับปัญ หาของธุรกิจ รับ เหมา
ก่อสร้าง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นการศึกษาวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยมีการเก็บกลุ่มตัวอย่าง 222 คน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยเกี่ยวกับงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับความสาคัญของจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ด้านแรงงาน ด้านเวลา ด้านวัสดุและด้านต้นทุน ส่วนการบริหารจัดการของธุรกิจรับเหมาก่ อสร้างตาม
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการ คุณภาพ ด้านการวางแผน
ด้านการจัดการองค์กรและด้านการควบคุม ส่วนปัญหาของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
พบว่าปัญหาด้านคนและค่าจ้างเป็นปัญหามากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาด้านการเงิน และวัสดุ เครื่องทุ่นแรง
ตามลาดับ และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับปัญหาของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด พบว่า การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับปัญหาของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด อยู่ในระดับปานกลาง
หมวดที่ 2 : อาชีพเสริม
ปั ณ ฏารีย์ กิ่ง วงศา ท าวิ จั ย เรื่องการประกอบอาชี พเสริม ในภาคเกษตรกรรมของข้าราชการครูระดับ
ประถมศึกษา ปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประกอบอาชีพเสริม ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด และปัจจัยที่มี
ผลต่อการประกอบอาชีพเสริมในภาคเกษตรกรรมของข้าราชการครู เป็นการศึกษาวิจัยแบบเชิงพรรณนาและ
ศึกษาเชิงสารวจ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการครูที่ประกอบอาชีพเสริมส่วนใหญ่เป็นชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
เงินเดือน 10,000-30,000 บาท มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง ประกอบอาชีพเสริมในภาคเกษตรกรรมด้วยสอง
เหตุผลหลัก คือ เป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ และเป็นคนในพื้นที่และมีความคุ้นเคยกับสภาพภูมิประเทศ ทา
ให้ง่ายและสะดวกต่อการประกอบอาชีพเสริมซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูก รองลงมา คือ เลี้ยงสัตว์ หรือทั้งสอง
อย่าง ซึ่งข้าราชการครูมีความรู้และมั่นใจในการทาเกษตรกรรมมากกว่าอาชีพเสริมด้านอื่น สถานการณ์ที่ส่งผลให้
เกิดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ กาไร และค่าตอบแทนน้อย และขาดแคลนแหล่งเงินกู้
ในการประกอบอาชีพหากทุนของตนเอง และครอบครัวมีไม่เพียงพอ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชีพใน
ภาคเกษตรกรรมของข้าราชการครู คือ มีหนีสิ้น รายจ่ายรวมของครอบครัวไม่เพียงพอสาหรับการดาเนินชีวิตตาม
มาตรฐานของข้าราชการครูในพื้นที่ มีความรู้ด้านการเกษตรกรรมมากเพียงพอให้เกิดความมั่นใจ ฃระยะทาง
ระหว่างบ้านพัก โรงเรียน และพื้นที่ทาเกษตรกรรมไม่ไกลนัก ครูสามารถบริหารเวลาได้เหมาะสม
พลอยทิพย์ หัสดิพันธุ์ และ รุจ ศิริสัญลักษณ์ ทาวิจัยเรื่องการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของ
แม่บ้านเกษตรกร อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการประกอบอาชีพ
เสริมของแม่บ้านเกษตรกร ความพึงพอใจและความต้องการมีอาชีพเสริมของแม่บ้านเกษตรกร รวมถึงปัญหา
อุปสรรค และข้อจากัดต่างๆ ในการประกอบอาชีพเสริมของแม่บ้านเกษตรกร ในอาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน เป็น
การศึกษาแบบเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการศึกษามี จานวน 348 ราย ผลการศึกษาพบว่า แม่บ้าน
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเสริม มีอายุเฉลี่ย 51 ปี มีอาชีพหลัก คือ ทาสวนลาไย และมีรายได้หลักเฉลี่ย 93,769.5

168

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

บาทต่ อปี ในส่ ว นของอาชี พเสริม พบว่า แม่ บ้ า นเกษตรกรใช้ แรงงานตนเอง มี เพี ย งบางส่ว นที่ ใช้แรงงานใน
ครัวเรือน อาชีพเสริมส่วนใหญ่อยู่นอกภาคการเกษตร เช่น รับจ้างทั่วไป การทาหัตถกรรม และการประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว โดยมีรายได้เสริมเฉลี่ย 49,897.4 บาทต่อปี ด้านความพึงพอใจในการประกอบอาชีพเสริมพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.7 เหตุผลที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การประกอบอาชีพเสริมทาให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ด้านความต้องการการได้รับความช่วยเหลือใน
การประกอบอาชีพเสริมมีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.6 ความช่วยเหลือที่ต้องการมากที่สุดคือ แหล่ง
เงินทุน แรงจูงใจค่าตอบแทน รวมถึงคาแนะนาเมื่อเกิดปัญหาในการประกอบอาชีพเสริม ส่วนปัญหาและอุปสรรค
พบว่า มีปัญหาเรื่องแรงงานไม่เพียงพอ ราคาผลผลิต สินค้า ที่ไม่สม่าเสมอ และการขาดความรู้และทักษะในการ
ประกอบธุรกิจ
วิธีดาเนินการ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) แบ่งการวิจัยออกเป็น 2
ห้วงเวลา (Phase) ดังนี้
ห้วงเวลาที่แรก (Stage I) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังนี้
1.เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของชาวไร่อ้อย
2.เพื่อศึกษาปัญหา และความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการอาชีพเสริมของชาวไร่อ้อย
3.เพื่อศึกษาระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมของชาวไร่อ้อย
ห้วงเวลาสอง (Phase II) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษา 2 รูปแบบ
คื อ การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-Depth Interview) การรวบรวมเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ( Relevant
documents) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ สาม คือเพื่อศึกษาระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงาน
อาชีพเสริมของชาวไร่อ้อย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่หารายได้เสริม ในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ ชาวไร่อ้อย ในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นผู้ที่ทาอ้อยเป็น
อาชีพหลัก จากตารางคานวณค่ากลุ่มตัวอย่างของ Uma sekaran (2010) ในพื้นที่อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 375 คน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ ชาวไร่อ้อย ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ในดาเนินกิจกรรมของการบริหาร
จัดการอาชีพเสริมของชาวไร่อ้อย อย่างสม่าเสมอ จานวน 6 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 69
ข้อ เป็นข้อคาถามปลายปิด จานวน 69 ข้อ แบ่งข้อคาถามทั้งหมด จานวน 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2.1 ปัญหาในการบริหารจัดการอาชีพเสริมของชาวไร่อ้อย
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ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.968
ตอนที่ 2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการอาชีพเสริมของชาวไร่อ้อย
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.954
ตอนที่ 3 ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารจัดการอาชีพเสริมของชาวไร่อ้อย
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.970
การวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 1 ประวัติส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 การบริหารจัดการอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวไร่อ้อย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติตามความเหมาะสมของข้อมูล
ที่จะวิเคราะห์ และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ไคสแควร์ (chi-square) และสมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Method) โดย
เขียนเป็นโครงเรื่อง (Plots) พรรณนาตามวัตถุประสงค์การวิจัย
สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
สรุปการวิจัย
ส่ ว นที่ 1 ข้อมู ล การวิ จั ย เชิ ง ปริม าณจากแบบสอบถามของชาวไร่อ้อยในอาเภอบรรพตพิ สั ย จั ง หวั ด
นครสวรรค์
ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 45 – 51 ปี จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 มี
สถานภาพสมรส จานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1 จบระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/
ปวช จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 มีรายได้ครัวเรือน 90,000 – 1,071,999 บาท จานวน 343 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 92.2 มี รายจ่ า ยหลักครัว เรือนด้ านค่าครองชีพมากที่สุด จ านวน 231 คน คิด เป็ น ร้อยละ 61.6
รองลงมาด้านหนี้สิน จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน จานวน 349 คิดเป็นร้อยละ
93.1 มีจานวนหนี้สิน 20,000 – 1,415,999 บาท จานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 85.6 และส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเสริมทาไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่ว มันสาปะหลัง จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมาคืออาชีพทานา
จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3
ปัญหาในการบริหารจัดการอาชีพเสริม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่
การจัดหาแหล่งเงินทุน ( = 3.63, S.D= 0.895) รองลงมา การใช้จ่ายทางการเงิน ( = 3.46, S.D= 0.980)
การจัดทาบัญชี รายรับ – รายจ่าย ( = 3.33, S.D= 0.991) การวางเป้าหมายการเงินในการลงทุน เช่น ที่ดิน (
= 3.37, S.D= 1.002) และ การเก็บออมเงิน ตามลาดับ ( = 3.27, S.D= 1.000)
2. ด้านบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่
การจัดหาแรงงาน ( = 3.42, S.D= 1.089) รองลงมา ค่าตอบแทนของแรงงาน ( = 3.22, S.D= 1.038)
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ความรู้ความสามารถของแรงงานที่เหมาะสมกับงาน ( = 3.18, S.D= 1.127) ความพึงพอใจในการทางานของ
แรงงงาน ( = 3.17, S.D= 1.154) และทักษะความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบในการทางาน ( = 3.15,
S.D= 1.153) ตามลาดับ
3. ด้านวัตถุดิบ (ปัจจัยการผลิต) โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ การจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องมือ ( = 3.35, S.D= 1.153) รองลงมา การคัดเลือกซื้อ
วัตถุดิบและเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ( = 3.25, S.D= 1.078) การสารองวัตถุดิบและเครื่องมือ ( = 3.19,
S.D= 1.064) การกระจายวั ต ถุดิ บ และเครื่องมื อ ( = 3.19, S.D= 1.029) และการเก็บ รักษาวั ต ถุดิ บ และ
เครื่องมือ ( = 3.15, S.D= 1.147) ตามลาดับ
4. ด้านบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด
ได้แก่ การวางเป้าหมายของอาชีพเสริม ( = 3.48, S.D= 1.018) รองลงมา การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในอาชีพ
เสริม ( = 3.26, S.D= 1.083) การควบคุมและติดตามการทางานในอาชีพเสริม ( = 3.22, S.D= 1.185) การ
ดูแลงานในอาชีพเสริมและอาชีพหลัก ( = 3.15, S.D= 1.139) และ การแบ่งเวลาในการทาอาชีพเสริม ( =
3.15, S.D= 1.125) ตามลาดับ
แนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการอาชีพเสริม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่
ศึกษาหาข้อมูลแหล่งเงินทุนในการกู้ยืม ( = 3.72, S.D= 0.846) รองลงมา ศึกษาวิธีการลงทุนในระยะยาว ( =
3.64, S.D= 0.914) ศึกษาการจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย ( = 3.62, S.D= 0.863) การวางแผนการใช้
จ่ายเงิน เช่น ที่ดิน ( = 3.57, S.D= 0.840) และการวางเป้าหมายในการเก็บออมเงิน ( = 3.64, S.D= 0.914)
ตามลาดับ
2. ด้านบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่
จัดหาแรงงานให้เหมาะสมกับงาน สร้างความสัมพันธ์ในหน้าที่การงาน ปรับค่าตอบแทนแรงงานให้เหมาะสมกับ
งาน และเพิ่มความรู้ให้แรงงานอย่างเหมาะสม ตามลาดับ
3. ด้านวัตถุดิบ (ปัจจัยการผลิต) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย มากสุด ได้ แก่ ศึกษาหาแหล่ง จาหน่ายวั ตถุดิ บและเครื่องมื อที่มีคุณ ภาพ ( = 3.79, S.D= 0.925)
รองลงมา ศึกษาหาข้อมูลวัตถุดิบและเครื่องมืออย่างละเอียด ( = 3.70, S.D= 0.887) ควบคุมการใช้วัตถุดิบและ
เครื่องมือให้เหมาะสมและเพียงพอ ( = 3.67, S.D= 0.937) ปรับพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบและเครื่องมือให้
เหมาะสมกับงาน ( = 3.66, S.D= 0.934) และการสารวจวัตถุดิบและเครื่องมือก่อนการใช้งาน ( = 3.61,
S.D= 0.955) ตามลาดับ
4. ด้านบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด
ได้แก่ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในอาชีพเสริมให้ชัดเจน ( = 3.85, S.D= 0.831) ศึกษาแนวทางในการประกอบ
อาชีพ ( = 3.85, S.D= 0.813) พัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเสริม ( =
3.83, S.D= 0.927) และแบ่งเวลาในการประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักให้เหมาะสม ( = 3.83, S.D=
0.909) ตามลาดับ
ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่
ท่านมีการวางเป้าหมายการเงิน เช่น การเก็บเงิน ออมเงิน ซื้อบ้าน ที่ดิน เป็นต้น ( = 3.77, S.D= 0.896) ท่านมี
การกู้ยืมเงินในการลงทุนทาอาชีพเสริม ( = 3.76, S.D= 0.884)
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ท่านมีการจัดสรรเงินในการทาอาชีพเสริมได้เพียงพอและเหมาะสม ( = 3.73, S.D= 0.846) ท่านมีการจัดทา
บัญชีรายรับ – รายจ่ายในอาชีพเสริมอย่างสม่าเสมอ ( = 3.72, S.D= 0.956) และท่านมีการควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( = 3.72, S.D= 0.858) ตามลาดับ
2. ด้านบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่
ท่านมอบหมายงานให้แรงงานได้อย่างเหมาะสม ( = 3.81, S.D= 0.882) บวท่านมีการจัดจ้างแรงงานในชุมชน
หรือต่างถิ่นในอาชีพเสริม ( = 3.78, S.D= 0.920) ท่านจ้างแรงงานเพียงพอต่องานในอาชีพเสริม ( = 3.74,
S.D= 0.908) และท่านจ่ายค่าแรงให้แรงงานเหมาะสมตามหน้าที่ ( = 3.73, S.D= 0.936) ตามลาดับ
3. ด้านวัตถุดิบ (ปัจจัยการผลิต) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากสุด ได้แก่ ท่านเลือกวัตถุดิบหรือเครื่องมือในการใช้งานอาชีพเสริมที่มีคุณภาพ ( = 3.95, S.D= 0.808) ท่าน
มีการจัดสรรพื้นที่และสถานที่ในการประกอบอาชีพเสริม ( = 3.94, S.D= 0.883) ท่านมีการจัดเก็บวัตถุดิบหรือ
เครื่องมืออย่างเหมาะสม ( = 3.91, S.D= 0.484) ท่านใช้วัตถุดิบหรือเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( =
3.89, S.D= 0.854) และท่านมีการสารองวัตถุดิบและเครื่องมือไว้ล่วงหน้าในการทาอาชีพเสริม ( = 3.83, S.D=
0.872) ตามลาดับ
4. ด้านบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด
ได้แก่ ท่านสามารถบริหารจัดการงานในอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( = 4.05, S.D=
0.902) ท่านสามารถบริหารจัดการเงินในอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( = 4.03, S.D=
0.917) ท่านสามารถบริหารจัดการเวลาในการทาอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( = 4.02,
S.D= 0.888) ท่านมีเป้าหมายของอาชีพเสริมไว้อย่างชัดเจน ( = 4.01, S.D= 0.901) ท่านจัดหาวัตถุดิบและ
เครื่องมือในการประกอบอาชีพเสริมได้เหมาะสม ( = 3.99, S.D= 0.902) ท่านควบคุมและติดตามการทางานใน
อาชีพเสริมอย่างเป็นระบบ ( = 3.98, S.D= 0.955) ท่านแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในอาชีพเสริมได้เหมาะสมกับงาน
( = 3.98, S.D= 0.888) ท่านสามารถบริหารจัดการแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( = 3.97, S.D= 0.880)
ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวไร่อ้อยมีความสัมพันธ์ต่อระดับการให้ความสาคัญใน
การบริหารงานอาชีพเสริมของชาวไร่อ้อย
เพศ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ การให้ ค วามส าคั ญ ในการบริ ห ารงานอาชี พ เสริ ม เนื่ อ งจากค่ า
Contingency Coefficient เท่ากับ 0.182 และค่า Approx. Sig 0.012<0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย และมีการให้ระดับการความสาคัญในการบริหารงานในระดับมาก จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7
การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ พบว่าอายุ มีความสัมพันธ์ระดับการให้ความสาคัญในการ
บริหารงานอาชีพเสริมในด้านบุคคล ด้วยระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริม เนื่องจากค่า
Contingency Coefficient เท่ากับ 0.434 และค่า Approx. Sig 0.000>0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยู่ที่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช และมีการให้ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงาน
ในระดับมาก จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3
ภาระหนี้สิน มีความสัมพันธ์กับระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริม เนื่องจากค่า
Contingency Coefficient เท่ากับ 0.266 และค่า Approx. Sig 0.000<0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาระ
หนี้สิน และมีการให้ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานในระดับมาก จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8
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อาชีพทานา มีความสัมพันธ์กับระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริม เนื่องจากค่า
Contingency Coefficient เท่ากับ 0.174 และค่า Approx. Sig 0.020<0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทานา และมี
การให้ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานในระดับมาก จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
อาชีพรับจ้างทั่วไป มีความสัมพันธ์กับระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริม เนื่องจากค่า
Contingency Coefficient เท่ากับ 0.251 และค่า Approx. Sig 0.000<0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างทาอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป และมีการให้ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานในระดับปานกลาง จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
2.9
อาชีพค้าขาย มีความสัมพันธ์กับระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริม เนื่องจากค่ า
Contingency Coefficient เท่ากับ 0.280 และค่า Approx. Sig 0.000<0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างทาอาชีพค้าขาย
และมีการให้ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานในระดับมากที่สุด จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5
อาชี พ อื่ น ๆ มี ความสั ม พัน ธ์กับระดับการให้ ความสาคัญ ในการบริหารงานอาชีพ เสริม เนื่ องจากค่า
Contingency Coefficient เท่ากับ 0.190 และค่า Approx. Sig 0.007<0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างทาอาชี พอื่นๆ
และมีการให้ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานในระดับปานกลาง จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ปัญหาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเสริมมี
ความสัมพันธ์ต่อระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมของชาวไร่อ้อย
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ
อาชีพเสริม ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านบุคคล ที่ด้านวัตถุดิบ (ปัจจัยการผลิต) และด้านบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์
กับ ระดั บ การให้ ความสาคัญ ในการบริหารงานอาชีพเสริม ดั ง ตาราง ด้ ว ยระดั บนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ ง
คุณสมบัติดังกล่าวสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือ ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงาน
อาชีพเสริมเพียงร้อยละ 47.9 ส่วนอีกร้อยละ 52.1 สมการถดถอยเชิงพหุไม่สามารถอธิบายได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย
อื่นๆ ที่ไม่ได้นามาศึกษา
จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า แนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการ
อาชีพเสริม ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านวัตถุดิบ(ปัจจัยการผลิต) และด้านบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์กับระดับการให้
ความส าคัญ ในการบริหารงานอาชี พ เสริม ในด้ า นการเงิ น ดั ง ตาราง ด้ ว ยระดั บ นั ย ส าคัญ ทางสถิติ 0.05 ซึ่ ง
คุณสมบัติดังกล่าวสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือ ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงาน
อาชีพเสริมเพียงร้อยละ 39.7
ตารางที่ 1 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการอาชีพเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการให้
ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริม
การบริหารงานอาชีพเสริม
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเงิน
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคคล
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านวัตถุดบิ (ปัจจัยการผลิต)
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการ
R Square = 0.479 Sig = 0.049

B
-0.490
1.773
0.691
1.303

SE B
0.248
0.315
0.262
0.276

Beta
-0.108
0.397
0.192
0.260

t
-1.978
5.623
2.635
4.715

Sig t
0.049
0.000
0.009
0.000
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ตารางที่ 2 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการอาชีพเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการให้
ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมในด้านการเงิน
การบริหารงานอาชีพเสริม (ด้านการเงิน)
B
SE B Beta
t
Sig t
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคคล
0.272 0.078 0.260 3.506 0.001
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านวัตถุดบิ (ปัจจัยการผลิต)
0.159 0.064 0.189 2.483 0.014
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการ
0.297 0.069 0.253 4.283 0.000
R Square = 0.397 Sig = 0.034
ตารางที่ 3 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการอาชีพเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการให้
ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมในด้านบุคคล
การบริหารงานอาชีพเสริม (ด้านบุคคล)
ปัญหาด้านบุคคล
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคคล
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านวัตถุดบิ (ปัจจัยการผลิต)
R Square = 0.414 Sig = 0.000

B
-0.069
0.409
0.205

SE B
0.028
0.069
0.056

Beta
t
-0.107 -2.448
0.418 5.906
0.261 3.684

Sig t
0.015
0.000
0.000

ตารางที่ 4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการอาชีพเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการให้
ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมในด้านวัตถุดิบ (ปัจจัยการผลิต)
การบริหารงานอาชีพเสริม ด้านวัตถุดิบ (ปัจจัยการ
ผลิต)
อายุ
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคคล
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการ
R Square = 0.406 Sig = 0.033

B

SE B

Beta

t

0.050
0.513
0.280

0.020
0.062
0.070

0.114 2.573
0.462 8.293
0.224 4.024

Sig t
0.011
0.000
0.000

ตารางที่ 5 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการอาชีพเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการให้
ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมในด้านบริหารจัดการ
การบริหารงานอาชีพเสริม (ด้านบริหารจัดการ)
อายุ
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเงิน
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคคล
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการ
R Square = 0.352 Sig = 0.038

B
0.073
-0.264
0.794
0.698

SE B
0.035
0.115
0.125
0.127

Beta
0.096
-0.135
0.415
0.324

t
2.083
-2.298
6.351
5.479

Sig t
0.038
0.022
0.000
0.000

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการอาชีพเสริมใน
ด้านบุคคล และแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการอาชีพเสริม ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านวัตถุดิบ (ปัจจัยการ
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ผลิต) มีความสัมพันธ์กับระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมในด้านบุคคล ดังตาราง ด้วยระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสามารถอธิบายความสัม พันธ์กับตั วแปรตามคือ ระดับการให้
ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมเพียงร้อยละ 41.7
จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า อายุ และแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
บริหารจัดการอาชีพเสริม ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์กับระดับการให้ความสาคัญในการ
บริหารงานอาชีพเสริมในด้านวัตถุดิบ (ปัจจัยการผลิต) ดังตาราง ด้วยระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งคุณสมบัติ
ดังกล่าวสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือ ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริม
เพียงร้อยละ 40.6
จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า อายุ และแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
บริหารจัดการอาชีพเสริม ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านบุคคล ด้านบริหารจัดการ มีความสัมพันธ์กับระดับการให้
ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมในด้านบริหารจัดการ ดังตาราง ด้วยระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าวสามารถอธิบายความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือ ระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงาน
อาชีพเสริมเพียงร้อยละ 35.2
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การบริหารจัดการอาชีพเสริมด้านการเงิน
และบัญชี พบว่า ในเรื่องเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริมส่วนใหญ่ใช้เงินทุนส่วนตัวมาลงทุนในการประกอบ
อาชีพเสริม และมีการกู้ยืมมาจากแหล่งอื่นเป็นบางส่วน ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนตัวและฐานะของแต่ละบุคคล โดยใช้
เงินทุนส่วนตัวและการกู้ยืมในการหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเสริมตลอดจนกว่าได้เงินทุนคืน เช่น การลงทุน
ทานาที่ใช้เวลาในการทานานถึง 3-4 เดือน จนกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในระหว่างนี้เจ้าของอาจใช้เงิน
ในส่วนนี้มาช่วยในการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายจนกระทั่ งสามารถมีรายได้จากการขายผลผลิตเข้ามา พอเริ่มมีรายได้
เพียงพอ ก็จะมีเงินหมุนหมุนเวียนครั้งต่อไป และพบว่าส่วนใหญ่รายได้จากการประกอบอาชีพเสริมมีรายได้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ที่ไม่ต้องมีการกู้ยืมเงินมาจากแหล่งอื่นเพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพในครัง้
ต่อไป ส่วนในเรื่องด้านการจัดสรรการเงิน พบว่าส่วนใหญ่มีการแบ่งการใช้จ่ายเป็นส่วนๆ ได้แก่ ค่าครองชีพ
หนี้สิน ค่ารักษาพยาบาล และค่าวั สดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเสริมในครั้งต่อไป เพื่อง่ายสะดวกต่อการใช้
จ่าย ส่วนใหญ่มีการจดบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือการลงทุนในแต่ค ราว แต่บางรายไม่ได้มีการจดบันทึก
เพียงแค่รับรู้ค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว และยังมีการวางแผนทางการเงินในอนาคตไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการ
ฝากออมเงิน การซื้อที่ดิน และซื้อสลากออมทรัพย์
การบริหารจัดการอาชีพเสริมด้านบุคคล พบว่า อาชีพเสริมในธุรกิจส่วนตัว (รถแม็คโคร), ทานา และทา
ไร่ (ถั่วและมันสาปะหลัง) เป็นอาชีพที่ไม่สามารถทาคนเดียวได้ต้องมีการจ้างลูกจ้างมาช่วยดูแลในอาชีพเสริม
เนื่องจากการช่วงเวลาดูแลงานเป็นช่วงที่ตรงกับการดูแลไร่อ้อย ซึ่งในการเลือกลูกจ้างต้องมีการดูคุณสมบัติที่ให้
เหมาะสมกับงาน โดยเน้นความมีประสบการณ์ ชานาญงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมถึงมีสุ ขภาพร่าง
กาแข็งแรงและมีความขยัน ส่วนใหญ่ในการแบ่งหน้าที่ของลูกจ้างจะมีการแบ่งหน้าที่ตามความสามารถของแต่
บุคคล และตามความเหมาะสมของงานแต่ละส่วน และในบางอาชีพ เช่น ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้มีการจ้าง
ลูกน้อง จะมีการแบ่งหน้าที่กันภายในครอบครัวที่มาช่วยกันดูในส่วนอาชีพเสริม ในระหว่างเวลาที่เจ้าของทางาน
ในอาชีพหลัก
การบริหารจัดการอาชีพเสริมด้านการผลิต พบว่า ในกระบวนการเพาะปลูกผลผลิตหรือสินค้าในแต่ละ
อาชีพจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปในด้านการดูแลผลผลิตของแต่ประเภท ส่วนใหญ่ที่มีแนวทางเหมือนกันคือ
การคานวณต้นทุน พื้นที่ และแรงงานในการผลิต มีการบริหารคานวณต้นทุนในการลงทุนในแต่ละอาชีพ รวมถึง
การจ้างลูกจ้าง และการจัดสรรพื้นที่ของการเพาะปลูกหรือผลผลิตให้ออกมาพอดี อีกทั้งส่วนใหญ่คานึงถึงคุณภาพ
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ของการเพาะปลูกและการผลิต ที่เน้น ไปในด้านคุณภาพของผลผลิต ตั้งแต่ การเลือกเมล็ดพันธุ์ของพืช หรือพื้นที่
ที่ต้องรับเหมาถมดินต่างๆ เพื่อให้มีผลผลิตหรืองานเหมาออกมาดีตามความต้องการของผู้ซื้อและผู้จ้าง
การบริหารจัดการอาชีพเสริมด้านการบริหาร พบว่า ส่วนใหญ่มีการวางแผนในการประกอบอาชีพที่
เพิ่มเติมจากเดิม คือ มีการขยายกิจการ ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูก และทาอาชีพอื่นๆเพิ่มเติม และในการแบ่ง
งานการรับผิดชอบส่วนใหญ่จะมีการแบ่งงานในการดูแลกันอย่างชัดเจนทั้งหน้าที่ของตัวเอง คนภายในครอบครัว
และในส่วนของลูกจ้าง เรื่องการแบ่งเวลาในการบริหารจัดการทั้งในอาชีพและอาชีพหลัก พบว่าส่วนใหญ่มีการ
บริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี โดยเจ้าของมีการแบ่งงานตามช่วงเวลาหรือตามความสะดวกของแต่ละงานไป
เช่น ช่วงเช้าไปดูแลนา ช่วงบ่ายไปทางานในไร่อ้อย และอาจจะมีการมอบงานให้ลูกจ้างดูแลบางในส่วน
การบริหารจัดการอาชีพเสริมด้านการตลาด พบว่า อาชีพเสริมแต่ละประเภทจะมีช่องทางจาหน่ายที่
แตกต่างตามบริบทของอาชีพ เช่น ธุรกิจส่วนส่วนตัว จะมีการติดต่องานทางโทรศัพท์ และทางสื่อ ออนไลน์เป็น
บางส่วน การเพาะปลูก จะการที่เกษตรกรไปขายเองตามโรงสี ลานรับซื้อต่างๆ และในส่วนค้าขาย และเลี้ยงสัตว์
เป็นการขายหรือจาหน่ายที่หน้าร้าน โดยในอาชีพส่วนใหญ่จะมีการทาการตลาดโดยเป็นบอกปากต่อปาก และ
ส่ ว นในเรื่องความแตกต่ า งของผลผลิ ต หรื อสิ น ค้า มี การเน้ น เรื่องคุณ ภาพของผลผลิ ต หรื อสิ น ค้า การใส่ ใน
รายละเอียดในการดูแล ร่วมถึงการสร้างจุดขายหรือจุดเด่นให้กับเรา เพื่อสร้างความแตกต่างของผลผลิตหรือ
สินค้า ในผู้ประกอบอาชีพที่เหมือนกัน
อภิปรายผล
จากสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของชาวไร่อ้อยมีความสัมพันธ์ต่อระดับการให้ความสาคัญใน
การบริหารงานอาชีพเสริมของชาวไร่อ้อย จากสมมติฐานการวิจัย พบว่า เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้
ครัวเรือน, ภาระหนี้สิน, จานวนหนี้สิน และอาชีพเสริม ได้แก่ การทานา การรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการในอาชีพนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในงาน และ
ในการบริหารจัดการงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผลงานหรืองานออกมามีผลลัพธ์ที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลย
พัชร ทรัพย์แย้ม (2558) เรื่องการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะความเป็นผู้นา และความผูกพันต่อองค์กร ที่มี
ผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน พบว่า ด้านเพศ ด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการบริหารงานและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของการทางาน และด้านสถานภาพ, รายจ่ายหลักครัวเรือน และอาชีพเสริม ได้แก่ ทาไร่
ทาสวน เลี้ยงสัตว์ การประมง และธุรกิจส่วนตัว โดยภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับสมติฐานที่ตั้งไว้
จากสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่าปัญหาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเสริมมี
ความสัมพันธ์ต่อระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมของชาวไร่อ้อยจากสมมติฐาน พบว่า
ปัญหาในด้านบุคคลมีความสัมพันธ์กับการให้ความสาคัญในการบริหารงานบุ คคล แนวทางแก้ไขปัญหาในการ
บริหารจัดการอาชีพเสริมในด้านการเงิน ด้านบุคคล ด้านวัตถุดิบ(อุปกรณ์) และด้านบริหารจัดการมีความสัมพันธ์
ต่อระดับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริม และแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ด้าน พบว่า ด้านการเงิน
มีความสัมพันธ์กับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมในการบริหารจัดการ ด้านบุคคลมีความสัมพันธ์
กับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมในด้านการเงิน, บุคคล, วัตถุดิบ(อุปกรณ์) และการบริหาร
จัดการ ด้านวัตถุดิบ(อุปกรณ์) มีความสัมพันธ์กับการให้ความสาคัญในการบริหารงานอาชีพเสริมในด้านการเงิน
และบุ ค คล ส่ ว นแนวทางการแก้ปั ญ หาด้ า นการบริหารจั ด การมี ความสั ม พั น ธ์ กับ การให้ ความส าคัญ ในการ
บริหารงานอาชีพเสริมในการเงิน,วัตถุดิบ (อุปกรณ์) และการบริหารจัดการ แสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ประกอบอาชีพเสริมมีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา และการให้ความสาคัญในการบริหารจั ดการงานใน
อาชีพเป็นอย่างมากของแต่ด้านในการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ บุญยิ่ง (2559) เรื่องการ
บริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
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ก่อสร้างกับปัญหาธุรกิจก่อสร้าง พบว่าอยู่ในระดับที่ปานกลาง และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากกับการ
บริหารจัดการงาน
เมื่อชาวไร่อ้อยมีการประกอบอาชีพเสริมแล้ว การบริหารจัดการอาชีพเสริมเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจ จาก
การศึกษาพบว่าการบริหารจัดการอาชีพเสริมประกอบด้วย ด้านการเงินและบัญชี ด้านบุคคล ด้านการผลิต ด้าน
บริหาร และด้านการตลาด มีความแตกต่างกันในแต่ละอาชีพ ดังนี้
ในด้านการเงินและบัญชีโดยในแต่ละอาชีพต้องมีลงทุนการใช้เงินทุนส่วนตัวจากการประกอบอาชีพหลัก
และการกู้ยืมบางส่วน เพื่อเพียงพอต่อการลงทุนในการประกอบอาชีพซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อิศราพันธ์
ซูซูกิ (2548) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานสถานประกอบการเอกชนทาอาชีพเสริม พบว่า ที่มาของแหล่งเงินทุน
ของกรณีศึกษา คือ การเก็บเงินจากการทา อาชีพหลัก และหมุนเงินโดยการขายของจากครั้งที่แล้ว โดยในลงทุน
ทุกครั้งมีการบันทึกรายรับรายจ่ายไว้เป็นบางส่วนแต่ไม่ได้มีการทาการบั นทึกรายรับรายจ่ายแบบตามฉบับบัญชี
ครัวเรือน แต่ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน เพราะรายได้ที่ได้จากอาชีพเสริมมีรายได้เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และมีเหลือฝากเก็บออมไว้บางส่วน ส่วนด้านบุคคลในการประกอบอาชีพเสริมในการ
เพาะปลูก และการรับเหมา เป็นอาชีพที่ต้องมีการจ้างลูกจ้างหรือบุคคลอื่นๆ เพื่อช่วยให้ในการดาเนินงานของ
อาชีพ การที่จะสามารถประกอบอาชีพสาเร็จไปได้ด้วยดีต้องมีลูกจ้างที่ดี โดยคุณบัติในการทางานต้องมีความ
เหมาะสมกับงาน เพราะจะส่งผลถึงในด้านกระบวนการผลิตต่างๆ ที่ลูกจ้างจะเป็นสิ่งสาคัญในการดูแลขั้นตอน
ต่างๆ ของกระบวนการเพาะปลูก ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดด้านการทาไร่อ้อย ของ (สานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทราย 2555) ที่ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทุกๆปัจจัย การผลิตให้มีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งหากบกพร่องจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิตลดลงตามไปด้วย โดย
ให้ความสาคัญแก่ บุคลากร ที่ดินที่เหมาะสม
สิ่งที่เหมือนกันของแต่ละอาชีพ คือ การบริหารจัดการ เช่น การจัดการเวลาของการทาอาชี พ ที่ ไ ม่
แตกต่างกัน ชาวไร่อ้อยทุกคนจะใช้ว่างจากการทางานอาชีพหลักในบางช่วงเวลา ทาให้การดูแลไม่มีผลกระทบกับ
งานในไร่อ้อย สอดคล้องกับอุไร คาสวาสดิ์ (2541) เรื่องการประกอบอาชีพเสริมของข้าราชการตารวจ ศึกษา
เฉพาะกรณีตารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การทาอาชีพเสริมมีผลกระทบบ้างในการปฏิบัติงานไม่เต็มหน้าที่
แต่ก็ไม่สร้างความเสี่ยหายให้กับหน้าที่ เนื่องจากมีการแบ่งเวลาได้
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Farmers Cassava Business Administration : case study Khanu Woralaksaburi
District Kamphaeng Phet Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร 2) ศึกษาปัจจัยการผลิตต่างๆ 3) ศึกษา
ความคิดเห็นของปัจจัยด้านความเสี่ยง 4) ศึกษาความคิดเห็นของปัจจัยด้านการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่
ปลู ก มั น ส าปะหลั ง อ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั ง หวั ด ก าแพงเพชร จ านวน 401 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้ว ย Chi Square Test,
Multiple Regression Analysis
จากการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์ต่ออิทธิพลของการบริหารธุรกิจมัน
ส าปะหลั งของเกษตรกร อ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั งหวั ด ก าแพงเพชร 2) การศึ ก ษาปั จ จั ย การผลิ ต ต่ า งๆ ด้ า นทุ น มี
ความสัมพันธ์ต่ออิทธิพลของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร, 3)
การศึกษาความคิดเห็นของปัจจัยด้านความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ต่ออิทธิพลของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร และ 4) การศึกษาความคิดเห็นของปัจจัยด้านการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ต่อ
อิทธิพลของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กาแพงเพชร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 1) มันสาปะหลัง 2) การบริหารธุรกิจ 3) เกษตรกร

Abstract
This research aimed to 1) study personal factors of farmers 2) study of various inputs
3) study the opinions of risk factors 4) study the opinions of decisions factors for Influencing Farmers'
Cassava Business Administration Khanu Woralaksaburi District Kamphaeng Phet Province. The sample
group in this research is cassava farmers. Khanu Woralaksaburi District Kamphaeng Phet Province, use
401 people. The statistics used for data analysis consisted of mean, percentage and standard deviation.
And inferential statistics consisted of Chi Square Test, Multiple Regression Analysis.
The study found that 1) the farmers 'personal factors had no relationship to the influence of
the farmers' cassava business administration Khanu Woralaksaburi District Kamphaeng Phet Province. 2)
The study of various inputs on capital correlated with the influence of farmers' cassava business
administration Khanu Woralaksaburi District Kamphaeng Phet Province 3) The risk factor opinion study
correlated with the influence of farmers' cassava business administration Khanu Woralaksaburi District
Kamphaeng Phet Province 4) Opinion study of decision-making factors correlated with farmers' influence
of cassava business administration Khanu Woralaksaburi District Kamphaeng Phet Province, with the
statistically significant level at 0.05.
Keywords: 1) Cassava 2) Business Administration 3) Cassava
1*
2
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บทนา (Introduction)
เกษตรกรรมเป็น ภาคการผลิตที่ สาคัญ ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน กาลังแรงงานของ
ประเทศที่มีงานทาร้อยละ 35 อยู่ในภาคการเกษตร (12.37 ล้านคน จาก 38.26 ล้านคน) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2019) ถือเป็นสิ่งสาคัญที่สามารถนารายได้เข้าสู่ประเทศได้จานวนมาก ซึ่งสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทย
นั้นมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดในแถบตะวันออกเฉียงใต้ตลอดไปจนทั่วโลก โดยเฉพาะมันสาปะหลัง ที่
เป็นสินค้าพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับการค้าไทยเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ จากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญของไทย ปี 2562 ที่มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังสามารถ
สร้างมูลค่าได้ถึง 21.47% (เกษตรและอาหาร,2020) การปลูกมันสาปะหลังในประเทศไทยครั้งแรกเริ่มต้นปลูก
ทางภาคใต้ของไทย โดยปลูกระหว่างแถวของต้ นยางพาราที่มีขนาดเล็ก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 4-5 ปี ต้นยาง
เริ่มคลุมพื้นที่จึงไม่สามารถปลูกได้ต่อไป ทั้งนี้การปลูกมันสาปะหลังยังแพร่กระจายไปยังภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ทีมีลักษณะพื้นที่เป็นเนินเขาลาดเอียงและมีสภาพดินเป็นดินทราย ไม่มีแม่น้าใหญ่ที่จะทาการเกษตร
ใดๆ แต่มันสาปะหลังสามารถเจริญเติบโตได้ดี รวมไปถึงให้ผลผลิตที่ดี จนกลายเป็นอาชีพที่กระจายแพร่หลาย
อย่างรวดเร็ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2015) มันสาปะหลัง เป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปใน
ภาษาอังกฤษว่า แคสซาวา (Cassava) หรือ ทาปิโอก้า (Tapioca) ประเทศแถบแอฟริกา เรียกชื่อ ภาษาฝรั่งเศส
ว่า แมนิออค (Manioc) เป็นไม้พุ่มยืนต้นมีอายุอยู่ได้หลายปี ทนต่ออากาศร้อนและต้องการน้าน้อย การปลูกมัน
สาปะหลังจะใช้ส่วนของลาต้นตัดเป็นท่อนปักไปในดิน ตรงบริเวณรอยตัดที่ปักอยู่ในดินจะแตกเป็นรากฝอย
หลังจากปลูกได้ประมาณ 2 เดือ นรากจะค่อยๆสะสมแป้ง และมีขนาดโตขึ้น เรียกว่า หัวมันสาปะหลัง และจะ
สามารถเก็บเกี่ยวหัวมันสาปะหลังหลังจาก 6 เดือน ผ่านไปแล้วโดยจะยืดอายุเก็บเกี่ยวไปได้ถึง 16 เดือน โดยส่วน
ตาที่อยู่ด้านข้างท่อน มันจะเจริญเติบโตออกมาเป็นลาต้นต่อไป (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลัง ในประเทศไทย
, 2000) ซึ่งผลิตภัณฑ์จากมันสาปะหลังมีหลายรูปแบบ เช่น มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสาปะหลัง โดยผลิตภัณฑ์
ต่างๆที่ถูกแปรรูปจากหัวมันสดแล้วนั้น สินค้าเหล่านั้นจะถูกนาไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตแอลกอฮอล์
การผลิตแก็สโซฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงการนาไปเพื่อการลี้ยงสัตว์ที่ใช้มันเส้นเป็นส่วนผสมของอาหาร
เลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบันถือว่ามีความต้องการในการผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล และปัญหาของโรคที่เกิดกับมันสาปะหลัง เป็นผล
ให้ ย ากต่ อการควบคุม ระยะการปลู กไปจนถึง การเก็บ เกี่ ย วผลผลิ ต ที่ เปลี่ ย นไป ท าให้ ผ ลผลิ ต ต่ อไร่ของมั น
สาปะหลังจากปกติจะอยู่ที่ 5-7 ตันต่อไร่ แต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นทาให้ผลผลิตอยู่ที่ 2-4 ตันต่อไร่ ทั้งนี้ปริมาณ
แป้งร้อยละก็ลดลงตามด้วย ซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมมันสาปะหลังเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการปรับตัวในการการ
ประกอบธุรกิจชองผู้ประกอบการและการบริหารจัดการของเกษตรกร
การปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอันดับที่สองของประเทศ ทั้งนี้ใน
พื้นที่ของอาเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กาแพงเพชร ตั้งอยู่ห่างจาก อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชรมาทางทิศใต้
ห่างจากตัวอาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร ตามทางหลวงหมายเลข 1084 ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร โดย
ประกอบไปด้วย 11 ตาบล ได้แก่ตาบลปางมะค่า ตาบลบ่อถ้า ตาบลวังชะพลู ตาบลวัง หามแห ตาบลโค้งไผ่
ตาบลดอนแตง ตาบลสลกบาตร ตาบลเกาะตาล ตาบลแสนตอ ตาบลยางสูง และตาบลป่าพุทรา เป็นพื้นที่มี
ประชากรมากเป็นอันดับสองของจังหวัด โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากมีสภาพดินที่ดี
และมีแม่น้าจากแม่น้าปิงไหลผ่าน ทาให้เป็นผลดีต่อการทาเกษตรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี (เทศบาลอาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี) รวมไปถึงสภาพอากาศที่มีอากาศค่อนข้างร้อนโดยส่วนมาก
การบริหารธุรกิจ คือกระบวนการในการวางแผนเพื่อกาหนดเป้าหมายที่พยายามสร้างผลกาไร โดยการ
นาเอาปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้แก่ ทุน ที่ดินและแรงงาน มาผสมผสาน จัดสรร ทาการเสี่ยง และการทาการ
ตัดสินใจเพื่อดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อก่อให้เกิดการผลิตหรือบริการเพื่อจัดจาหน่าย รวมทั้งการพัฒนา
หรือคิดค้นวิธีการเพื่ อมาใช้ ในการดาเนิน การผลิต เพื่ อเอาชนะคู่แข่ง ในทุ กสถานการณ์ จากแนวคิดด้า นการ
วางแผนและการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ได้ ร ะบุ แ นวกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รว่ า ประกอบด้ ว ยความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
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(Entreprenureship) ความเป็นนักวางแผน (Planning) และความเป็นนักปรับตัว (Adaptive) (การบริหารธุรกิจ
, 2019) และจากความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ของมันสาปะหลังที่ลดลงไปอย่าง
มาก ทาให้เกษตรกรมีผลกระทบจากสิ่ งที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีรายได้ที่ลดลง ทั้งนี้รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ต้องการ
หัวมันสดเพื่อนามาแปรรูปเป็นมันเส้นในจานวนที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ และจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องที่ผ่านมานั้นนั้นเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับการการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ปัจจัยต่างๆที่ทาให้ผลผลิตมีประมาณเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารอาหารที่อยู่ในมันสาปะหลัง แต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับมันสาปะหลัง จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่อง “การบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของ
เกษตรกรอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสาคัญในการศึกษาปัจจัยต่างๆที่
จะส่งผลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกรอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อนาข้ อมูล
ไปปรับปรุง และวางแผนกลยุทธ์ในการทาธุรกิจได้อย่างเหมาะสมต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
แนวคิด เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
Belch and Belch (2005 อ้ า งถึ ง ใน อั จ ฉรา นพวิ ญ ญู ว งศ์ , 2550) ในงานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาตั ว แปรด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้ โดยนามาเชื่อมโยงกับความต้องการ พฤติกรรม การตัดสินใจ และ
อัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภค ซึ่งสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ในความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
แนวคิด เกี่ยวกับปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ
ปัจจัยการผลิตมี 4 ประเภท ดังนี้ (เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, 2013)
1. ที่ดิน ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง พื้นดินและหมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ติดอยู่กับพื้นดิน
บริเวณนั้น เช่น ป่าไม้ แหล่งน้า แร่ธาตุ
2. แรงงาน หมายถึง กาลังกายและกาลังความคิดสติปัญญาของคนที่นามาใช้ในการผลิต
3. ทุน เป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญประการหนึ่ง หมายถึง เงินทุนที่นาไปใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมื อ
เครื่องจักรต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ เช่น โรงงาน โกดังเก็บสินค้า
4. ผู้ประกอบการ หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อนาที่ดิน แรงงาน และทุน มาผ่านกระบวนการผลิต ทา
ให้เกิดเป็นสินค้าและบริการต่าง ๆ ขึ้นมา
แนวคิด เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง
อาเฟนดี ท่าสอน และระพี กาญจนะ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่ทาให้ เกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปล่าหรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต โดยมีผลกระทบที่ส่งผล
ต่อองค์กรที่จะทาให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ
จารุวรรณ วรรณโกษฐ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ความเสี่ยงอาจจะมีลักษณะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันหรือเป็น
ต้นเหตุนามาซึ่งความเสี่ยงอื่นๆ ให้เกิดตามๆกันมา อันอาจนามาซึ่งความล้มเหลวหรือล้มละลายได้ในที่สุด
ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ ที่
ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แ น่นอน ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไป
ตามอาชีพหรือความถนัด โดยความเสี่ยงที่แตกต่างกันก็ย่อมมีแก่นของความหมายที่เหมือนกัน และบางครั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมานั้นอาจจะมีทั้งทางบวกและทางลบ ก็แล้วแต่ละกรณี
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แนวคิด เกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจ
กวี วงศ์พุฒ (2539, น.61) ให้ความหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึงการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด
จากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผู้นาต้องตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งการตัดสินใจ
ดั ง กล่ า วจะเกิด ประสิ ท ธิ ภาพสูง สุด ดั ง นั้น กล่ า วโดยสรุป การตั ด สิ น ใจ หมายถึง การพิ จ ารณาโ ดยใช้ ข้อมูล
หลักการและเหตุผล วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด จากหลาย ๆ ทางเลือกที่
สามารถตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การตัดสินใจถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญ และปฏิบัติอยู่เป็นประจาเนื่องจากการ
ตัดสินใจจะทาให้มนุษย์เลือก และได้สิ่งต่างๆ ที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด กระบวนการเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่งจากหลายๆทางเลือกที่ได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์การการตัดสินใจเป็นสิ่งสาคัญ
ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร
ดรัคเกอร์ (Drucker, 1998, p. 163 อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน , 2523, น.6) กล่าวว่า การบริหาร คือ
ศิลปะในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การทางานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป โดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทาภายใน
สภาพองค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลัก ขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทางานใน
องค์การซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศ
ต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ ออกจาหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม
การบริหาร เป็นกระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมกาลัง ความ
พยายามของสมาชิกขององค์การ และใช้ทรัพยากรอื่น ๆอย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อความสาเร็จในเป้าหมายของ
องค์ การที่ กาหนดไว้ รวมไปถึง กระบวนการด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบและมี การปฏิบั ติ ง านเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวคิด เกี่ยวกับความคิดเห็น
จารุวรรณ บุญรอด (2549, น.7) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกต่อสิ่งใดด้วย
การพูดหรือเขียน โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะ
ได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่นๆก็ได้
ศรัณ ย์ พงษ์ รัต นานุกูล (2549, น.9) กล่ า วไว้ ว่ า ความคิด เห็ น คือการแสดงออกทางความคิด ท่ า ที
ความรู้สึกที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ ซึ่งมีลักษณะส่งเสริม
คือ พอใจ นิยมชมเชย สนับสนุนและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ หรือในลักษณะต่อต้าน คือการขัดแย้ง ไม่ร่วมมือ
ไม่ปฏิบัติตาม
ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคล ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ หรือตาม
สภาพแวดล้อม หรือจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ยืนยันความจริงเสมอไป แล้ว
นาไปสู่การแปลความหมาย การคาดคะเนต่างๆ โดยนา ความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมที่อยู่
ขณะนั้นเป็นพื้นฐานการแสดงออก ซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ รวมไปถึงการยอมรับและการปฏิเสธอีก
ด้วย ทั้งนี้ความคิดเห็นยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและแสดงออกได้ทั่งแง่บวก แง่ลบ ก็ได้ โดยผ่าน
ทางคาพูด การเขียน เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ท่าทางของแต่ละบุคคล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
วัลลภ ทองอ่อน (2558) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังโดยการสังเคราะห์องค์ความรู้
จากการวิจัย สื่อสารชุมชน และประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในจังหวัด กาแพงเพชร
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ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) มี ผ ลงานวิ จั ย ในกลุ่ ม เรื่ อ งมั น ส าปะหลั ง เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต มั น ส าปะหลั ง ที่ เป็ น
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพจานวน 16 ชิ้นงานสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในทุกขั้นตอน
ของการผลิตมันสาปะหลังใน 7 ด้านคือด้านพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ด้านวิธีการปลูกและการวางแผนการปลูก
ด้านการปรับปรุงบารุงดินและการเตรียมดินด้านการให้น้าด้านการกาจัดวัชพืชด้านการใช้ปุ๋ยและการเก็บเกี่ ยวที่
เหมาะสม 2) เขตเหมาะสมสาหรับปลูกมันสาปะหลังของจังหวัดกาแพงเพชรสามารถกาหนดได้ 3 เขตตามปัจจัย
หลักด้านดินน้าและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องคือเขตเหมาะสมในการปลูกมันสาปะหลังมากปานกลางและน้อย 3)
สื่อสารชุมชนที่นาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังประกอบด้วย
สื่อ 8 ประเภทและ 4) การประเมินผลสื่อสารชุมชนพบว่าสื่อสารชุมชน 7 ประเภทเกษตรกรมันสาปะหลังมีความ
พอใจในระดับดีส่วนสื่อบุคคลเกษตรกรมีความพอใจในระดับดีมาก
พิชญ์ศิณี แก้ววงศ์หาญ (2559) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับสารปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตของมันสาปะหลัง
ผลการวิจัย พบว่า การใส่ปุ๋ ยเคมีอัตรา 12.01-0-13.41 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตรา
163 กก./ไร่ มีผลให้ความสูงต้น จานวนกิ่งต่อต้น ผลผลิตหัวสด และน้าหนักเฉลี่ยต่อหัวของมันสาปะหลังโดย
ภาพรวมมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับซีโอไลต์อัตรา50 กก./ไร่ นอกจากนี้
การใส่ปุ๋ ยเคมีอัตรา 12.01-0-13.41 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์อัตรา163 กก./ไร่ ยังมีผลให้
ปริมาณแป้งต่ อพื้นที่ ปริมาณความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่สะสมในผลผลิตหัวสดของมัน
สาปะหลังมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับซีโอไลต์อัตรา 50 กก./ไร่ และการใส่
ปุ๋ ย เคมี ต ามค่ า วิ เ คราะห์ ดิ น ร่ ว มกั บ พั ม มิ ซ อั ต รา 50 กก./ไร่ อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลผลิ ต และ
องค์ประกอบผลผลิตของมันสาปะหลังที่ปลูกในปีที่ 1 และปีที่ 2 พบว่า การใส่ปุ๋ ยเคมีอัตรา 12.01-0-13.41 กก.
N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 163 กก./ไร่ มีผลทาให้น้าหนักเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ ผลผลิตหัว
สดเพิ่มขึ้นเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับซีโอไลต์ อัตรา 50 กก./
ไร่ ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมี 75% ของอัตราตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับพัมมิซอัตรา 50 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ ยเคมีอัตรา
9.02-0-10.06 กก.N-P2O5-K 2O/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 122 กก./ไร่ มีผลให้เปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้น และ
ผลผลิตหัวสดลดลงในตารับควบคุม (control)
อภิ นั น ท์ พั ช โรภาสวั ฒ นกุ ล (2560) ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อผลผลิตมันสาปะหลังในภาคตะวันออกฉียงเหนือ
ผลการวิเคราะห์พบว่า จากผลการประมาณค่าเฉลี่ยของผลผลิตมันสาปะหลัง พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย ความ
แปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ยส่งผลกระทบทางลบต่อผลผลิตมันสาปะหลังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในส่วนพื้นที่
เพาะปลูกมันสาปะหลัง ปัจจัยปริมาณน้าฝนรวม ความแปรปรวนของปริมาณน้าฝน และแนวโน้มเวลา ส่งผล
ทางบวกต่อผลผลิตมันสาปะหลังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การผลิตพืชมันสาปะหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนินนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
มันสาปะหลังให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ย นแปลง ตลอดจนสร้างความตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อากาศ เช่ น เผยแพร่ข้อมู ล ข่า วสารการเตื อนภัย พร้อมแนวทางการรับ มือที่
เหมาะสม
เกรียงศักดิ์ โชควรกุล (2561) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และผลิตภาพ เพื่อ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร “อ้อย” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิ จั ยตามวัต ถุประสงค์การวิ จัย พบว่า 1) การพั ฒ นาประสิทธิ ภาพและผลิต ภาพ ได้ แก่ การให้
ความส าคัญ กับ ปั จ จั ย พื้ น ฐานเกี่ย วกับ สภาพดิ น ในแปลงปลู ก น้ า และพั น ธุ์ อ้อย 2) การยกระดั บ และสร้า ง
มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตอ้อย ได้แก่ การทาน้าไซรัปน้าตาลอ้อยอินทรีย์ น้าอ้อยคั้นสด แผ่นไม้อัดจากกากอ้อยส่งออก
ต่างประเทศ อาหารเลี้ยงสัตว์และปุ๋ยหมักเพื่อจาหน่าย 3) การลดต้นทุนการผลิตและจัดจาหน่าย ได้แก่ การ
เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมและตรงช่วงเวลาการเพาะปลูก ใช้เครื่องจักรกลที่ ทันสมัยทดแทนแรงงานคน จัดโซนนิ่ง
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พื้นที่การปลูกและรับซื้ออ้อยที่ชัดเจน และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและเอกชน 4) ปัญหาและอุปสรรค
กระบวนการพัฒนาและยกระดับพืชเศรษฐกิจอ้อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน แรงงาน ราคาเครื่องจักรที่
สูงมาก ขาดความหลากหลายของพันธุ์อ้อยที่ดี จาเป็นต้องใช้สารเคมี และรูปแบบการจาหน่ายอ้อยที่หลากหลาย
และ 5) แนวทางการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้แก่ จัดตั้งสมาคม
ชาวไร่อ้อย รวมกลุ่มในรูปแบบหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้าโควตา และรวมกลุ่มกันในลักษณะเกษตรแปลง
ใหญ่
ณัฐวุฒิ เจี่ยงเพ็ชร์ และ นันทพล กาญจนวัฒน์ (2562) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการ
สินค้าแนวใหม่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.)
ในการวิเคราะห์ข้อค้นพบของการวิจัย คือ รูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่ที่ครบวงจรมี
การดาเนินงาน 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การศึกษาวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตร การผลิตสินค้าเกษตร และการเพิ่มผลผลิต
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การวิเคราะห์ต้นทุนและกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ผลผลิตในแต่ละฤดูการ
ผลิต ส่วนที่ 2 การเก็บรักษาสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการขนส่ งสินค้า
เกษตร ส่วนที่ 3 การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการกระจายสินค้าสู่
ตลาดทั้งในแลต่างประเทศซึ่งการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่ขององค์การคลังสินค้าจะต้องมีรูปแบบที่มี
การดาเนินงาน ใน 3 ส่วนนี้การวิจัยเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า เพื่อ
รองรับรูปแบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแนวใหม่แบบครบวงจรขององค์การคลังสินค้า หัวข้อวิจัยต่อไป
เสนอแนะให้เป็น “กฎหมายว่าด้วยกาหนดพื้นที่เกษตรกรรม”
เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร, ชูชิต ชายทวีป และ รุจิรวัทน์ ลาตาล (2562) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่
ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัด
นครสวรรค์อยู่ ในระดั บมาก โดยปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิจ ด้ า นจิ ต สั ง คม และด้ า นการเมื องและนโยบายรัฐบาล
สามารถทานายความสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ ได้
ร้อยละ 78.4 มี ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คูณ เท่ า กับ .964 และ 3) เพื่ อป้ องกัน และลดความเสี่ ย งของ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ควรใช้สารเคมีตามความจาเป็น ควรใช้เครื่องมือ
ทางการเกษตรที่มีคมด้วยความระมัดระวัง ควรเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคและศัตรูพืช และควรลดรายจ่าย
การปลูกพืช
เนื้อหาสาระ (Content)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีแนวทางการศึกษาในลักษณะ
การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยการวัดเพียงครั้งเดียว (One Shot Case Study) และศึกษา ณ จุด
เวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการผลิตต่างๆ (ทุน , แรงงาน, ที่ดิน, ผู้ประกอบการ) ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจ
มันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นปัจจัยด้านความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจและด้านปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นปัจจัยด้านการตัดสินใจในด้านการวางแผน (เพื่อเตรียมข้อมูลในการรับมือกับ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต)และด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (เพื่อเตรียมความพร้อมในการเพาะปลูก) ที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลัง อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวั ด
กาแพงเพชร มี 11 ตาบล มีประชากรรวมทั้งสิ้น 105,065 คน , (อาเภอขาณุวรลักษบุรี, 2562)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึกษาวิ จัย ครั้ง นี้คือ เกษตรกรที่ ป ลู กมั น ส าปะหลัง อาเภขาณุ ว รลั กษบุ รี จั ง หวั ด
กาแพงเพชร โดยเป็นผู้ที่มีความชานาญและประสบการณ์ในการปลูกมันสาปะหลัง จานวน 385 คน โดยใช้สูตร
ของคอแครน (Cochran)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน
40 ข้อ เป็นข้อคาถามปลายปิด จานวน 2 ข้อ และเป็นข้อคาถามปลายเปิด จานวน 38 ข้อ แบ่งข้อคาถามทั้งหมด
จานวน 5 ตอนได้แก่
ส่วนที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2: ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ
ส่วนที่ 3: ปัจจัยด้านความเสี่ยงของเกษตรกร
ส่วนที่ 4: ปัจจัยด้านการตัดสินใจของเกษตรกร
ส่วนที่ 5: ปัจจัยด้านการบริหารธุรกิจของเกษตรกร
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติตามความเหมาะสมของข้อมูล
ที่จะวิเคราะห์ และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ จ านวน ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ไคสแควร์ (chi-square) และสมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง จานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 มี
อายุ 35 - 46 ปี จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน
119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 รายได้เฉลี่ย (ต่อปี) 43,000-57,000 บาท จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40
ช่วงอายุของการเป็นเกษตร (ปี) 11 – 20 ปี จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 และจานวนพื้นที่ปลูก (ไร่)
23 – 40 ไร่ จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40
ในส่วนการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทุน ด้านที่ดิน ด้าน
แรงงาน และด้ า นผู้ ป ระกอบการ ของผู้ ต อบแบบสอบถามของเกษตรกรในอาเภอขาณุ ว รลั กษบุ รี จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (ทุน) ของการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลัง พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (ทุน) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมากสุด คือ
ปริมาณเงินทุนของเกษตรกร โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.728 และใน
ระดับน้อยสุดคือ ปริมาณของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.889
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (ที่ดิน) ของการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลัง พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (ที่ดิน) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมากสุด คือ
ลักษณะของชนิดดินเหมาะสมต่อการเพาะปลูก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
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0.953 และในระดั บ น้ อยสุด คือ ขนาดที่ ดิ น ที่ ใช้ ในการเพาะปลู ก โดยมี คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.76 มี ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.967
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (แรงงาน) ของการบริหารธุรกิจ
มันสาปะหลัง พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (แรงงาน) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมากสุด
คือ ความชานาญและประสบการณ์ของแรงงาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.942 และในระดับน้อยสุดคือ ปริมาณแรงงานในการผลิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.938
ความคิด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถาม เกี่ย วกับ ปั จ จั ย ด้ า นการผลิ ต ต่ า งๆ (ผู้ ป ระกอบการ) ของการ
บริหารธุรกิจมันสาปะหลัง พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตต่างๆ (ผู้ประกอบการ) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่
ในระดับมากสุด คือ ผู้ประกอบการสามารถให้ความรู้หรือคาปรึกษาทางด้านการผลิตแก่เกษตรกรได้อย่างดี โดย
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.838 และในระดับน้อยสุดคือ ผู้ประกอบการ
สามารถจ่ายเงินค่าผลผลิตให้เกษตรกรได้ต ามกาหนดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.999
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นความเสี่ ย งของการบริ ห ารธุ ร กิ จ มั น ส าปะหลั ง ความคิ ด เห็ น ของ ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านความเสี่ยง(ด้านปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลัง
พบว่า ปัจจัยด้านความเสี่ยง(ด้านปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมาก
สุ ด คื อ ปั ญ หาของภัย แล้ งส่ง ผลต่อต้ นพันธุ์ มันส าปะหลัง โดยมี คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 มี ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.902 และในระดับน้อยสุดคือ ปัญหาจากการระบาดของโรคมันสาปะหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.071
ความคิ ด เห็ น ของ ผู้ ต อบแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นความเสี่ ย ง (ด้ า นเศรษฐกิ จ ) ของการ
บริหารธุรกิจมันสาปะหลัง พบว่า ปัจจัยด้านความเสี่ยง (ด้านเศรษฐกิจ) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ใน
ระดับมากสุด คือ ราคาที่ เพิ่ม/ลด ของผลผลิต ที่เป็นไปตามเศรษฐกิจโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.012 และในระดับน้อยสุดคือ ปัญหาของราคาที่เพิ่มขึ้นของปุ๋ ยเคมี โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.88 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.816
จากการศึกษาปั จ จั ย ด้ า นการตั ด สิ น ใจของการบริหารธุ รกิจ มั น ส าปะหลั ง ความคิด เห็ น ของ ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจ (ด้านการวางแผน) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังส่วนใหญ่
พบว่า ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (ด้านการวางแผน) ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมากสุด คือ
เกษตรกรมีการลงทุนซื้อเครื่องมือทางการเกษตร เพื่อ เตรียมก่อนการเพาะปลูกมันสาปะหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.943 และในระดับน้อยสุดคือ เกษตรกรได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาโรค ต่างๆ ของมันสาปะหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.806
ความคิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจ (ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์) ของ
การบริหารธุรกิจมันสาปะหลัง ส่วนใหญ่ พบว่า ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์) ของการ
บริหารธุรกิจมันสาปะหลังอยู่ในระดับมากสุด คือ เกษตรกรเตรียมการเพาะปลูกที่ดี เช่น การดูแลต้นพันธุ์ไว้
สาหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.971
และในระดับน้อยสุดคือ เกษตรกรจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องจักร ให้เพียงพอสาหับการเพาะปลูกโดยมีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 3.85 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.925
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ถึง 4 กับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกรด้านการจัดการ

ตารางที่2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ถึง 4 กับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกรด้านการวางแผน

187

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ถึง 4 กับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกรด้านการจัดการและด้านการวางแผน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะหลังมีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นของการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลัง จากสมมติฐานพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 238 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.40 มีอายุ 35 - 46 ปี จานวน127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 รายได้เฉลี่ย (ต่อปี) 43,000-57,000 บาท จานวน 166 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.40 ช่วงอายุของการเป็นเกษตร (ปี) 11 – 20 ปี จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 และ
จานวนพื้นที่ปลูก (ไร่) 23 – 40 ไร่ จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
เพศกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านการจัดการและด้านการวางแผนของ ปัจจัยด้าน
การบริหารธุรกิจ ด้วยระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนั้น เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการบริหารธุรกิจในด้านการจั ดการและด้านการวางแผนรวมกันของปัจจัยด้าน
การบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 นอกจากนั้น ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยด้าน
การบริหารธุรกิจมันสาปะหลัง ในด้านการจัด การและด้านการวางแผนรวมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อัญชลี ยิ้ม
สมบูรณ์, สุณีย์ กาศจารูญ, สุวิมล อังควานิช และกฤษณพล จันทร์พรหม (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกี่ยวการจัดการ
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา พบว่า 1) เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สาเร็จการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักทาสวนมะพร้าว มีพื้นที่ทา
การเกษตร 6-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.9 และมีประสบการณ์ในการทาการเกษตร 30 ปีขึ้นไป 2) สภาพการ
จัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) ปัญหาและอุปสรรคในการ
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จัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 4) การเปรียบเทียบสภาพการจัดการ
ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคตามตัวแปร พบว่าด้านเพศไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยการผลิตต่างๆของเกษตรกร (ทุน, ที่ดิน, แรงงาน, ผู้ประกอบการ) มีอิทธิพล
ต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลังของเกษตรกรด้านการจัดการและด้านการวางแผน พบว่า ความคิดเห็นด้านปัจจัยการผลิตด้านทุน มี
อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจ มันสาปะหลังด้านการจัดการและด้านการวางแผนของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ เทพติยา นิตยชาติ มาฆะสิริ เชาวกุล
และสัมพันธ์ เนตยานันท์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร อาเภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยข้อมูล Panel Data ปีเพาะปลูก 2550, 2552 และ 2554 โดยผลการศึกษาพบว่า
สมการการผลิตข้าวทั้งการทานาปีและการทานาปรังที่มีตัวแปรตาม คือ ผลผลิตข้าว และตัวแปรอิสระ ได้แก่
ปริมาณปุ๋ยเคมีรวม ค่าใช้จ่ายสารเคมี ค่าใช้จ่ายการจ้างเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงาน และจานวนแหล่งน้า
ถูกประมาณการด้วยวิธี Random Effect ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัย
การผลิตอยู่ตลอดเวลาจากปัจจัยทางด้านราคาเป็นสาคัญ และเมื่อวิเคราะห์ถึงค่าความยืดหยุ่นของผลผลิตข้าวต่อ
ไร่ต่อการใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดพบว่า ทั้งการทานาปีและนาปรังมีค่าความยืดหยุ่นแบบยืดหยุ่นน้อย ซึ่งชี้ว่า
การเปลี่ยนแปลงระดับการใช้ปัจจัยการผลิตส่งผลต่อผลผลิตน้อยมาก
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ปัจจัยด้านความเสี่ยง (ด้านปรากฎการณ์ทางธรรมชาติและด้านเศรษฐกิจ) มี
อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลังของเกษตรกรด้านการจัดการและด้านการการวางแผน พบว่า ความคิดเห็นด้านปัจจัยความเสี่ยงในด้าน
เศรษฐกิจและด้านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มีอิทธิพลต่อการ บริหารธุรกิจมันสาปะหลังด้านการจัด การและ
ด้านการวางแผนของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่
สอดคล้องกับเสาวนีย์ สมันต์ตรีพร ชูชิต ชายทวีปและ รุจิรวัทน์ ลาตาล (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหาร
ความเสี่ยงและอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การบริหารความเสี่ยงและอันตราย
ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงและ
อันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตสังคม
และด้านการเมื องและนโยบายรัฐบาล สามารถทานายความสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยงและอันตรายของ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร้อยละ 78.4 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.964
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ปัจจัยด้านการตัดสินใจ (ด้านการวางแผนและด้านการจัดการเชิงกลยุ ทธ์) มี
อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจมัน
สาปะหลังของเกษตรกรด้านการจัดการและด้านการวางแผน พบว่า ความคิดเห็นด้านปัจจัยการตัดสินใจในด้าน
การวางแผนและด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ของเกษตรกร มี อิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจมันสาปะหลังด้านการ
จัดการและด้านการวางแผนของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ กชวรรณ ทาแก้วน้อย และอารีรัตน์ ภูธรรมะ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยการ
ตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจซื้อปุ๋ย
อินทรีย์ของเกษตรกรตาบลผาน้อย อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เกษตรกรที่ มี
อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในภาพรวมไม่ต่างกัน แต่เกษตรกรที่มี
เพศ ขนาดพื้นที่การเพาะปลูกและรายได้เฉลี่ยต่อปีต่างกันมีการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ในภาพรวมต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจมันสาปะหลังของเกษตรกร อาเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกาแพงเพชร ในด้านปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านความเสี่ยง ปัจจัยด้านการตัดสินใจ มีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็น ของการบริหารธุรกิจมันสาปะหลัง ดังนั้นเกษตรกรสามารถที่จะนาข้ อมูลในการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในอนาคตได้ เช่น การจัดการด้านต่างๆของการบริหารธุรกิจ รวมไปถึงการวางแผนของการบริหารธุรกิจ
ในแต่ละฤดูกาลของการปลูกมันสาปะหลังมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยต่างๆ เช่น ด้านการผลิตต่างๆ ด้านความเสี่ยง ด้านการตัดสินใจ ของ
การบริหารธุรกิจมันสาปะหลัง กับพืชเกษตรชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น เพื่อนามา
ประกอบกับข้อมูลของการบริหารธุรกิจของเกษตรกรที่ปลูกมันสาปะลัง ที่มีอยู่แล้ว จะทาให้สามารถทาความ
เข้าใจ และมีความรู้ในการบริหารธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. ควรทาการศึกษากับจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
เพื่อที่สามารถทาความเข้าใจ และมีความรู้ในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับมันสาปะหลังต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับเกษตรกร
1. เกษตรกรต้องมีความรู้เพิ่มในเรื่องของการผลิตต่างๆ เพื่อให้สามารถวางแผนตั้งแต่การเริ่มปลูกไปจนถึง
การเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อจะได้สามารถควบคุมต้นทุนของค่าใช้จ่ายได้
2. เกษตรกรควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
ปลูกมันสาปะหลัง เพื่อลดความเสี่ยงและจะได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
3. เกษตรกรต้องรู้จั กเรียนรู้และยอมรับ เกี่ยวกับ เทคโนโลยี ให้ มากขึ้น เพื่อจะได้ติดตามข่าวสาร เช่น
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาประเภทรองเท้าวิ่ง
Factors Influencing Decision To Buy Running Shoes Type Of Sports Shoes
ปฏิภาณ มั่นกสิกรณ์1* และพุดตาน พันธุเณร2
1, 2*
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Patipan Mundkasikorn1* and Pudtan Phanthunane2
1, 2*
Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง
2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง และ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การออกกาลังกายของแต่ละบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนทั่วไปที่เคยซื้อรองเท้าวิ่งในอาเภอ
เมืองจังหวัดพิษณุโลก ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น เครื่องมือใน
การวิจัย และนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วย t-test และ
One-way ANOVA และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการซื้อรองเท้าออนไลน์อย่างเดียวยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก 2) ปัจจัยส่วน
บุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง ได้แก่สถานภาพและอาชีพ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และ3) จาก
การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกประเภท ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาประเภทรองเท้าวิ่ง โดยปัจจัยที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยสูงสุดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรองเท้ากีฬา ควรให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การมีสินค้าที่หลากหลายให้เลือกซื้อ มีคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า นาเสนอนวัตกรรม
ใหม่ๆที่ ทาให้รองเท้าสามารถเพิ่ มศักยภาพให้กับ ผู้สวมใส่ได้มากยิ่งขึ้น เลือกสินค้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในการ
นาเสนอขายสินค้า ตลอดจนมีการแนะนาสินค้าให้กับลูกค้า
คาสาคัญ: 1) พฤติกรรมการซื้อสินค้าบนสื่อออนไลน์ 2) ส่วนประสมทางการตลาด 3) การตัดสินใจซื้อ
4) รองเท้ากีฬา
Abstract
The purposes of this study were 1) to analyze the personal factors affecting the
decision of buying running shoes, 2 ) to analyze the factors of marketing mix affecting the
decision to buy running shoes, and 3) to investigate the Individual exercise behavior. The
samples included 385 people living in Maung District, Phitsanulok and used to buy running
shoes. The instruments used in this study was the online questionnaire. The data were
analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test analysis, One-way ANOVA
analysis and Multiple Regression Analysis.
We found that 1) online shoe-only shopping was not very popular 2) levels of marital
status and occupation were personal factors associating the decision to buy running shoes
statistically significant at 0.05 and 3) marketing mix factors influence the decision to buy
1*
2

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจาภาควิชาบริหารธุรกิจ
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running shoes. Using multiple regression analysis, it was found that the marketing mix factor
including price, privacy, promotion, personal service, product, and place affecting the decision
to buy running shoes. The factors that gave the highest regression coefficient were product.
Therefore, entrepreneurs in the sports shoes industry should pay more attention to product
development such as having a variety of products for customers to choose, as well as paying
attention to the quality and standards of the product, and proposing new innovations of shoes
that can increase the potential of the wearer. Moreover, the sport entrepreneurs should
choose well-known brands to present and recommend their products to the customers.
Key word: 1) Online shopping behavior 2) marketing mix 3) purchase decision 4) sports shoes.
บทนา (Introduction)
ในสังคมในยุคปั จ จุบั น ผู้ บ ริโภคใส่ใจและรักสุ ขภาพกัน มากขึ้น รับ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ร่างกาย ดูแลร่างกายอย่างดี และรวมถึงการออกกาลังเพื่อร่างกายที่แข็งแรง การออกกาลังกายแบบเดี่ยว เช่น
การวิ่ง เวทเทรนนิ่ง บอดี้เวท เป็นการออกกาลังกายที่ ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิ่ง
มาราธอน ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีงานวิ่งมากขึ้นถึง 600-700 งาน
เทียบกับปี พ.ศ. 2558 มากขึ้นถึงร้อยละ 20-40 และยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากกระแส “วิ่งแบบพี่ตูน หรือ ตูน
บอดี้ แ สลม” การออกก าลั ง กายอี ก ประเภท คื อ การออกก าลั ง กายแบบที ม เช่ น ฟุ ต บอล บาสเกตบอล
วอลเลย์บอล แบดมินตัน เป็นต้น และไม่ว่าจะออกกาลังกายในรูปแบบใดก็ตาม ทุกอย่างต้องมีการป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อร่างกาย หรือบาดเจ็บ เพื่อให้ร่างกายสามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในด้านของการ
ป้องกันของการออกกกาลังกายก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นกัน (Billionaire Mindset Team, 2561)
การออกกาลังกายทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม รองเท้าเป็นอุปกรณ์การออกกาลังกายที่สาคัญ โดยต้อง
เลือกจากการดูร่างกายของตนเองว่าเหมาะกับรองเท้าแบบใด โดยที่สามารถดูได้จาก 6 ส่วน ในการเลือกซื้อ
รองเท้า คือ 1. ส้นเท้า 2. หลังเท้า 3. ความกว้างของหน้ าเท้า 4. ความยาวของหน้าเท้ า 5. จุดยืดหยุ่น และ
6. ความรู้สึก เนื่องจากเท้าเป็นส่วนสาคัญในการเคลื่อนไหวพื้นฐานของร่างกาย ถ้ามีรองเท้าที่มีคุณภาพ จะช่วย
ป้องกันการบาดเจ็บ ของร่างกายได้ดี และช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกาลังกายในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ออกไปนั้นได้อย่างดี โดยอาจจะยกตัวอย่างในแต่ละกีฬาที่ใช้ร่างกายในแบบที่แตกต่างกัน เช่น บาสเกตบอล ควร
เป็นรองเท้าที่รองรับการกระแทกของข้อเท้า เพราะเป็นกีฬาที่ค่อนข้างกระโดด เราจะเห็นว่ารองเท้าบาสเกตบอล
นั้นจะมีส้นรองเท้าค่อนข้างใหญ่ เพื่อป้องการบาดเจ็บ , กีฬาเทนนิส ควรเป็นรองเท้าที่เคลื่อนไหวไปมาได้ง่ายใน
สนาม และต้องเป็นรองเท้าที่ไม่ลื่น , การเดิน ควรเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ทุกวัน เพื่อช่วยให้การเดินของเรานานขึ้น ,
และ การวิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนลู่ หรือ นอกบ้าน เราก็ควรเลือกที่เหมาะกับเรา รองรับการกระแทกของข้อเท้า
และไม่หนักจนเกินไป เป็นต้น การเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับการใช้งานก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันอาการ
บาดเจ็บให้กับร่างกาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น (โจนาทาน เบลฟเวอรี่, 2563)
เทคโนโลยี เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ มากในการชิ ง ส่ ว นแบ่ งการตลาดรองเท้ า กีฬ า ผู้ บ ริโภคจะพิ จ ารณาถึ ง
เทคโนโลยีใดที่สามารถที่จะป้องกันอาการบาดเจ็บหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริโภคปัจจุบันมีของบริษัทใหญ่ที่
ครองตลาดรองเท้ากีฬามาอย่างยาวนาน การออกแบบรองเท้าออกมาในแต่ละแบรนด์มีเทคโนโลยีของรองเท้าที่
ค่อนข้างแตกต่างกัน แต่จะเน้นไปที่รองเท้าที่นุ่ม เบา และการใช้งานเป็นหลัก เทคโนโลยีที่ใช้จะขึ้นกับโครงสร้าง
รองเท้าที่ส ามารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้ 1. ส่วนที่ หุ้ม 2. ส่วนบนบริเวณที่เป็นรูรองเท้ าใช้เชือกผูก 3. ส่วนพื้ น
รองเท้า SOLE 4. ส่วนส้นเท้า Heel 5. ส่วนพื้นบริเวณส้นเท้า Heel Couter 6. Heel tab 7. ส่วนที่บุในรองเท้า
ควรจะทาด้วยวัสดุที่นุ่มและทีส่ าคัญต้องไม่มีตะเข็บ และ 8. พื้นส่วนที่เว้าเข้าของพื้นรองเท้าโดยในแต่ละบริษัทจะ
ใช้วัสดุที่แตกต่างกันไปเป็นการถักของตัวรองเท้าที่ช่วยทาให้รองเท้าทนทานมากยิ่งขึ้น เป็นพื้นรองเท้าในแบบ
ต่างๆ ที่จะใช้ในพื้นที่เหมาะสมเพื่อดึงศักยภาพของตัวรองเท้า และบริเวณของส้นเท้าที่เป็นส่วนที่รองรับแรง
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กระแทกในการเคลื่อนไหว แบรนด์ที่ต่างกันจะใช้ส่วนนี้เพื่อดึงเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ออกมาให้ผู้บริโภคได้
เลือกสรรให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง (John Vonhof, 2554)
จากความนิยมของการออกกาลังกายที่มากขึ้น ทาให้เกิดการเติบโตของการจาหน่ายรองเท้าเช่นกัน
บริษัทไนกี้ (2562) มียอดขายในส่วนของรองเท้าในไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2019 สูงกว่า 2018 ถึง 8% และ
ยอดขายรวมทั้งปีสูงกว่าปี ค.ศ. 2018 ถึง 9% และบริษัทเอดิดาส (2562) ทายอดขายทั้งปีของปี ค.ศ. 2019 สูง
กว่าปี ค.ศ. 2018 อยู่ 6% ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มากขึ้นของทั้ง 2 บริษัทที่ขายรองเท้ากีฬาอันดับต้นๆ ของโลก จาก
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการนาเข้ารองเท้ากีฬาของประเทศไทย ในเดือนธันวาคมของปี 2560 2561 และ 2562
จะเห็ น ได้ ว่ า มู ล ค่ าการน าเข้า ของรองเท้ า กีฬ าเพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ปี โดยเพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 16.86 81.07 และ 6.12
ตามลาดับ ในช่วงเวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 อย่างมาก แสดงให้เห็นว่าตลาดการ
นาเข้าของรองเท้ากีฬาเพิ่มขึ้นอย่างมากหลายเท่าตัว
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการนาเข้ารองเท้ากีฬา เดือนมกราคม-ธันวาคม

*Year on Year ปีต่อปี
ที่มา: รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า(รองเท้ากีฬา) เดือนธันวาคม 2560, 2561 และ
2562สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จากความนิยมของการออกกาลังกายที่มี มากขึ้นโดยเฉพาะประเภทการวิ่ง ตลอดจนการขยายตัวของ
ตลาดรองเท้ากีฬาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้า
กีฬาประเภทวิ่ง ทั้งปัจจัยส่วนบุคลและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นช่วยให้ข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยการผลิตของสินค้าประเภทนี้ อันจะนาไปสู่อานาจการแข่งขันและส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้นต่อไป
เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีร้านรองเท้ากีฬาอยู่เพียงไม่กี่แห่งในจังหวัดพิษณุโลก และยังไม่ค่อยมี
รองเท้าที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในกลุ่มลูกค้าของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็น
การเจาะกลุ่มเป้าหมายของร้านค้า หรือผู้ประกอบการได้อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นการเพิ่มลูกค้าและเพิ่มการ
ซื้อซ้าให้กับร้านค้า หรือผู้ประกอบการ ในธุรกิจการจาหน่ายรองเท้ากีฬานี้ อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกที่มากขึ้น ให้กับ
ลูกค้าที่สนใจในสินค้ารองเท้ากีฬา ประเภทรองเท้าวิ่ง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง
ประชากร
ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่เคยซื้อรองเท้าวิ่งในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปที่เคยซื้อรองเท้าวิ่งในอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เนื่องจากไม่ทราบขนาดของประชากรในการทดสอบ จึงมีการใช้วิธีคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้การคานวณของขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากร ทาให้สามรถคานวณกลุ่มตัวอย่างได้
จานวย 385 คน (Cochran,1977)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลคือแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาถาม
ปลายปิด ข้อคาถามกึ่งเปิดกึ่งปิด และเป็นข้อคาถามปลายเปิด แบ่งเป็น 5 ส่วนได้แก่
ส่ ว นที่ 1 เป็ น ข้อค าถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการออกกาลังกาย
ส่วนที่ 2 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อรองเท้าวิ่งของผู้ตอบแบบถาม ได้แก่ การซื้อรองเท้าวิ่งจาก
ช่องทางใด ความถี่ในการซื้อรองเท้าวิ่งราคาในการซื้อรองเท้าวิ่ง และช่วงเวลาในการซื้อรองเท้าวิ่ง
ส่วนที่ 3 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับหัวข้อของแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาด (6P) ประกอบด้วย
การ
ตั ด สิ น ใจจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) การตั ด สิ น ใจจากราคา (Price) การตั ด สิ น ใจจากสถานที่ (Place) การ
ตั ด สิ น ใจจากการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) การตั ด สิ น ใจด้ า นการรั บ บริ ก ารแบบเจาะจง
(Personalization) การตัดสินใจด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy)
ส่วนที่ 4 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับหัวข้อแนวคิดการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 1. การตระหนักถึงความต้องการ 2.
การแสวงหาข้อมูล 3. การประเมินทางเลือก 4. การตัดสินใจ และ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
โดยแบบสอบถามส่วนที่ 4 และ 5 เป็นแบบมาตราส่วนของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประมาณค่า 5 ระดับ (Likert,
1961) ซึ่งมีระดับคะแนน ดังนี้
พอใจอย่างยิ่ง ระดับคะแนนเท่ากับ 5
พอใจ
ระดับคะแนนเท่ากับ 4
เฉยๆ
ระดับคะแนนเท่ากับ 3
ไม่พอใจ
ระดับคะแนนเท่ากับ 2
ไม่พอใจอย่างยิ่ง ระดับคะแนนเท่ากับ 1
ส่วนที่ 6 เป็นคาถามปลายเปิดในการแสดงข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาต่อในอนาคต
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้
1. การตรวจสอบความจริ ง เชิ ง เนื้ อ หา (Validity) ของเครื่ อ งมื อ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นกรอบแนวคิดและนามาสร้างเป็นแบบสอบถาม หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามให้
อาจารย์ ที่ ป รึกษาและผู้ เชีย วชาญได้ ต รวจสอบ พิ จ ารณาในด้ านความเที่ ย งตรง ความเหมาะสมของเนื้ อหา
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ความเหมาะสมในการใช้ภาษา และความชัดเจนของคาแบบสอบถาม เพื่อให้แบบสอบถามสามารถสื่อความหมาย
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย ซึ่งจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาบริหารธุรกิจ และการจัดการ จานวน 3 ท่านเป็น
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และปริมาณของข้อคาถาม ตามวิธีการคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง
( Index of item objective congruence หรือ IOC) ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC คือ ข้อคาถามที่มีค่า
IOC ตั้งแต่ 0.5-1.0 ถือว่าเหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้ (Rovinelli & Hambleton, 1997) จากการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.66-1
2. การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม โยผู้วิจัยได้นามาทาแบบสอบถามที่
ได้รับการปรับ ปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปใช้กับ กลุ่ม ประชากร 30 ชุด และนาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่ น
(Reliability) โดยการหาสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาแบบครอบบาค (Cronbach’s alpha) ใช้ เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
ค่าความเชื่อมั่นที่มีค่าความเที่ยงตรงมากกว่า 0.70 ขึ้นไป พบว่าค่าที่ได้คือ 0.875
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics
Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห์ค่า Independent Sample
t-test ค่ า ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระ
(Independent Variable) และสมการถดถอย ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รองเท้าวิ่ง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ฟิลลิป ค็อตเล่อร์ (Kotler, 1984) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นนาของโลก ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดหลัก 7Ps เป็นแนวคิดสาหรับการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสินค้าและบริการในด้านการตลาดโดย
พิจารณาจากปัจจัย 7 ประการ ในธุรกิจบริการจะใช้หลักของส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4P (วิกรานต์ มงคล
จันทร์, 2558) ซึ่งได้แก่
1. Products ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นได้ทั้งสินค้าและบริการ โดยเราอาจจะแบ่งตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็น
2 ชนิดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้กับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
2. Price ปัจจัยด้านราคา ในการกาหนดราคาให้เหมาะสมนั้นก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่สาคัญเพราะหากเรา
ใช้ กลยุทธ์ในการกาหนดราคาที่ผิดพลาดจะส่งผลไปยังอุปสงค์ ของลูกค้าได้
3. Promotion ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด หรือโปรโมชั่น เป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อจากลูกค้า
มากยิ่งขึ้น โดยการที่เราจะสร้างโปรโมชั่นใด ๆ ออกมาควรคานึงถึงผลที่จะตามมาและค่าใช้จ่าย ที่เสียไป นั้น
คุ้มค่าหรือไม่ด้วย
4. Place ปัจจัยด้านสถานที่ นั้นก็เป็นปัจจัยที่สาคัญไม่ใช่น้อยเพราะหากเราเลือกทาเล ไม่ดีจะส่งผลให้
ธุรกิจเราไม่สามารถขายได้ หากสามารถสามารถเลือ กที่ตั้งได้เหมาระสมกับธุรกิจเจาะลูกค้าได้ถูกที่ก็จะทาให้
ธุรกิจดาเนินไปได้อย่างคล่องตัว
ในธุรกิจบริการจะมีการเพิ่มอีก 2 ปัจจัยในการให้บริการ (อณัฐพล ขังเขตต์, 2553) คือ
5. Personalization ปั จจั ย ด้ า นการให้ บ ริการแบบเจาะจง การให้ บ ริการควรเน้ น การบริการที่ เป็ น
รายบุคคล การเก็บข้อมูลลูกค้า และอาจมีการสร้างความประทับใจในรูปแบบต่าง ๆ
6. Privacy ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ผู้ประกอบการจะต้องรักษาความลับของลูกค้า ไม่นา
ข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต
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โดยในวิจัยเรื่องนี้ จะนาเสนอปัจจัยทั้ง 6 ด้านเนื่ องจากการทาตลาดในด้านของการขายรองเท้ากีฬาที่นาเสนอมา
นั้น มีทั้งช่องทางการซื้อขายที่ร้านค้า และทางออนไลน์ จึงได้เพิ่มการพิจารณาในส่วนปัจจัยการให้บีการแบบ
เจาะจง และปัจจัยการรักษาความเป็นส่วนตัวร่วมพิจารณาด้วย
เนื่องจากในปัจจุบันนั้นมีการเลือกซื้อผ่านสื่อออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย ในส่วนของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดจากเดิมมีเพียงแค่ 4 ด้าน คือ 1.ผลิตภัณฑ์ 2.ราคา 3.ช่องทางจัดจาหน่าย 4. การส่งเสริมการตลาด
แต่ในเมื่อมีช่องทางการขายสินค้าแบบออนไลน์มากขึ้นจึงมีปัจจัยเพิ่มขึ้นอีก 2 ด้าน คือ 5.การให้บริการอย่าง
เจาะจง และ 6.การรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ เพื่อความมั่นใจในการเลือกซื้อกับร้านค้า
นั้นๆ อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยให้ร้านค้าสามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดรูปแบบสินค้าตามที่
ลูกค้าได้สนใจ จากการเลือกซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค จะทาให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคมได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ มากยิ่งขึ้น
ที่สาคัญจะช่วยในการพัฒนา
ตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ในตลาดปัจจุบันถือว่าผู้บริโภคเป็นใหญ่ และมีความสาคัญที่สุดของนักธุรกิจ
จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารการตลาด จะต้ อ งศึ ก ษากลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคให้ ล ะเอี ย ดถึ ง สาเหตุ ข องการซื้ อ การ
เปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจซื้อ ฯลฯ จะช่วยให้ผู้บริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผู้บริโภคของกิจการได้ถูกต้อง
ว่ า กลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคเหล่ า นั้ น ต้ อ งการอะไร มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ อย่ า งไร แรงจู ง ใจในการซื้ อ เกิ ด จากอะไร
แหล่ ง ข้อมู ล ที่ ผู้ บ ริโภคน ามาตั ด สิ น ใจซื้ อ คืออะไร รวมทั้ งกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อข้ อมู ล ต่ าง ๆ เหล่ า นี้ เป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด(ราช ศิริวัฒน์, 2560)
ปณิศา มีจินดา (2553:10) อธิบายว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลหรือกลุ่มในการจัดหา การเลือกสรร การซื้อ การใช้ และการจัดการภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์/บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล การซื้อ การใช้การประเมินผลในสินค้าหรือบริการ
จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคนี้ สามารถแยก ได้ดังนี้
1. มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ด้วยการเดินทางไปจับจ่ายหาซื้อและใช้สินค้าหรือบริการตาม
ความต้องการของบุคคล
2. พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ การพิสูจน์ความต้องการ การตรวจสอบ
การแสวงหาข่าวสาร การจับจ่าย และการพูดคุยเพื่อค้นหาคายืนยัน
3. บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริโภคคนสุดท้ายที่เป็นครอบครัวแม่บ้าน หรือซื้อไปเป็นของขวัญ
ให้บุคคลอื่น
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(Buying decision process) ผู้บริโภคจะผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ
1. การรับ รู้ปั ญ หา (Problem Recognition) หมายถึงผู้ บ ริโภคตระหนั กถึงความต้ องการและความ
จาเป็นในสินค้า นักการตลาดกระตุ้นความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจาหน่าย
หรือการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในสินค้า
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภครับรู้ปัญหา หมายถึงการเกิดความ
ต้องการขั้นที่หนึ่ง หลังจากนั้นเข้าสู่การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ งานของนักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการในขั้นนี้ก็คือ พยายามจัดข้อมูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการค้า และแหล่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพทั่วถึง
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3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) จากข้อมูลที่ได้ในขั้นที่สองนามาพิจารณา
เลือกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคือ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รูปร่าง รูปทรง การให้
ประเมินความสาคัญ สาหรับคุณสมบัติผลิตภัณ ฑ์ ได้แก่ เรื่องของราคาเหมาะสม คุณ ภาพและความน่าเชื่อถือ
เกี่ยวกับตราสินค้า นามาเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ หน้าที่ของนักการตลาดที่ในขั้นนี้คือ การสร้างความเหมาะสม
ในส่วนประสมด้านต่างๆ
4. การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Purchase Decision) การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น ใดอั น หนึ่ ง หลั ง จากมี ก าร
ประเมินผลทางการเลือกต่าง ๆ มาแล้วผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากที่สุด
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลังจาก
การซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความพอใจขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสินค้าตรงกับความต้องการจองผู้บริโภคหรือไม่ ถ้า
ผู้บริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาสที่จะซื้อซ้า ในทางตรงกันข้ามหากผู้บริโภคไม่พอใจก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่ซื้อซ้า
ค่อนข้างสูง
สรุปได้ว่าการตัดสินใจเป็นการพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่าง เพื่อไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด และเป็นประโยชน์มากที่สุดสาหรับการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อของ ขายของ การวางแผน
การเลือกต่างๆ สุดท้ายแล้วการตัดสินใจจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่การพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจ
ทั้งหมด
ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 198 คนคิดเป็นร้อยละ 51.4 มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 20-27 ปี จานวน
232 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีสถานภาพโสด จานวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 มีระดับการศึกษาอยู่ที่
ปริญญาตรี จานวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 73 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่มากกว่า 30,001 บาท มีจานวน 95
คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1
ตาราง 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ช่วงอายุ

สถานภาพ

ระดับการศึกษา

ชาย
หญิง
รวม
20 – 27 ปี
28 - 35 ปี
36 – 43 ปี
44 – 51 ปี
52 ปีขึ้นไป
รวม
โสด
สมรส
หมาย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
รวม
รวม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

จานวน
198
187
385
232
57
72
19
5
385
290
79
16
385
400
1
15

ร้อยละ
51.4
48.6
100
60.3
14.8
18.7
4.9
1.3
100
75.3
20.5
4.2
100
100
0.3
3.9
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ข้อมูลส่วนบุคคล

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน

อาชีพ

จานวน

ร้อยละ

ปวส. / ปวช.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
ต่ากว่า 10,000 บาท

9
1
281
78
385

2.3
0.3
73.0
20.3
100

60

15.6

10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท
รวม
นักเรียน / นักศึกษา
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
รับจ้างทั่วไป
อื่นๆ
รวม

73
72
41
44
95
385
47
114
139
44
30
11
385

19.0
18.7
10.6
11.4
24.7
100
12.2
29.6
36.1
11.4
7.8
2.9
100

พฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาประเภทรองเท้าวิ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 66.63 เลือกใช้ทั้ง 2 ช่องทาง คือ ช่อง
ทางการซื้อออนไลน์ และช่องทางร้านค้า รองลงมาร้อยละ 31 เลือกซื้อช่องทางร้านค้าเพียงช่องทางเดียว มีเพียง
ร้อยละ 6 ที่ซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้น การที่ผู้ ตอบแบบสอบถามได้เลือกใช้ช่องทางร้านค้ามากกว่า
ช่องทางออนไลน์ ให้เหตุผลว่าร้านค้ามีสินค้าให้ทดลอง และได้เห็นสินค้าจริง ส่วนช่องทางออนไลน์นั้น ส่วนใหญ่
ให้เหตุผลในเรื่องของการมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย, สามารถเลือกซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง และราคาต่ากว่า
ช่องทางร้านค้า อีกทั้งในหนึ่งปีส่วนใหญ่ซื้อรองเท้าวิ่งกันเพียงปีละ 1 คู่ ให้ความเห็นในด้านความเหมาะสมของ
ราคารองเท้าอยู่ที่ 2,000 – 3,000 บาท และซื้อรองเท้าวิ่งในช่วงเวลาโปรโมชั่นของสินค้า
จากการสอบถามเรื่องปัจจัยส่วยผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ า พบว่า ปัจจัย
ด้านราคาผลิตภัณฑ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 โดยมิติที่ได้รับความสาคัญมากที่สุด คือ สินค้ามีคุณภาพและได้
มาตรฐาน (4.78) รองลงมาคือ สินค้ามีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพช่วยป้องกันการบาดเจ็บ (4.76) และ สินค้ามีให้
เลือกหลากหลาย (4.72) ในส่วนของราคามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 โดยประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
คะแนนมากที่สุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 โดยมิติที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญระดับมากที่สุด คือ ขั้นตอนการสั่งซื้อทาได้สะดวกและ
รวดเร็ว (4.53) ด้านส่งเสริมการตลาดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มิติที่มีความสาคัญระดับมากที่สุด คือ สินค้ามี
การจัดโปรโมชั่นส่วนลดราคาสินค้า (4.54) ด้านการบริการอย่างเจาะจงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และ สุดท้าย
ด้านความเป็นส่วนตัวมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49
จากการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง ด้วยวิธีการทดสอบสถิติ t-test
และ One-way ANOVA พบว่า มีเพียงปัจจัยสถานภาพและอาชีพที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนการตัดสินใจ โดย
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อาชีพที่ค่อนข้างให้คะแนนการตัดสินใจมากกว่าอาชีพอื่นๆ คือ นักธุรกิจส่วนตัวและอาชีพค้าขาย และข้าราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสถานภาพโสดและสมรสให้คะแนนการตัดสินใจมากกว่าหม้ายและหย่าร้าง ปัจจัย
อื่นๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ให้ความคะแนนการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไม่แตกต่างกัน
กล่าวคือ เพศชายและหญิงมีการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันตัดสินใจไม่แตกต่างกัน และระดับ
การศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันมีคะแนนการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรของปัจจัยส่วนบุคคล และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ
ตัดสินใจซื้อรองท้าวิ่งจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยแยกการวิเคราะห์ t-test และ one-way ANOVA
ปัจจัย
Mean
t/F
Pvalue
เพศ
ชาย
4.41
-0.913
0.360
หญิง
4.45
อายุ
20 -27 ปี
4.42
0.986
0.415
28 – 35 ปี
4.48
36 – 43 ปี
4.44
44 – 51 ปี
4.46
52 ปีขึ้นไป
4.11
สถานภาพ โสด
4.44
4.549
0.011
สมรส
4.46
หม่าย / อย่าร้าง / แยกกันอยู่
4.12
ระดับ
ประถมศึกษา
4.55
1.554
0.172
การศึกษา มัธยมศึกษา
4.46
ปวช. / ปวส.
4.48
อนุปริญญา
4.00
ปริญญาตรี
4.40
สูงกว่าปริญญาตรี
4.54
ร า ย ไ ด้ ต่ากว่า 10,000 บาท
4.45
1.147
0.335
เฉ ลี่ ย ต่ อ 10,001 – 15,000 บาท
4.39
เดือน
15,001 – 20,000 บาท
4.45
20,001 – 25,000 บาท
4.37
25,001 – 30,000 บาท
4.36
มากกว่า 30,001 บาท
4.51
นักเรียน / นักศึกษา
4.33
2.587
0.026
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.49
พนักงานเอกชน
4.42
ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
4.53
รับจ้างทั่วไป
4.37
อื่นๆ
4.15
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จากการวิ เคราะห์ ส มการถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดทุกตัว ได้แก่ ปัจจัยราคา ปัจจัยช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ าน
การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง โดยปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลมากคือด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และด้านราคา ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.28 0.17 และ 0.15 ตามลาดับ เขียนสมการความสัมพันธ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ถึงค่า VIF พบว่าค่า VIF มี
ค่าอยู่ระหว่าง 1.44 - 2.47 เป็นไปตามเกณฑ์ของ Hair et al.(2009) ที่กาหนดให้ค่า VIF ที่ไม่เกิน 10 แสดงว่าตัว
แปรพยากรณ์ทุกตัวแปรไม่เกิดปัญหาความเป็นพหุสัมพันธ์ร่วมหรือภาวะร่วมเส้นตรงพหุ อีกทั้งค่า Adjusted Rsquared มีค่า 0.6762 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเขียนสมการได้ดังต่อไปนี้ ได้ดังต่อไปนี้
Y = 0.342 + 0.287 (X3) + 0.169 (X2) + 0.146 (X1) + 0.113 (X6) + 0.110 (X5) + 0.091 (X4)
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่งโดย ใช้สถิติวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

Number of Observation = 385; Prob > F = 0.0000; Adi R-square = 0.6762
อภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาประเภทรองเท้าวิ่ง สามารถสรุป
และอภิปรายผลในประเด็นที่เป็นข้อค้นพบหลักของการศึกษา ได้ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ มีเพียงกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 6 ที่ซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์
เพี ยงช่องทางเดียว และมี มากถึงร้อยละ 31 ที่ซื้อผ่านทางช่องทางร้านค้าเพี ยงช่องทางเดียว แสดงให้เห็น ถึง
พฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อรองเท้า ที่ยังให้ความสาคัญกับการใช้เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าตามจุดจาหน่ายต่างๆ ซึ่ง
สามารถที่จะได้เห็นสินค้าของจริง ทดลองสวมใส่ หรือได้รับคาแนะนาจากพนักงาน ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้ อีก
ทั้งเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วสามารถที่จะได้รับสินค้าได้ทันที ไม่จาเป็นต้องรอการจัดส่งเหมือนกับการซื้อออนไลน์ จึงมี
ผู้ที่ตระหนักถึงการบริการหน้าร้านค้าอย่างเดียวอยู่มากถึงร้อยละ 31 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้าวิ่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด พิจารณาจากสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็น
หลัก ในลาดับรองลงมาให้ความสาคัญกับด้านราคา พิจารณาจากราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ และ
ได้ให้ความสาคัญกับด้านการบริการอย่างเจาะจงน้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎาพร อรชุน (2557) ได้

201

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

ทาการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังในองค์ป ระกอบของผลิตภัณ ฑ์ที่ ส่งผลต่อการตั ดสินใจซื้อรองเท้ ากีฬ าของ
ผู้บริโภคในเขต อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โดยส่วนมากผู้บริโภคจะให้ความคาดหวังในเรื่อง
ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มากที่สุด เป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคคาดหวังมากที่สุด ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬ า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ อู่ยิ่ง และชิณ โสณ์ วิสิฐนิธิกิจ า (2562) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพ สาหรับคนวัย
กลางคน” ผลการวิจัย พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคั ญ
เกี่ยวกับคุณ ภาพสินค้า ความสวยงามของสถานที่ มีสินค้าให้ทดลองสวมใส่ ความเชื่อมั่น ของสินค้า สามารถ
แก้ปัญหาสุขภาพได้ และการบริการหลังการขาย ตามลาดับ ทาให้เห็นความสาคัญของผลิตภัณฑ์ ความสาคัญ
ของเทคโนโลยีการผลิตรองเท้า ซึ่งมีการให้ความสาคัญมากที่สุด
ในส่วนของการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้าวิ่ง โดยรวมอยู่ที่มากที่สุด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
กับ ด้ า นการประเมิ น ทางเลื อ กมากที่ สุ ด พิ จ ารณาจากร้า นค้า มี ความน่ า เชื่ อเป็ น หลั ก ในล าดั บ รองลงมาให้
ความสาคัญกับด้านความตระหนักถึงความต้องการ พิจารณาจากรองเท้าวิ่งที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย และได้
ให้ความสาคัญกับด้านการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด แตกต่างกับงานวิจัยของชีวนันท์ มูลสาร (2559) ได้ทาการศึกษา
เรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ ” ผลการวิจัยพบว่า พบว่า
ปัจจัยทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ในด้านการค้นหาข้อมูลมากที่ สุด
รองลงมาคือการรับรู้ถึงความต้องการ การ ตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกภายหลังการซื้อ และทัศนคติหลังซื้อตามลาดับ
3. การทดสอบสมมุติฐานทั้งสองข้อ คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง ซึ่งได้แบ่ง
ตามหัวข้อ คือ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ย และอาชีพ ผลปรากฎว่าอาชีพและสถานภาพ
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ One-way ANOVA ในการทดสอบพบว่า การตัดสินใจ
ซื้อสินค้า มีค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะพบว่าอาชีพและสถานภาพมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซือ้ รองเท้าวิ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชีวนันท์ มูลสาร (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาด
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ ” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวม มีสถานภาพ
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวุธ ลาภยืนยง
และวัชระ ยี่สุนเทศ (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “การตลาดเนื้อหาบนสื่อสังคมที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเท
าไนกี้ (NIKE)” ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวม มีปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกันนั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่
แตกต่างกัน ดังนั้นอาจจะพอสรุปได้ว่าในการดาเนินการเรื่องการตลอดต่อไป อาจจะต้องคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่
มีอาชีพที่แต่งต่างกัน และอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างก้นของแต่ละอาชีพ ที่
จะส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านอื่นๆตามลักษณะของผู้บริโภคต่อไปด้วย
และสมมุติฐานข้อที่ 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าวิ่ง ผลการวิจัย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ลาดับรองลงมาเป็นด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย, ด้านราคา, ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว, ด้านการให้บริการส่วนบุคคลและด้านการส่งเสริมการตลาด
เป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามตระหนักถึงความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทั้งหมด แต่ที่ได้ให้ความสาคัญมากเป็นจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคั ญ
กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎาพร อรชุน (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
“ความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขต อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โดยส่วนมากผู้บริโภคจะให้ ความคาดหวังในเรื่องขององค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด เป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคคาดหวังมากที่สุด ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ อู่ยิ่ง และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพ สาหรับคนวัยกลางคน” ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ เกี่ยวกับ คุณ ภาพสินค้า ความ
สวยงามของสถานที่ มีสินค้าให้ท ดลองสวมใส่ ความเชื่อมั่นของสินค้า สามารถแก้ปัญ หาสุขภาพได้ และการ
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บริการหลังการขาย ตามลาดับ ทาให้เห็นความสาคัญของผลิตภัณฑ์ ความสาคัญของเทคโนโลยีการผลิตรองเท้า
ซึ่งมีการให้ความสาคัญมากที่สุด ทาให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ต้องคานึงถึงปัจจัยดังกล่าวอย่างมาก
เช่น การมีสินค้าที่หลากหลายให้เลือกซื้อ มีคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า เลือกสินค้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในการ
นาเสนอขายสินค้า ตลอดจนมีการแนะนาสินค้าให้กับลูกค้า
ข้อเสนอแนะ
1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการอย่างเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
รองเท้ากีฬาประเภทรองเท้าวิ่ง ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รองเท้าประเภทรองเท้ากีฬา
สามารถที่จะนาข้อมูลในการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตได้ เช่น การนาผลิตภัณ ฑ์รองเท้ากีฬาที่ มี
ความทันสมัย และมีให้ลูกค้าสามารถเลือกได้หลากหลายแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดการเปรียบเทียบของรองเท้าทา
ให้เกิดความต้องการในการซื้อมากยิ่งขึ้น
1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านของผลิตภัณฑ์มีผลการคัดสินใจมากที่สุดตามผลการทดสอบ
ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จะคานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่นามาจัดจาหน่ายในร้านค้าของตนเองเป็นสาคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้
มีการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงคุณภาพของสินค้าให้ได้มีคุณภาพตรงตามาตรฐาน
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพืน้ ที่กลุ่ม A
Achievement Motivation in the workplace affecting Proactive Behavior
of Operational level Staffs of a Commercial bank in the A area
of Northern Thailand
มธุรส มีเกษ1* และชาตรี ปรีดาอนันทสุข2
1, 2*
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Mathuros Meegate1*and Chatree Preedaananthasuk2
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Faculty of Business, Economics and Communications Naresuan University
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาปัจจั ยด้านแรงจูงใจใฝ่สัม ฤทธิ์ และปัจจั ยส่วนบุ คคลที่ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A
ทาการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตั ว อย่าง ได้แก่ พนักงานระดั บ
ปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์จานวน 408 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สามารถทานายพฤติกรรมการทางานเชิงรุกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 2) พฤติกรรมการทางานเชิงรุก 3) ธนาคารพาณิชย์
Abstract
The Purposes of this study are to study Achievement Motivations and Biographical
factors which affect Proactive Behavior of Bank Officers at Operational Level of one Commercial
Bank in Northern Thailand Region Area A. This research used the whole Population as samplings
and collected data by questionnaires of 408 Operational Level Bank officers. Statistical tools
consist of Mean, Frequency, Percentage, Standard Deviation, One- Way ANOVA and Stepwise
Multiple Regression. The results were found that average of Achievement Motivation factors are
at the high level and can predict Proactive Behavior in Statistical Significantly at 0. 05 but
Biographical factors was found that it was not statistical significantly different.
Keywords: 1) Achievement Motivation 2) Proactive Behavior 3) Commercial Bank
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บทนา
ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และทางการเมืองนั้นมีการแข่งขันกันสูงมาก อีกทั้งยังเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่
จาเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันตลอดเวลา ศักยภาพขององค์กรส่วนใหญ่นั้นจึงต้องขึ้นอยู่กับการ
บริหารทรัพยากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสาคัญที่สุ ดในการบริหาร
ทรัพยากรภายในองค์กร เนื่องจากทรัพยากรบุคคลนั้นถือได้ว่า เป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กร
เป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยองค์กรจะต้องมีการสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรของตนในการทางานให้บรรลุผลสาเร็จ ซึ่งผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้ความสาคัญของ
การจู ง ใจที่ จ ะท าให้ บุ คลากรตั้ งใจและทุ่ ม เทกับการทางานอย่ างเต็ มที่ เพราะหากองค์กรให้ ความส าคัญกับ
แรงจู ง ใจแล้ ว องค์กรก็จ ะได้ บุ คลากรที่เก่ง และดี มี ความสามารถเข้ามาท างานในองค์กร และเพื่ อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร (บุญฤกษ์ บุญคง, 2559, หน้า 191-211) และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของโลกในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ท าให้ บุ ค ลากรในองค์ ก รจะต้ อ งพร้ อ มปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาตาม
สถานการณ์เพื่อความอยู่รอด ซึ่งจากเมื่อก่อนองค์กรดาเนินไปในลักษณะการตั้งรับ (Reactive) แต่ปัจจุบันไม่
สามารถทางานแบบเดิมได้ จาเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทางานใหม่เป็นการทางานแบบเชิงรุก (Proactive) ซึ่งการ
ทางานเชิงรุกนั้นก็คือ การทางานที่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียด รอบคอบ รู้จักและรับผิดชอบตนเอง มี
ความคิดและสติปัญญาในการแก้ปัญ หาเฉพาะหน้าได้ การทางานเชิงรุกจึงเป็นการทางานที่มีประสิ ท ธิ ภาพ
เนื่องจากมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบ และพร้อมตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว โดยผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้ทางานเชิงรุกมักจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
โดยประเมินจากในอดีตหรือการคาดการณ์ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ดี รู้จักองค์กร ซึ่งรวมไปถึง
วัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมองค์กร ธุรกิจและการบริหาร มีเทคนิคการทางานและมีบุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือ และ
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น การบริการแบบเชิงรุกเป็นสิ่งสาคัญที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ยิ่งหาก
มีการพัฒนาการทางานเชิงรุกของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ก็จะทาให้มีโอกาสได้เปรียบเชิงการแข่งขัน การทางาน
เชิงรุกในงานบริการ พนักงานจะมีพฤติกรรมการทางานเชิงรุกได้นั้นก็จะต้องมีปัจจัยต่างๆ ซึ่งก็คือมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ด้วย (ชนินญา เพลาวรรณ์ และ วิชุดา กิจธรธรรม, 2559 หน้า 313-323)
ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันกันสูงและจาเป็นต้องมีบุคลากรที่
ทางานเชิงรุก บทบาทสาคัญของธนาคารพาณิชย์ในฐานะสถาบันการเงินที่รับฝากเงินและปล่อยสินเชื่อที่มีวงเงิน
ปริมาณสูงกว่าสถาบันการเงิน ประเภทอื่นในประเทศไทย นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังขยายขอบเขต
ของธนาคารพาณิชย์ให้สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเปิดธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนพัฒนาตลาด
ทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ บริการประกั นวินาศภัยและประกันชีวิต จากการที่เศรษฐกิจเริ่มมีการขยายตัวช้า
และการเข้ามาของเทคโนโลยีนั้น ทาให้ธนาคารพาณิชย์ที่นอกจากจะมีการให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย
แล้ว ยังต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานแบบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ธนาคารพาณิชย์จึงจาเป็นที่
จะต้องมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ มีความเข้าใจและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะทา
ให้ธุรกิจธนาคารประสบความสาเร็จ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ มีความได้เปรียบทางธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงและเพื่อความอยู่รอด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตัวใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ซึ่งผลการศึกษาจะสามารถใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้บริหารและองค์กรในการที่จะพัฒนาศักยภาพในการทางาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A จานวน 10 จังหวัด ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร ตาก พะเยา แพร่ น่าน และลาปาง จานวน
ทั้งหมด 408 คน ประกอบไปด้วย พนักงานเคาน์เตอร์ พนั กงานด้านการตลาด และพนักงานด้านสินเชื่อ (สารวจ
จานวนพนักงานเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การทางานเชิงรุกของพนั กงานระดับปฏิบั ติการธนาคารพาณิชย์ แห่ง หนึ่งในเขตภาคเหนื อพื้นที่ กลุ่ม A และ
วิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Three Needs
Theory) ของ David McClelland 3 ด้าน ได้แก่ ความต้องการความสาเร็จ (Need for Achievement) ความ
ต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) และความต้องการอานาจ (Need for Power)
แนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีความต้องการ 3 อย่าง (Three Needs Theory) ของ เดวิด แมคคลีแลนด์ (David McClelland) ที่ได้
ถูกอธิบายไว้โดยสุพาณี สฤษฎ์วานิช (2552, หน้า161-163) ว่า ในสังคมที่เจริญแล้วหรือพัฒนาแล้ว คนโดยทั่วไป
เรียนรู้ที่จะมีความต้องการ (Learned Needs) ที่สาคัญ ซึ่งแมคคลีแลนด์ได้ศึกษาอยู่ 3 อย่าง คือ
1. ความต้องการที่จะประสบความสาเร็จ (Need for Achievement) คือ ความต้องการที่จะทางานให้
สาเร็จ ให้ดีกว่าคนอื่น ทางานได้ยอดเยี่ยมหรือทางานกับคนเก่ง สามารถบรรลุเป้าหมายที่ค่อนข้างยากและแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ทางานที่ท้าทายและพัฒนาวิธีการในการทางานให้ดีขึ้น เพื่อให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งบุคคลที่
มี ค วามต้ องการที่ จ ะประสบความส าเร็จ สู ง จะชอบท างานคนเดี ย วหรือท างานกับ คนเก่ง ชอบที่ จ ะกาหนด
เป้าหมายของตนเองให้เป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่ไม่ยากจนเกินไป และต้องการข้อมูลย้อนกลับที่เชื่อถือได้และทัน
ต่อเวลา ส่วนองค์กรที่มีพนักงานที่มีความต้องการที่จะประสบความสาเร็จสูงนั้น ก็จะต้องมีวิธีจูง ใจที่เน้นในงานที่
สร้างโอกาสให้ประสบความสาเร็จได้และต้องมีค่าตอบแทนสูง มิฉะนั้นจะไม่สามารถรักษาบุคคลประเภทนี้ไว้ได้
เพราะคนเหล่านี้มักจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและเป็นคนเก่ง (Talent)
2. ความต้ องการในอานาจ (Need for Power) ซึ่ ง จะครอบคลุ มถึง ความต้องการที่ จะมี อิทธิ พลที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้อื่นได้ สามารถควบคุมคนและงานได้ มีตาแหน่งและอานาจเหนือบุคคล
อื่น และสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ ซึ่งความต้องการในอานาจนี้จะแบ่ง ได้เป็น 2 ประเภทคือ ความต้องการ
ในอานาจเพื่อตนเอง โดยจะใช้อานาจเพื่อควบคุมและใช้ประโยชน์จากคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง และความ
ต้องการในอานาจเพื่อสังคม โดยจะใช้อานาจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวม
3. ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Need for Affiliation) เป็นความต้องการที่จะมีเพื่อนมีกลุ่ม
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่นชมของเพื่อนร่วมงาน มีสัมพันธภาพที่ดีและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และสามารถทางาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี
สุดารัตน์ ธีรธรรมธาดา (2558, หน้า 19) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความคาดหวังของ
บุคคลซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อน หรือแรงขับให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความมุ่งมั่น เพียร พยายามที่จะกระทาสิ่งหนึ่งสิ่ง
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ใดให้บรรลุเป้าหมาย หรือต้องการทาให้สิ่งที่ตนกระทาอยู่ประสบผลสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและสัมฤทธิ์ผลตาม
มาตรฐานความเป็นเลิศที่ตนเองตั้งไว้ และถ้างานที่บุคคลคาดหวังเอาไว้เกิดผลสาเร็ จก็จะทาให้บุคคลนั้นเกิด
กาลังใจ และจะมีความคาดหวังในการที่จะทาสิ่งนั้นๆให้ประสบความสาเร็จหรือให้ได้ผลดียิ่งขึ้นในครั้งต่อๆไป แต่
ถ้าสิ่งที่เขาทาไม่ประสบความสาเร็จบ่อยครั้งเข้า ก็จะทาให้บุคคลนั้นเกิดการตั้งความคาดหวังในการที่จะทางาน
นั้นๆลดลง จนบุคคลนั้นอาจจะกลายเป็นคนที่มีความท้อแท้ ไม่สู้ ไม่กล้าคิด หรือไม่กล้าหวังต่อสิ่งต่างๆ และถ้า
บุคลากรมีปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์
นั้ น มี ค วามสาคัญ และมี อิทธิ พลมากกับบุคลากรในการที่จะแสดงพฤติ กรรมต่ างๆออกมา ซึ่ ง จะมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป นั้นก็ขึ้นอยู่กับผลที่มาจากแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก ที่สามารถทาให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจในการที่จะกระทาสิ่งนั้นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่
จะทาให้แต่ละบุคคลกล้าคิด กล้าที่จะคาดหวัง และกล้าที่จะทาในสิ่งต่างๆที่ตนเองตั้งใจ หรือได้กระทาอยู่ ให้
ประสบผลสาเร็จที่ดีที่สุดตามเป้าหมายของตนที่ได้ตั้งเอาไว้อีกด้วย
และสุดารัตน์ ธีรธรรมธาดา (2557, หน้า 24) ยังกล่าวว่าคุณลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงควรมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 1.มีความคาดหวังสูง รู้จักวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง 2.เป็นคนชอบเสี่ยง
กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่คิดว่าตนเองสามารถทาได้ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 3.เป็นผู้ที่มีเอกลักษณ์
ของตนเอง ไม่ชอบลอกเลียนแบบผู้ใด 4.มีลักษณะนิสัยในการทางานดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน และ
ต่อสังคม 5.เป็นผู้ที่มีความมานะอดทน พยายามที่จะทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานของตนเอง โดยไม่
คิดแข่งขันกับผู้อื่นแต่เน้นที่จะแข่งขันกับตนเอง 6.เมื่อประสบกับปัญหาต่างๆ มักจะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้
ด้วยดี โดยไม่คิดจะหลีกหนีปัญหานั้นๆ แม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากก็ตาม 7.มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมต่างๆที่
ต้องการจะทาให้สาเร็จ กล่าวคือ มีความสุขกับการทางานนั่นเอง
ในอีกด้านหนึ่ง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ ความต้องการที่จะอยากชนะเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งบุคคล
ประเภทนี้มักจะคิดหาทางที่จะทางานให้ดี ขึ้น ต้องการให้งานสาเร็จ หาลู่ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน
อีกทั้งมีความมานะอุตสาหะ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ซึ่งเป็นลักษณะบุคคลที่องค์กรควรมีเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
ซึ่งการศึกษาของ David McClelland ที่ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคคลในประเทศต่างๆ พบว่า ประเทศที่มี
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนั้น ประชาชนในประเทศนั้นจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงกว่าประชาชนใน
ประเทศที่มีความก้าวหน้าช้า และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของประชาชนเหล่านั้น จะมีลักษณะที่ส่อให้เห็นถึงความ
พยายามขวนขวายต่ออุปสรรคต่างๆเพื่อให้ประสบความสาเร็จ
การทางานเชิงรุก (Proactive Behavior) นั้นเป็นการทางานที่มีการวางแผน เพื่อเตรียมรับกับปัญหาและ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสร้างโอกาสให้กับตัวเองโดยการบริหารเวลา สร้างทัศนคติที่ดีในการทางาน
และพัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร (สิรินภา นามพรหม ,2555)
Parker & Collins (2010, pp. 633-662) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการทางานเชิงรุกไว้ว่า เป็นการ
กระทาที่มีการวางแผนการทางานล่วงหน้าโดยอาศัยความละเอียดรอบคอบ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่คาดการณ์สิ่ง
ที่จะเกิดขึ้น สร้างสรรค์วิธีการทางานใหม่ๆ มี การสื่อสารความคิดเห็นที่ตนมีออกไปให้ผู้อื่น เพื่อให้งานสาเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การ ซึ่งองค์กรที่จะมีการทางานเชิงรุกที่ดีนั้นก็จะต้องมีบุคลากรที่มีพฤติกรรมการทางานเชิงรุ ก
ด้วย
ไซเบิร์ต และคณะ (Seibert et al., 2001, pp. 845-875) กล่าวว่า ลักษณะของบุคคลที่มีบุคลิกภาพเชิง
รุกนั้น จะพยายามหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง สามารถตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง มีความพยายาม มีความคิดสร้างสรรค์ พยายามที่จะค้นหาปัญหาพร้อมทั้งแก้ไขปัญหา ชอบหาโอกาส
ต่างๆเพื่อปรับปรุงตนเอง เช่น เรียนรู้ทั กษะใหม่ๆ หรือทักษะที่จาเป็น และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสาหรับการ
ทางานของตนเอง ในขณะที่แครนท์ (Crant, 2000, p. 439) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมเชิงรุก คือ การริเริ่มให้เกิด
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เป็นการให้เกิดการเปลี่ยนมากกว่าการปรับตัว

209

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

ชวาล แซ่ตั้ง (2558) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานสินเชื่อ
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า รายได้และ
สวัสดิการเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีผลคือ
ความต้องการความสาเร็จ
สมเกียรติ ล้อมทอง และดนัย ปัตตพงศ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่องการจูงใจเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคาร
มี พ ฤติ ก รรมเชิ ง รุ ก ประชากรได้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ธุ ร กิ จ สั ม พั น ธ์ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยแห่ ง หนึ่ ง ในเขตพื้ น ที่ ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 20 จั ง หวั ด โดยใช้ ป ระชากรทั้ ง หมดเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า โดยรวมพฤติ ก รรม
เชิงรุกของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และพบว่าแรงจูงใจ 3 อันดับแรกที่จะทาให้เจ้าหน้าที่
ธุรกิจสัมพันธ์ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีพฤติกรรมเชิงรุก
ได้แก่ 1) แรงจูงใจด้านบรรยากาศการทางานที่เอื้ออานวยและความสมดุลชีวิตของการทางาน 2) แรงจูงใจที่มา
จากมีเครื่องมือที่ทันสมัย และ 3) แรงจูงใจใฝ่ก้าวหน้าและผลตอบแทน และพฤติกรรมเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ธุรกิจ
สั ม พั น ธ์ ธนาคารพาณิ ชย์ ไทยแห่ งหนึ่ง ในเขตพื้ นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จั ง หวั ด ด้ า นที่ม ากที่สุด คื อ
พฤติกรรมเชิงรุกในด้านไม่ผลัดวันประกันพรุ่งและยอมรับในความผิดพลาด รองลงมาคือ พฤติกรรมเชิงรุกที่เป็น
การเรียนรู้และการปรับตัว และพฤติกรรมเชิงรุกในการรักษาและขยายฐานลูกค้า
ชนินญา เพลาวรรณ์ และวิชุดา กิจธรธรรม (2559) ได้ศึกษาเรื่องลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการบริการเชิงรุกของพนักงานดีแทค โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่บริการ
ลูกค้าสานักงานบริการลูกค้าดีแทค ทั่วประเทศจานวน 26 สาขา จานวน 300 คน พบว่า ลักษณะทางจิตที่
สามารถท านายพฤติกรรมการบริการเชิงรุกของพนักงานดี แทคในกลุ่ม รวมอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ ได้แก่
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการทางานบริการเชิงรุก ซึ่งมีอานาจทานายได้สูงสุดในกลุ่มเพศชาย ซึ่งเป็น
พนักงานขายเพศชายที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป และการสนับสนุนจากองค์กร มีปฏิสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางาน
บริการเชิงรุก ดังนั้นองค์กรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสาคัญในการสนับสนุนจากองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยอาจนาเอาตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI : Key Success Indicator) มาเป็นส่วนผลักดันให้
เกิดพฤติกรรมการทางานเชิงรุก
สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่า และณัฐวุฒิ อรินทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิท ยาลัยรัฐ โดยกลุ่มตัวอย่าง
คือ พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐจานวน 320 คน พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การทางาน ซึ่งผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ายิ่งพนักงานมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ยิ่งส่งผลให้พนักงานเกิดพฤติกรรม
การทางาน ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นลักษณะภายในที่ผลักดันให้บุคคลเกิดความเพียรพยายามที่จะ
ทางานให้สาเร็จ โดยพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีคุณภาพของงานสูงตามไปด้วย
ชาตรี เพชรรั ต น์ และพงศ์ ส กุ ล ธร โรจน์ วิ รุ ฬ ห์ (2563) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติ กรรมในการปฏิบัติ ง านของพนั กงานรักษาความปลอดภัยรับ อนุญ าต ในนิ คมอุ ต สาหกรรมลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร จานวน 611 คน สังกัดบริษัทที่ดาเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัยรับอนุญาติจานวน 56 บริษัท
ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบังจานวน 611 คน อยู่ในระดับมาก ซึ่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์รายด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการ
ความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก โดยพนักงานมีความต้องการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้ดีขึ้นและมี
ประสิทธิภาพเพื่อความสาเร็จตามที่ตั้ง เป้า หมายไว้ ในด้านความต้องการความผู กพัน อยู่ในระดับมาก โดย
พนักงานมีความต้องการให้มีการยอมรับ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคล
อื่นหรือสมาชิกในกลุ่ม และด้านความต้องการอานาจ อยู่ในระดับมาก โดยพนักงานต้องการอานาจเพื่อมีอิทธิพล
เหนื อผู้ อื่น ต้ องการเป็ น ผู้ น าในการตั ด สินใจ มี ความพอใจที่ จ ะอยู่ ในสถานการณ์ แข่ง ขัน และต้องการควา ม
ภาคภูมิใจ
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อรุโณทัย จันทวงษ์ และประสพชัย พสนนท์ (2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทย โดยประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทยจานวน 3,700 คน กาหนดขนาดตัวอย่างด้วยวิธี
Yamane ได้ 423 คน พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยค้าจุน และปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทย โดยปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลในด้านคุณภาพ
ของงานและปริมาณงานคือ ความมั่นคงในการทางาน การยอมรับนับถือ รายได้และสวัสดิการ ปัจจัยแรงจูงใจใน
ด้านเวลาและค่าใช้จ่าย คือ ความต้องการความสาเร็จ รายได้และสวัสดิการ ความสาเร็จในการทางานของบุคคล
ปัจจัยค้าจุนที่มีผลคือด้านรายได้และสวัสดิการ
ชโยดม หล่าแทนเมือง (2557) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
สังกัดหน่วยข่าวกรองทหาร กรุงเทพมหานคร จานวน 236 นาย ซึ่งพบว่าข้าราชการทหารสังกัดหน่วยข่าวกรอง
ทางทหารมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยที่อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ และชั้นยศที่ต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และแสดงให้เห็นว่า
ข้าราชการทหารรู้บทบาทหน้าที่และภารกิจของตนเอง มีความมุ่งมั่นพยายามและมีความรับผิดชอบสูง กล้าคิด
กล้าตัดสินใจ จึงทาให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูง
พัศรินทร์ ก่อเลิศวรพงศ์ อัมพรศรีประเสริฐสุข พรเพ็ญ ไตรพงศ์ และยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล (2559) ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต ซึ่งลงทะเบียนเรียนประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 360 คน พบว่า ระดับแรงจู งใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตในภาพรวมอยู่ในระดับดี ในด้านของ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ชั้นปี ภูมิลาเนาที่ต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่ต่างกัน
จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยได้นาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งมาสร้างกรอบแนวคิดในภาพ 1 เพื่อใช้
ทดสอบปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงรุกในการทางานของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือ พื้นที่กลุ่ม A
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการปฏิบัติงาน
- รายได้
- อายุงาน
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา

ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
- ความต้องการ ความสาเร็จ (Need for achievement)
- ความต้องการ ความผูกพัน (Need for affiliation)
- ความต้องการ การมีอานาจ (Need for power)

พฤติกรรมการทางานเชิงรุก
- มีความมุ่งมั่นให้งานสาเร็จ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีการวางแผน
- กล้าเผชิญปัญหาและพร้อมแก้ไข
- แสวงหาโอกาสในการพัฒนางาน
- มีความกระตือรือร้น
- มีการปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลง
- มีความพยายามไม่ย่อท้อต่อปัญหา
และอุปสรรค

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A
2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A ต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนา (Research & Development) ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร เป็น
การวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อ
ศึกษาถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A โดยใช้แบบสอบถามจากการรวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A จานวน 10 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาแพงเพชร ตาก
พะเยา แพร่ น่าน และลาปาง จานวนทั้งหมด 408 คน ประกอบไปด้วย พนักงานเคาน์เตอร์ พนักงานด้านการตลาด
และพนักงานสินเชื่อ (สารวจจานวนพนักงานเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563) โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ (google form) ที่ผู้วิจัยได้มีการเข้าพบกับผู้จัดการธนาคารสาขา หรือตัวแทนธนาคารสาขานั้นๆในการ
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ประสานงานขอความร่ว มมื อจากพนักงานระดั บปฏิบัติ การธนาคารสาขานั้นๆ โดยมี การชี้แจงเกี่ยวกับการ
ดาเนินการวิจัย พร้อมทั้งในแบบสอบถามออนไลน์มีการชี้แจงถึงวัตุประสงค์และการดาเนินการวิจัย และผู้วิจัยได้
ท าการส่ ง แบบสอบถามออนไลน์โ ดยใช้ลิ งค์แบบสอบถาม หรือคิว อาร์โ ค้ด ส่ ง ให้ กับ ผู้ จั ด การธนาคารหรือผู้
ประสานงานทีละสาขาตามจานวนพนักงานที่ได้จากการสารวจ จากการประสานงานขอข้อมูลจากผู้จัดการเขต
พื้นที่ธนาคาร ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานในแต่ละสาขาได้ตอบแบบสอบถามครบตามจานวนที่ได้
สารวจไว้หรือไม่ ซึ่งกรณีที่ไม่ยังไม่ครบจานวน ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือเพิ่มเติมจนครบจานวนของแต่ละสาขา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจั ยเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาถึง แรงจูง ใจใฝ่สัม ฤทธิ์ ในการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต
ภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยจะเป็นแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google
Form เพื่อความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นคาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการปฏิบัติงาน รายได้ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา โดยการเลือกคาตอบจากตัวเลือกที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 2 แบบวัดลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ อิงจากแนวคิดและทฤษฎีของแมคคลีแลนด์ (McClelland, 1961) ประกอบด้วยข้อคาถามที่วัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยกาหนดมาตรวัดระดับลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็น 5 ระดับ ตามแบบมาตรวัดประเมิน
ค่าแบบลิเคิร์ท (Likert scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินตนเอง การแปลผลโดยการรวมคะแนนจากแบบสอบถามทุกข้อ
ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามไปได้คะแนนสูง คือไปในเชิงบวก หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สูง ซึ่งมาตรวัดระดับ 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เห็นด้วยเล็กน้อย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง ตามลาดับ และแบ่งกลุ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในแต่ละระดับคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ปาน
กลาง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่า ด้วยวิธีหาความกว้างของอันตรภาคชั้น เพื่อจัดระยะห่างของช่วงชั้น และใช้สูตร
การหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550, หน้า 25)
ขั้นตอนที่ 3 แบบวัดลักษณะพฤติกรรมการทางานเชิงรุก โดยจะเป็นข้อคาถามที่วัดลักษณะพฤติกรรมการ
ทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A ที่หากผู้ตอบได้
คะแนนรวมอยู่ในระดับมาก หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีลักษณะบุคลิกภาพเชิงรุก (Proactive) สูง แต่หาก
คะแนนรวมที่ได้ต่า หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีลักษณะบุคลิกภาพเชิงรับ (Reactive) สูง หรือมีลักษณะ
บุคลิกภาพเชิงรุกน้อย กาหนดมาตรวัดระดับลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็น 5 ระดับ ตามแบบมาตรวัดประเมิน
ค่าแบบลิเคิร์ท (Likert scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินตนเอง ซึ่งมาตรวัดระดับ 5 ระดับเช่นเดียวกับแบบวัดลักษณะ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ขั้นตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A
นาแบบสอบถามดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทาการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content
Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา: IOC (Item Objective Congruence)
ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้ องรายข้อต้ องอยู่ในช่ วง 0.50 - 1.00 จากนั้นนาแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ไปทาการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถาม
โดยไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย และวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) แสดงข้อมูลตามตาราง 1 ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาข้อคาถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และพฤติกรรมการทางานเชิงรุก
แบบสอบถาม
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ด้านความต้องการความสาเร็จ
0.844
ด้านความต้องการความผูกพัน
0.683
ด้านความต้องการอานาจ
0.830
พฤติกรรมการทางานเชิงรุก
0.939
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อการจาแนกลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ปฏิบัติงาน รายได้ อายุงาน สถานภาพ ระดับการศึกษา และค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อจาแนกผลวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และลักษณะ
พฤติกรรมการทางานเชิงรุก
2. สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สาหรับวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่าง 2 ตัวแปรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ตามสมมติฐานของการศึกษานี้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ตา่ งกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่
กลุ่ม A ต่างกัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง ซึ่งเป็นกรณีตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัว และเพื่อการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นที่
จะสามารถทานายหรือพยากรณ์ตัวแปรตาม ซึ่งก็คือ ลักษณะพฤติกรรมการทางานเชิงรุกได้ ซึ่งทั้งตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม จะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variables) หรือมีระดับการวัดเป็น Interval หรือ
Ratio Scale เช่น อายุ รายได้ เป็นต้น และกรณีที่ตัวแปรอิสระบางตัวมีระดับการวัดเป็น Nominal หรือ Ordinal
Scale จะต้องแปลงข้อมูลให้มีค่าเป็น 0 หรือ 1 ก่อนถึงจะนาไปวิเคราะห์ได้ (สุทิน ชนะบุญ, 2560, หน้า 2-8)
ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 มีอายุ
30-39 ปี มีจานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 ปฏิบัติงานด้านการตลาด มีจานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ
50.5 รายได้ 20,001-30,000 บาท มีจานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 64 อายุงานมากกว่า 7 ปี จานวน 234 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.4 สถานภาพโสด มีจานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และระดับการศึกษาปริญญาตรี
มีจานวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4
ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานจาแนกรายด้านออกเป็น
3 ด้าน พบว่าในการศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A ซึ่งปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมี 3 ด้าน
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความสาเร็จ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความผูกพัน
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการมีอานาจ มีอิทธิพลในการทานายพฤติกรรมการทางานเชิงรุกอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความสาเร็จ โดยรวม
ในระดับมาก มีจานวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6 (𝑋̅ = 21.58,S.D. = 1.87) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความ
ต้องการความผูกพัน โดยรวมในระดับมาก มีจานวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 91.2 (𝑋̅ = 21.35, S.D. = 1.93)
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการอานาจโดยรวมในระดับมาก มีจานวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 (𝑋̅

214

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

= 21.00, S.D. = 2.55) ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ 1 คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของ
พนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่มA
การวิเคราะห์พฤติกรรมการทางานเชิงรุกจาแนกตามคุณลักษณะทางประชากรโดยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลี่ย พบว่า คุณลักษณะทางประชากร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ
ประเภทการปฏิบัติงาน รายได้ อายุการทางาน สถานภาพ และระดับการศึกษา มีพฤติกรรมการทางานเชิงรุกไม่
แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์จึงปฏิเสธสมมติ ฐานที่ 2 คือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A แตกต่างกัน ซึ่ง
แสดงข้อมูลตามตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการทางานเชิงรุกจาแนกตามคุณลักษณะทางประชากร
คุณลักษณะทาง
ประชากร
เพศ
อายุ
ประเภทการปฏิบัตงิ าน
รายได้
อายุการทางาน
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
Sig.* P < 0.05

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม

df

SS
1
3
2
4
4
2
1

0.774
156.345
33.237
157.416
128.756
82.611
13.558

MS

F

Sig.

0.774
52.115
16.619
39.354
32.189
41.306
13.558

0.027
1.855
0.587
1.398
1.140
1.464
0.479

0.869
0.137
0.557
0.234
0.337
0.232
0.489

เมื่อนาตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั้ง 3 ด้าน เข้าสู่การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression) โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั้ง 3 ตัว ได้แก่ ความต้องการ
ความสาเร็จ ความต้องการความผูกพัน และความต้องการการมีอานาจ มีอิทธิพลสามารถทานายพฤติกรรมการ
ท างานเชิง รุกได้ (p<0.05) โดยตั ว แปรแรงจูง ใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทั้ง 3 ตั ว มี อานาจพยากรณ์ y ได้ ร้อยละ 48.3 ซึ่ ง
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ในด้ า นความต้ องการการมี อานาจ มี ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ การท านายเท่ า กับ 0.352 แสดงว่ า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการการมีอานาจสามารถทานายพฤติกรรมการทางานเชิงรุกได้ร้อยละ 35.2
เมื่อเพิ่มตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความสาเร็จเข้าไปวิเคราะห์ในขั้นที่ 2 จะมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ทานายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญอีก 0.114 แสดงว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความสาเร็จมีส่วน
สาคัญในการใช้ทานายพฤติกรรมการทางานเชิงรุกได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญอีกร้อยละ 11.4 และเมื่อเพิ่มตัวแปร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความผูกพันเข้าไปวิเคราะห์ในขั้นที่ 3 จะมีค่าสัมประสิทธิ์การทานาย
เพิ่ ม ขึ้น 0.017 แสดงว่ า แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ในด้ านความต้องการความผู กพัน มี ส่ว นสาคัญในการใช้ทานาย
พฤติกรรมการทางานเชิงรุกได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญอีกร้อยละ 1.7 นั่นคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการ
การมีอานาจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความสาเร็จและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความ
ผูกพัน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A ได้ร้อยละ 48.3 และสามารถสร้างสมการทานายพฤติกรรมการทางานเชิงรุกในรูป
คะแนนดิบ ได้ดังนี้
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จากสมการ Y = b0 + b1x1 + b2x2 + … + bkxk + e
โดยที่ y คือ ค่าของตัวแปรตาม
xi คือ ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
k คือ จานวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย
b0 คือ ค่าคงที่ (constant) ของสมการถดถอย
bi คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ xi
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
ทาให้ได้สมการดังนี้
Y = 22.275 + 0.895X1 + 0.872X2+ 0.415X3
โดยที Y = พฤติกรรมการทางานเชิงรุก
X1 = ความต้องการความมีอานาจ
X2 = ความต้องการความสาเร็จ
X3 = ความต้องการความผูกพัน
จากสมการแสดงว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการการมีอานาจ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การทางานเชิงรุก โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยเท่ากับ 0.895 หมายความ
ว่า เมื่อตัวแปรอิส ระอื่นคงที่ คะแนนแรงจูงใจใฝ่สัม ฤทธิ์ในด้านความต้องการการมี อานาจเพิ่ม ขึ้น 1 หน่วย
คะแนนพฤติกรรมการทางานเชิงรุกจะเพิ่มขึ้น 0.895 หน่วย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความสาเร็จ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุก โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยเท่ากับ 0.872 หมายความว่า เมื่อตัวแปรอิสระอื่น
คงที่ คะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความสาเร็จเพิ่มขึ้น 1 หน่วย คะแนนพฤติกรรมการทางาน
เชิงรุกจะเพิ่มขึ้น 0.872 หน่วย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความผูกพัน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุก โดย
มีความสัมพันธ์เชิงบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยเท่ากับ 0.415 หมายความว่า เมื่อตัวแปรอิสระอื่น
คงที่ คะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้านความต้องการความผูกพันเพิ่ม ขึ้น 1 หน่วย คะแนนพฤติกรรมการทางาน
เชิงรุกจะเพิ่มขึ้น 0.415 หน่วย ดังแสดงข้อมูลตามตาราง
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการทางานเชิงรุกพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือ
พื้นที่กลุ่ม A
ตัวแปร
R square
b
Beta
t
p
ความต้องการการมีอานาจ
0.352
0.895
0.430
10.887
<0.001*
ความต้องการความสาเร็จ
0.466
0.872
0.307
7.492
<0.001*
ความต้องการความผูกพัน
0.483
0.415
0.151
3.665
<0.001*
Constant (a) = 22.275 R square = 0.483
Adjusted R square = 0.479
F = 125.765
p = <0.005
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีจานวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 มีอายุ 30-39 ปี มีจานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 ปฏิบัติงานด้าน
การตลาด มีจานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รายได้ 20,001-30,000 บาท มีจานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ
64 อายุงานมากกว่า 7 ปี จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 สถานภาพโสด มีจานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ
58.3 และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจานวน 336 คนคิดเป็นร้อยละ 82.4 สรุปผลการศึกษาได้ว่าแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสามารถใช้ทานายพฤติกรรมการทางานเชิงรุกได้ และผลการศึกษาด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมเกียรติ ล้อม
ทองและดนัย ปัตตพงศ์ (2561) ที่พบว่า พฤติกรรมเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับชนินญา เพลาวรรณ์ และวิชุดา กิจธรธรรม (2559) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ
เจตคติในการปฏิบัติงานเชิงรุกสามารถทานายพฤติกรรมเชิงรุกของพนักงานบริษัทดีแทคได้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ และสอดคล้องกับ อรุโณทัย จันทวงษ์ และประสพชัย พสนนท์ (2561) ที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
สาธิต เชื้ออยู่นาน ยุทธนา ไชยจูกุล สุนทร คล้ายอ่า และณัฐวุฒิ อรินทร์ (2560) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางาน ซึ่งผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ายิ่งพนักงานมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ยิ่งส่งผลให้
พนักงานเกิดพฤติกรรมการทางาน ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นลักษณะภายในที่ผลักดันให้บุคคลเกิดความ
เพียรพยายามที่จะทางานให้สาเร็จ โดยพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีคุณภาพของงานสูงตามไปด้วย
และในด้านของคุณลักษณะทางประชากรในการศึกษานี้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการปฏิบัติงาน รายได้ อายุ
งาน สถานภาพ ระดับการศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกับพัศรินทร์ ก่อเลิศวรพงศ์ อัมพร ศรีประเสริฐสุข พรเพ็ญ ไตรพงศ์ และยุทธพงษ์ ลีลา
กิจไพศาล (2559) และงานวิจัยของชโยดม หล่าแทนเมือง (2557) ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยในด้านที่มากที่สุด คือ ด้านความ
ต้องการอานาจ ความต้องการความสาเร็จ และความต้องการความผูกพันตามลาดับ ซึ่งความต้องการมีอานาจ
ของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์นั้น จะสามารถตัดสินใจในการทางาน การให้บริการลูกค้าใน
ธนาคาร หรือการออกไปหาลูกค้าภายนอก สร้างความพึงพอใจสูงสุดในการบริการให้ลูกค้าได้ และยัง สามารถ
สร้างความสาเร็จที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ โดยอานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของการนามาซึ่งการได้เปรียบเชิงการแข่งขันและธุรกิจการบริการก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ซึ่งผล
การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ชวาล แซ่ ตั้ ง (2558) ที่ พ บว่ า แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ท าให้ เ กิ ด งานที่ มี
ประสิทธิภาพคือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความต้องการความสาเร็จ และยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี เพชร
รัตน์ และพงศ์สกุลธร โรจน์วิรุฬห์ (2563) พบว่าระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาต ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการ
ความสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก โดยพนักงานมีความต้องการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นและมี
ประสิทธิภาพเพื่อความสาเร็จตามที่ตั้ง เป้า หมายไว้ ในด้านความต้องการความผู กพัน อยู่ในระดับมาก โดย
พนักงานมีความต้องการให้มีการยอมรับ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการมีความสัมพันธภาพที่ดี ต่ อบ
บุคคลอื่นหรือสมาชิกในกลุ่ม และด้านความต้องการอานาจ อยู่ในระดับมาก โดยพนักงานต้องการอานาจเพื่อมี
อิทธิพลเหนือผู้อื่น ต้องการเป็นผู้นาในการตัดสินใจ มีความพอใจที่จะอยู่ในสถานการณ์แข่งขันและต้องการความ
ภาคภูมิใจ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชโยดม หล่าแทนเมือง (2557) พบว่าข้าราชการทหารสังกัดหน่วยข่าว
กรองทางทหารมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง และยังสอดคล้องกับ อรุโณทัย
จันทวงษ์ และประสพชัย พสนนท์ (2561) ที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีกสิน ค้า
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ปลอดอากรของไทยนั้นมีความต้องการความสาเร็จระดับมากที่จะช่วยส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการทางานเชิงรุก
ระดับมาก
การแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่เกิดจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีมากขึ้น ซึ่งการทางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์นั้นส่วนใหญ่จะเน้นการออกตลาดหาลูกค้าที่ต้องอาศัยพฤติกรรมการทางานแบบ
เชิงรุก จากเดิมที่ลูกค้าจะต้องเป็นฝ่ายมาหาพนักงานธนาคาร แต่ปัจจุบันพนักงานธนาคารจะต้องเป็นฝ่ายออกไป
หาลูกค้า โดยที่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั้ง 3 ด้าน โดยเฉพาะในด้านความต้องการอานาจนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่พนักงาน
ธนาคารจะต้องการอานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ในสถานการณ์เฉพาะ
หน้า เพื่อให้เป็นการได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทางานที่ทันต่อเวลาและทันต่อสถานการณ์ก็จะส่งผลให้
องค์กรประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์ในการทางาน ของการวิจัยในครั้งนี้
ที่มากที่สุด คือ ความต้องการอานาจ ซึ่งพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่ปฏิบัติในงานในทุกประเภทงานส่วนใหญ่
จะต้องมีการหาลูกค้า เพื่ อให้บ ริการในผลิตภัณฑ์ธนาคารต่างๆ โดยแข่งขันกับเทคโนโลยีและคู่แข่ง ธนาคาร
พาณิชย์ด้วยกัน ซึ่งในการจะออกตลาดหาลูกค้านั้น จะต้องอาศัยการทางานเชิงรุกในการที่จะตัดสินใจในการ
ท างานได้ด้ว ยตนเองเมื่ อดาเนินการหาลูกค้า ดั ง นั้ น ผู้ บ ริหารหรือผู้จัดการธนาคารนั้นควรให้ อานาจในการ
ตัดสินใจเบื้องต้นให้กับพนักงานตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติงานราบรื่นและเพื่อประโยชน์ของสาขาและองค์กร
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในการให้บริการและส่งผลไปยังการได้เปรียบเชิงการแข่งขันในธุรกิจธนาคาร
ในส่วนของพฤติกรรมเชิงรุกของพนักงานจากการศึกษาในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการปรับตัวของ
พนักงานธนาคารที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและแทรกแซงในการดาเนินธุรกิจธนาคารมากขึ้น ทาให้เกิดการ
แข่งขันมากขึ้น องค์กรหรือธุรกิจธนาคารจะอยู่รอดได้จาเป็นจะต้องมีพนักงานที่มีพฤติกรรมการทางานแบบเชิง
รุก อีกทั้งในการบริหารจัดการองค์กรภายในที่มีการแบ่งงานตามความเหมาะสมกับจานวนคน ไม่เยอะหรือน้อย
จนเกินไป พนักงานก็จะมีเวลาและอยากที่จะคิดหาแนวทางการหาลูกค้าหรือการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้นแบบเชิงรุก
ได้ผลสาเร็จตามเป้าหมายหรือมากกว่าเป้าหมายขององค์กรอีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์สามารถนาข้อมูล พฤติกรรมกรรมการทางานเชิงรุก มาปรับใช้เป็นแนวทาง
กระตุ้นเพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทางานและตระหนักในหน้าที่และความสาคัญในการอยู่รอด
ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์จากสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงและจากการแทรกแซงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการท างานเชิ ง รุ ก ของพนั ก งานธนาคาร
เพื่อเป็นการหาแนวทางให้มีการทางานเชิงรุก ไม่ถูกแทรกแซงจากเทคโนโลยีมากนัก และสามารถนาพฤติกรรม
การทางานเชิงรุกมาใช้เป็นตัวชี้วัดของผลสาเร็จขององค์กรได้
2. ควรศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์ในภาคอื่น ๆหรือเขตอื่นๆของประเทศไทย เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานธนาคารที่มี
ปัจจัยในเรื่องของภาคหรือเขตของธนาคารต่างกัน
3. ควรศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์อื่นๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในแต่ละธนาคาร
4. ควรศึกษาในเรื่องของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของ
พนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์และเปรียบเทียบในระยะเวลาที่มากขึ้น
5. ควรศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงรุกของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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คุณภาพในการให้บริการทีม่ ีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
Service Quality Affecting Customers’ Loyalty of the Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives (BAAC) in Phichit Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณ ภาพในการให้บ ริการที่ มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้
บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่าง คือ
ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคาร 15 สาขา จานวน 400 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมการถดถอยแบบ
พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพในการให้บริการของธนาคารและความจงรักภักดีของลูกค้ามีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก และคุณภาพในการให้บริการ ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ การให้
ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ความเข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ และความเป็นรูปธรรมของบริการ มีผลต่อ
ความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัด
พิจิตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู่ ร้อยละ 59.50 โดยด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (β =
0.287) มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ในเขตจังหวัดพิจิตรมากที่สุด
คาสาคัญ: 1) คุณภาพในการให้บริการ 2) ความจงรักภักดี 3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Abstract
This research aimed to study the service quality affecting the customers’ loyalty of the
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ( BAAC) in Phichit Province. The sample size
was 400 customers from 15 branches of the bank. This research is a quantitative research by
using questionnaires. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation
and multiple regression analysis. The results found that the bank's service quality and customer
loyalty were a high level of feedback. The result of hypothesis testing found that the service
quality consisting of Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy and Tangibles affected
customers’ loyalty of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ( BAAC) in Phichit
Province with statistically significant level of 0.05 at 59.50 percent. Tangibles (β = 0.287) had
the greatest effect on customers’ loyalty of the Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC) in Phichit Province.
Keywords: 1) Service Quality 2) Loyalty 3) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
(BAAC)
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บทนา (Introduction)
ธุ รกิจ ธนาคาร เป็ น ธุ รกิจ ที่ เน้ นการบริการเป็ นหลั ก พนั กงานต้ องท าหน้ าที่ในการดู แล ให้ คาปรึกษา
นาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์จากการส่งมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ และ
ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า โดยมีการให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ทั้งการให้บริการธนาคาร
อัตโนมัติแก่ประชาชน และการบริการผ่านเคาน์เตอร์ เช่น การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ ตลอดจนบริการรับชาระ
ค่าสาธารณูปโภค การบริการที่หลากหลายเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จาเป็นในชีวิตประจาวันหลายๆ ด้าน เพื่อช่วยเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้อง ตรงเวลา ความปลอดภัย ลดขั้นตอนและระยะเวลา ในการติดต่อธุรกรรม
ทางการเงินด้วยตัวเอง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559)
จากผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้
บริการธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) มากที่สุด รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยกลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะว่าต้องการให้ธนาคารพาณิชย์ มีการปรับปรุง
ในเรื่องการพัฒนาการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การพัฒนาการให้บริการ
ทางการเงินแบบออนไลน์ เพิ่มจานวนตู้อัตโนมัติ เพิ่มจานวนสาขา และเพิ่มการให้บริการทางการเงินแบบครบ
วงจร (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2562) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า การใช้บริการธนาคารของลูกค้า
จะมีความแตกต่างกัน เพราะความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคลนั้น มีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากขึ้น
ธนาคารหลายธนาคารเริ่มมีการแข่งขันกัน โดยพัฒนาองค์กรในลักษณะที่เน้นลูกค้าเป็นสาคัญ และมีเป้าหมายไป
ที่กลุ่มลูกค้าเดียวกัน (ณัฐพล ชวนสมสุข , 2553) ด้วยเหตุนี้ แต่ละธนาคารจึงเริ่มมียุทธศาสตร์การปรับตัวเพื่อ
ความอยู่ ร อดของธนาคาร ซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้ น คื อ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ ใ ห้
ความส าคัญ กับ การสร้า งความโดดเด่ น ทางด้ า นคุณ ภาพในการบริการ ซึ่ ง นั บ เป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ที่ ส ร้า งความ
ได้เปรียบที่ยั่งยืนและยังเป็นการสร้างความแตกต่างในการแข่งขันของธุรกิจธนาคาร
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) จั ด ตั้ ง ขึ้น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มี วัตถุประสงค์ 1) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้
พัฒนาความรู้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร 2) ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม 3) ดาเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้
ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน หรือ
ชุมชน รวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ หรือเพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิ ต และ 4) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิ น แก่
สหกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินงานภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร, 2562)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร มีจานวน 15 สาขา เปิด
ให้บริการด้านการรับฝาก-ถอน ด้านสินเชื่อ และด้านอื่นๆ ของธนาคาร ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ธนาคารได้มีโครงการปล่อยสินเชื่อ ฉุกเฉินสาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19
ให้แก่เกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี 28 เมษายน 2563 ส่งผลให้มีจานวนผู้เข้าใช้บริการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้า
เดิมในแต่ละสาขาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 350 คน ต่อวัน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2563) ดังนั้น
ธนาคารจึงต้องตระหนักและหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
หากบริการและสิ่งต่างๆ ไม่เป็นที่น่าสนใจหรือไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
ทางการตลาด อัตรากาไร รวมถึงการดารงอยู่ของธนาคารในอนาคต ดังนั้น การตื่นตัวและปรับ ปรุงบริการของ
ธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันสู้กับคู่แข่งได้จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะ
รักษาลูกค้าเดิมให้ยัง คงตัดสิน ใจใช้บริการกับธนาคารอยู่ และเพิ่มลูกค้าใหม่ให้ตั ดสิน ใจเข้า มาใช้บ ริการกับ
ธนาคาร
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เนื่องจากงานบริการคือหัวใจสาคัญในการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ เพื่อครองใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ให้เกิดความเชื่อมั่นและจงรักภักดีต่อธนาคาร การสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้านั้นถือเป็นเป้าหมายอันสาคัญที่
ทุกธนาคารต้องการ หากการบริการของธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้ย่อมสร้างความ
จงรักภักดี อย่างไรก็ตามการสร้างความจงรักภักดีในยุคปัจจุบันที่ความต้องการของลูกค้า หลากหลายมากขึ้น
ท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจที่สูงมาก ย่อมทาได้ไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากจนไม่สามารถทาได้ (เด่นนภา มุ่งสูงเนิน ,
2557) ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพในการบริการ จึงถือเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้สามารถยืนหยัดสู้กับคู่แข่งได้ และ
สร้างความจงรักภักดีของลูกค้า เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่อยู่ในใจของผู้รับบริการ (เพ็ญภิษา สถิตธีรานนท์,
2555) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพในการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการ
ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธนาคาร และเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคาร
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพในการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขต
จังหวัดพิจิตร
2. เพื่อศึกษาความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
3. เพื่อศึกษาคุณภาพในการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
คุณภาพการบริการ เป็นมโนทัศน์และปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการ โดยทาการเปรียบเทียบ
ระหว่างการบริการที่คาดหวังกับการบริการที่รับรู้ได้จริงจากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการหรืออาจสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง
จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่
ได้รับและก่อให้เกิดความภักดีกับสินค้าหรือบริการตลอดไป
เครื่องมือในการวัดคุณภาพบริการของ Parasuraman, et al. (1990) ได้กาหนดเกณฑ์ เพื่อใช้วัดคุณภาพ
บริการเรียกว่า “SERVQUAL” โดยแบ่งได้เป็น 5 ปัจจัย ดังนี้
1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง การบริการที่แสดงให้ผู้รับบริการเกิดรับรู้ถึง
คุณภาพการบริการได้อย่างทันที ลักษณะของสิ่งที่ใช้เพื่ออานวยความสะดวกสามารถสัมผัสจับต้องได้ มีลักษณะ
ทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น การใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเช่นนี้ช่วยให้องค์กรสื่อถึงคุณภาพที่เป็นนามธรรมได้ชัดเจน
ขึ้น ความมีตัวตนใช้ในการประกาศระดับคุณภาพที่องค์กรนาเสนอและใช้สื่อสารกับผู้รับบริการได้โดยไม่ต้องชี้แจง
เป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษร
2) ความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง กระบวนการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง
แม่ น ย าและครบถ้ว น ไม่ มี ข้อผิ ด พลาด ตั้ ง แต่ ขั้น ตอนแรกจนถึง ขั้น ตอนสุ ด ท้ า ยของการให้ บ ริการ และเป็ น
ความสามารถในการให้บริการที่ผู้รับบริการพึ่งพาอาศัยได้ ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกาหนดคุณภาพที่สาคัญ เนื่องจาก
ลูกค้าต้องการบริการจากผู้ให้บริการที่รักษาสัญญา โดยเฉพาะสัญญาเกี่ ยวกับคุณลักษณะของการบริการหลัก
กิจการบริการต้องทาให้เกิดความน่าเชื่อถือในการบริการหลักที่ลูกค้าต้องการ
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3) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) หมายถึง ความตั้งใจและความพร้อมของพนักงานใน
การให้บริการได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ พนักงานมีความยินดีในการให้บริการ สามารถแก้ไขปัญหา
อย่ า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ ความสะดวก เน้ น ถึ ง ความสนใจ รวมถึ ง ความยื ด หยุ่ น และ
ความสามารถในการปรับบริการให้เข้ากับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละรายที่แตกต่างกัน
4) การให้ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการให้บริการของผู้รับบริการที่
เกิดจากความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการที่สามารถปฏิบัติงานการบริการได้ดีมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการมี
ความรู้ความเข้าใจทั้งในเรื่องความรู้และทักษะที่จาเป็นในการบริการ (Competence) มีความสุภาพและความ
เป็นมิตร (Courtesy) มีความซื่อสัตย์ และสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้ (Credibility) และความมั่นคง
ปลอดภัย (Security)
5) การเข้าใจและการรับรู้ความต้องการของผู้ รับบริการ (Empathy) หมายถึง การให้ความห่วงใยและ
สนใจในตัวผู้รับบริการเป็นรายบุคคล ความเอาใจใส่ประกอบด้วยลักษณะของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความรู้สึก
เป็นกันเองที่จะเข้าใกล้ชิดและความพยายามที่เข้าใจความต้องการของผู้อื่น ความเอาใจใส่จะช่วยสร้างแนวทางใน
การพัฒนาบริการให้ดีขึ้น เรื่อย ๆ จนถึงเยี่ยมยอดซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้รับบริการและเพิ่มกาไรให้แก่
องค์กร
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรัก ภักดี
ศิมาภรณ์ สิทธิชัย และสิญาธร ขุนอ่อน (2558) กล่าวว่า ตัวชี้วัดระดับความจงรักภักดีของลูกค้าควร
ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ทั้งนี้การวัดระดับความภักดีของลูกค้า
(Customer’s Loyalty) มี 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ด้านพฤติกรรมและทัศนคติ โดยเพิ่มประเด็นย่อยตามเวลาและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1) ด้านพฤติกรรมของลูกค้า เป็นการพิจารณาถึงการกระทาของลูกค้าที่ได้จากการซื้อซ้าเป็นประจา
สม่าเสมอ การบอกปากต่อปากแบบดั้งเดิม การบอกต่อผ่านอินเตอร์เนต และการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ดั ง นั้ น กลยุ ท ธ์ ใ นการรั ก ษาลู ก ค้ า ที่ มี ค วามภั ก ดี ก็ คื อ การรั ก ษาลู ก ค้ า เดิ ม ไว้ ซึ่ ง จะ เป็ น ตั ว เสริ ม แรงให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ทางความรู้สึกระหว่างลูกค้าและผู้ค้า นอกจากนี้ ลูกค้าที่มีความภักดีต่อตราสินค้าอยู่แล้วก็จะยังคงมี
พฤติกรรมการซื้อซ้าต่อไป
2) ด้านทัศนคติของลูกค้า เป็นการวัดอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าว่ามีความผูกพัน หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
สินค้า โดยพิจารณาได้จากความตั้งใจซื้อ ความอ่อนไหวต่อราคา การเป็นทางเลือกแรก และความชอบ ทัศนคติ
เป็นส่วนสาคัญที่จะก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า โดยหากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ก็จะนาไปสู่
พฤติกรรมการซื้อนั่นเอง
ทั้งนี้ตัวชี้วัดระดับความจงรักภักดีไม่ได้เน้นเฉพาะพฤติกรรมด้านใดด้านหนึ่ง แต่นาพฤติกรรมด้านทัศนคติ
เข้ามาเป็นปัจจัยร่วมในการศึกษาด้วย ในปัจจุบันนักวิจัยทางการตลาดนิยมใช้มิติทั้งสองด้านรวมกันเพื่อเป็น
ตัวชี้วัดความภักดีให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชยพล บุญบารุง (2563) ได้ทาการศึกษาคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบิน
สันสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการให้ระดับคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน และพบว่าลูกค้าสินเชื่อธุรกิจให้ความพึงพอใจในการให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน
จังหวัดสระบุรี มากกว่า ลูกค้าสินเชื่อบุคคล เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้า ที่สินเชื่อแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อ ของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ และคณะ (2562) ได้ทาการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลคุณภาพการบริการที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึง
พอใจของลูกค้าธนาคารอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับมาก สาหรับผลวิเคราะห์คุณภาพการบริ
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การที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจแสดงให้ เห็นว่า คุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการมี
อิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคารอิสลามมากที่สุด ตามมาด้วย ด้าน
การเอาใจใส่ ด้ า นการปฏิบั ติ ต ามหลั กการอิ ส ลาม ด้ า นความเชื่ อมั่ น และด้ า นลั กษณะทางกายภาพในการ
ให้บริการ ตามลาดับ
พัทธนันท์ ศรีทองคา (2560) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่ อความภักดีของลู กค้าผู้มาใช้ บ ริ การ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของลูกค้า ส่วนตัวแปรการรับรู้คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความภักดี
ของลูกค้าเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือรองลงมาคือ ปัจจัยด้านการตอบสนอง ปัจจัย
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และปัจจัยด้านการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดรุณี วัชนะ (2560) ได้ทาการศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดี
ของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับภาพลักษณ์ของธนาคารออม
สินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก ระดับคุณภาพบริการของธนาคารออมสินในเขตจังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า
ด้านความไว้วางใจด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านความใส่ใจลูกค้า ตามลาดับ ระดับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ
และด้านการซื้อซ้า ตามลาดับ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการของ ธนาคารออมสินกับความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
หนึ่งฤทัย ไชยวงษ์ (2559) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย
สาขาวัฒนานคร ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย สาขาวัฒนานคร ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ด้านประเภทบัญชีมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาวัฒนานคร ส่วนปัจจัยคุณภาพบริการ ทางด้านความเป็นรูปธรรม
ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง และการดูแลเอาใจใส่ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย
สาขาวัฒนานคร
กีรติ บันดาลสิน (2558) ได้ทาการศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการ
ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาสานักราชดาเนิน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยลูกค้ามีการรับรู้ด้านการให้ความมั่นใจและความไว้วางใจแก่ลูกค้ามากที่สุด 2) ระดับความ
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้ามีความจงรักภักดีในการใช้บริการในด้านทัศนคติมาก
ที่สุด 3) การรับรู้คุณภาพบริการทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับความจงรักภักดีในการใช้
บริการโดยรวม โดยความใส่ใจลูกค้ามีความสัมพันธ์มากที่สุด 4) การรับรู้คุณภาพบริการด้านความใส่ใจลูกค้า
ความเป็ น รู ป ธรรมของการบริ ก าร และการตอบสนองลู ก ค้ า ส่ ง ผลต่ อ ความจงรั ก ภั ก ดี ใ นการใช้ บ ริ ก าร
ด้านพฤติกรรม ด้านทัศนคติ และความจงรักภักดีในการใช้บริการโดยรวมในทิศทางบวกที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ลัดดาวัลย์ โยธาภิรมย์ (2556) ได้ทาการศึกษาคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาตราด ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาตราด ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ได้ แก่ ด้ า นรับ ประกัน / ความมั่ น ใจ ด้ า นรูป ลั กษณ์ ด้ า นการ
ตอบสนองลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า และด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ การทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการมาใช้บริการต่างกัน มี ผลต่อคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาตราด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กรอบแนวคิดทางการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
คุณภาพในการให้บริการ
1. ความเชื่อถือไว้วางใจ
2. การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
3. การให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ
4. ความเข้าใจและรับรูค้ วามต้องการ
ผู้ใช้บริการ
5. ความเป็นรูปธรรมของบริการ

ตัวแปรตาม

ความจงรักภักดีในการใช้บริการ
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า
2. ด้านทัศนคติของลูกค้า

วิธีดาเนินการ (Methods)
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการสารวจด้วยแบบสอบถาม เพื่อศึกษาคุณภาพในการ
ให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร 15 สาขา จานวน 96,000 คน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,
2563)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร จานวน 15 สาขา ซึ่งทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรโดยใช้วิธีการคานวณสูตรของ Taro Yamane (1973, p.73) กาหนดความเชื่อมั่น 95% ที่ระดับความมี
นัยสาคัญ 0.05 ขนาดความคลาดเคลื่อน +/- 5% ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึกษา อาชี พ รายได้
ระยะเวลาเป็นลูกค้า ประเภทบริการ ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตรจานวน 5 ด้าน เป็นคาถามแบบให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว (Close
Ended Question)
ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร จานวน 2 ด้าน เป็นคาถามแบบให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
(Close Ended Question)
การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ านวน 30 คน แล้ ว น าข้อมู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ เ พื่ อ หาค่า ความเชื่ อมั่ น ของ
แบบสอบถามก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมจริง และได้ทาการหาความเชื่อมั่นหลังเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
400 คน โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach,
1990) แสดงค่าความเชื่อมั่น ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแต่ละตัวแปร
คาถาม
ความเชื่อถือไว้วางใจ
การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
การให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ
ความเข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ
ความเป็นรูปธรรมของบริการ
ความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้า

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาความเชื่อมั่น
(n = 400)
0.829
0.825
0.882
0.752
0.873
0.834

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์
ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาสาหรับการอธิบายผลการศึกษา
ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้
ระยะเวลาเป็นลูกค้า ประเภทบริการ ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ
1.2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการของธนาคาร จานวน 5 ด้าน และความ
จงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
จานวน 2 ด้าน สถิติที่ใช้ คือ ค่ าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์เพื่อใช้ในการแปลผลแบ่งเป็น 5
ระดับ ดังนี้ (Best, 1983)
4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานในการศึกษา ทดสอบโดยใช้การ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สมมติฐานทางการวิจัย
คุณภาพในการให้บริการ ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ การให้ความมั่นใจแก่
ผู้ใช้บริการ ความเข้าใจและรับรู้ความต้ องการผู้ ใช้บริการ และความเป็นรูปธรรมของบริการ มีผลต่อความ
จงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษา (Results)
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.5
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ อายุ 41 - 50 ปี
คิดเป็นร้อยละ 28.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.2 ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ใช้
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บริการธนาคารประเภทฝาก / ถอน / โอนเงินมาแล้ว 1 – 5 ปี โดยในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ลูกค้าจะใช้
บริการน้อยกว่า 5 ครั้ง ในช่วงเวลา 8.30 - 10.00 น.
2. คุณภาพในการให้บริการ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัด
พิจิตร อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในหัวข้อ พนักงานมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็น
ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.40, S.D. = .686)
ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริก าร ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในหัวข้อ พนักงานมีความกระตือรือร้นและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.35, S.D. = .743)
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในหัวข้อ ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและเหมาะสม เป็นอันดับ
แรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.33, S.D. = .726)
ด้านความเข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในหัวข้อ พนักงานให้ความสาคัญกับผู้ใช้บริการทุกระดับที่
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.30, S.D. = .699)
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในหัวข้อ พนักงานมีการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เป็นอันดับแรก โดยมี
ความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.45, S.D. = .666)
3. ความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใน
เขตจังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า
ด้านพฤติกรรมของลูกค้า ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ ในหั วข้อ แนะนาบุคคลรอบข้างให้มาใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.27,
S.D. = .687)
ด้านทัศนคติของลูกค้า ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในหัวข้อ ความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (  = 4.35,
S.D. = .724)
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้บริการ ประกอบไป
ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ การให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ความ
เข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ และความเป็นรูปธรรมของบริการ กับความจงรักภักดีในการใช้บริการ
ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร ณ ระดับความเชื่อมั่นที่
95% พบว่า คุณภาพในการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 5 ด้าน คือ
ความเชื่อถือไว้วางใจ (X1) การตอบสนองต่อผู้ใช้ บริการ (X2) การให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ (X3) ความเข้าใจ
และรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ (X4) และความเป็นรูปธรรมของบริการ (X5) โดยทั้ง 5 ด้านนี้มีผลต่อความ
จงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
ร้อยละ 59.50 แสดงดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
Coefficients
Unstandardized Standardize
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
β
Model
1 (Constant)
.902
.140
ความเชื่อถือไว้วางใจ (X1)
.141
.046
.159
การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ (X2)
.114
.040
.143
การให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ
.130
.046
.159
(X3)
ความเข้าใจและรับรู้ความต้องการ
.133
.038
.158
ผู้ใช้บริการ (X4)
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (X5)
.256
.044
.287
R = .771,

R2

= .595, Adjust

R2

t

Sig.

6.443
3.075
2.876
2.805

.000
.002*
.004*
.005*

3.527

.000*

5.801

.000*

= .590 * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง 2 พบว่า คุณภาพในการให้บริการ ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
การให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ความเข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ มีผล
ต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขต
จังหวัดพิจิตร (Y) มี 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ (X1) ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ (X2)
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ (X3) ด้านความเข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ (X4) ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ (X5) ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = (0.159)X1 + (0.143)X2 + (0.159)X3 + (0.158)X4 + (0.287)X5
โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในตาราง 2 พบว่า คุณภาพในการให้บริการ
ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ การให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ความเข้าใจและรับรู้
ความต้องการผู้ใช้บริการ และความเป็นรูปธรรมของบริการ มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร สามารถนามาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้
Y = 0.902 + (0.141)X1 + (0.114)X2 + (0.130)X3 + (0.133)X4 + (0.256)X5
จากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว คุณภาพในการให้บริการ ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่ อ
ผู้ใช้บริการ การให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ความเข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ ความเป็นรูปธรรมของ
บริการ มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ในเขตจังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนอภิปรายได้ดังนี้
คุณภาพในการให้บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ (X1) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อความจงรักภักดีใน
การใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร เพิ่มขึ้น
0.159 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
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คุ ณ ภาพในการให้ บ ริการ ด้ า นการตอบสนองต่ อผู้ ใช้ บ ริการ (X2) เพิ่ ม ขึ้น 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลต่ อความ
จงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
เพิ่มขึ้น 0.143 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
คุณภาพในการให้บริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ (X3) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลต่อความ
จงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
เพิ่มขึ้น 0.159 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
คุณภาพในการให้บริการ ด้านความเข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ (X4) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผล
ต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัด
พิจิตร เพิ่มขึ้น 0.158 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
คุ ณ ภาพในการให้ บริการ ด้ า นความเป็นรูปธรรมของบริการ (X5) เพิ่ ม ขึ้น 1 หน่ ว ย จะมี ผ ลต่ อความ
จงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
เพิ่มขึ้น 0.287 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
จากการศึกษาคุณภาพในการให้บริการที่มี ผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร สามารถสรุปประเด็นสาคัญและนามาอภิปรายผล
ดังนี้
คุณภาพในการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพในการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ในเขตจังหวัดพิจิตร มีระดับความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจ การให้ความ
มั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ และความเข้ าใจและรับรู้ความ
ต้องการผู้ใช้บริการ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทางธนาคารได้มีช่องทางในให้บริการที่หลากหลาย และพัฒนา
ด้านการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเมื่อลูกค้าเลือกใช้บริการจากทางธนาคารแล้วแสดงว่าลูกค้า
รับรู้ถึงคุณภาพบริการ มีความเชื่อถือไว้ว างใจ และมั่นใจในบริการของธนาคารในระดับหนึ่งที่สามารถทาให้
ตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัคจิรา บานเพียร (2555) ที่พบว่า คุณภาพการให้บริการ
ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาประตูน้าพระอินทร์ และสาขานวนคร ภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมี
ความคิดเห็น ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้สูงสุด และด้านสิ่งที่สัมผัสได้ต่าสุด ส่วนสาขานวนครในภาพรวมอยู่
ในระดับสูงที่สุด โดยมีความคิดเห็น ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้สูงสุด และด้านสิ่งที่สัมผัสได้ต่าสุด และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรัญภัทร ศรีสุธรรม (2554) ที่ทาการศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ พบว่าคุณภาพของการให้บริการของธนาคารอยู่ในระดับดีทุกด้าน
ได้แก่ ความเชื่อถือ การเข้าถึงจิตใจ ความมั่นใจ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ลักษณะภายนอก ตามลาดับ
ความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ในเขต
จังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษาพบว่ า ความจงรักภักดี ในการใช้ บ ริการของลู กค้า ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร มีระดับความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทัศนคติของ
ลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาบริการ การวางกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ทางธนาคารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ทาให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการบอก
ต่อมากขึ้น และยังคงใช้บริการกับธนาคารต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดรุณี วัชนะ (2560) ที่พบว่า
ระดับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ แก่ ด้านพฤติกรรมการ
บอกต่อ และด้านการซื้อซ้า ตามลาดับ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กีรติ บันดาลสิน (2558) ที่ พบว่า
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ระดับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้ามีความจงรักภักดีในการใช้บริการในด้าน
ทัศนคติมากที่สุด
สมมติฐานของการวิจัย คุณภาพในการให้บริการ ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
การให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ความเข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ และความเป็นรูปธรรมของบริการ
มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขต
จังหวัดพิจิตร
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพในการให้บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ได้แก่ พนักงานให้บริการได้ถูกต้อง
ตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรก พนักงานให้บริการได้ตามที่สัญญาภายในเวลาที่กาหนด เอกสาร
แบบฟอร์มมีความชัดเจน สั้นกระชับ พนักงานมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้
บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารได้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาระบบการดาเนินงานให้บริการตามความ
ต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะ เป็นเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการของพนักงานอย่างสม่าเสมอไม่
หยุดนิ่ง มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าของธนาคาร ลูกค้าจึงสามารถรับรู้ได้ถึงความ
เชื่อถือ ไว้วางใจในการให้บริการที่ดีของคุณภาพบริการของธนาคารที่มีต่อลู กค้าที่มาใช้บริการ สอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ Parasuraman et al. (1990) ที่ ก ล่ า วว่ า ความน่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ ไว้ ว างใจได้ (Reliability) เป็ น
กระบวนการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง แม่นยาและครบถ้วน ไม่มีข้อผิดพลาด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึง
ขั้นตอนสุดท้ายของการให้บริการ และเป็นความสามารถในการให้บริการที่ผู้รับบริการพึ่งพาอาศัยได้ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ ศรีทองคา (2560) ที่พบว่า ตัวแปรการรับรู้คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพล
ต่อความภักดีของลูกค้าที่มากที่สุด คือ ด้านความน่าเชื่อถือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพร พันโน (2555) ที่พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้านความเชื่อถือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สาขาในการให้บริการมากที่ สุด รองลงมา คือ การให้ข้อมูลในการให้บริการตามความ
ต้องการแก่ลูกค้า
คุณภาพในการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ ได้แก่ พนักงานมีความกระตือรือร้น และ
สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ธนาคารมีการจัดระบบคิวให้แก่ผู้มาใช้บริการ พนักงานมีความเอาใจใส่ต่ อ
ปั ญ หา และแก้ไ ขปั ญ หาอย่ า งรวดเร็ว และพนั กงานมี จ านวนเพี ย งพอ ส าหรับ การให้ บ ริการ มี ผ ลต่ อความ
จงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธนาคารได้ให้สาคัญกับการบริการมาเป็นลาดับแรก โดยมองว่าลูกค้ าสาคัญที่สุดและได้เน้นย้า
ให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการอยู่เสมอ ซึ่งหากลูกค้ารับรู้ว่าบริการของทางธนาคาร
มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการและทาให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น ก็จะทาให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีขึ้นและ
เกิดการบอกต่อไปยังคนรู้จัก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ และคณะ (2562) ที่พบว่า คุณภาพ
การบริการ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ มีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการของธนาคารอิสลามมากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพร พันโน (2555) ที่พบว่า ความพึ ง
พอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ด้านการตอบสนอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ธนาคารมีระบบการให้บริการรวดเร็ว รองลงมา คือ การจัดลาดับ
ก่อนหลังการให้บริการ
คุ ณ ภาพในการให้ บ ริการ ด้ า นการให้ ความมั่ นใจแก่ผู้ใช้ บริการ ได้ แก่พ นั กงานมี ความรู้ ทั กษะ และ
ความสามารถในการให้บริการ พนักงานสามารถอธิบายระเบียบ/ขั้นตอนการให้บริการได้อย่างชัดเจน พนักงานใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและเหมาะสม มีผลต่อ
ความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัด
พิจิตร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ ลูกค้าสามารถสัมผัสได้เป็นลาดับแรกตั้งแต่เข้า
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มาในธนาคาร การจะพิจารณาว่าธนาคารมีคุณ ภาพในการให้ ความมั่น ใจแก่ผู้ ใช้บริการมากน้อยเพี ยงใดนั้ น
พนักงานผู้ให้บริการย่อมมีความสาคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
ให้บริการ พนักงานสามารถอธิบายระเบียบ/ขั้นตอนการให้บริการได้อย่างชัดเจน เพื่อทาให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสระ เปรมบุญ (2562) ที่พบว่า
ด้านที่มีระดับการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทยมากที่สุด คือ ด้านความมั่นใจที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการธนาคารกสิกรไทย ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ ศรีทองคา (2560) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ
โดยลู กค้ า มี การรับ รู้ในระดั บ มากทุ กข้อ การที่ พ นั กงานมี ความรู้ในงานที่ ให้ บ ริการ และพนั กงานให้ บ ริการ
มาตรฐานเดียวกัน ลูกค้าให้ความสนใจมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ พนั กงานให้คาแนะนาช่วยเหลือในทุก
ขั้นตอนได้อย่างชัดเจน
คุณภาพในการให้บริการ ด้านความเข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ ได้แก่ พนักงานให้ความสาคัญ
กับผู้ใช้บริการทุกระดับที่เสมอภาค และเท่าเทียมกันพนักงานมีการติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการเมื่อพนักงาน
ให้บริการเสร็จสิ้น พนักงานรับฟังความต้องการและปัญหาของลูกค้าด้วยความสนใจ ธนาคารมีกล่องรับความ
คิดเห็น หรือรับแบบการประเมินการบริการ มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธนาคารดาเนินงานโดยมี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสม คานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีการให้บริการในทุก
ระดับ ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย ที่สามารถสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและไว้วางใจแก่ลูกค้าได้อย่าง
กว้างขวาง สอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman et al. (1990) ที่กล่าวว่า การเข้าใจและการรับรู้ความ
ต้องการของผู้รับบริการ (Empathy) เป็นการให้ความห่วงใยและสนใจในตัวผู้รับบริการเป็นรายบุคคล ความเอา
ใจใส่ประกอบด้วยลักษณะของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความรู้สึกเป็นกันเองที่จะเข้าใกล้ชิดและความพยายามที่
เข้าใจความต้องการของผู้อื่น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรติ บันดาลสิน (2558) ที่พบว่า การรับรู้คุณภาพ
บริการ ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการ ด้านพฤติกรรม ด้านทัศนคติ และความจงรักภักดีในการใช้
บริการโดยรวมในทิศทางบวกที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ ศรีทองคา
(2560) ที่พบว่า ปัจจัยด้านความเข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ ลูกค้ามีการรับรู้ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้
พนักงานเต็มใจสอบถามความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง พนักงานให้ความสนใจลูกค้าเป็นการส่วนตัว เป็น
อันดับ 2 และพนักงานพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้า เป็นอันดับสุดท้าย
คุณภาพในการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ได้แก่ ทาเลที่ตั้งของธนาคารสะดวกต่อการมา
ใช้บริการ ธนาคารจัดที่นั่งรอเพียงพอสาหรับผู้มาใช้บริการธนาคารจัดให้มีพื้นที่สาหรับการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
อย่างเพียงพอ บริเวณภายในธนาคารมีแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศที่เพียงพอ พนักงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการอย่างเต็มใจ และพนักงานมีการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของ
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวั ดพิจิตร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธนาคารมี
สาขาและช่องทางในการให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุม รวมถึงตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม สะดวกสบายใน
การเข้าใช้บริการ หากลูกค้าต้องการใช้บริการที่แห่งใดก็สามารถไปได้ทุกแห่ง ประกอบกับมีการจัดสรรพื้นที่
ภายในที่เพียงพอ ไม่แออัด และไม่คับแคบในแต่ละสาขา ทาให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย จึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย ไชยวงษ์ (2559) ที่พบว่า
ปัจจัยคุณภาพบริการ ทางด้านความเป็นรูปธรรม มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย
สาขาวัฒนานคร ทั้งนี้ความภักดีจากลูกค้าเป็นเป้าหมายอันสาคัญที่ธุรกิจต้องการ หากการบริการของธุรกิจ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ย่อมสร้างความจงรักภักดี และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยพล บุญบารุง (2563) ที่ พบว่า ลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพใน
การให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน จังหวัดสระบุรี ในระดับมาก คือ ธนาคารมีสถานที่ตั้ง
สะดวกเหมาะสม และที่จอดรถเพียงพอกับลูกค้าที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรีพร
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จันทมิฬ (2559) ที่พบว่า คุณภาพในการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดโรงเกลือ อาเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับดี ได้แก่ บรรยากาศภายในมีความ
สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ รองลงมาคือ มีสถานที่ตั้งของธนาคารสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ แล ะมี
ความสะดวกสบายของที่นั่งรอรับบริการของผู้มาใช้บริการอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลงานวิจัยไปใช้
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้ประกอบการธนาคารสามารถนาผลการศึกษานี้ไปใช้ได้ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพในการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ในเขตจังหวัดพิจิตร มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเชื่อถือไว้วางใจ การให้ความมั่นใจ
แก่ผู้ใช้บริการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ การตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ และความเข้าใจและรับรู้ความต้องการ
ผู้ใช้บริการ ตามลาดับ ดังนั้น ผู้ประกอบการธนาคารควรให้ความสาคัญในเรื่องการเพิ่มช่องทางในให้บริการที่
หลากหลาย และพัฒนาด้านการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและจงรักภักดีต่อ
ธนาคาร ยากที่จะเปลี่ยนใจไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่น
ความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขต
จังหวัดพิจิตร มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ทัศนคติของลูกค้า และ พฤติกรรมของลูกค้า
ตามลาดับ ดังนั้น ผู้ประกอบการธนาคารควรมีการพัฒนาบริการ การวางกลยุทธ์ทางการตลาดของทางธนาคาร
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ทาให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการบอกต่อมากขึ้น
และยังคงใช้บริการกับธนาคารต่อไป
คุณภาพในการให้บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร ดังนั้น ผู้ประกอบการธนาคารควรมี
นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบการดาเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยา รวมถึงรักษาภาพลักษณ์ของธนาคารให้มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นและ
สร้างความมั่นใจในกับลูกค้า รวมถึงสร้างความจงรักภักดีที่มีต่อธนาคารให้มั่นคง และยาวนาน
คุณภาพในการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของ
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิ จิตร ดังนั้น ผู้ประกอบการธนาคาร
ควรสร้างจิตสานึกของพนักงานให้มีจิตบริการเต็มใจให้ความช่วยเหลือลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาในทันทีทันใด และ
ให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง
คุณภาพในการให้บริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของ
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร ดังนั้น ผู้ประกอบการธนาคาร
ควรให้ความสาคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพนักงาน ฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของธนาคารและการปฏิบัติหรือวางตัว ตลอดจนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
คุณภาพในการให้บริการ ด้านความเข้าใจและรับรู้ความต้องการผู้ใช้บริการ มีผลต่อความจงรักภักดีในการ
ใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้ า ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจั ง หวั ด พิ จิ ต ร ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการธนาคารควรกาหนดแนวปฏิบัติและแนวทางในการให้บริการของพนักงานโดยการให้บริการลูกค้า
ทุกระดับที่เสมอภาค และเท่าเทียมกัน และมีการประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพในการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีผลต่อ
ความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัด
พิจิตร ดังนั้น ผู้ประกอบการธนาคารควรให้ความสาคัญกับสถานที่ที่อานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
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โดยการจัดพื้นที่ภายในธนาคารที่เพียงพอกับลูกค้า ไม่แออัด และไม่คับแคบ รวมถึงทาเลที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ
ข้อจากัดในการทาวิจัย
ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยฉบับนี้เก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่ งไม่สามารถใช้อ้างอิงแนวคิดของคน
โดยทั่วไปในประเทศไทยได้ ดังนั้นผลของการศึกษาในครั้งนี้จึงใช้เพียงการอ้างอิงแนวความคิดของคนในพื้นที่ที่
ทาการศึกษาวิจัยเท่านั้น
ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง
เพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันให้เกิดประโยชน์ ต่อการศึกษาต่อไป ในเรื่อง
คุณภาพในการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งไม่ ได้มีการศึกษาแบบเชิงลึกดังเช่นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่จะ
สอบถามถึง คุณ ภาพในการให้ บ ริการที่ เจาะลึกรายละเอี ย ดกว่ า นี้ ดั ง นั้ น การท าวิ จั ย ครั้งต่ อไป จึ ง ควรมี การ
สัมภาษณ์กับผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้ทราบคุณภาพในการใช้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีใน
การใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร
2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นๆ โดยขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังพื้นที่ต่างๆ พื้นที่ใกล้เคียง หรือ
จังหวัดอื่นๆ เพื่อกระจายกลุ่มตัวอย่าง เพื่อที่จะได้ทราบถึงผลการศึกษาว่าแต่ละพื้นที่มีความเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการยอมรับเทคโนโลยีของลูกค้าธนาคาร เช่น การมีแอพพลิเคชั่นสาหรับ
ธุ รกรรมทางดิจิ ตัล หรือเครื่องมื อทางการตลาดอื่ นๆ ของธนาคาร ที่ มี ผ ลต่ อการใช้บริการของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจธนาคารหลายแห่งได้มีการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี
การบริการ อันทันสมัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในการทาธุรกรรมการเงิน ซึ่งการพัฒนาจะทาให้เกิดการรับรู้
และจดจาได้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ได้
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จานวน 400 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ เชิง อนุมาน Chi-square และ F–test ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
บริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ ที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการ คือ ประเภทของอาหารที่
บริโภค, ความถี่ในการบริโภคอาหาร, ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง และสถานที่จัดส่งอาหาร
คาสาคัญ: 1) พฤติกรรมการบริโภค 2) คุณภาพบริการ 3) ฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชั่น
Abstract
The purpose of this research were to study the demographic characteristics and consumer
behavior of people who use online food delivery applications to determine the effects of service
quality. This data were collected by questionnaire on 400 people. Using descriptive statistics, and
inferential statistics as Chi- square, F- test. According to hypothesis testing revealed that the
demographic factors had a relationship with the customer behavior with a 0.05 level of statistical
significance. and the consumer behavior of people who use online food delivery applications
affecting service quality such as types of food consumed, frequency of food consumption, average
cost of food per meal, and food delivery destination.
Keywords: 1) Consumer Behavior 2) Service Quality 3) Food Delivery Application
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บทนา (Introduction)
ปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้หลายสิ่งรอบๆ ตัวมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเป็น
อย่างมาก โดยเทคโนโลยี ได้เข้ามีบทบาทสาคัญ เนื่องจากมีส่วนช่วยเสริมในปัจจัยพื้นฐานของการดารงชีวิต
ประจาวัน ทาให้การใช้ชีวิตได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นามาซึ่งการ
เปลี่ ย นแปลงในหลายๆธุ รกิจ ที่ จาเป็ น ต้องหั นมาให้ ความส าคัญ และความสนใจเกี่ย วกับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด
การพัฒนาเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นสัง่ อาหาร (Food Delivery Application) เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งพบว่าในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานี้ ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อธุรกิจร้านอาหาร การขยายตัว
ของธุ รกิจ การจั ด ส่ ง อาหารไปยั ง แหล่ง ที่ พัก (Food Delivery) เฉลี่ ย ต่ อปี ในปี 2557-2561 อยู่ ที่ ร้อยละ 11
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้ม ในการใช้บริการเดลิ เวอรี่
เพิ่มขึ้นในทุกๆปี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลทาให้รูปแบบการให้บริการ
รับส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น
ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยผลสารวจชี้ให้เห็นว่า
ร้อยละ 88 ของกลุ่มตัวอย่าง เคยสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น รวมถึงร้อยละ 63 ยังคิดว่าแอปพลิเคชั่นมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของตัวเอง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) ทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของ
แอปพลิเคชั่น Food delivery คือรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างชัดเจน แนวโน้มการทาอาหาร
ในครัวเรือนเริ่มลดน้อยลง รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพอากาศที่ร้อน ข้อจากัดด้านเวลาที่ลดลง ปัญหาด้าน
การจราจรที่หนาแน่นของคนเมือง รวมถึงความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารที่บ้าน ส่งผลให้อาหารเดลิ
เวอรี่จึงกลายเป็นทางเลือกแรกๆ ของผู้บริโภคที่มักจะใช้บริการ ดังจะเห็นได้จากรายงานการสารวจพฤติกรรม
ผู้ใช้บริการส่งอาหารของ McKinsey & Company ที่พบว่า การสั่งอาหารไปส่งที่บ้านสูงถึงร้อยละ 84.0 ที่เหลื อ
อีกร้อยละ 16.0 ส่งไปที่ทางาน และสัดส่วนผู้ใช้บริการถึงร้อยละ 77.0 ที่กลับมาใช้งานซ้าอีก แสดงให้เห็นว่าการ
ให้บริการส่งอาหารเดลิเวอรี่นี้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง (ศูนย์อัจฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหารสถาบันอาหาร, 2562)
สาหรับธุรกิจให้บริการรับส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น (Food Delivery Application) ได้เข้ามามีบทบาท
ในการใช้ชีวิตของผู้คนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้จะเห็นได้จากแอปพลิเคชั่น ที่เปิดให้บริการมี
จ านวนหลากหลายเจ้ า ด้ ว ยกัน เช่ น Food panda, Grab Food, Line man และที่ ส าคัญ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลกมี
แอปพลิเคชั่น Food delivery ที่ชื่อว่า อิ่ม ซึ่งมีเจ้าของเป็นคนจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้นการแข่งขัน ภายในจังหวัด
จึงสูงมาก โดยลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของอาหารเพื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละร้านผ่านการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นได้ทันที
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ (Food delivery application) ที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการในเขตพื้นที่อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก” เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจ Food delivery มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ผู้บริโภคมี
ทางเลือกในการตัดสินใจที่หลากหลาย ทั้งนี้หัวใจสาคัญของการให้บริการแอปพลิเคชั่น คือคุณภาพบริการที่ดี ซึ่ง
ลูกค้าสามารถประเมินได้ทันทีจากประสบการณ์ใช้งาน อันจะทาให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ภายใต้การแข่งขันที่สูง
นี้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และสามารถตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านั้นได้อย่างครอบคลุมและเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยยกระดับ
คุณภาพบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถวางแผนจัดการทรัพยากรภายในของผู้ประกอบการให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่ อ ส ารวจคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั่ น รั บ ส่ ง อาหารออนไลน์ ( Food delivery
application) พฤติกรรมการบริโภค และคุณภาพบริการ ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
แอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ (Food delivery application) ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ (Food delivery
application) ที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการ ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้ให้คานิยามว่า หมายถึง การกระทาที่ผู้บริโภคได้คิดไตร่ตรองและค้นหา (Searching)
เพื่ อ เลื อ กสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น ๆ และลงมื อ ซื้ อ สิ น ค้ า (Purchasing) ที่ ไ ด้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ง าน(Using) จนมี
ประสบการณ์ที่สามารถประเมินผล (Evaluation) ของการใช้งานสินค้าและบริการ สามารถใช้สอยผลิตภัณฑ์และ
บริการได้ (Disposing) โดยคาดว่าสินค้านั้นๆ จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ จนเกิดความ
พึงพอใจ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการศึกษาขั้นตอนการกระทาของผู้บริโภคตั้งแต่เริ่มต้นของการเลือกสินค้าไปจน
สามารถใช้งานสินค้าและบริการได้ในขั้นตอนสุดท้าย
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการ
เพื่อจาแนกลักษณะความต้องการต่างๆออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคและ
สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ ผลลัพธ์ที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคาถามที่ใช้ใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ1H มีดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552, หน้า 79-81)
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) หรือใครที่ซื้อสินค้า เพื่อให้ทราบลักษณะกลุ่มเป้าหมาย(Occupants)
ทางด้าน 1) ประชากรศาสตร์ 2) ภูมิศาสตร์ 3) จิตวิทยา 4) พฤติกรรมการบริโภค
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) หรือซื้อสินค้าอะไร เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ(Objects) หรือ
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) หรือเหตุผลในการซื้อ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อ(Objectives)
ของผู้บริโภคเพื่อสนองความต้องการ ด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา ได้อย่างถูกต้อง
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Whom) หรือผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ เพื่อให้ทราบถึงบทบาท
ของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When) หรือช่วงเวลาที่ซื้อ เพื่อให้ทราบถึง โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น
เทศกาล หรือเดือนสาคัญ
6. ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ ที่ ไ หน (Where) หรื อ สถานที่ ซื้ อ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง สถานที่ ๆ ผู้ บ ริ โ ภคจะไปซื้ อ เช่ น
ห้างสรรพสินค้า ร้านขาย ร้านสะดวกซื้อฯลฯ
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How) หรือลักษณะการซื้อ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Operations)
2.ทฤษฎีการประเมินคุณภาพการบริการ
การศึ ก ษาของ Gronroos (1990) ได้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า คุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ ลู ก ค้ า รั บ รู้ จ ะเกิ ด จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการคือ 1. คุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง (Expected Quality) ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก 1)การสื่อสารทางการตลาด 2)ภาพลักษณ์ขององค์การ 3)การสื่อสารปากต่อปาก 4)ความ
ต้องการของลูกค้า 2. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ ในการใช้บริการของลูกค้า (Experienced Quality) ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจาก1)ภาพลักษณ์ขององค์การ 2)คุณภาพเชิงเทคนิค 3)คุณภาพเชิงหน้าที่ โดยทั่วไปลูกค้ามักจะ
ประเมินคุณภาพของการบริ การโดยการเปรียบเทียบ ระหว่าง “คุณภาพที่คาดหวัง ” (Expected Quality) กับ
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“คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้บริการ” (Experienced Quality) เพื่อดูความสอดคล้องและแตกต่าง
กัน แล้วประมวลภาพรวมกลายเป็น “คุณภาพที่รับรู้ทั้งหมด” หรือทาให้ได้ “คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ได้” (PsQ)
การศึกษาของ Parasuraman,Zeithaml and Berry (1988) ได้ ถูกพั ฒ นาเพื่อใช้ส าหรับการประเมิน
คุณภาพการบริการโดยอาศัยเครื่องมือที่เป็นแบบประเมินคุณภาพการบริการหรือ SERVQUAL ขึ้นกับสองส่วนที่
แตกต่างกันคือความคาดหวังของลูกค้า (Expected Quality) และการรับรู้ที่ลูกค้าได้รับ (Experienced Quality)
เพื่อประเมินความคาดหวังในบริการ โดยถ้าคะแนนการรับรู้มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนความคาดหวังในคุณภาพ
การบริการหมายถึงผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการนั้นๆ แต่ในทางกลับกันหากคะแนนการรับรู้น้อยกว่า
คะแนนความคาดหวั ง ในคุ ณ ภาพการบริ ก ารจะหมายถึ ง ผู้ รั บ บริ ก ารไม่ พึ ง พอใจในบ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ดั ง นั้ น
SERVQUAL จึงเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้รับบริการนั้นแล้วนั่นเอง ในการประเมินคุณภาพของการบริการดังกล่าว
นั้นลูกค้ามักจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่มีความสาคัญทั้งหมดรวม 5 เกณฑ์ดังต่อไปนี้
• Tangibles (สิ่งที่สามารถจับต้องได้) หมายถึง บริการที่ทาให้ผู้รับบริการสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจน สิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้อม เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น โดยทั้งนี้ทาให้ผู้รับบริการรับรู้ได้ถึง
ความตั้งใจในการให้บริการและสามารถประเมินผลจากการรับบริการได้ทันที
• Reliability (ความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการอย่างถูกต้องแม่นยา
(Accurate Performance) และทาให้ลูกค้ารู้สึกน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริการสามารถให้ความไว้วางใจ ได้
(Dependable) และมั่นใจได้ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามตามวัตถุประสงค์ของการบริการในเวลาที่เหมาะสม
• Responsiveness (การสนองตอบลูกค้า) หมายถึงความเต็มใจที่จะให้บริการโดยทันที (Promptness)
และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี (Helpful ness)
• Assurance (ความมั่ น ใจ) หมายถึ ง การรั บ ประกั น ถึ ง ความสามารถของพนั ก งานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารซึ่ ง
ประกอบด้วย พนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถในงานที่ทา (Competence) ความมีอัธยาศัยไมตรี สุภาพ
และเป็นมิตร (Courtesy) ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ (Credibility) และความรู้สึกมั่นคงและปลอดภั ย
(Security)
• Empathy (ความใส่ใจ) หมายถึงการสื่อสารที่เหมาะสม (Communication) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เข้าใจง่าย รับฟังข้อร้องเรียนและตอบคาถามเพื่อแก้ไขได้อย่างชัดเจน การให้ลูกค้าเข้าถึงบริการ (Access) ที่ง่าย
และได้รับความสะดวก และการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ (Understandings and knowing customer) โดย
ทราบถึงความต้องการและดูแลเอาใจใส่ให้บริการอย่างตั้งใจ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธน ธรรมสุคติ (2555) ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดโดยใช้บริการส่งตรงถึง
บ้าน โดยใช้แบบสอบถามส่งตรงถึงบ้านจานวน 400 ชุด กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดโดยใช้บริการส่งตรงถึงบ้าน มี
ความถี่ในการสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และจะสั่งเฉพาะช่วงโปรโมชั่น มีความพอใจในคุณภาพอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดระดับปานกลาง มักสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมารับประทานกับครอบครัว โดยเลือกใช้บริการส่งตรงถึงบ้าน
จากศูนย์บริการ มีเหตุผลในการเลือกใช้บริการคือความสะดวก พิซซาฮัทเป็นร้านที่สั่งบ่อยที่สุด การสั่งอาหารแต่
ละครั้งมีมูลค่าตั่งแต่ 500 บาท แหล่งที่มาของรายการอาหารมาจากการโฆษณา และในอนาคตจะยังใช้บริการ
หากแม้ราคาอาหารฟาสต์ฟู้ดสูงขึ้น ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีเพศต่างกัน มี
พฤติกรรมในการใช้บริการส่งตรงถึงบ้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิต ส่วนผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดที่
มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บริการส่งตรงถึงบ้าน แตกต่างกัน
อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และ 0.05
ทิวาพร สาเนียงดี (2558) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกสั่งอาหารจาก The Pizza
Company ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัยจานวน 400
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คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 35-42 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีการ
สั่งผ่านโทรศัพท์ มีจานวนผู้บริโภคด้วย 3-4 คน มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ที่ 301-600 บาท ผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่า เพศไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกสั่งอาหารออนไลน์ และ ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจด้าน
ปัจจัยภายนอกในการเลือกสั่งอาหารออนไลน์ เช่นกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ทาการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทางออนไลน์เท่านั้น
จานวน 405 คน ผลศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับ 15,000 – 25,000 บาท
แอพพลิเคชั่นขายสินค้าออนไลน์ทใี่ ช้มากที่สดุ คือ Lazada มีความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้ง/เดือน เฉลี่ยครั้งละ 300500 บาท มั ก นิ ย มซื้ อ เสื้ อ ผ้ า / เครื่ อ งแต่ ง กาย ผลทดสอบสมมุ ติ ฐ านต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน แต่อาชีพที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อการ ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ แตกต่างกันและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 มีดังนี้1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ช่องทางการจัดจาหน่ายและการยอมรับ2) ปัจจัยด้านความปลอดภัยและ
ความน่าเชื่อถือ3) ปัจจัยด้านราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินค้าในแอพพลิเคชั่น และความตรงต่อ
เวลาในการจั ด ส่ ง สิ น ค้ า 4) ปั จ จั ย ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริ โ ภคและมี ความชื่ อ เสี ย งของ
แอพพลิเคชั่น

ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วิธีดาเนินการ (Methods)
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ (Food delivery
application) ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 20 – 60 ปี ที่มีจานวน
ประชากรทั้งสิ้น 291,311 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคชายและหญิง อายุ 20 – 60 ปี ในเขตอาเภอเมื อง จังหวั ด
พิษณุโลก เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนที่แน่นอน จึงคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่า
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 ได้จากสูตรของกัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ (2561) ดังนี้
จากสูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่าง
n=

Z2
4E2

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z = ระดับความเชื่อมั่นค่าที่ 95% หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z =1.96
p = สัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจประชากร (ถ้าไม่ทราบกาหนดค่า = 0.5)
q = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ซึ่งเท่ากับ 1-p
แทนค่าดังนี้
n=

(1.96)2
4(0.05)2

n = 384.16 หรือ 385 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เท่ากับ 385 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการตอบ
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้เก็บแบบสอบถามเพื่อสารองกลุ่มตัวอย่าง รวมเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 400 คน
วิธีในการสุ่มตัวอย่าง
ทาการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผู้ที่เคยใช้บริการแอปพลิเคชั่น
รับส่งอาหารออนไลน์ (Food delivery application) ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ถึง 60 ปี ที่อาศัย
อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเลือกเขตพื้นที่ที่มีผู้อาศัยอยู่หนาแน่น สอดคล้องกับการเลือกพื้นที่
ให้บริการหลักในการจัดส่งอาหารของแอปพลิเคชั่นที่ต้องมีจานวนประชาชนอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น (ณิช ยา
ศรีสุชาต, 2563) โดยมีทั้งสิ้นจานวน 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลในเมือง ตาบลอรัญญิก ตาบลหัวรอ และตาบลท่าโพธิ์
ทั้ ง นี้ ก่ อ นการแจกแบบสอบถามจะมี ค าถามคั ด กรองเบื้ อ งต้ น ( Screening Question) และหากผู้ ต อบ
แบบสอบถามไม่เคยใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์หรือไม่ได้อาศัย ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก แบบสอบจะทาการจบโดยทันที
ขั้นตอนที่ 2 ทาการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตาบล ของเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตาม (Proportionate Stratified Random Sampling) ได้จานวนตัวอย่างดังนี้ ตาบล
ในเมือง 183 ตัวอย่าง, ตาบลอรัญญิก 84 ตัวอย่าง, ตาบลหัวรอ 69 ตัวอย่าง และตาบลท่าโพธิ์ 64 ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) คือ การแจกแบบสอบถาม
โดยการขอความร่ ว มมื อ จากผู้ บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั่ น รั บ ส่ งอาหารออนไลน์ (Food delivery
application) ที่อาศัยอยู่ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ เป็น
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ ว นที่ 2 พฤติ กรรมการบริโ ภคของผู้ ใช้ บ ริการแอปพลิ เคชั่ น รับ ส่ ง อาหารออนไลน์ (Food delivery
application) ได้แก่ 1) ประเภทของอาหารที่บริโภค 2) ช่วงเวลาที่บริโภคอาหาร 3) ความถี่ในการบริโภคอาหาร
4) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง 5) วันที่นิยมใช้บริการแอปพลิเคชั่น 6) สถานที่จัดส่งอาหาร 7) บริการ
แอปพลิเคชั่นที่ใช้บ่อยที่สุด 8) บุคคลที่มีส่วนร่วมในการใช้แอปพลิเคชั่น 9) เหตุผลในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น
ส่วนที่ 3 การประเมินคุณภาพบริการ จานวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
2) ด้านความน่าเชื่อถือ 3) ด้านการตอบสนองลูกค้า 4) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และ 5) ด้านการเข้าใจ
และรู้จักลูกค้า
ข้อมูลในส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลในลักษณะระดับความเห็นด้วยตามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550)
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน ระดับความคิดเห็น
5
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4
มีความคิดเห็นในระดับมาก
3
มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2
มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1
มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สดุ
มีการกาหนดช่วงของการแปลความหมาย (Best, 1997, p. 190) ดังนี้
คะแนนระหว่าง ระดับความคิดเห็น
4.50 – 5.00
มีความสาคัญในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
มีความสาคัญในระดับมาก
2.50 – 3.49
มีความสาคัญในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
มีความสาคัญในระดับระดับน้อย
1.00 – 1.49
มีความสาคัญในระดับน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลต่างๆ จากข้อมูล 2 แบบ ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data )
ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนเพื่อประกอบการ
สร้างแบบสอบถาม ดังนี้
2. แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ได้ จ ากการใช้ แ บบสอบถามด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เพื่อให้ได้จานวน
ตามต้องการโดยจะมีคาถามกรองเบื้องต้น
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจึงใช้สถิติดังต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการคานวณค่าสถิติ ได้แก่
1.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
2.1 Chi-square วิเคราะห์เพื่อหาความ สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยเปรียบเทียบคาตอบของคนในกลุ่ม
ตัวอย่างกี่กลุ่มก็ได้
2.2 One way ANOVA ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
ผลการศึกษา (Results)
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.7 อายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.3 มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 77.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.3 มีอาชีพพนักงานเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 40.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.0
2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อกประเภทของอาหารที่ บริโภคคือ อาหารไทย คิด เป็ น ร้อยละ 32.3,
ช่วงเวลาที่บริโภคอาหารคือมื้อเย็น คิดเป็นร้อยละ 45.5, ความถี่ในการบริโภคอาหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 40.8, ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง 101-200 บาท/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.5, วันที่นิยมใช้บริการ
แอปพลิเคชั่นคือ วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) คิดเป็นร้อยละ 57.8, สถานที่จัดส่งอาหารคือ หอพัก / อพาร์ทเม้นท์
คิดเป็นร้อยละ 36.5, บริการแอปพลิเคชั่นที่ใช้บ่อยที่สุดคือ Grab Food คิดเป็นร้อยละ 51.8, บุคคลที่มีส่วนร่วม
ในการใช้แอปพลิเคชั่นคือเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 39.0 และเหตุผลในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น เนื่องจากมีความ
สะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหารและบริการจัดส่ง คิดเป็นร้อยละ 43.5
3. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการพบว่า ระดับความสาคัญของคุณภาพบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่ ง มี ค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 4.16 และเมื่ อพิ จ ารณาเป็นรายข้อ พบว่ า ผู้ ใช้ บ ริการส่ว นใหญ่ให้ ความสาคัญกับ
แอปพลิเคชั่นมีการแยกหมวดหมู่รายการอาหารที่ชัดเจนสามารถค้นหาได้ง่าย ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
ด้านความน่าเชื่อถือพบว่า ระดับความสาคัญของคุณภาพบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ แอปพลิเคชั่นมีระบบการ
สั่งอาหารที่สามารถรับคาสั่งซื้อ Order ได้อย่างถูกต้อง ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27
ด้านการตอบสนองลูกค้าพบว่า ระดับความสาคัญของคุณภาพบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ แอปพลิเคชั่นมี
รูปแบบการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าพบว่า ระดับความสาคัญของคุณภาพบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ แอปพลิเคชั่นจะ
ไม่ตัดยอดเงินซ้าภายหลัง Order ถูกยกเลิกอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้าพบว่า ระดับความสาคัญของคุณภาพบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.15 และเมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผู้ ใช้ บ ริการส่ ว นใหญ่ ให้ ความสาคัญ กับ พนั กงาน
ส่วนกลางของแอปพลิเคชั่น มีการพูดคุยสื่อสารที่ดีในการให้บริการแก่ลูกค้าในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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4. ข้ อ มู ล ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของผู้ ใ ช้ บ ริก าร
แอปพลิ เ คชั่ น รั บ ส่ ง อาหารออนไลน์ (Food delivery application) ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
พิษณุโลก
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ (Food Delivery application) ทดสอบโดยใช้สถิติ Chi-Square
เพศ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จานวน 3 ด้าน ได้แก่ สถานที่จัดส่งอาหาร, บริการแอปพลิเคชั่นที่ใช้บ่อยที่สุด และ
บุคคลที่มีส่วนร่วมในการใช้แอปพลิเคชั่น
อายุ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จานวน 7 ด้าน ได้แก่ ประเภทของอาหารที่บริโภค, ช่วงเวลาที่บริโภคอาหาร,
ความถี่ในการบริโภค, ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง , สถานที่จัดส่งอาหาร, บริการแอปพลิเคชั่นที่ใช้บ่อย
ที่สุด และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการใช้แอปพลิเคชั่น
สถานภาพ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหาร
ออนไลน์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง , สถานที่จัดส่ง
อาหาร, บุคคลที่มีส่วนร่วมในการใช้แอปพลิเคชั่น, และเหตุผลในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น
ระดับการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหาร
ออนไลน์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ประเภทของอาหารที่บริโภค, ช่วงเวลาที่บริโภค
อาหาร, ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง และสถานที่จัดส่งอาหาร
อาชีพ พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จานวน 7 ด้าน ได้แก่ ประเภทของอาหารที่ , ช่วงเวลาที่บริโภคอาหาร, ความถี่ใน
การบริโภคอาหารบริโภค, ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง , สถานที่จัดส่งอาหาร, บริการแอปพลิเคชั่นที่ใช้
บ่อยที่สุด และเหตุผลในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหาร
ออนไลน์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ช่วงเวลาที่บริโ ภคอาหาร, ความถี่ในการบริโภค
อาหาร, ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง, สถานที่จัดส่งอาหาร และบุคคลที่มีส่วนร่วมในการใช้แอปพลิเคชั่น
5. ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการ
สมมติ ฐ านข้ อที่ 2 พฤติ กรรมการบริโ ภคของผู้ ใช้ บ ริการแอปพลิ เคชั่น รับส่ งอาหารออนไลน์ (Food
delivery application) ที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทดสอบโดยใช้สถิติ
One Way Anova
1. ประเภทของอาหารที่บริโภค พบว่า
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่า P-value เท่ากับ 0.015 หมายความว่า ประเภทของอาหารที่
บริโภคส่งผลต่อคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมกับอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ เฟรนฟ
ราย KFC มากกว่า อาหารไทย และให้ความสาคัญกับขนมหวาน มากกว่า อาหารอีสาน, อาหารไทย และอาหาร
ประเภทเส้น/ก๋วยเตี๋ยว ตามลาดับ
ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่า P-value เท่ากับ 0.021 หมายความว่า ประเภทของอาหารที่บริโภคส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับ
คุณภาพบริการ ด้านความน่าเชื่อถือกับขนมหวาน มากกว่า อาหารประเภทเส้น/ก๋วยเตี๋ยว, อาหารฝรั่ง เช่น พิซ
ซ่า สปาเก็ตตี้ สลัด สเต็ก, อาหารอีสาน, อาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ เฟรนฟราย KFC และอาหารเอเชีย
(จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี) ตามลาดับ และให้ความสาคัญกับเครื่องดื่ม มากกว่าอาหารไทย
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ด้านการตอบสนองลูกค้า มีค่า P-value เท่ากับ 0.020 หมายความว่า ประเภทของอาหารที่บริโภคส่งผล
ต่อคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้ากับอาหารเอเชีย (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี) มากกว่าอาหารอีสานกับอาหาร
ไทย และให้ความสาคัญกับอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ เฟรน ฟราย KFC มากกว่าอาหารไทย และให้
ความสาคัญกับขนมหวาน มากกว่าอาหารอีสานกับอาหารไทย
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า มีค่า P-value เท่ากับ 0.003 หมายความว่า ประเภทของอาหารที่บริโภค
ส่งผลต่อคุณภาพบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าผู้บริโภคให้
ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้ากับอาหารเอเชีย (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี) มากกว่าอีสาน
และให้ ค วามสาคัญกับอาหารฝรั่ง เช่ น พิ ซ ซ่ า สปาเก็ต ตี้ สลั ด สเต็ ก มากกว่ า อาหารอี สาน, อาหารไทย ให้
ความสาคัญกับอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ เฟรนฟราย KFC มากกว่าอาหารอีสานกับอาหารไทย รวมถึง
ให้ความสาคัญกับอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ เฟรนฟราย มากกว่าขนมหวาน และให้ความสาคัญกับ
ขนมหวาน มากกว่าอาหารอีสาน, เครื่องดื่ม, อาหารไทย, อาหารประเภทเส้น/ก๋วยเตี๋ยว, อาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น
แฮมเบอร์เกอร์ เฟรนฟราย KFC และอาหารฝรั่ง เช่น พิซซ่า สปาเก็ตตี้ สลัด สเต็ก ตามลาดับ
ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้ามีค่า มีค่า P-value เท่ากับ 0.018 หมายความว่า ประเภทของอาหารที่
บริโภคส่งผลต่อคุณภาพบริการ ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้าเมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้ากับขนมหวาน มากกว่าอาหารประเภท
เส้น/ก๋วยเตี๋ยว, อาหารไทย และอาหารอีสาน ตามลาดับ
2. ช่วงเวลาที่บริโภคอาหารพบว่า คุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ไม่มีความ
แตกต่างต่อช่วงเวลาที่บริโภคอาหาร
3. ความถี่ในการบริโภคอาหาร พบว่า
ด้านการตอบสนองลูกค้า มีค่า P-value เท่ากับ 0.006 หมายความว่า ความถี่ในการบริโภคอาหารส่งผล
ต่อคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า โดยมีความถี่ในการบริโภคอาหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มากกว่าสัปดาห์
ละ 4-6 ครั้ง และทุกวัน ตามลาดับ และให้ความสาคัญกับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง และ
ทุกวัน ตามลาดับ
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า มีค่า P-value เท่ากับ 0.021 หมายความว่า ความถี่ในการบริโภคอาหาร
ส่งผลต่อคุณภาพบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าผู้บริโภคให้
ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า โดยมีความถี่ในการบริโภคอาหารสัปดาห์ละ 1
ครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง และให้ความสาคัญกับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง มากกว่าสัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง
4. ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง พบว่า
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคส่งผลต่อคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า
ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการบริโภค ราคา 101-200 บาท/ครั้ง ราคา 201-300 บาท/ครั้ง และราคา 301-400
บาท/ครั้ง ให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มากกว่าค่าใช้จ่ายในการ
บริโภค ไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง
ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่ อครั้ง
ส่งผลต่อคุณภาพบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับคุณภาพบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง ราคา 201-300 บาท/ครั้ง
มากกว่าไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง กับ 101-200 บาท/ครั้ง และให้ความสาคัญกับราคา 301-400 บาท/ครั้ง มากกว่า
ไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง
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ด้านการตอบสนองลูกค้า มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง
ส่งผลต่อคุณภาพการด้านการตอบสนองลูกค้า เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายใน
การบริโภค ราคา 201-300 บาท/ครั้ง ราคา 101-200 บาท/ครั้ง และราคา 301-400 บาท/ครั้ง ให้ความสาคัญ
กับคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้ามากกว่าไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า มีค่า P-value เท่ากับ 0.003 หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ย
ต่อครั้งส่งผลต่อคุณภาพบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริโภค ราคา
201-300 บาท/ครั้ง มากกว่าไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง และ101-200 บาท/ครั้ง
ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้ามีค่า มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 หมายความว่า ค่าใช้ จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้งส่งผลต่อคุณภาพบริการ ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า
เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านการเข้าใจและรู้จัก
ลูกค้ามีค่า โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริโภค ราคา 101-200 บาท/ครั้ง มากกว่าไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง และให้
ความสาคัญกับราคา 201-300 บาท/ครั้ง มากกว่าไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง และ101-200 บาท/ครั้ง
5. วันที่นิยมใช้บริการแอปพลิเคชั่น พบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สถานที่จัดส่งอาหาร พบว่า
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่า P-value เท่ากับ 0.002 หมายความว่า สถานที่จัดส่งอาหาร
ส่งผลต่อคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ โดยเลือกสถานที่จัดส่งอาหารที่
บ้าน มากกว่าหอพัก อพาร์ทเม้นท์ กับมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา และให้ความสาคัญกับที่ทางาน มากกว่าหอพัก
/อพาร์ทเม้นท์
ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 หมายความว่า สถานที่จัดส่งอาหารส่งผลต่อคุณภาพ
บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพ
บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ โดยเลือกสถานที่จัดส่งอาหารที่บ้าน มากกว่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ กับมหาวิทยาลัย/
สถานศึกษา และให้ความสาคัญกับที่ทางาน มากกว่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ กับมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา
ด้านการตอบสนองลูกค้า มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 หมายความว่า สถานที่จัดส่งอาหารส่งผลต่ อ
คุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าผู้ บริโภคให้ความสาคัญกับ
คุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า โดยเลือกสถานที่จัด ส่งอาหารที่บ้าน มากกว่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ กับ
มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา และให้ความสาคัญกับที่ทางาน มากกว่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ และมหาวิทยาลัย/
สถานศึกษา
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า มีค่า P-value เท่ากับ 0.009 หมายความว่า สถานที่จัดส่งอาหารส่งผลต่อ
คุ ณ ภาพบริ ก าร ด้ า นการให้ ค วามมั่ น ใจแก่ ลู ก ค้ า เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า โดยเลือกสถานที่จัด ส่งอาหารที่บ้าน มากกว่า
หอพัก/อพาร์ทเม้นท์ กับมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา และให้ความสาคัญกับที่ทางาน มากกว่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์
ด้านการเข้าใจเเละรู้จักลูกค้า มีค่า P-value เท่ากับ 0.002 หมายความว่า สถานที่จัดส่งอาหารส่งผลต่อ
คุณภาพบริการ ด้านการเข้าใจเเละรู้จักลูกค้า เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับคุณภาพบริการ ด้านการเข้าใจเเละรู้จักลูกค้า โดยเลือกสถานที่จัดส่ง อาหารที่บ้าน มากกว่าหอพัก/อพาร์ท
เม้นท์ กับมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา และให้ความสาคัญกับที่ทางาน มากกว่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์
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7. บริการแอปพลิเคชั่นที่ใช้บ่อยที่สุด พบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. บุคคลที่มีส่วนร่วมในการใช้แอปพลิเคชั่น พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. เหตุ ผ ลในการใช้ บ ริก ารแอปพลิ เ คชั่ น พบว่ า ด้ า นความเป็ น รูปธรรมของการบริการ ด้ า นความ
น่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์มีความสั มพันธ์กับ พฤติก รรมการบริโ ภคของผู้ใ ช้บ ริก าร
แอปพลิเคชั่นรับส่งอาหาร โดยพบว่า
1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่ง
อาหารออนไลน์จานวน 3 ด้าน ได้แก่ สถานที่จัดส่งอาหาร, บริการแอปพลิเคชั่นที่ใช้บ่อยที่สุด และบุคคลที่มีส่วน
ร่วมในการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการที่มีเพศหญิงจะใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์มากที่สุดที่หอพัก/
อพาร์ทเม้นท์ ด้านเเอปพลิเคชั่นที่ใช้บ่อยสุดคือ Grab Food และด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการใช้บริการ มาก
ที่สุดคือ เพื่อน สอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของผกามาศ เชื้อประดิษฐ์ (2562) ที่ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยทางาน เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ สถานที่หรือร้านอาหารจานด่วนที่นิยม
เลือกใช้บริการแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า น่าจะเป็นเพราะในปัจจุบันเพศหญิงนิยมซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์มาก
ขึ้น อันเนื่องมาจากสามารถอานวยความสะดวกในหลายๆด้าน เช่น ประหยัดเวลาในการซื้อ ความหลากหลาย
ของสินค้า ทาให้การซื้อง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยสามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ
2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่ง
อาหารออนไลน์ จานวน 7 ด้าน ได้แก่ ประเภทของอาหารที่บริโภค, ช่วงเวลาที่บริโภคอาหาร, ความถี่ในการ
บริโภค, ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง, สถานที่จัดส่งอาหาร, บริการแอปพลิเคชั่นที่ใช้บ่อยที่สุด และบุคคล
ที่มีส่วนร่วมในการใช้แอปพลิเคชั่น โดยช่วงอายุของผู้ใช้บริการที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี จะมีการเลือกใช้บริการ
แอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์มากที่สุดในประเภทอาหารไทย ด้านช่วงเวลาที่บริโภคอาหารมากที่สุดในมื้อ
เย็น ด้านความถี่ในการบริโภคมากที่สุดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุดไม่
เกิน 100 บาท/ครั้ง ด้านสถานที่จัดส่งอาหารมากที่สุดทีห่ อพัก/ อพาร์ทเม้นท์ แอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์
มากที่สุดคือ Grab Food และด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการใช้แอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์มากที่สุดคือ
เพื่อน สอดคล้องกับงานวิจัยของธน ธรรมสุคต (2555) ที่ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารฟาสต์
ฟู้ดโดยใช้บริการส่งตรงถึงบ้านผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มี อายุต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้
บริการส่งตรงถึงบ้านเกี่ยวกับความถี่ในการสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ด ช่วงเวลาที่สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ด ผู้ร่วมรับประทาน
อาหารฟาสต์ฟู้ด และสถานบริการส่งตรงถึงบ้านที่ใช้บริการแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะกลุ่มวันเรียนหรือวัยเพิ่ง
เริ่มทางาน มีประสบการณ์บริโภคที่น้อย จึงมักใช้สินค้าหรือบริการโดยอิงจากคาบอกเล่าของเพื่อน หรือคนใกล้ตัว
หรือกระแสสังคมที่กาลังมาแรงในตอนนั้น โดยมากมักพิจารณาจากความคุ้มค่าของราคาที่จ่ายกับคุณภาพสินค้าที่
ได้รับ
3. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น
รับส่งอาหารออนไลน์จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง , สถานที่จัดส่งอาหาร บุคคลที่มี
ส่วนร่วมในการใช้แอปพลิเคชั่น, และเหตุผลในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น เนื่องจากผู้ ใช้บริการที่มีสถานภาพโสด
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มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุด 101-200 บาท/ครั้ง ด้านสถานที่จัดส่งอาหารมากที่สุดที่หอพัก/
อพาร์ทเม้นท์ ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการใช้งานเเอปพลิเคชั่นมากที่สุดคือเพื่อน ด้านเหตุผลในการใช้เเอปพลิ
เคชั่นมากสุดเพราะความสะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหารและบริการจัดส่ง สอดคล้องกับผลสารวจในสหรัฐฯ ระบุ
ว่าปัจจุบันผู้บริโภคจานวนมากเลือกเป็นโสดและอยู่คนเดียว โดยในสหรัฐฯ มีคนโสดมากกว่า 110 ล้านคน หรือ
มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทั้งหมด (Praornpit Katchwattana, 2020) ทั้งนี้เนื่องจากคนมีความ
มั่นคงในหน้าที่การงาน อาจจะอยากใช้ชีวิตอย่างอิสระเพื่ อหาความสุขให้กับตัว เองจึง เลือกที่จะอยู่ เป็น โสด
มากกว่า
4. ระดั บ การศึก ษาของผู้ตอบแบบสอบถามมี ความสั มพั นธ์กับพฤติ กรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ประเภทของอาหารที่บริโภค, ช่วงเวลาที่บริโภคอาหาร,
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง , และสถานที่จัดส่งอาหาร โดยระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีจะใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์มากที่สดุ ในประเภทอาหารไทย ด้านช่วงเวลา
ที่บริโภคมากที่สุดในมื้อเย็น ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุด101-200 บาท/ครั้ง และด้าน
สถานที่จัดส่งอาหารมากที่สุดที่หอพั ก/อพาร์ทเม้นท์ สอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของสุวพิชญ์ ตั้งนิมิตชัยกูล
(2552) ที่ทาการศึกษาเรื่องรูปแบบการดาเนินชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารพร้อมบริโภคของคนวัย
ทางานในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับประเภทอาหารพร้อมทาน ในด้านประเภท
อาหารพร้อมบริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของภากร เตชะบุญประทาน (2558) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ์ต่ อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผู้บริโ ภคผ่านทางเว็ บไซต์ ขายสินค้าออนไลน์ พบว่ า ด้ านระดับ
การศึกษาของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์
ในด้านประเภทของสินค้าที่ผู้บริโภคเคยสั่งซื้อบ่อยที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของนัยนา สุทิน (2555) ที่
ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารมังสวิรัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมหารบริโภคอาหารมังสวิรัติ ในด้านมื้ออาหารที่บริโภคอาหารมังสวิรัติ ค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคอาหารมังสวิรัติ และสถานที่ในการบริโภคอาหารมังสวิรัติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มั กจะเป็ น กลุ่ม คนท างาน ซึ่ ง ต้ องใช้ ชี วิต ด้ว ยความเร่งรีบในแต่ ละวั น ดั ง นั้ น จึ งท าให้ ต้องมีการใช้ บริการ
แอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่อาศัยในเมือง มักยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับ การ
ประหยัดแรงงานหรือเวลา อย่างการหาซื้ออุปกรณ์อานวยความสะดวกหรือรับบริการต่างๆ ที่ช่วยให้การดาเนิน
ชีวิตง่ายขึ้นได้อย่างน่าพอใจ (Praornpit Katchwattana, 2020)
5. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่ง
อาหารออนไลน์ จานวน 7 ด้าน ได้แก่ ประเภทของอาหารที่ , ช่วงเวลาที่บริโภคอาหาร, ความถี่ในการบริโภค
อาหาร, ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่อครั้ง, สถานที่จัดส่งอาหาร, บริการแอปพลิเคชั่นที่ใช้บ่อยที่สุด และเหตุผล
ในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น โดยทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานเอกชนจะใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่ง
อาหารออนไลน์มากที่สุดในประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ เฟรนฟราย KFC ด้านช่วงเวลาที่บริโภค
อาหารมากที่สุดในมื้อเย็น ด้านความถี่ในการบริโภคมากที่สุดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ย
ต่อครั้งมากที่สุด 101-200 บาท/ครั้ง ด้านสถานที่จัดส่งอาหารมากที่สุดที่บ้าน ด้านแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหาร
ออนไลน์มากที่สุดคือ Food Panda ด้านเหตุผลที่ใช้บริการมากที่สุดเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหาร
และบริการจั ดส่ง มากที่ สุด สอดคล้ องกับงานวิจั ยบางส่วนของนวนิต กิต ติ ศิริส วั สดิ์ (2557) ที่ ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่ช่วงเวลา
ในการซื้อที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะอาชีพพนักงานเอกชนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง ต้องทางานแข่งกับเวลา
ทาให้มีเวลาเหลือน้อยในช่วงเย็น การสั่งอาหารจึงเป็นทางเลือกที่รวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง ไม่ต้อง
ทาอาหาร หรือขับรถออกไปรับประทานนอกบ้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพงศกร มณีสุวรรณ (2558) ที่
ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพประเภทผลไม้ อบแห้งแบบแท่งของ
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ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
ประเภทผลไม้อบแห้งแบบแท่งในด้านเหตุผลที่เลือกบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพ สถานที่ที่เลือกซื้ออาหารว่าง
เพื่อสุขภาพบ่อยที่สุด ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้ออาหารว่างเพื่อสุขภาพ และประเภทอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่
บริโภคบ่อยที่สุด
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหาร
ออนไลน์จานวน 5 ด้าน ได้แก่ ช่วงเวลาที่บริโภคอาหาร, ความถี่ในการบริโภคอาหาร, ค่าใช้จ่ายในการบริโภค
เฉลี่ยต่อครั้ง สถานที่จัดส่งอาหารและบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการใช้แอปพลิเคชั่น โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ไม่เกิน
10,000 บาท จะใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์มากที่สุดในมื้อเย็น ด้านความถี่ในการบริโภคมาก
ที่สุดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคมากที่สุดไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง ด้านสถานที่ จัดส่งอาหาร
มากที่ สุ ด ที่ หอพั ก/อพาร์ท เม้ น ท์ และด้ า นบุ คคลที่ มี ส่ ว นร่ว มในการใช้ ง านเเอปพลิ เคชั่ น มากที่ สุ ด คื อ เพื่ อ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธน ธรรมสุคต (2555) ที่ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดโดย
ใช้บริการส่งตรงถึงบ้านผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคอาหารฟาสต์ ฟู้ดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมใน
การใช้บริการส่งตรงถึงบ้านเกี่ยวกับ ช่วงเวลาที่สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ด ผู้ร่วมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดแตกต่างกัน
ทั้งนี้เพราะผู้ที่มีรายได้เป็นตัวกาหนดการใช้จ่ายของผู้บริโภค กล่าวคือ หากเรามีรายได้มากก็จะสามารถใช้ จ่ายใน
การบริโภคได้มากขึ้น และในทางกลับกันหากรายได้น้อยการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคก็จะน้อยลงด้วย หรืออาจกล่าว
ได้ว่า รายได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการบริโภคอาหารซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่ได้รับ นั่นเอง
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเ คชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ ที่ต่างกัน
มีผลต่อคุณภาพการบริการที่แตกต่างกัน
1. ประเภทของอาหารที่บริโภคแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพบริการแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้บริโภคให้
ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการกับอาหารฟาสต์ฟู้ด มากกว่าอาหารไทย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ที่ทาการศึกษาเรื่อปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่น ออนไลน์ของผู้บริโ ภค มากที่สุด ในเรื่องแอปพลิเคชั่น มีสินค้า
หลากหลายและตรงตามความต้องการ อาจเป็นเพราะว่าธุรกิจเกี่ยวกับอาหารมีการแข่งขันที่สูง ผู้ให้บริการจึง
จาเป็นต้องดึงดูดลูกค้าโดยสร้างทางเลือกในการบริโภคที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในทุกรูปแบบได้อย่ างครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจาการใช้บริการสูงสุด ผู้บริโภคให้
ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านความน่าเชื่อถือกับขนมหวาน มากกว่า อาหารไทย,อาหารประเภทเส้น/
ก๋ว ยเตี๋ ย ว, อาหารฝรั่ง เช่ น พิ ซ ซ่ า สปาเก็ตตี้ สลั ด สเต็ ก , อาหารอี ส าน,อาหารฟาสต์ฟู้ ด และอาหารเอเชีย
สอดคล้องกับการศึกษาของ Parasuraman,Zeithaml and Berry (1988) ที่ได้อธิบายไว้ว่า Reliability (ความ
ไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ) คือ การให้บริการได้ตรงตามที่สัญญาที่ให้ไว้ กับลูกค้า โดยจะต้องมีความถูกต้ อง
สม่ าเสมอ และเหมาะสม ในทุ กครั้ ง ตามที่ลู กค้า ต้องการ เพื่ อให้ ลู กค้า เชื่ อถือในการให้ บ ริการที่ มี มาตรฐาน
สามารถที่ไว้วางใจและมั่นใจในการบริการนั้นได้ อาจเป็นเพราะขนมหวานเป็นอาหารรองไม่ใช่อาหารหลัก และ
เป็นอาหารที่มีความเฉพาะด้านในการบริโภค ซึ่งไม่ได้เป็นอาหารที่บริโภคกันเป็นประจาทุกวัน ฉะนั้นรสชาติจึง
เป็นปัจจัยหลักในการเลือกบริโภค โดยผู้บริโภคมักเลือกซื้อขนมหวานจากร้านที่มีความน่าเชื่อถือในรสชาติที่อร่อย
และถูกปาก แตกต่างจากอาหารประเภททั่วๆไป ที่คนมักคาดหวังในรสชาติไม่มากเท่าขนมหวาน
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้ากับอาหารเอเชีย (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี)
มากกว่าอาหารอีสานและอาหารไทยสอดคล้องกับการศึกษาของ Parasuraman,Zeithaml and Berry (1988)
ที่ได้อธิบายไว้ว่า หมายถึงความตั้งใจในการให้บริการโดยทันที พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยขั้นตอน
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ นามาซึ่งความรวดเร็วในการให้บริการและความตั้งใจในการช่วยเหลือลูกค้าเป็น
อย่างดี อาจเป็นเพราะอาหารเอเชีย (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี) คนมักนิยมรับประทานเป็นแบบบุฟเฟ่ต์จากที่ร้านมาก่อน
ทาให้เคยชินและติดภาพลักษณ์กับการบริการที่มีพนักงานคอยช่วยเหลือตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนช่องทาง
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แบบเป็น delivery จึงยังคงคาดหวังต่อบริการที่คล้ายคลึงจากของเดิม โดยหากเป็นอาหารอีสานและอาหารไทย
คนที่รับประทานมักต้องช่วยเหลือหรือบริการตัวเองเป็นหลักเมื่อทานที่ร้านอยู่แล้ว ดังนั้นในช่องทาง delivery จึง
อาจมีความคาดหวังในบริการด้านการตอบสนองที่น้อยกว่า
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้ากับอาหารเอเชีย (จีน/ญี่ปุ่น/
เกาหลี) มากกว่าอีสานสอดคล้องกับการศึกษาของ Parasuraman,Zeithaml and Berry (1988) ที่ได้อธิบายไว้
ว่าหมายถึงพนักงานมีทักษะความรู้และความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเป็นมิตร ก่อให้เกิดความเชื่อถือแก่ลูกค้า และลูกค้ารู้สึกปลอดภัย จึงทาให้มั่นในการ
บริการที่ดี อาจเป็นเพราะ เอเชีย (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี) เป็นอาหารที่มีราคาสูง ผู้บริโภคตัดสินใจรับประทานจาก
รสชาติของอาหารที่ถูกปากเป็นหลัก ทาให้ผู้บริโภคมักเลือกร้านที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของ
อาหารอีกทั้งร้านค้าที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ย่อมมีระบบที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการทาให้ผู้รับบริการรู้สึกถึงความ
ไว้วางใจและปลอดภัยในทุกครั้งที่รับบริการ เพราะเนื่องจากระบบมีคุณภาพบริการที่สูง
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้ากับขนมหวาน มากกว่าอาหาร
ประเภทเส้ น /ก๋ ว ยเตี๋ ย ว, อาหารไทย และอาหารอี ส าน ตามล าดั บ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Parasuraman,Zeithaml and Berry (1988) ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งเข้ า ถึ ง ความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการแต่ละราย ด้วยความเป็นกันเองเปรียบเสมือนญาติ มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม ถูกต้องและ
เข้าใจง่าย รวมถึงการเข้าถึงบริการของลูกค้าที่สะดวกและไม่ซับซ้อน และการเอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกคนอย่างตั้งใจ
แท้จริง อาจเป็นเพราะขนมหวานเป็นอาหารที่มีความละเอียดอ่อนของขั้นตอนในการทา ดังนั้นจึงต้องใส่ใจถึง
ความต้องการของผู้บริโภคมากเป็นพิเศษ ทั้งรสชาติ และรูปลักษณ์ความสวยงามของอาหาร ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกมิติ
2. ความถี่ในการบริโภคอาหารแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพบริการแตกต่างกัน โดยพบว่าผู้บริโภคให้
ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้ากับ ความถี่ในการบริโภคอาหาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
มากกว่าความถี่ในการบริโภคอาหารสัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง และทุกวัน ตามลาดับ ในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า
กับความถี่ในการบริโภคอาหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มากกว่ากลุ่มที่มีความถี่ในการบริโภคอาหารสัปดาห์ละ 4-6
ครั้ง ผลจากการศึกษาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรี ศิลปะศร (2551) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ ใช้
บริการศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่พบว่า นักศึกษาที่เข้ าใช้บริการต่อสัปดาห์ความถี่ต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะ ผู้ที่นานๆใช้บริการมักจะชอบคาดหวังกับบริการที่ ดี ซึ่งแตกต่างจาก
ผู้ใช้งานเป็นประจาซึ่งมักจะทราบรูปแบบการให้บริการอยู่แล้ว จึงมักไม่ค่อยมีข้อสงสัยจากการใช้งานหรือมีความ
คาดหวังที่น้อยลงเพราะความเคยชินในการใช้บริการ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ยต่ อครั้ง แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพบริการแตกต่างกัน โดยพบว่า
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการกับค่าใช้จ่ายในการบริโภค 101200 บาท/ครั้ ง มากกว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ โ ภคไม่ เ กิ น 100 บาท/ครั้ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Parasuraman,Zeithaml and Berry (1988) ที่ให้ความหมายของTangibles (สิ่งที่สามารถจับต้องได้) ว่าคือ
การบริการที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ชัดเจน ทาให้ผู้รับบริการเห็นหรือสัมผัสได้ทั้งลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎ
ให้เห็น ต่างๆ เช่น อานวยความสะดวกต่าง ๆ สภาพแวดล้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทาให้ลูกค้ารับรู้ว่ามี
ความตั้งใจในการให้บริการ และสามารถประเมินได้ทันที ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้บ ริโภคมีการใช้จ่ายเงินเป็น
จานวนที่สูงกว่าผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงต้องการคุณภาพด้านความเป็น
รูปธรรมที่สามารถจับต้องได้มากกว่า
ในด้านความน่าเชื่อถือกับค่าใช้จ่ายในการบริโภค 201-300 บาท/ครั้ง ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายในการบริโภค
ไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง และ101-200 บาท/ครั้ง สอดคล้องกับการศึกษาของ Parasuraman,Zeithaml and
Berry (1988) ที่ได้อธิบายไว้ว่า Reliability (ความไว้ใจหรือความน่าเชื่อถือ) คือ ความสามารถในการให้บริการ
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อย่างถูกต้องแม่นยา (Accurate Performance) ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า และจะต้องมีความสม่าเสมอ ทา
ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริการ จนสามารถให้ความไว้วางใจ ได้ (Dependable) และ
มั่นใจในการบริการว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามความต้องการและตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริการภายในเวลา
ที่เหมาะสม เนื่องจากผู้บริโภคคาดหวังกับความเสมอต้นเสมอปลายในทุกๆครั้งที่เข้าไปรับบริการ ทาให้รู้สึกถึง
การบริการที่มีมาตรฐานและผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ครั้งไม่แตกต่างกันมากนัก แสดงถึงความสม่าเสมอของการบริการ
จึงทาให้เกิดความไว้วางใจให้อยากไปใช้บริการอยู่เป็นประจา
ในขณะที่ ด้านการตอบสนองลูกค้ากับค่าใช้จ่ายในการบริโภค 201-300 บาท/ครั้ง มากกว่าค่าใช้จ่ายใน
การบริโภค ไม่เกิน 100 บาท/ครั้ง และ101-200 บาท/ครั้ง สอดคล้องกับการศึกษาของParasuraman,Zeithaml
and Berry (1988) ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า Responsiveness (การสนองตอบลู ก ค้ า ) หมายถึ ง ความเต็ ม ใจที่ จ ะ
ให้บริการโดยทันที (Promptness) และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี (Helpful ness) ความรวดเร็วเป็นความ
ตั้งใจของพนักงานที่ช่วยเหลือลูกค้าโดยให้บริการอย่างรวดเร็วมีความกระตือรือร้นรวมถึงกระบวนการให้บริการที่
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้บริโภคมีความคาดหวังกับความเต็มใจที่จะให้บริการของพนักงานเป็น
อย่างดี โดยพนักงานจะต้องแสดงให้เห็นว่าพร้อมจะช่วยเหลือ ณ เวลานั้นอย่างรวดเร็ว หรือตลอดเวลาที่ลูกค้าพบ
ปัญหา
และด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้ากับค่าใช้จ่ายในการบริโภค 201-300 บาท/ครั้ง มากกว่าค่าใช้จ่ายใน
ก า ร บ ริ โ ภ ค ไ ม่ เกิ น 1 0 0 บ า ท / ค รั้ ง แ ล ะ 1 0 1 - 2 0 0 บ า ท / ค รั้ ง ส อด ค ล้ อง กั บ ก า ร ศึ ก ษ าของ
Parasuraman,Zeithaml and Berry (1988) ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า Assurance (ความมั่ น ใจ) ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า
หมายถึง สมรรถนะของพนักงาน (Competence) พนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถในงานที่ทา ความมี
อัธยาศัยไมตรี (Courtesy) พนักงานมีความสุภาพน่านับถือน่าเคารพเอื้อเฟื้ออาทรและมีมนุษย์สัมพันธ์ในการ
ให้บริการอย่างเป็นมิตรและความน่าเชื่อถือความมีชื่อเสียงความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ (Credibility) ของผู้
ให้บริการความรู้สึกปลอดภัย (Security) อิสระจากอันตรายใด ๆ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้บริโภคต้องการพนักงาน
ที่ให้บริการมีทักษะความสามารถเฉพาะด้านที่ดี สามารถตอบสนองตามที่ลูกค้าต้องการ โดยจะต้องให้บริการด้วย
ความสุภาพอ่อนโยน มีมารยาทที่ดี เพื่อให้เกิดความความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ทาให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุ้มค่ากับเงินที่
จ่ายไป
รวมถึงผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพบริการ ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้ากับค่าใช้จ่ายในการบริโภค
101-200 บาท/ครั้ ง มากกว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ โ ภค ไม่ เ กิ น 100 บาท สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Parasuraman,Zeithaml and Berry (1988) ที่ได้อธิบายไว้ว่า Empathy (ความใส่ใจ) หมายถึงผู้ให้บริการต้อง
เข้ า ใจถึ ง จิ ต ใจผู้ รั บ บริ ก ารและต้ อ งสนใจดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ รั บ บริ ก ารประกอบด้ ว ยการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม
(Communication) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายแก่ลูกค้า การให้ลูกค้าเข้าถึงบริการ (Access) ทาขั้นตอน
การเข้ารับบริการให้ง่าย และการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ (Understandings and knowing customer) มี
ความละเอียดที่จะทราบถึงความต้ องการของลู กค้าและบริการดู แลเอาใจใส่ ให้บริการอย่างตั้ง ใจ เนื่องจาก
ผู้บริโภค คาดหวังกับความตั้งอกตั้งใจในการให้บริการ โดยจะคานึงถึงผู้รับบริ การเป็นหลัก มีความใส่ใจต่ อ
ความรู้สึกรวมทั้งพยายามเข้าใจทุกความต้องการของผู้รับบริการ และยังสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย
4. สถานที่จัดส่งอาหาร ส่งผลต่อคุณภาพบริการแตกต่างกัน โดยพบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพ
บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความมั่นใจ และ
ด้านเข้าใจและรู้จักลูกค้ากับสถานที่จัดส่งอาหารที่บ้าน มากกว่าสถานที่จัดส่งอาหารที่หอพัก / อพาร์ทเม้นท์ และ
มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา ทั้งนี้สถานที่บ้านถือว่าเป็นศูนย์รวมของคนในครอบครัวที่มีการทากิจกรรมร่วมกันจึ ง
ต้องการคุณภาพการบริการในทุกๆด้านมากกว่าอาหารที่หอพัก / อพาร์ทเม้นท์ และมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา
อาจจะเป็นเพราะสถานที่ดังกล่าวจัดส่งมาเพื่อตนเองจึงไม่ให้ความสาคัญมากนัก
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1.1 ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ในจังหวัดที่ใกล้เคียง
ซึ่งมีสภาพแวดล้อมต่างกัน ทั้งนี้เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้รับมาเปรียบเทียบผลลัพธ์ ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
หรื อ ไม่ และเพื่ อ จะได้ ท ราบสาเหตุ ว่ า ท าไมการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชั่ น รั บ ส่ ง อาหารออนไลน์ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน จะมีความต่างหรือเหมือนกัน
1.2 ควรทาการศึกษาความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ เพื่อทราบความ
ต้องการที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสในการทาธุรกิจ และโอกาสในการมีส่วนแบ่ งการตลาดที่
มากขึ้น จากการตอบสนองความต้องการที่ถูก
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รูปแบบการดาเนินชีวติ ของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ที่มีต่อความ
ตั้งใจในการใช้ นวัตกรรมการสื่อสารโดยมีทัศนคติ ในการใช้นวัต กรรมการสื่ อสารเป็นตัวแปรส่งผ่านและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ที่มีการใช้นวัตกรรมในการสื่อสารในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามโมเดลการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ด้วย
แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อ สารและทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร โดยมีทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่านอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 1) รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 2) ทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร 3) ความตั้งใจในการ
ใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
Abstract
The objective of this research is to analyze the factors of elderly lifestyle towards the
intention to use communicative innovation, with an attitude of using communicative innovation
as variable. The data were collected from a sample of 400 elderly, over 60 years of age who
use the communicative innovation, in the lower northern regions such Phitsanulok, Tak,
Phetchabun, Sukhothai and Uttaradit. The tool used in this research was a model of using
communicative innovation of elderly people questionnaire. It was used an analysis of a structural
equation model. The results indicated that elderly lifestyle had the significantly direct influence
on the intention to use communicative innovation and attitude in using communicative
innovation, indirect influence on the intention to use communicative innovation of the elderly
with an attitude of using innovative communication as the mediator variable significantly at the
0.05 level.
Keywords: 1) Elderly Lifestyle 2) Attitude In Using Communicative Innovation 3) Intention To Use
Communicative Innovation.
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บทนา
การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิต มนุษย์จาเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาการสื่อสารจึง
เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสาคัญต่อ
การดาเนินชีวิตของมนุษย์มากและมีความสาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารทาให้คนมีความรู้ และโลกทัศน์ ที่
กว้างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทาให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทาให้มนุษย์สามารถสืบทอด
พัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรม ของตนเองและสังคมได้ การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชนและสังคมในทุกด้าน ซึ่งการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นจัดว่า
เป็นสื่อใหม่ (New media) หรือเป็น “นวัตกรรมการสื่อสาร” โดยเป็นการสื่อสารที่สาคัญและมีบทบาทต่อสังคม
ที่กาลังเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารไปจากรูปแบบเดิมอีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทางเลือกที่สาคัญ(Alternative
channel) ของผู้คนในปัจจุบันส่งผลให้สื่อกระแสหลัก ทั้งหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร โทรทัศน์ และวิทยุ ต่าง
หันมาให้ความสาคัญและนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมที่ ออนไลน์กันมากขึ้น ทาให้สังคมทุกวันนี้กลายเป็น
สังคมแห่งยุคข่าวสารและมีความแคบลง เนื่องจากการติดต่อกันทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้เ กิดการรับรู้ได้
ในทันทีหรือในแบบ real time ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจาวันของคนทุกเพศทุกวัยมีการติดต่อสื่อสารกันหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่บุคคล
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังก้าวสู่“สังคมผู้สูงอายุ”(Age Society) อย่างเต็มตัว โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
(2562) ได้สารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 พบว่ามีพฤติกรรมท่อง
อินเทอร์เน็ตผ่าน“สมาร์ทโฟน”เป็นหลัก โดยกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุที่รักการออนไลน์นิยมทากันมากที่สุดก็คือ
โซเชียลมีเดีย รองลงมาเป็นการดาวน์โหลดคอนเทนท์เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม (70.2%)
ค้นหาข้อมูลสินค้า ซื้อขายสินค้าออนไลน์และบริการด้านสุขภาพ (50.3%) อัปโหลดแชร์คอนเทนท์ (45.9%) และ
ติดตามข่าวสาร (45.2%) ระยะเวลาที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่วโมงต่อวันและยังมีผู้สูงอายุอีก
เกือบ 85% ที่ล็อกอินเข้าใช้งานเป็นประจาทุกวัน
จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมักจะเลือกใช้สินค้า บริการ และทากิจกรรมต่างๆ ตามลักษณะ
รูปแบบการดาเนินชีวิตของตนแล้ว ผู้สูงอายุ ยังมีความเป็นอิสระมากขึ้น ในการเลือกซื้อหรือใช้สินค้าบริการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนหรือสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง สินค้าหรือบริการที่ผู้สูงอายุ
เลือกใช้สามารถเป็นตัวบอกได้ว่าบุคคลนั้นเป็นใคร มีลักษณะเป็นอย่างไร (Solomon, 2002)
ดังนั้น รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) จึงเป็นความพยายามอันหนึ่งของนักการตลาด ที่จะพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยการศึกษาเรื่องรูปแบบการดาเนินชีวิตจะเน้น
ในแง่ มุ ม ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา(Psychological Aspects) ของผู้ สู ง อายุ ใ นการเลื อ ก ใช้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารใน
ชีวิตประจาวันเพื่อเข้าใจถึง เหตุและผลที่ผู้สูงอายุใช้ในการเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการใดๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อ
ทาให้ทราบถึงความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร ของผู้สูงอายุ โดยนาข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ที่ใช้นวัตกรรมการสื่อสารให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้ใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปในอนาคต เพื่อพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนอง
ผู้สูงอายุได้อยางมีประสิทธิผล
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาปั จ จั ย รูป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ที่ มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความตั้ ง ใจในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติในการใช้นวัตกรรม
การสื่อสาร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารที่มีอิทธิพลทางตรงต่ อความตั้งใจในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสาร
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต ของผู้สูงอายุที่มีอิทธิพล ต่อความตั้งใจใน
การใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุโดยมีทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน
การทบทวนวรรณกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
พิรัฐพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552) ได้ทาการศึกษาปัจจัยด้านบุคคลการยอมรับเทคโนโลยีปัจจัยการ
คล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง ความปลอดภั ย ความเป็ น ส่ ว นบุ ค คลและรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ซึ่ ง ได้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง Ajzen&Fishbein, (1980); Mari Suoranta, (2003); Sylvie,
Laforet & Xiaoyan Li, (2005) อ้างถึงใน พิรัฐพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552) ในการศึกษาพฤติกรรมความ
ตั้งใจในการใช้บริการ พบว่า ปัจจัยรูปแบบการใช้ชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมากและสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
ตั้งใจใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ที่กล่าวว่าวิถี
ชีวิต หรือรูปแบบการดาเนินชีวิตมุ่งไปที่การกระทาที่มองเห็น (Overt Actions) เช่น ดาเนินชีวิตอย่างไร ใช้เงิน
อย่างไร ใช้เวลาทาอะไร จะเห็นได้ว่า วิถีชีวิตหรือรูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภค
โดยวิถีชีวิตเป็นวิธีการที่แต่ละคนแสดงออก ถึงจินตภาพตนเอง หรือภาพลักษณ์ตนเอง (Self-image) และส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการบริ โภค วิถีชีวิตสามารถส่งผลกระทบต่อความจาเป็น (Needs) และความปรารถนา
(Desires) ที่จะซื้อหรือความตั้งใจที่จะซื้อ/ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคทั่วไปไม่ตระหนักหรือรู้ตัวว่า
วิถีชีวิตส่งผลกระทบต่อการซื้อและการบริโภคของตน
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
สิทธิพันธ์ ทนันไชย (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือน พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าเสมือนแต่ละกลุ่ม มีค่าทัศนคติต่อสินค้า
เสมือนเฉลี่ยที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ เอวินันท์ สะอาดดี (2559) ได้ศึกษาทัศนคติ
และความสนใจที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้สูงวัยผ่าน Mobile Application พบว่า ทัศนคติและ
ความสนใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และนิพนธ์ ชาญอัมพม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดาเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการ
โทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็น
หรือทัศนคติต่อรายการโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน
ความสั มพันธ์ ระหว่ า งทั ศ นคติ ใ นการใช้ น วั ต กรรมการสื่ อสารกั บ ความตั้ ง ใจในการใช้ น วั ต กรรม
การสื่อสาร
นันทพร เขียนดวงจันทร์ (2562) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติและความตั้งใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคใน
การซื้อสินค้าผ่านไลน์ พบว่า ทัศนคติ ในการซื้อสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่าน
ไลน์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ที่ ผ่ า นมา อาทิ เ ช่ น Li, Kim & Park (2007) Yang, Liu & Zhou (2011)
Pietro&Pantano (2012) Wu, et al. (2013) Seer & Avournicului (2015) และ Duffett (2017) ที่ พ บว่ า
ทัศนคติในการซื้อสินค้าจะมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้า เช่น หากผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจ
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หรือมีประสบการณ์ที่ดีต่อร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้า ผ่านเว็บไซต์ (website) จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและ มี
แนวโน้มที่จะตั้งใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับกรรณิการ์ คงทอง (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ พบว่า ทัศนคติมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์และเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวความคิดดังภาพที่ 1 และมีการตั้งสมมติฐานทั้งหมด
4 สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย

H1
รูปแบบการดาเนินชีวิต

- ด้านกิจกรรม
- ด้านความสนใจ
- ด้านความคิดเห็น

H2

ทัศนคติในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสาร

H4
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

H3

ความตั้งใจในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสาร
หมายเหตุ
อิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อม

H1 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรง ต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
H2 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรง ต่อทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
H3 ทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
H4 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารโดยมีทัศนคติใน
การใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน
วิธีดาเนินการ
ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีการใช้นวัตกรรมในการสื่อสารในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีการใช้นวัตกรรมในการสื่อสารในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์เนื่องจากไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงคานวณ ได้จากสูตรของ W.G. Cochran
(1977) โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จานวนขนาด
ตัวอย่าง อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ 5 ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยจึงใช้ขนาดตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นโดยการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience sampling) จากผู้สูงอายุ
ที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีการใช้นวัตกรรมในการสื่อสารในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์จนครบตามจานวน 400 ตัวอย่าง
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้วิจัยนาเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างต่อคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สอบถามความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง อธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและขอความร่วมมือในการศึกษาพร้อมทั้งแจ้งการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างในการร่วมการศึกษา โดย
ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง การเข้าร่วมการศึกษาที่จะเป็นไปตามความสมัครใจ และให้อ่านเอกสารยินยอม ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับและนาเสนอใน
รูปผลของการศึกษาเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามโมเดลการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยนาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ไปปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาแบบสอบถามให้
ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น ตรวจพิ จ ารณาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content validity) ได้ ค่า ดั ช นี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อ คาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่าง 0.67–
1.00 จากนั้น นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลที่
ได้มาหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98
และนาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วจัดพิมพ์เป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อ
น าไปใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ลต่ อไป ในการนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ดาเนิน การเก็บ ข้อมู ล ตามขั้นตอน โดยใช้ วิ ธี แจก
แบบสอบถามในชมรมและสมาคมผู้สูงอายุต่าง ๆ โดยอธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบถึงการเข้าร่วมการศึกษาที่จะเป็นไปตามความสมัครใจ โดยให้อ่านเอกสารยินยอมและลงลายมือชื่อแนบ
ท้าย ซึ่งผู้วิจัยใช้เวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2563
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อบรรยาย
ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ รูปแบบการดาเนินชีวิต ทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร และความตั้งใจในการใช้
นวั ต กรรมการสื่อสารของผู้สูง อายุ ส าหรับการวิเคราะห์ การสร้างแบบจ าลองสมการเชิ งโครงสร้าง ผู้ วิ จั ยได้
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่ อหาข้อมูลที่มีค่าสูงมาก
หรือต่ามากผิดปกติโดยพิจารณาจากค่าความเบ้ (skewness) และค่าความโด่ง (kurtosis) ทั้งนี้ การแจกแจงของ
ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวที่เป็นแบบปกติควรมีค่าความเบ้อยู่ในช่วง -2.00 ถึง 2.00 และมีค่าความโด่งอยู่ในช่วง
-7.00 ถึง 7.00 Curran, West, & Finch (1996)
2) ตรวจสอบค่าความเชื่อถือได้ (Composite Reliability: CR) หากค่านี้สูงแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ
นั้นๆ ประกอบด้วยข้อคาถามหรือตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์ภายในที่ดีต่อกัน ค่าที่ยอมรับได้ ของความเชื่อถือได้ไม่
ควรต่ากว่า 0.70 Hair et al., (2010)
3) ตรวจสอบค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เสมื อ น (convergent validity) โดยพิ จ ารณาจากค่ า Average
Variance Extracted Evaluation (AVE) โดยค่าที่ยอมรับได้ไม่ควรต่ากว่า 0.50 Fornell & Larcker (1981)
4) การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามซ้าหลังจากเก็บตัวอย่าง ครบสมบูรณ์ 400
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา มากกว่า 0.70 ที่ระดับความเที่ยงร้อยละ 95.00 Nunnally
(1978)
5) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อศึกษาตัวแปรสังเกต
ได้ว่าอยู่ภายใต้ตัวแปรแฝงเดียวกันหรือไม่และตัวแปรสังเกตได้ตัวใดมีความสาคัญมากกว่ากัน
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การวิเคราะห์การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็น
การวิเคราะห์อิทธิพลหรือการวิเคราะห์เส้นทาง หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปร
แฝงภายใน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง เพื่อทดสอบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวใน
แบบจาลองมีความสอดคล้อง กับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีอิทธิพลทางตรงหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากค่า
ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง ของโมเดล (goodness of fit indices) ได้ แ ก่ ค่ า ไค-สแควร์ สั ม พั ท ธ์ (Relative ChiSquare: χ2/ df) < 5, ค่ า ค ว า ม ค ล าด เค ลื่ อ น ข อง ก าร ปร ะม า ณค่ า ( Root Mean Square error of
Approximation: RMSEA) < 0.08, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index:
CFI) > 0.85, ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (Incremental Fit Index: IFI) > 0.85, ค่าดัชนีตรวจสอบความ
กลมกลืน (Tucker-Lewis Index:TLI) >0.85, ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (Normed Fit Index: NFI) >
0.80 Browne & Cudeck (1993); Hairetal (2010); Namahoot & Laohavichien (2018) และค่ า ความ
คลาดเคลื่ อ นของการประมาณค่ า (Root of Mean Square Residual: RMR) ± 2.58 Diamantopoulos &
Siguaw (2000)
ผลการศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.75 มีอายุอยู่ระหว่าง 60–
64 ปี ร้อยละ 59.25 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 62.75 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ต่ากว่า 10,000
บาท ร้อยละ 43 และมีอาชีพก่อนเข้าสู่วัยเกษียณคือค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 36.50
นอกจากนั้นยังพบว่า ในภาพรวมผู้สูงอายุ มีความคิดเห็นต่อการใช้งานนวัตกรรมการสื่อสาร ในเรื่อง
รูปแบบการดาเนินชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความคิดเห็น ด้านความสนใจ และด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63, 3.43 และ 3.20 ตามลาดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ พบว่า ในภาพรวมผู้สูงอายุมี
ทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้สูงอายุมีความคิดว่านวัตกรรมการสื่อสารเป็นสิ่งที่ทันสมัย นวัตกรรมการสื่อสารช่วยทาให้เกิดความสนุกสนาน
และเพลิดเพลิน และนวัตกรรมการสื่อสารช่วยให้สามารถส่งข้อมูล ข่าวสาร ไปยังบุคคลที่ต้องการได้โดยตรง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03, 3.96 และ 3.96 ตามลาดับ
ส่วนความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุในภาพรวม พบว่า ผู้สูงอายุมีความตั้งใจในการ
ใช้นวัตกรรมการสื่อสารอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้สูงอายุ มี
ความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารมีความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่ อความ
เพลิดเพลินและมีความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมในการสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92, 3.87 และ
3.82 ตามลาดับ
ในการวิเคราะห์การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ของตัวแปร
พบว่า ตัวแปรมีค่าความเบ้ระหว่าง -0.749-0.584 และมีค่าความโด่งระหว่าง -1.197-0.236 แสดงว่า ข้อมูลมีการ
แจกแจงแบบปกติและพบว่า ค่า AVE ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.649-0.774 ซึ่งมากกว่า 0.50 จึงเป็น
ค่าที่เหมาะสม Fornell & Larcker (1981) และเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา พบว่า ค่าความเชื่อมั่น
อยู่ระหว่าง 0.782-0.981 ซึ่งมากกว่า 0.70 จึงกล่าวได้ว่าข้อมูล มีความเชื่อมั่น Nunnally (1978)
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองการวัด
องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2 ซึ่งผลการตรวจสอบความสอดคล้องแบบจาลอง การวัดทั้ง 3
ปัจจัย (ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต, ปัจจัยทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารและพฤติกรรมความตั้งใจใน
การใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ) พบว่า ค่าไค-สแควร์ (χ2) = 640.486 ค่าองศาอิสระ (df) = 156 โดย
พิจารณาจากค่ไค-สแควร์สัมพัทธ์(χ2 /df) = 4.106 ค่า NFI = 0.919, RMSEA= 0.088, RMR = 0.051, CFI=
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0.937, IFI = 0.938 และ TLI = 0.924 ซึ่ ง ผ่ า นตามเกณฑ์ ม าตรฐาน สรุป ได้ ว่ า องค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของ
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากองค์ประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุสรุปได้ว่า
ปัจจัยที่ผู้สูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดของแต่ละด้าน มีดังนี้
1. ปัจจัยด้านรูปแบบการดาเนินชีวิต พบว่า ผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านด้านกิจกรรมมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านความคิดเห็นและด้านความสนใจ ตามลาดับ
2. ปัจจัยด้านทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร พบว่าผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับปัจจัยจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้คือ 1) นวัตกรรมการสื่อสารช่วยทาให้ท่านเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 2) นวัตกรรมการ
สื่อสารช่วยสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด 3) นวัตกรรมการสื่อสารช่วยให้ท่านสามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลที่
ต้องการได้โดยตรง 4) นวัตกรรมการสื่อสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อ สารและ 5) นวัตกรรมการ
สื่อสารเป็นสิ่งที่ทันสมัย
3. ปัจจัยด้านความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร พบว่า ผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับปัจจัยจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้คือ 1) มีความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสาร 2) มีความตั้งใจที่จะใช้
นวัตกรรมในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 3) มีความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเข้าถึง ข้อมูล/แหล่งความรู้
ต่าง ๆ และ 4) มีความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อความเพลิดเพลิน
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง พบว่า พบว่า ค่าไค-สแควร์ (χ2) =
640.486 ค่าองศาอิสระ (df) = 156 โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2 /df) = 4.106 ค่า NFI = 0.919,
RMSEA = 0.088, RMR = 0.051, CFI = 0.937, IFI = 0.938 และTLI = 0.924 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปได้ว่า แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างของความตั้งใจในการใช้นวั ตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดง ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างของความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุ (Structural Equation Model: SEM)
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสมมติฐาน
H1
H2
H3
H4

สมมติฐาน
LIFE -> IT
LIFF -> ATT
ATT -> IT
LIFE -> ATT -> IT

อิทธิพลทางตรง
.169***
.797***
.825***
-

อิทธิพลทางอ้อม
.704***

ผลลัพธ์
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

1. อิทธิพลทางตรงของรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีต่อ ความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุ จากตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจ
ในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β = 0.169, p < 0.05) ดังนัน้
จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 1
2. อิท ธิ พลทางตรงของรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ มีต่อทั ศนคติใ นการใช้ นวั ต กรรมการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุ จากตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติ
ในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร ของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β = 0.797, p < 0.05)
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 2
3. อิทธิพลทางตรงของทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารที่มีต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการ
สื่อสารของผู้สูงอายุ จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β = 0.825, p
< 0.05) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 3
4. อิทธิพลทางอ้อมของรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุโดยมีทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของ
ตัวแปรส่งผ่าน พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุ โดยมีทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β
= 0.704, p < 0.05) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
สรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นที่ศึกษาได้ ดังนี้
ประการแรก ผลการศึกษาพบว่ า รูป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความตั้ ง ใจในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ ให้ความสาคัญกับความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเองมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้ องกับ สิ ท ธิ พั น ธ์ ทนั น ไชย (2555) ได้ ศึกษาเกี่ย วกับ รูป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ส่ ง ผลต่ อทั ศนคติ แ ละ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือน พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าเสมือนแต่ละกลุ่มมีค่าทัศนคติ
ต่อสินค้าเสมือนเฉลี่ยที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับเอวินันท์ สอาดดี (2559) ได้ศึกษา
ทัศนคติและความสนใจที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้สูงวัยผ่าน Mobile Application พบว่าทัศนคติ
และความสนใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการดาเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ประการที่สอง ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติในการใช้นวัตกรรม
การสื่อสาร โดยผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิพันธ์ ทนัน
ไชย (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า เสมือน
พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้า เสมือนแต่ละกลุ่มมีค่าทัศนคติต่อสินค้าเสมือนเฉลี่ยที่แตกต่างกันที่
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ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับเอวินันท์ สอาดดี (2559) ได้ศึกษาทัศนคติและความสนใจที่มีต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้สูงวัยผ่าน Mobile Application พบว่าทัศนคติและความสนใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
รูปแบบการดาเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประการที่สาม ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารมี อิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจ
ในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ นันทพร เขียนดวงจันทร์ (2562) ได้
ศึกษาเรื่องทัศนคติและความตั้งใจ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านไลน์ พบว่า ทัศนคติใน
การซื้อสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้ อสินค้าผ่านไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา
อาทิเช่น Li, Kim, & Park (2007) Yang, Liu, & Zhou (2011) Pietro & Pantano (2012) Wu, et al. (2013)
Seer & Avournicului (2015) และ Duffett (2017) ที่พบว่า ทัศนคติในการซื้อสินค้าจะมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้า เช่น หากผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจหรือมีประสบการณ์ที่ดีต่อร้านค้าออนไลน์ที่ขาย
สินค้าผ่านเว็บไซต์ (website) จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีแนวโน้มที่จะตั้งใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยัง
สอดคล้องกับกรรณิการ์ คงทอง (2561) ที่ศึกษาเกี่ย วกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจ
เนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ประการที่ สี่ ผลการศึกษาพบว่ า รูป แบบการด าเนินชี วิต ที่ มี อิทธิ พ ลทางอ้ อมต่อความตั้ ง ใจในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ โดยมีทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งสอดคล้อง
กับรูปแบบการดาเนินชีวิตผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับสิ่งที่สะท้อนมาจากรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น โดยรูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสาคัญในการสะท้อนความคิด และพฤติกรรมความเป็นตัวตนของ
บุคคลนั้นๆ Evans, Jamal and Foxall (2009) ซึ่งสอดคล้องกับ Hoyer and MacInnin (2010) ที่กล่าวไว้ว่า
รูปแบบการดาเนินชีวิต คือ การแสดงออกของ พฤติกรรมที่เป็นจริงของบุคคลซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของ
การทากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการศึกษาครั้งนี้ รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความตั้ง ใจในการใช้นวัต กรรมการสื่อสารทั้ ง
ทางตรงและทางอ้ อ มโดยมี ตั ว แปรทั ศ นคติ ใ นการใช้ น วั ต กรรมการสื่ อ สารเป็ น ตั ว ส่ ง ผ่ า น ทางภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนควรนาผลการวิจัย ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารให้เหมาะสมกับรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นต่อตนเองของผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้สูงอายุในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
เท่านั้น งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุในประเทศไทยเพื่อได้รับ
ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น อิทธิพลทางสังคม การสร้างอัตลักษณ์ของผู้สูงอายุ
ซึ่งอาจส่งผลให้งานวิจัยนั้นมีผลลัพธ์ที่แตกต่าง
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กระบวนการสื่อสารของผู้นาในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
กาแฟดอยช้าง
The Communication Process of Leader for Business Management for
Communities to Sustainable Development: Cast Study Doi Chaang Coffe
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารของผู้นาในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กาแฟดอยช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ของ
กาแฟดอยช้าง และบทบาทของผู้นาด้านการสื่อสารที่มีต่ อการจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนของกาแฟดอยช้าง
ผลวิจัยพบว่า 1. มีการใช้รูปแบบการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกๆ มิติในการบริหารจัดการองค์กร 2. ผู้นากาแฟดอย
ช้างใช้แนวทาง POLC ประกอบไปด้วย การวางแผน, การจัดองค์การ, การนา และการควบคุม 3. พบว่าการมี
ภาวะผู้นามีความสาคัญเป็นอย่างมากที่จะทาให้องค์กรพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันต่อรองของใน
โลกธุรกิจยุคปัจจุบัน
คาสาคัญ: 1) การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชน 2) การสื่อสารของผู้นา 3) การพัฒนาที่ยั่งยืน 4) กาแฟดอยช้าง
Abstract
The research about communication process of leader for business management for
communities to sustainable development: Cast study Doi Chaang Coffee. The purpose of “Doi
Chaang” coffee is to study the communication process for sustainable community in “ Doi
chaang” coffee, and the role of the communication leader for business management for
sustainable community in “Doi chaang” coffee. The result is found that 1. The communication
form was used with covering all aspects for business management in the organization, 2. The
leader of “ Doi chaang” coffee used POLC strategy which composes of planning, organizing,
leading and controlling, and 3. It can be seen that leadership of Mr. Ponnachai Pisailert, Mr.
Pitsanuchai Kaewpichai and Ms. Kanji Monthip is highly important to lead the organization to be
ready for change. Bargaining competition in current business world makes the products from
“Doi Chaang” coffee to be standardized and well-known in both domestic and international.
Keywords: 1) Business Management for Community 2) Leader communication 3) Sustainable
development 4) Doi Chaang Coffee
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บทนา (Introduction)
"การที่จะแจกสิ่งของหรือเงินแก่ราษฎรนั้นเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวไม่ยั่งยืน การที่จะให้ประชาชนอยู่
รอดได้ก็คือ การให้อาชีพ"พระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542
จากพระราชดารัสดังกล่าวข้างต้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) แสดงให้เห็นถึงควาวมห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทยอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ปัญหาเรื่องความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบกับความยากจน ขาดแคลนความรู้และพื้ นที่ทากิน ด้วยเหตุนี้
พระองค์จึงทรงมุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้ (ภาณุมาศ ทักษณา, 2554)
หมู่บ้านดอยช้างซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายและเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สูงในภาคเหนือเฉกเช่นหลายๆ
หมู่บ้าน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงมีพระราชดาริตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ให้เป็นพื้นที่ซึ่งต้องพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นของประชากรรวมทั้งเพื่อลดการปลูกพืชเสพติดให้โทษ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2512 จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกร
ชาวเขาปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นรวมทั้งมีการทดลองเริ่มปลูกกาแฟอราบิก้าตั้งแต่บัดนั้นและได้
มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะ ๆ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2553)
แบรนด์ “กาแฟดอยช้าง” เป็นหนึ่งในกาแฟที่ปลูกอยู่ในบนดอยช้าง โดยชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า(อีก้อ) บ้าน
ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย ในตอนเริ่มแรกชาวบ้านในชุมชนได้เข้ารับพระราชทานต้นกล้ากาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า
จานวน 40 ครอบครัว ๆ ละ 400 ต้น ต่อมาเมื่อมีผลผลิตที่มีมากขึ้น แต่มีปัญหาคือไม่สามารถขายผลผลิตได้ ถู ก
กดราคา ไม่มีอานาจต่อรองกับพ่อค้า และปัญหาต่อมาคือไม่สามารถขายได้ในตลาดไทย เพราะนักดื่มกาแฟคน
ไทยยึ ด ติ ด กับ กาแฟมี ยี่ ห้อและมี ชื่ อเสี ย ง ชาวบ้ า นดอยช้ า งได้ รวมตั ว กัน สร้า งบริษั ท กาแฟของตนเอง เพื่ อ
แก้ปัญหาจากการที่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา และหันไปพึ่งพาตลาดต่างประเทศแทน (mgronline, 2558)
กาแฟ “ดอยช้าง” เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในฐานะกาแฟคุณภาพระดับ “World Class Speciality Coffee”
ซึ่งกว่าที่กาแฟดอยช้างจะมีวันนี้ได้ต้องใช้ความพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การสร้างความ
เข้าใจกับชนเผ่าต่าง ๆ บนดอยเพื่ อให้ช่วยกันพลิกฟื้นผืนดินมาปลูกกาแฟอาราบิก้า ทดแทนการปลูกฝิ่น โดย
จุ ด เด่ น ของกาแฟดอยช้ า งนั้ น เป็ น กาแฟจากแหล่ ง เพาะปลู ก พื ช บงชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ไ ทย หรื อ GI (Thai
Geographical Indication) และสินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น GI เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากสินค้า
เดียวกันซึ่งผลิตในพื้นที่อื่น โดยจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ คือ สภาพดิน น้า
และอากาศ ในพื้นที่ การผลิตสินค้า GI นั้นมีปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจากมนุษย์เป็นส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อ
การผลิตกาแฟดอยช้าง กล่าวคือ กาแฟดอยช้างเป็นกาแฟอาราบิก้า สายพันธุ์หลัก คาทูรา คาติมอร์ และคาทุย ที่
ปลูกบนหุบเขา ดอยช้าง ในตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ระดับความสูง 1,000 – 1,700 เมตร
จากระดับน้าทะเล ซึ่งเหมาะแก่การปลูกกาแฟอาราบิก้า ประกอบกับการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การดูแลรั กษา การ
เก็บเกี่ยวอย่างพิถีพิถัน และกรรมวิธีผลิตที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้กาแฟดอยช้างมีกลิ่นหอมหวานคล้ายน้าผึ้ง และมี
รสชาติกลมกล่อม ชุ่มคอ (bangkokbiznews, 2558)
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้คัดเลือกสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ กาแฟดอยช้าง จ.
เชียงราย ส่งเข้าประกวดผลิตภัณฑ์หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งแบรนด์ (One Village One Brand : OVOB) ของสมาชิก
เอเปค (กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก) ที่เกาหลี โดยการจัดประกวดนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้าง
แบรนด์ ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะดั บ หมู่ บ้ า นในประเทศ สมาชิ ก เอเปค และเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการในชุมชน ซึ่งปรากฏว่า กาแฟดอยช้าง ติด 1 ใน 5 สินค้าที่ได้เข้ารอบสุดท้าย และได้รับรางวัลที่ 3
ร่วมกับมะละกอของเม็กซิโก โดยมีสินค้าไม้ไผ่จากจีนได้รางวัลที่ 1 ส่วนรางวัลที่ 2 เป็นของ FUEGOS เครื่องดื่ม
จากองุ่น จากชิลี โดยเหตุที่กาแฟดอยช้างของไทยไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพราะคณะกรรมการตัดสินเห็นว่ามีแบ
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รนด์ค่อนข้างเข้มแข็งแล้ว และอาจไม่มีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่องการสร้างแบรนด์เท่ากับสินค้า
ของจีนและชิลี (thairath, 2554)
ปัจจุบันกาแฟดอยช้างกลายเป็นที่รู้จักและได้ส่งออกไปทั่วโลกสร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้าน
บาท และจากการที่ควบคุมคุณภาพของกาแฟ ทาให้เกิดความเสถียรมีคุณลักษณะในด้านกลิ่นกาแฟ และรสชาติ
เฉพาะตั ว เช่ น ถ้ ว ยสะอาด (Clean Cup) 10:10, ความหวาน (Sweetness) 10:10, ความกลมกล่ อ ม
(Uniformity) 10:10 ซึ่งเป็นมาตรฐานกาแฟในระดับโลก โดยได้รับการการันตีจากสมาคมกาแฟยุโรป และ
อเมริกา “ระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปี กาแฟดอยช้างเป็นที่ยอมรับในเรื่องมาตรฐาน และคุณภาพการส่งออก
โดยติดอันดับสูงสุดในกลุ่ม 1% กาแฟคุณภาพโลก (The top 1% of world coffee) สายพันธุ์อาราบิก้าแท้ ปลูก
บนพื้นที่สูง กระบวนการเพาะปลูก และการได้มาพิถีพิถันเทียบเท่ามาตรฐานโลก จนสามารถส่งออกสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ประเทศไทยไปทั่วโลก (Korihto, 2556 อ้างถึงใน นันท์นภัส ทรัพย์โชคธนกุล, 2557)
บริษัทกาแฟดอยช้างมีลักษณะการทางานโดยอาศัยแรงกายและจิตอาสาจากชาวบ้านเป็นสาคัญ เน้นสร้าง
คนเพื่อพัฒนาธุรกิจและชุมชนให้เข้มแข็งจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงเป็นเหตุผลสาคัญในการได้มา
ซึ่งตราสินค้า ฉลากสินค้าแฟร์เทรด (Fairtrade) เป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นเครื่องช่วยยืนยันให้ผู้บริโภคมั่นใจ
ว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายนี้เป็นผลผลิตของกระบวนการ “การค้าที่เป็นธรรม” อันมีจุดมุ่งหมายหลักคือการพัฒนา
ความเป็นอยู่ของผู้ผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการผลิตและการค้า เพิ่มอานาจในการต่อรองและประกัน
ราคาที่เป็ นธรรม ตลอดจนการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยกระตุ้นให้ผู้บริโภค
ตระหนักถึงความสาคัญของปัจจัยด้านความเป็นธรรมในสังคมสร้างความแปลกใหม่ด้วยการให้ความสาคัญกับ
ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวของตัวสินค้านอกเหนือจากการพิจารณาปัจจัยด้านราคา คุณภาพและรู ปแบบ ซึ่ง
ส่ ง ผลให้ กาแฟดอยช้ า งมี อัต ราการเติ บโตขึ้น ชุ ม ชนมี การพั ฒ นาในหลายด้ าน อาทิ การสร้า งโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกจิตสานึกให้มีการอนุรักษ์ผืนป่า การนามาซึ่งรายได้ของชุมชน รวมถึงเป็นการยกระดับ
ให้เกษตรกรบนดอยช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น โดยใช้ชื่อว่า “ดอยช้าง” อันสื่อถึงแหล่งกาเนิดและความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย ที่ได้ผลิตกาแฟไทยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลก (นันท์นภัส ทรัพย์โชคธนกุล ,
2557)
กาแฟดอยช้าง นารายได้เข้าสู่ประเทศและชุมชนท้องถิ่นจานวนมหาศาล อย่างไรก็ตาม บนความสาเร็จของ
กาแฟดอยช้างเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกันของคนในชุมชน ก็คือการสร้างรายได้แบบ
ครบวงจร การสืบทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตให้คงอยู่ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกันของคนในชุมชน (กนกรัตน์
ปัญญา, 2556) การปลูกกาแฟจึงกลายเป็นอาชีพของกลุ่มเกษตรกรชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่าที่นารายได้เข้ามา
หล่อเลี้ยงชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวเขาช่วยยกระดับชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น ทาให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่น เพราะเป็นการทาธุรกิจภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
นอกจากนั้นการปลูกกาแฟได้ส่งผลให้สภาพแวดล้อมบนดอยช้างมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น เนื่องจากกาแฟสายพันธุ์
อาราบิก้าที่ปลูกนั้นสามารถเติบโตได้ดีใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ จึงส่งผลให้ได้ป่ากลับคืนมา สภาพแวดล้อมเริ่มฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย (บริษัท ดอยช้าง
คอฟฟี่ ออริจินอล จากัด, 2553)
กาแฟดอยช้าง ซึ่งนอกจาก จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีพันธกิจที่ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนและ ผู้ปลูกกาแฟ และมีการนาผลตอบแทนจากการดาเนินการส่วนหนึ่งกลับมาช่วยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนาพื้นที่ ผ่านมูลนิธิกาแฟดอยช้าง
“ไม่ใช่เพราะกาแฟทาเงินให้กับเรา แต่เพราะกาแฟทาให้เรามีป่าอีกครั้ง แต่เพราะกาแฟทาให้ บ้านเรามี
นกกลับมาแต่เพราะกาแฟทาให้ครอบครัวกลับมากินข้าวพร้อมกัน ชีวิตที่ไม่ต้องเร่งรีบ เราร้องเพลงตอนเราเก็บ
กาแฟ เราภาคภูมิใจที่เป็นคนไทยและภาคภูมิใจที่ได้ทาในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อคนไทยและประเทศไทย จากรุ่นสู่รุ่น ”
คากล่าวของคุณวิชา พรหมยงค์ หนึ่งในผู้นาที่ริเริ่มก่อตั้งบริษัท กาแฟดอยช้าง ที่มีความพยายามในการวางแผน
สั่งการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย และ
266

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อสร้างคน สร้างชุมชน สร้างวิถีชีวิตที่กินดีอยู่ ด้วยแนวคิดภายใต้กรอบที่ว่าชุมชนอยู่
ร่วมกันอย่างเข้มแข็งและแบ่งปัน ทั้งระหว่างคนกับคน ระหว่างคนกับป่า ระหว่างคนกับธรรมชาติ และการยืน
หยัดด้วยตัวเอง ผู้นาจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งต่อความสาเร็จขององค์กร (ไทยพับลิก้า, 2555)
นอกจากนั้นผู้ที่ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ยังประกอบไปด้วย คุณพิก่อ พิสัยเลิศ Logo Man, คุณปณชัย พิสัยเลิศ
กรรมการผู้จัดการ (ตัวแทนเกษตรกร), คุณพิษณุชัย แก้วพิชัย ประธานที่ปรึกษา (และที่ปรึกษาธุรกิจ) เป็นผู้
กาหนดความมุ่งหวังในอนาคตเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน ทาให้ได้แนวทางหรือเป้าหมายในการพัฒนา
ทางเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้น หรือเกิดความก้าวหน้าในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชนให้ดี
ขึ้น โดยการบริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ธุรกิจของชุมชนให้มีความยั่งยืน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าเพิ่ม มีการช่วยเหลือพึ่งพากันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน การสร้าง
เครือข่ายการดาเนินงาน (ธวัช บุญยมณี, 2550)

ภาพที่ 1 บุคคลที่ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จากัด
ที่มา https://doichaangcoffee.co.th/
นอกจากการมี ผู้ น าที่ ที่ ดี มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการพั ฒ นาชุ ม ชนแล้ ว กระบวนการสื่ อ สารเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสังคม ถือเป็นแนวคิดของการสื่อสารภายใต้กรอบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใหม่ที่มุ่งเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาหนทางที่จะทาให้การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ ชุมชน
สังคม ประเทศ หรือระดับโลก ซึ่งประเด็นสาคัญของกระบวนทัศน์แบบทางเลือกใหม่ในการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ กระบวนการสนทนาโต้ตอบกันของสมาชิกในสังคมบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันเพื่ อ
ค้นหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงสังคมและดาเนินการร่วมกัน ในขณะที่มองบทบาทของภาครัฐบาลเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ การสื่อสารจึงเป็นกระบวนการที่ทาให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ทาให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้ การสื่อสารเป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน (เกศินี จุฑาวิจิตร,
2542)
การเกิด สั งคมของการอยู่ ร่วมกัน จากเดิ ม ที่ 3 ชนเผ่ า แม้ ว หรือม้ ง , เย้ า , อี ก้อ บนดอยช้างมี วิถีชีวิตที่
แตกต่างกัน ต่างวัฒนธรรมและไม่ประสานกลมกลืนกัน ตอนนี้ การปลูกกาแฟร่วมกัน ทาให้พวกเขาเข้าใจกันมาก
ขึ้น และอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน “ตัวตน” ของชนเผ่าต่างๆ บนดอยช้าง จากเดิมที่
รู้สึกว่าไม่มีศักดิ์ศรี เป็นคนชายขอบ ไร้เกียรติ ต้องร่อนเร่ไปหางานทาในเมือง (เด็กปั๊มหรือลูกจ้างในอู่ซ่อมรถ)
กลายเป็นคนที่มีทักษะ (จนหลายคนต้องเดินทางมาขอความรู้) มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถยืนอยู่ในสังคมได้
อย่างภาคภูมิในฐานะผู้ผลิตกาแฟที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก การสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นในวงการกาแฟโลก ว่า
เมืองไทยก็มีกาแฟชั้นยอดที่เป็น Single Origin Coffee เพียงหนึ่งเดียว และความสาเร็จที่เกิดขึ้นนี้กลายเป็น
ต้นแบบให้กับดอยอื่นๆ ทางภาคเหนือได้ลองทาตาม (อภิลาภ เผ่าภิญโญ, 2560)
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กล่าวได้ว่าเจ้าของกาแฟดอยช้างที่แท้จริง คือ พี่น้องชาวเกษตรกรชาวดอยช้างทุกคน ดังนั้น ความยั่งยืนจึง
ไม่ใช่เป็นเพียงการประกอบธุรกิจให้เกิดผลกาไรเท่านั้น แต่หมายถึงการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และให้คนในชุมชน
มีความสุขอย่างแท้จริง ในเรื่องนี้ นายพิษณุชัย กล่าวว่า “ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งมูลนิธิกาแฟดอยช้างขึ้น โดยนา
กาไรที่เกิดจากผลประกอบการในแต่ละปีส่วนใหญ่กว่า 80% นาไปเพื่อช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษา การพยาบาล
สาธารณสุขหรือแม้กระทั่งชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพในหมู่บ้านดอยช้างและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยเฉพาะด้าน
การศึกษา ที่แม้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะมีงบประมาณบางส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียนแต่ก็ยังคงไม่
เพียงพอ ดังนั้นในทุกๆ ปีจึงจาเป็นต้องมีงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
เรียนการสอน อาทิ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ร่วมถึงดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยช้าง ซึ่งรับเด็กตั้งแต่อายุ 3
ขวบ เข้าเรียน” (siamrath, 2560)
ราคาผลกาแฟที่ดอยช้างรับซื้อจากเกษตรกรจะอยู่ระหว่าง 18-25 บาท/กก. ซึ่งนับว่าสูงกว่า ราคาตลาด
โดยหลั ง จากผลกาแฟผ่ า นกระบวนการ หมั ก -บ่ ม -คั่ว แล้ ว น้ าหนั กจะหายไปกว่ า 80% แต่ มี มู ล ค่า เพิ่ ม ขึ้น
หลายเท่าตัว (กาแฟคั่วสาเร็จจะขายอยู่ราว 1,000 บาท/กก.) โดยระดับราคาที่ดอยช้างรับซื้อดังกล่าวถือว่าช่วย
สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรและทาให้ พวกเขาเกิดแรงจูงใจที่จะปลูกต่อ เพราะหากเอาไปขายให้กับแหล่งรับ
ซื้ออื่นๆ โดยเฉพาะในเมือง อาจถูกกดราคาเหลือเพียง 7-9 บาทเท่านั้น ผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัด คือความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดีขึ้นจากรุ่นสู่รุ่น คนท้องถิ่นบางรายถึงกับกล่าวว่า ทุกวันนี้ชาวบ้านมีรายได้ปีละหลาย
แสน หรืออาจเป็นหลักล้าน (อันเกิดจากการเก็บกาแฟส่งขายซึ่งทาได้เพียงปีละครั้ง) และแทบจะไม่มีครอบครัว
ไหนที่ไม่มีรถกระบะ (ส่วนใหญ่มีกันครัวเรือนละ 2-3 คัน) อีกทั้งลูกหลานรุ่นใหม่ๆ ก็เริ่มได้รับการศึกษาที่สูงมาก
ขึ้น (อภิลาภ เผ่าภิญโญ, 2560)
หมู่บ้านดอยช้างได้เป็นต้นแบบ One Village Brand ของเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากชุมชนเล็กๆ แห่งนี้มี
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างแบรนด์ได้ด้วยตัวเองออกสู่สากลภายใต้ชื่อ “กาแฟดอยช้าง” พร้อมทั้งยังมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
แบบชาวเขาเผ่าอาข่าที่น่าสนใจ บนพื้นที่เหนือระดับน้าทะเลในความสูง 1,700 เมตร อีกทั้งคุณภาพของกาแฟ
ดอยช้างได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น Fair Trade ซึ่งเป็นการรับรองว่า
สินค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์กรแฟร์เทรดสากล, การขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสหภาพยุโรป
(GI EU), USDA Organic ซึ่งเป็นตรารับรองคุณภาพการทาเกษตรเชิงอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกา, EU Organic
Farming ซึ่งเป็นการรับรองการนาเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศของอียู จากความสาเร็จของ
“กาแฟดอยช้าง” ทาให้กระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรในชุมชนอื่นๆ เพื่อสร้าง
อาชีพยั่งยืน สร้างรายได้ ชุมชนเข้มแข็งดังเช่นชุมชนดอยช้างแห่งนี้ (mgronline, 2559)
ธุรกิจเพื่อชุมชนกาแฟดอยช้างเองก็ต้องการทาให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงที่จะ
ทาให้การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านกระบวนการสื่อสาร การบริหารจัดการต่ าง ๆ มากมาย อีกทั้งตัวของผู้นา ผู้บริหาร
ของกาแฟดอยช้างก็เป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการผลั กดันให้ธุรกิจ กาแฟดอยช้างประสบผลสาเร็จดัง เช่ น ใน
ปัจจุบันนี้
จากกาแฟต้นแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9) พระราชทานให้ ได้กลายเป็นธุรกิจที่สร้างอาชีพให้กับชาวดอยช้างสามารถเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว
ได้อย่างมั่นคงในช่วงที่ผ่านมา จนถึง ณ เวลานี้ได้มีการสานต่อพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยการสร้างรากฐานในเรื่องการศึกษา เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ และมีความสุขที่ยั่งยืน ถือเป็นความมุ่งมั่นที่ บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จากัด ดาเนินมา
อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการศึกษากระบวนการสื่อสารของผู้นาในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ผู้ประกอบการ กาแฟดอยช้างนี้ พิจารณาจากความมีชื่อเสียง รางวัล และการเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกในการ
ดาเนินการทางธุรกิจ การรู้ถึงวิธีคิด การริเริ่ม วิธีที่ใช้ในสื่อสาร มี ความสาคัญที่ผู้วิจัยจะนามาเป็นปัญหานาวิจัย
โดยจะศึกษาการดาเนินธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนของกาแฟดอยช้าง มีกระบวนการสื่อสาร ในแง่ของผู้ส่งสาร
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(sender) มีแนวคิดและกลวิธีอย่างไร รวมไปถึงองค์ประกอบของผู้นาก็ถือว่ามีบทบาทของสาคัญในการสร้าง
ความสาเร็จให้เกิดแก่ กาแฟดอยช้าง นอกจากนั้นผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงวิธีคิด การริเริ่ม วิธีที่ใช้
ในสื่อสาร และบทบาทของผู้นาของธุรกิจกาแฟดอยช้าง ซึ่งเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจ และสั ง คม อี กทั้ ง ข้อมู ล การศึกษาในครั้ง นี้ ส ามารถน าไปใช้ เป็ น แนวทางในการ พั ฒ นา ปรับ ปรุง
กระบวนการสื่อสาร เพื่อการจัดตั้งรวมกลุ่มการทาธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนในกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของกาแฟดอยช้าง
2. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้นาด้านการสื่อสารที่มีต่อการจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กาแฟดอยช้าง
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับ “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา” แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “development communication”
โดยทั่ ว ไป “การสื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นา”หมายถึ ง การน าเอาสื่ อ สารทุ ก รู ป แบบมาช่ ว ยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
กระบวนการพัฒนาประเทศ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะในประเทศที่
กาลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยนั้นมีความจาเป็นเร่งด่วนจะต้องกระตุ้น และเร่งเร้ากระบวนการพัฒนาประเทศให้
บรรลุเป้าหมายตามต้องการ ผู้วางแผนและนโยบายเห็นว่า การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดัน
ให้กระบวนการพัฒนาประเทศสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี (จุฑารัตน์ โสดาศรี, 2558)
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2549) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารเพื่ อการพัฒนาไว้ว่า นักวิเคราะห์
ทางการสื่อสารได้ให้ความสาคัญในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แหล่งสื่อสาร (Communication Source) ซึ่งอาจเป็นบุคคล (ผู้นา, ผู้บริหาร) หรือสถาบัน (หน่วยงาน
ภาครัฐ, หน่วยงานเอกชน)
2. เนื้อหาสาร (Message) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
การควบคุมโรคและแมลง การวางแผนครอบครัว การพัฒนาสุขภาพ การอนุรักษ์ป่าไม้ การพัฒนาการเกษตร เป็น
ต้น
3. ช่องทาง (Channel) อาจเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือโดยสื่อมวลชน หรือทั้ง 2 อย่างร่วมกัน
4. ผู้รับสาร (Receiver) เช่น ชาวนา แม่บ้าน หน่วยงานพัฒนา หรือผู้ที่ใช้ข้อมูลข่าวสาร เป็นลาดับสุดท้าย
5. ผลกระทบ (Effect) ซึ่งอาจสร้างความตระหนัก การรับรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอื่น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้ทั้งในทางที่ดี หรือไม่ดีก็ได้
แนวคิดผู้นา และบทบาทหน้าที่ของผู้นา
Andrew J. DuBrin (2010) ให้ ค วามหมายไว้ ว่ า ผู้ น า หมายถึ ง บุ ค คลที่ ท าให้ อ งค์ ก ารประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุผลสาเร็จ โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือผู้นาคือ บุคคลซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มสอดคล้อง
กับ พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์ และคณะ (2558) อธิบายบทบาทของผู้นาชุมชน หรือผู้นาท้อง มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. บทบาทของผู้นาท้องถิ่น โดยการนาอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องอาศัย ภาวะผู้นาซึ่งมาความสาคัญ
เป็นอย่างมากเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการบริหารการพัฒนา และการปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้น ผู้นาท้องถิ่นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ภาวะผู้นาในการบริหารให้เหมาะสม
กับลักษณะขององค์กรและปัญหาที่เกิ ดขึ้นในท้องถิ่น ผู้นาจะต้องใช้ความเป็นผู้นาที่ดีในการจูงใจเพื่อระดมพลัง
ความสามารถและจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
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2. บทบาทของนักบริหารมืออาชีพ เป็นบทบาทของผู้นาที่มีการแสดงออกโดยอิสระที่มีผลดีต่อผู้อื่นหรือ
สังคม เช่น การตัดสินใจ การจูงใจให้คนทางาน การแสดงออกทางความคิดการพูด พฤติกรรมทางอารมณ์ การอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม เป็นต้น (บุหงา วชิระศักดิ์มงคล, 2557)
แนวคิดการสื่อสารของผู้นา
สิ่งที่มีผลต่อการเพิ่มหรือลดประสิทธิผลของการสื่อสารของผู้นา ได้แก่ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2549)
1. ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ความชานาญหรือความสามารถต่างๆ ที่จะ
ทาการถ่ายทอดข่าวสารนั้นๆ ไปยังผู้รับสารให้ผู้รับสามารถเข้าใจได้ง่ายและดีที่สุด
2. ทัศนคติ (attitudes) ในที่นี่หมายถึง ทัศนคติของผู้ส่งสารที่มีต่อตนเองต่อเรื่องที่จะทาการสื่ อสาร
และทัศนคติของผู้รับสาร
3. ความรู้ (knowledge) การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพมาก ถ้าผู้ส่งสารมีทั้งความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสาร
ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความน่าเชื่อถือที่สาคัญที่ผู้รับสารมีต่อผู้ส่งสาร ซึ่งได้แก่ ความรอบรู้ที่เกี่ยวกับงานของตน
และความสามารถในวิธีการสื่อสารเป็นอย่างดี ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมั่น มีกาลังใจ มีความกล้าที่จะแสดงออก
นอกจากนั้นจะต้องมีความเข้าใจลักษณะสังคมและวัฒนธรรม เพราะคนเรามีสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป จะมีการสื่อสารและตีความหมายต่างๆ แตกต่างกัน
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อั ษ ฎาพร ไกรพานนท์ (2556) กล่ า วว่ า การพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น เป็ น การพั ฒ นาที่ กระจายประโยชน์ ของ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและใน
ระดับโลกโดยรวมเพื่อชนรุ่นหลัง และเป็นการพัฒนาที่ทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริง
แนวคิดการบริหารจัดการ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545) ได้กล่าวถึง หน้าที่หลักทางการบริหารอย่างน้อย 4 ประการ ที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่
1. การวางแผน (Planning) จะเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนแรก โดยที่องค์ประกอบของกระบวนการในการ
วางแผน ประกอบด้วย ภารกิจ จุดหมายและแผน โดยภารกิจเป็นสิ่งที่บอกถึงรายละเอียด เกี่ยวกับเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ หรือเหตุผลพื้นฐานในการดารงอยู่ขององค์การ และสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างขององค์การ ที่มีความ
แตกต่างจากที่อื่น ๆ ขณะเดียวกันแผนงานหมายถึงวิถีทางที่จะก่อให้เกิดการกระทาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์การในส่วนของผลลัพธ์ หรือความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่สืบเนื่องจากการวางแผนกล่าวคือ เมื่อ
องค์การจัดทาจุดหมายและแผนเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ผู้บริหารควรต้องออกแบบโครงสร้างองค์การเพื่อให้การ
บริหารงานบรรลุจุดหมายแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การนั้นการออกแบบ โครงสร้างองค์การเป็นกิจกรรมที่ควร
ได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอเนื่องจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างองค์การเกิดขึ้นมากมาย
3. การนา (Leading) เป็นสภาวะที่ผู้นาใช้ความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่ผู้นาจะเป็นผู้นาที่มีศักยภาพดังกล่าวได้
พึงทาความเข้าใจทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้นา (Leadership) การติดต่อสื่อสาร (Communication)
และการบริหารกลุ่ม (Group) เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
4. การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการวางกฎเกณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตาม
แผนที่วาง และทาให้สมาชิกในองค์การมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และยังช่ว ยให้ทราบ
ถึงจุดอ่อนจุดแข็งองค์กรอีกด้วย
การทบทวนวรรณกรรมของการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ทั้งหมด 5 แนวคิดคือ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ผู้นาและบทบาทหน้าที่ของผู้นา การสื่อสารของผู้นา การพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการ
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บริหารจั ด การและการสื่ อสารของผู้ น าเป็ น ทฤษฎีหลั ก ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ล ที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น การวิ จั ย
ดังต่อไปนี้
วิธีดาเนินการ (Methods)
1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth
interview) คือ ผู้นาและผู้บริหารธุรกิจเพื่อชุมชนกาแฟดอยช้าง โดยมี 1. คุณปณชัย พิสัยเลิศ กรรมการผู้จัดการ
(ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ตัวแทนเกษตรกร) 2. คุณพิษณุชัย แก้วพิชัย ประธานที่ปรึกษา (ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และที่
ปรึกษาธุรกิจ) 3. คุณคันจิ มนทิพย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ (ลูกหลานของคนดอยช้าง)
2. เครื่องมือในการวิจัย 1) ตัวผู้วิจัย มีบทบาทในการเป็นผู้สัมภาษณ์ 2) เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช้
บันทึกบทสัมภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมาย 3) สมุดบันทึก เพื่อใช้จดบันทึกสิ่งที่พบจากสัมภาษณ์ 4) โทรศัพท์มือถือ
และอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการประสานงานกับกลุ่มตัวอย่าง 5) กล้องถ่ายภาพ เพื่อเก็บภาพบรรยากาศ 6) แบบ
สัมภาษณ์
3. การตรวจสอบข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า ในด้ า นผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ( Data
Triangulation) ที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นหลัก โดยจะใช้ คาถามเดิมมากกว่า 1 ครั้งกับผู้ให้ข้อมูลจานวน 3 คน
และเมื่อทาการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จะทาการนาข้อมูลกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูล
ตรวจสอบ (Member Checks) และผู้วิจัยยังใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านทฤษฎี ( Theory Triangulation)
โดยจะใช้ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา แนวคิดผู้นาและบทบาทหน้าที่ของผู้นา แนวคิดการสื่อสารของผู้นา
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการบริหารจัดการ ในการตรวจสอบ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชน สู่การ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น กาแฟดอยช้ า ง” ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และเอกสาร โดยให้
ความสาคัญต่อมุมมองของคนใน (Emic) หรือผู้ให้ข้อมูล ซึ่งถือเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์หรืออยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ
โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนา (Descriptive
Method) และวิเคราะห์ข้อมูลแบบการตีความ (Interpretation) สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเป็นหลัก (Analytic
Induction) โดยวิเคราะห์สรุปในแต่ละประเด็นที่ศึกษา แล้วจึงนามาวิเคราะห์สรุปเป็นภาพรวม การวิเคราะห์และ
ตีความนาความรู้จากทฤษฎี วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานวิจัยที่ผ่านมาร่วมพิจารณาด้วย เพื่อตอบคาถาม
การวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ผลการศึกษา (Results)
การศึกษาเรื่อง กระบวนการสื่อสารของผู้นาในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กาแฟ
ดอยช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนของกาแฟดอย
ช้าง และบทบาทของผู้นาด้านการสื่อสารที่มีต่อการจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนของกาแฟดอยช้าง โดยข้อมูล
ในบทนี้จะประกอบด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) คุณปณชัย พิสัยเลิศ, คุณพิษณุ
ชั ย แก้ ว พิ ชั ย , คุ ณ คั น จิ มณทิ พ ย์ ผู้ น าธุ ร กิ จ เพื่ อ ชุ ม ชนกาแฟดอยช้ า ง และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย เอกสาร
(documentary analysis) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
1. กาแฟดอยช้าง: จุดกาเนิดแบรนด์จวบจนสู่ The Global Recognition
2. ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประเด็นหลักคือ
- การสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนของกาแฟดอยช้าง
- บทบาทของผู้นาด้านการสื่อสารที่มีต่อการจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนของกาแฟดอยช้าง
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1. กาแฟดอยช้าง: จุดกาเนิดแบรนด์จวบจนสู่ The Global Recognition
จุดกาเนิด "กาแฟดอยช้าง" เริ่มต้นจากที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานต้นกล้ากาแฟพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งชาวไทยบนดอยช้างต่างสานึก
ในพระมหากรุณ าธิ คุณ อย่ า งหาที่ สุด มิ ได้ ขณะเดี ย วกัน ก็ต้ องขอบคุณ "พ่ อค้า คนกลาง" ที่ เอารัด เอาเปรีย บ
เกษตรกรจนทาให้เกิดแรงผลักดันกระทั่งมี "กาแฟดอยช้าง" ในวันนี้ได้
ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม กาแฟให้ผลผลิตดีเยี่ยม แต่เมื่อนาไปขายให้แก่พ่อค้าคน
กลางก็มักจะถูกกดราคาเหลือเพียงราคากิโลกรัมละไม่กี่บาท ไม่ต่างจากกับผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ครั้น
จะนาลงไปขายเองในเมืองก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม เนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน เกษตรกรหลายรายตัดสินใจฟันต้น
กาแฟทิ้งบ้าง จุดไฟเผาทิ้งบ้าง ทว่ากลับยิ่งงอกงามให้ผลผลิตดียิ่งขึ้น ในเมื่อปลูกฝิ่นก็ผิดกฎหมาย กาแฟก็เลิก
ปลูกไม่ได้ จึงเกิดเป็นแรงผลักดันที่จะแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2545 เกษตรกรบ้านดอยช้างจึงได้มีความพยายามหาทางช่วยเหลือกันอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้น
จากครอบครัวของ นายปณชัย พิสัยเลิศ ร่วมมือกับ นายวิชา พรหมยงค์ (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม
ก่อตั้งบริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จากัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2546 และมีนายพิษณุชัย แก้วพิชัย
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัทฯจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้กาแฟซึ่งปลูกโดยเกษตรกรบ้าน
ดอยช้างสามารถจัดจาหน่ายได้ในราคาที่ยุติธรรมรวมทั้งทาแบรนด์กาแฟดอยช้างเพื่อให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพกาแฟดอยช้าง
จากจุดเริ่มต้นของ บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งตอนนั้นมีกาแฟรวมกัน ทั้ ง
หมู่บ้านไม่กี่ร้อยไร่ แต่จากความตั้งใจและความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของกลุ่มเกษตรกรและบริษัทฯ จึงทา
ให้เกษตรกรซึ่งประกอบด้วยชนเผ่า อาข่า ลีซู และจีนยูนนาน มีความมั่นใจมากขึ้นจนทาให้ปัจจุบันมีการปลูก
กาแฟบนพื้นที่ดอยช้างประมาณ 30,000 ไร่
เป้าหมายในการทาธุรกิจ
บริษัทดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล นั้นไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกษตรกรทั้งหมดบนดอยเป็น
เจ้าของร่วมกัน ต้องการอาศัยแรงกายและจิตอาสาจากชาวบ้านบนดอย ต่างมาช่วยกันทางานด้วยใจ ภายใต้
แนวคิดหลัก คือ การอยู่ร่วมกันและการรู้จักเผื่อแผ่ และผลกาไรที่ได้มานั้นนามาพัฒนาชุมชน ทั้งนี้จาเป็นต้อง
อาศัยความวิริยะอุตสาหะ และความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของเกษตรกรในชุมชนจึงจะประสบผลสาเร็จได้
มูลนิธิกาแฟดอยช้าง
แม้ วั น นี้ ธุ ร กิ จ จะมี ก ารขยายตั ว มากขึ้ น แต่ ก าแฟดอยช้ า ง ยั ง คงยึ ด มั่ น ในปณิ ธ านที่ จ ะเดิ น ตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่
มีพระราชประสงค์ให้เกิดการพัฒนาในอาชี พของชาวไทยภูเขาอย่างยั่งยืน และยึดหลักความพอเพียงในการ
ดาเนินชีวิต ความยั่งยืนจึงไม่ใช่เป็นเพียงการประกอบธุรกิจให้เกิดผลกาไรเท่านั้น แต่หมายถึงการสร้างชุมชนให้
เข้มแข็ง และให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างแท้จริง ทางบริษัทดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จากัด จึงได้มีการก่อตั้ง
"มูลนิธิกาแฟดอยช้าง" (Doi Chaang Coffee Foundation) ขึ้นมา โดยหักรายได้ 30% จากผลประกอบการใน
แต่ละปีไปใช้ในการสนับสนุน พัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งด้านการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
และอาชีพของคนในชุ มชน สนับสนุนการบริการสาธารณสุ ข การพยาบาลแก่คนในชุ มชน และส่งเสริม งาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย
รางวัลและความภาคภูมิใจ
กาแฟดอยช้างเป็นกาแฟอราบิก้าชนิดพิเศษคุณภาพสูง (Specialty Coffee) เป็นกระบวนการที่ให้
ความสาคัญและใส่ใจตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจนถึงผู้ดื่ม การบริโภคแบบดื่มด่ากับคุณค่าที่ผ่านการคัดสรรและ
ผลิตมาเป็นอย่างดี จนได้ถึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นกาแฟที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะ (Single
Origin) บริเวณดอยช้าง จังหวัดเชี ยงราย แหล่งเดียวเท่านั้น ซึ่งผลผลิตเมล็ดกาแฟจากดอยช้างจะมีเอกลักษณ์ที่
272

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

กลิ่นหอมเป็นพิเศษ เจือรสชาติอมเปรี้ยว และมีคาเฟอีนต่า ทาให้กาแฟทุกแก้วของดอยช้างมีรสชาติกล่มกล่อม
จนได้รับการยอมรับในเวทีโลกและมีมาตรฐานระดับสากล อาทิ Organic Certification จาก USDA, Organic
Farming, Geographical Indication จาก EU รางวัล และรางวัล Specialty Coffee Association ที่กาแฟได้
ผ่านเกณฑ์คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป มาเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ นอกจากนั้นกาแฟดอยช้างยังเป็นกาแฟเจ้า
แรกที่เป็นต้นแบบของไทยในการทา Single Origin Coffee และการผลิตกาแฟแบบครบวงจร From Earth to
Cup คือ ครอบคลุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพาะปลูก, เก็บผลผลิต, คั่วกาแฟ, ส่งออก และ มีขายเป็นกาแฟสาเร็จรูปด้วย
ดังความตั้งใจของผู้ก่อตั้งที่ว่า “กาแฟดอยช้าง เอกลักษณ์กาแฟไทย สุดยอดกาแฟโลก” (Fleishmanhillard,
2561)
กาแฟดอยช้างนาเงินตราเข้าสู่ประเทศและชุมชนท้องถิ่นจานวนมหาศาล อย่างไรก็ตาม บนความสาเร็จ
ของกาแฟดอยช้างเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกันของคนในชุมชน ก็คือการสร้างรายได้
แบบครบวงจร การสืบทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตให้คงอยู่ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกันของคนในชุมชนนั่นเอง
2. ผลสรุปวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 กระบวนการสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนของกาแฟดอยช้าง
ประเด็นที่ 1 กระบวนการสื่อสารของผู้นากาแฟดอยช้าง
จากผลการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนของกาแฟดอยช้าง
ผู้วิจัยขอนาเสนอในประเด็นต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบกระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืนของกาแฟดอยช้าง พบว่ากระบวนการสื่อสารการดาเนินธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนของกาแฟดอยช้าง ได้ให้
ความส าคั ญ ในองค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งของการสื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นา คื อ ผู้ ส่ ง สาร หรื อ แหล่ ง สื่ อ สาร
(Communication Source), เนื้อหาสาร (Message), ช่องทาง (Channel), ผู้รับสาร (Receiver), ผลกระทบ
(Effect) รวมไปถึงขั้นต่างๆ ของการสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชน ดังนี้
• ผู้ส่งสาร หรือแหล่งสื่อสาร (Communication Source)
การดาเนินธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนของกาแฟดอยช้าง ผู้ส่งสาร หรือแหล่งสาร เกิดจากความร่วมมือของ
3 บุคคลหลัก โดยทั้ง 3 บุคคลมีการแบ่งงานการบริหารส่วนต่างๆ และการติดต่อสื่อสารกันไปตามความถนัดของ
แต่ละบุคคล ประกอบด้วย “คุณปณชัย พิสัยเลิศ” ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล
จากัด ที่อดีตเคยได้รับตาแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นเกษตรกรดอยช้าง จะเป็นผู้ดูแลรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารงานด้านภาคการผลิตอยู่ที่บนดอยช้าง และ “คุณพิษณุชัย แก้วพิชัย” ประธานที่ปรึกษา จะดูแลใน
ส่วนของงานด้านการสื่อสารติดต่อและวางแผนด้านการตลาดเป็นหลักและ “คุณวิชา พรหมยงค์” (ผู้ริเริ่มก่อตั้ง
บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) จะดูแลธุรกิจและสื่อสารในภาพรวมๆ
• เนื้อหาสาร (Message)
ประเด็นการถูกกดราคาเมล็ดกาแฟจากพ่อค้าคนกลาง นาไปสู่การปรับกระบวนการผลิตและแปรรูป
เพื่ อปฏิ วั ติ จุ ด ยื น “กาแฟดอยช้ า ง” จากที่ เคยเป็ น อาราบิ ก้า ทั่ ว ไป ขยั บ ไปสู่ “อาราบิ ก้า คุณ ภาพสู ง ” หรื อ
“Specialty Coffee”
ประเด็นการสร้างมาตรฐานของกาแฟดอยช้าง เพื่อให้แบรนด์และสินค้าเป็นที่ยอมรับและเพิ่มมูลค่าใน
ตลาดโลก จึงได้นา “กาแฟดอยช้าง” ไปทดสอบคุณภาพตามสถาบันต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ประเด็นการให้ความสาคัญกับเกษตรกรดอยช้าง เป้าหมายสูงสุดของกาแฟดอยช้างคือการอยู่ร่วมกันของ
คนในชุมชน การสร้างรายได้แบบครบวงจร การสืบทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตให้คงอยู่ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ร่วมกันของคนในชุมชน
• ช่องทาง (Channel)
1. สื่อบุคคล การดาเนินกลุ่มธุรกิจเพื่อชุมชนกาแฟดอยช้าง ผู้นาของกาแฟดอยช้าง 3 บุคคลหลัก ได้
เข้ามาเป็นผู้สื่อสารในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยผู้นาชุมชนของหมู่บ้านดอยช้าง นั่นคือ “คุณปณชัย
พิสัยเลิศ” “คุณพิษณุชัย แก้วพิชัย” และ “คุณวิชา พรหมยงค์” (ผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
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นอกจากตัวผู้นาของกาแฟดอยช้างจะเป็นสื่อบุคคลหลักแล้วนั้น ยังมีอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องกาแฟ
ที่เป็นสื่อบุคคลในการช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรบนดอยช้าง รวมไปถึงการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟด้วยกันเองอยู่เสมอ ทาให้การรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อชุมชนกาแฟดอยช้าง
ประสบความสาเร็จมีความมั่นคงดั่งเช่นในปัจจุบัน
2. สื่ อบรรจุ ภัณ ฑ์ โดยการออกแบบบรรจุ ภัณ ฑ์ ที่ มี การออกแบบภายใต้ แนวคิด การมี ส่ว นร่ว มของ
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ สร้างความสามัคคี และความภาคภูมิใจในกาแฟดอยช้าง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่นา
ใบหน้าพี่น้องเผ่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เผ่าอาข่า, เผ่าลีซู และ เผ่าจีนยูนนาน มาแสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์ ด้วยสีหน้าที่
ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงถึงความสุขในการประกอบอาชีพการทากาแฟ ช่วยทาให้ทุกๆคนรักในองค์กร สมานสามั คคี
กัน และยังช่วยส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรทุกๆ คนร่วมเป็นหนึ่งเดียว โดยจะเปลี่ยนรูปหน้าผลัดวนกันไปในประมาณ
ช่วงทุกๆ 1ปี เพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทา คือการปลูกกาแฟที่มีคุณภาพขายไปทั่วโลก
เมื่อบรรจุภัณฑ์หน้าของตนเองได้ถูกผลิตออกมาขาย เกิดความยอมรับในอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งด้านหลังบรรจุภัณฑ์สามารถสแกน QR Code ได้ เพื่อที่จะ Tracking Data พื้นที่เพาะปลูกของ
พี่น้องเกษตรกรรายนั้นๆ จริงๆ ว่าปลูกทั้งหมดกี่ไร่ และอยู่ตรงบริเวณไหนได้อีกด้วย
3. สื่อกิจกรรม เป็นช่องทางในการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้คนในองค์กร มีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และนาพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างองค์กรของ
กาแฟดอยช้างที่มุ่งพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีหลายกิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่
คือกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองความคิดเห็นร่วมกัน
บนสถานการณ์เดียวกัน หรือเหตุการณ์เดียวกัน เพื่อที่จะนาความรู้เทคนิคเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกาแฟมาปรับใช้
พัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมการพบปะพูดคุยดื่มกาแฟกันยามเช้า ในช่วงเช้าก่อนออกไปทางาน
เกษตรกรดอยช้างจะจับกลุ่มกันดื่มกาแฟที่โรงงานจัดเตรียมไว้ให้สาหรับชาวดอยช้างทุกคน เป็นช่วงเวลาที่
เกษตรกรจะได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถามไถ่สารทุกข์ซึ่งกันและกันในเรื่องราวต่างๆ ที่พบเจอ
ในวันที่ผ่านๆ มา ถือได้ว่าเป็นการประชุมย่อยๆ อย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านดอยช้าง กิจกรรม
งานวันกาแฟดอยช้างและคารวะผู้อาวุโส เป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์พี่น้องเกษตรกรชาวดอยช้างได้เป็นอย่างดี
เพราะเป็นการรวมกลุ่มสมาชิกเกษตรกรลูกหลานบ้านดอยช้างได้มาพบเจอสังสรรค์ทากิจกรรมร่วมกัน จัดขึ้นช่วง
เดือนเมษายนเป็นประจาทุกปี โดยในปี 2562 ถือเป็นครั้งที่ 12 จัด ณ ลานกาแฟโรงงานกาแฟดอยช้าง บ้านดอย
ช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านจากพี่น้องชนเผ่า ร่วมประทานอาหารค่า ชม
ชุดการแสดงจากพี่น้องชนเผ่า อาข่า ลีซู จีนยูนนาน และปิดท้ายความสนุกสนานกับคอนเสิร์ต
• ผู้รับสาร (Receiver)
ชาวบ้านเกษตรกรบ้านดอยช้างประกอบไปด้วย 3 ชนเผ่า คือ อาข่า , ลีซอ และ จีนยูนนาน อาชีพหลัก
ของคนบนดอยช้างเมื่อ 50 ปีก่อน ปลูกพืชเสพติด และพืชระยะสั้น การสื่อสารให้เข้าใจจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ลาบาก เพราะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านจะสื่อสารด้วยภาษาถิ่นของชนเผ่าตน การศึกษาก็ค่อนข้างจะจากัดเพราะว่า
อยู่บนดอยพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นการที่จะสร้างกลุ่มในการพัฒนาชุมชนกาแฟดอยช้างได้มีการใช้เทคนิคการสื่อสาร
คือ การใช้ภาษาที่ง่ายๆ ในการพูดคุยกับชาวบ้าน การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้ร่วมกัน การวางเป้าหมาย พันธ
กิจที่ชันเจน และการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ จึงทาให้เกิดการขับเคลื่อน การสร้าง
อานาจในการต่อรอง และได้เปิดมุมมองใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์เป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของชุมชนอีกด้วย ซึ่งขั้นตอนเทคนิคการสื่อสารในการสร้างและพัฒนากลุ่ม มีดังนี้
1. การเตรียมการหรือขั้นก่อตัวเป็นกลุ่ม โดยต้องศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชนเสียก่อน เพื่อดึงปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนออกมา ซึ่งชุมชนบ้านดอยช้างมีปัญหาที่พบคือ ผลผลิตของกาแฟชุมชนไม่มีผู้รับซื้อ หรือ
มักจะถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
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2. การสร้างกลุ่มเรียนรู้ และเสริมแนวคิด หรือขั้นเกิดความขัดแย้ง จากการรวมกลุ่มกันของพี่น้อง
เกษตรกรบ้านดอยช้างที่มีปัญหาความต้องการเหมือนกัน ต้องการที่จะได้ประโชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุม่
ทาให้เกิดพัฒนาให้กลายเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนขึ้น
3. การสร้างกลุ่มกิจกรรม และความเข้มแข็ง หรือขั้นสามัคคีกลมเกลียว เป็นขั้นตอนของการพัฒนาสร้าง
ความต่อเนื่องกิจกรรมของกลุ่ม และทาตามเป้าหมายพันธกิจของกลุ่มที่วางเอาไว้
4. ขัน้ หยุดและสลายไป ในขั้นนี้เป็นช่วงเวลาที่สมาชิกกลุ่มรู้สึกเบื่อ ต้องการการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ทา
อยู่ หรือต้องการที่จะไปประกอบธุรกิจของตนเอง ซึ่งบริษัทกาแฟดอยช้างเองก็เปิดโอกาสและมีความยินดีที่
สมาชิกลูกหลานเกษตรกรดอยช้าง นาเอาทักษะความรู้ที่ได้นาไปสร้างธุรกิ จเป็นของตนเอง อีกทั้งยังช่วยเหลือ
สนับสนุนสิ่งต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
• ผลผลิต (output) ผลกระทบ (impact) ผลลัพธ์ (outcome)
การรวมกลุ่ ม และปรับ เปลี่ ยนจากการปลู กพื ชเสพติ ด และพื ช ระยะสั้ น มาเป็ น การปลู กกาแฟของ
เกษตรกรบ้านดอยช้าง ผลผลิต (output) ที่ได้ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นทันที หรือผลโดยตรงที่เกิดขึ้นนั้นคือดอยช้าง
เริ่มได้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต เรียกว่า ผลกระทบ (impact) คือ การที่
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟดอยช้างมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ทาให้ขายได้ราคา ที่ตามมาชีวิตความเป็นอยู่ในทุกๆ ด้านดี
ขึ้น ถือได้ว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรบนดอยช้าง ผลลัพธ์ (outcome) ในระยะยาวที่ตามมาคือ
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง ในหลายหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศยกให้เป็น“ดอยช้างโมเดล” กาแฟดอยช้างจึงเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน คน
กับ ธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชน
จากการศึกษาพบว่าการสื่อสารในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกาแฟดอยช้าง
มีขั้นตอนการบริหารจัดการ 4 ขั้นตอน คือ 1. การวางแผน 2. การจัดการองค์กร 3. การนา 4. การควบคุม ผู้วิจัย
จะอธิ บ ายรายละเอี ย ดการสื่ อสารในการบริหารจั ด การธุ ร กิจ เพื่ อชุ ม ชนสู่ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น กาแฟดอยช้ า ง
ดังต่อไปนี้
1. การวางแผน (Planning) ภารกิจหรือเป้าหมายของกาแฟดอยช้าง คือการสร้างสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน มีการใช้กลยุทธ์ Change เปลี่ยนการเพาะปลูกกาแฟแบบชาวบ้านมาเป็นไร่กาแฟออร์แก
นิค มีกระบวนการผลิตแบบครบวงจร นั่นคือการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า From Earth to
Cup
2. การจัดองค์การ (Organizing) รูปแบบองค์กรของกาแฟดอยช้างนั้นมีการผสมผสานของรูปแบบ
องค์กรทั้ง 2 เข้าด้วยกัน กล่าวคือ องค์กรที่เป็นทางการ (Formal Organization) และองค์กรที่ไม่เป็นทางการ
(Informal Organization)
3. การนา (Leading) คือ การใช้ความรู้ความสามารถของผู้นาในการจูงใจ การมีอิทธิพล และทักษะการ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
4. การควบคุม (Controlling) การควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟตั้งแต่ต้นน้าสู่ปลาย
น้ า (From Earth to Cup) นั้ น ท าให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ กาแฟของดอยช้ างได้ ม าตรฐานและเป็น ที่ย อมรับ ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ ว่าเป็นกาแฟชนิดพิเศษคุณภาพสูง (Specialty Coffee)
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ประเด็นตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 บทบาทของผู้นาด้านการสื่อสารที่มีต่อการจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
ของกาแฟดอยช้าง
จากผลการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้นาด้านการสื่อสารที่มีต่อการจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
ของกาแฟดอยช้าง ผู้วิจัยขอนาเสนอในประเด็นต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงบทบาทภาวะของผู้นา และรูปแบบการ
สื่อสารของผู้นา ดังนี้
บทบาทของผู้นา
คุณปณชัย พิสัยเลิศ หรือคุณอาเดล มีบทบาทของผู้นาท้องถิ่น มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ภาวะผู้นาใน
การบริหารให้เหมาะสมกับลักษณะของชุมชน เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านดอยช้าง คุณอาเดลจะเป็นผู้ที่รู้
ถึงปัญหา สาเหตุที่เกิดขึ้นบนดอยช้างดีที่สุด ผู้นาท้องถิ่นจึงต้องใช้ความเป็นผู้นาที่ดีในการจูงใจเพื่อระดมพลัง
ความสามารถและจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด อีกทั้งสร้างสานึกความรับผิดชอบต่อเนื่องให้แก่ชาวบ้าน
ในชุมชน
คุณพิษณุชัย แก้วพิชัย นั้นจัดเป็นบทบาทของนักบริหารมืออาชีพ เพราะ เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องการตลา ด
ระดับมืออาชีพ (Professional) ซึ่งคุณลักษณะมืออาชีพนั้นประกอบด้วยความรู้และประสบการณ์ในการทางานที่
สั่งสมมา รวมทั้งเจตคติที่ดีในการทางาน
ภาวะผู้นา (Leadership)
การศึกษาการมีภาวะผู้นาของผู้นากาแฟดอยช้างพบว่ามีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก 4 ปัจจัย อัน
ได้แก่
1. ผู้ น า เป็ น ผู้ มี ภาวะผู้ นา (Leadership) ที่ ดี คือมุ ม มองมี วิ สั ย ทั ศน์ Vision ความคิด ที่ กว้ า งไกล มี
สติปัญญา มองเห็นภาพในอนาคต และเป้าหมายหรือแผนงานในการไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน มีการ
กาหนดระยะบรรลุถึงเป้าหมาย ผู้นาของกาแฟดอยช้างได้ กาหนดเป็นเป้าหมายระยะสั้นภายใน 12 ปี และการ
กาหนดเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลา 20 ปี ที่จะนาพาสินค้านาพาสังคมนาพาความเป็นอยู่ต่างๆ ของเกษตรกร
ดอยช้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
2. ผู้ตาม โดยผู้นาเป็นผู้สร้างบันดาลใจให้กับชาวบ้าน หรือคนทั่วไป รวมทั้งให้การศึกษากับผู้ปลู กกาแฟ
และผู้ ที่ ส นใจผ่ า นสถาบั น กาแฟดอยช้ า ง ( Doi Chaang Academy of Coffee ) ผู้ น ากาแฟดอยช้ า งยั ง ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ โดยการส่งเกษตรกรไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้
3. การสื่อความหมาย ผู้นามีทักษะในด้านการสื่อสารมีความสามารถในการถ่ายทอดข่าวสารนั้นๆ ไปยัง
ผู้รับสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ง่ายและดีที่สุด และมีการทาให้ดูเป็นตัวอย่าง
4. สถานการณ์ ผู้นาเป็นผู้ที่กล้าคิดตัดสินใจ จึงต้องใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ คุณ
ปณชัย พิสัยเลิศ, คุณพิษณุชัย แก้วพิชัย และคุณวิชา พรหมยงค์ มาร่วมกันทางานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสังคม
โดยที่ไม่รู้ว่าจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นไร นอกจากจะเป็นการแสดงความตั้งใจในการทางาน และไม่หวั่นเกรงต่อ
ปัญหาใดๆ เป็นโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
รูปแบบการสื่อสารของผู้นากาแฟดอยช้าง
1. การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นการสื่อสารซึ่งส่งผ่านจากผู้นาองค์กร
ดอยช้างลงไปยังเกษตรกรช้างบ้านดอยช้าง ซึ่งรวมถึงนโยบายในการบริหารจัดการ การสั่งงาน
2. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) เป็นการสื่อสารซึ่งส่งผ่านจากเกษตรกรช้าง
บ้านดอยช้างขึ้นไปยังผู้บริหารองค์กรดอยช้าง ผู้บริหารสามารถนา feedback ที่ได้รับ นาไปปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานของตนของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น หรือทาให้ทราบถึงปัญหา ข้อเรียกร้องจากเกษตรกร
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3. การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างเกษตรกรผู้ปลูก
กาแฟด้วยกัน ซึ่งการสื่อสารในลักษณะนี้มีความจาเป็นยิ่งต่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการหลอม
รวมกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 3 กลุ่มเข้าด้วยกัน
4. การสื่อสารแบบทแยงมุม (Diagonal Communication) เป็นการสื่อสารที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข้าม
ระดับ ข้ามหน้าที่กัน ผู้นา เช่น แต่เดิมเกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องการประกอบธุรกิจ หรือเรื่องเทคโนโลยีการ
เพาะปลูก การที่ผู้นาได้นาความรู้ต่างๆ มาให้กับเกษตรกรชาวบ้านดอยช้างทาให้ชาวบ้านมีความเท่าทันโลกมาก
ยิ่งขึ้น เป็นเสมือนการเปิดโอกาสให้ กับชาวบ้านเกษรกรดอยช้างในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ มากยิ่งขึ้น
และผู้ ที่ ใช้ จ ะการสื่ อสารแบบทแยงมุม จะต้ องมี ความรู้ความชานาญในการสื่ อสาร มี ศิล ปะ และเลื อกใช้ ให้
เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการสื่อสาร
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามแบบแผนจาลองด้านล่างที่แสดงถึงข้อค้นพบของการวิจัยในครั้งนี้

ภาพที่ 2 ภาพแสดงแบบจาลองกระบวนการสื่อสารของผู้นาในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนกาแฟดอยช้าง ที่ได้จากการวิจัย
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อภิปรายผล (Discussion)
จากความความกล้าคิดกล้านาเสนอ บวกกับความตั้งใจในการทางาน และไม่หวั่นเกรงต่อปัญหาใดๆ เพียง
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องและการกดราคาเมล็ดกาแฟให้กับพี่น้องเกษตรกรบนดอยช้าง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับ
กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญของแวดวงธุรกิจกาแฟไทยที่ในวันนี้ไ ด้ก้าวไกลไปสู่ระดับแนวหน้าของกาแฟโลก
และเกิดการพัฒนาในมิติต่างๆ มากมายมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เห็นได้ว่ากว่าที่
กาแฟดอยช้างจะมีวันนี้ต้องอาศัยต้นทุน และปัจจัยหลายๆ อย่างจากทุกๆ ฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันฝันฝ่าอุปสรรค
มากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ถือได้ว่าการสื่อสารในส่วนต่างๆ มีบทบาทที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นเสมือน
เครื่องมือที่ยึดโยงต่อเติมทุกๆ ภาคส่วนขององค์กรสังคมเข้าด้วยกันและก่อให้เกิดความเข้าใจร่วม เพราะชุมชน
บ้านดอยช้างเองมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม เพราะ "การสื่อสารคือ กระบวนการแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทาหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือ
ช่ อ งทางต่ า ง ๆ ไปยั ง ผู้ รั บ สารโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ” นั่ น เอง (Wilbur Schramm, 1977)
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์ สหัสสานนท์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสื่อสารและการ
ตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสื่อสารได้เข้ามามี
บทบาทสาคัญในกระบวนการตัดสินใจตั้งแต่ระยะการริเ ริ่ม ซึ่งเป็นระยะก่อนการตัดสินใจเริ่มกิจการการสื่อสาร
นั่นเอง การสื่อสารจึงเป็นเสมือนตัวกลางที่ เชื่อมความสัมพันธ์ ให้ก่อกาเนิดธุ รกิจกาแฟดอยช้างขึ้นมา ซึ่งใน
ระยะแรกนั้นการทากิจการกาแฟดอยช้างไม่ประสบความสาเร็จ เนื่องด้วยค่านิยมของคนไทยที่มีต่อกาแฟไทยใน
แง่ลบในตอนนั้น ทาให้ผู้ส่งสารกาแฟดอยช้าง ตัดสินใจส่งเมล็ดกาแฟเข้าตรวจสอบคุณภาพในสถาบันระดับโลก
ต่างๆ มากมายเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของเมล็ดกาแฟให้ที่ยอมรับในระดับสากล จากการส่งเมล็ดกาแฟเข้า
ทดสอบดั งกล่าวท าให้ กาแฟดอยช้างเริ่มเป็ นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จั กมากขึ้น อี กทั้ ง ยั ง มีการพั ฒนาปรับปรุง
กระบวนการผลิตจนเป็น Specialty Coffee ดังที่ราชบัณฑิตยสถาน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2556) ได้ให้คานิยาม การพัฒนา หมายถึง การทาให้เจริญ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Development” แปลว่า
การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านลาดับขั้ นต่าง ๆ ไปสู่ลาดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมไปกว่าเดิม นอกจากนั้นการสื่อสารถึงความแตกต่างโดยการนาเสนอตนเองในฐานะ
การประกอบกิจการเพื่อสังคมที่ให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้กาแฟดอยช้าง
สามารถสร้างความแตกต่างจากกาแฟแบรนด์อื่นที่ทาให้การบริโภคกาแฟนี้แตกต่างจากการบริโภคกาแฟแบรนด์
อื่นอย่างชัดเจน ถือได้ว่าการสื่อสารทาให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้น เนื่องจากการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตรงที่หน้าที่ของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้น (ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549) กล่าวโดยย่อคื อ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเป็นการประยุกต์การสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนั้นจาเป็นต้อง
มีทฤษฎี กลยุทธ์ การวิจัย และการวางแผนที่เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละสังคม ซึ่งแตกต่างไปจาก
การสื่อสารทั่วไป
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
งานวิจัยฉบับนี้สามารถนาผลการศึกษาที่ได้นาไปใช้เป็นแนวทาง ต่อยอด ประยุกต์ใช้ กับการบริหาร
จัดการธุรกิจกับชุมชน สังคม องค์กร หรือสินค้าประเภทอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ผลการศึกษายังเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนสังคม ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการทาให้สินค้าธุรกิจประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษากาแฟดอยช้างเพียงแบรนด์เดียวเท่านั้น ซึ่งในความ
เป็นจริงแล้วยังมีสินค้าธุรกิจ หรือบริการอื่นที่ความน่าสนใจ ที่เป็นการทากิจการเพื่อสังคมอยู่อีกมากมาย ซึ่งมีการ
ใช้การสื่อสาร และมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์เฉพาะตัวในมิติที่แตกต่างออกไป ยกตัวอย่างเช่นสินค้าบริการ ด้าน
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อาหาร ด้านสุขภาพ ด้านความงาม ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และผู้วิจัยเห็นว่าควรทาการศึกษา
วิ จั ย ในส่ ว นของมุ ม มองผู้ รั บ สารว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น อย่ า งไร เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สาร
หลากหลายมากยิ่งขึ้นในหลายๆบริบทมากยิ่งขึ้น
2. ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การประกอบกิจการเพื่อสังคม
อื่นๆ เพื่อจะได้ทราบถึงวิธีการที่ใช้ในการสื่อสาร หรือปัญหาสรรคต่างๆ ในการประกอบการ อีกทั้งยังสามารถนา
ผลการศึกษามาสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการโฆษณากิจการเพื่อสังคมได้อีกด้วย
3. การศึกษาถึงกระบวนการสื่อสารในการรวมกลุ่ม ก่อตั้งของประชาชนในชุมชน หรือสังคมอื่นๆ ที่แสดงให้
เห็นถึงความสาเร็จ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนาข้อมูล ไปใช้เป็นต้นแบบในการรวมกลุ่มของชุมชนอื่นๆ
ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการทางานด้านการจัดการการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ของสมาคมกีฬา
อีสปอร์ตแห่งประเทศไทยภายในองค์กรเท่านั้น การสัมภาษณ์เชิงลึกจึงเป็นเพียงการได้ รับข้อมูลเพียงด้านเดียว
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะการทาวิจัยในครั้งต่อไปให้มีการศึกษาในเรื่องของผลของการจัดการภาพลักษณ์ของสมาคม
กีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจากภายนอกเพื่อจะได้เป็นการศึกษาจากมุมมองที่แตกต่างและหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
บรรณานุกรม (Bibliography)
เกศินี จุฑาวิจิตร. (2542). การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
จุฑารัตน์ เอื้ออานวย. (2551). จิตวิทยาสังคม. (พิมพ์ครั้งที่ 3) .กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัช บุญยมณี. (2550). ภาวะผู้นาและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
นันท์นภัส ทรัพย์โชคธนกุล. (2557). “กาแฟดอยช้าง” คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการไทยภายใต้
ตราสินค้าเพื่อการค้าที่เป็นธรรม. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 8(2).
ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ. (2549). การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : จาก
แนวคิดสู่ปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย. (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์ และคณะ. (2558). บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21. วารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 3(2).
พีริยา พงษ์สาริกัน. (2560). โครงการพระราชดาริสวนดอยคา. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
ภาณุมาศ ทักษณา. (2554). รอยยิ้มของในหลวง. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สานักข่าวเจ้าพระยา.
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2545). การบริหาร หลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์
องค์การศึกษาไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : พิมพ์พิสุทธ์. วันวิสาข์ สหัสสานนท์. (2553) กระบวนการ
สื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มี
เนื้อหาส่งเสริมสังคม. วิทยานิพนธ์ นศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2549). การสื่อสารเพื่อการพัฒนา : พัฒนาการ แนวคิด สภาพการณ์ใน
สังคมไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
อภิลาภ เผ่าภิญโญ. (2560). ดอยช้าง:กาแฟของพ่อ...กับวิสาหกิจชุมชนบนความยั่งยืน.
Boardroom.12(50), 27-30.
อัษฎาพร ไกรพานนท์. (2556). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
Andrew J. DuBrin. (2010). Principles of leadership. Australia: South-Western.
279

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

Schramm, Wilbur. (1977). The Process and effects of mass communication.
Urbana: University of Illinois Press.
บุหงา วชิระศักดิ์มงคล. (2557). ภาวะผู้นาทางวิชาการ. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2561, จาก
http://office.nu.ac.th/edu_teach/ASS/Download/vchk-B1.
Bangkokbiznews. (3 สิงหาคม 2558). อียูขึ้นทะเบียนกาแฟดอยตุง-ดอยช้าง. สืบค้นเมื่อ 1
ตุลาคม 2561, จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/656545
Fleishmanhillard. (19 ตุลาคม 2561). Specialty Coffee สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562, จาก
https://fleishmanhillard.co.th/?lang=th
Mgronline. (4 ธันวาคม 2558). กาแฟต้นแรกของพ่อ ณ ดอยช้าง เปลี่ยนแดนฝิ่นเป็นถิ่น
ความสุขที่ยั่งยืน.สืบค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2561, จาก
https://mgronline.com/celebonline/detail/9580000134293
Mgronline. (21 พฤศจิกายน 2559). “กาแฟดอยช้าง” สร้างชื่อขึ้น GI ใน EU “ก.พาณิชย์” เร่ง
ต่อยอดความสาเร็จตามรอยพ่อหลวง. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2562, จาก
https://mgronline.com/celebonline/detail/4293215379
Mgronline. (22 ธันวาคม 2560). “ดอยช้าง” กาแฟไทยจากยอดดอย สู่ความอร่อยในแก้ว.
สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2562, จาdhttps://mgronline.com/travel/detail/9600000128
Packagingcity. 4 พฤศจิกายน 2559. กาแฟดอยช้างได้รับรางวัล Thai Pack Awards 2017
รางวัลบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม PACKAGING CITY. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562, จาก
https://packagingcity.wordpress.com)
Siamrath. (5 มีนาคม 2560). สานต่อกาแฟต้นแรกของพ่อ | สู่ความสุขที่ยั่งยืนบนดอยช้าง.
สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2562, จาก https://siamrath.co.th/n/10697
ThaiPR.net. (2561). “กาแฟดอยช้าง” ต่อยอด 15 ปี ชูจุดเด่นกาแฟไทยรุ่นบุกเบิก ปลูก-คั่วขาย ไม่หลุดคอนเซ็ปต์คุณภาพ “จากต้นน้า สู่ปลายน้า” สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2562,
จาก https://www.ryt9.com/s/prg/2806061
Thaipublica. (26 เมษายน 2555). “วิชา พรหมยงค์” มิสเตอร์คอฟฟี่ เล่าวิถีชนเผ่าบน “ดอย
ช้าง” และการต่อสู้เพื่อสร้างแบรนด์กาแฟ. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2561, จาก
https://thaipublica.org/about/
Thairath. (9 พฤศจิกายน 2554). 'กาแฟดอยช้าง' คว้าอันดับ 3 ผลิตภัณฑ์หนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง
แบรนด์เอเปค. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2562, จาก
https://www.thairath.co.th/content/215379

280

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

รูปแบบการสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหารในประเทศไทย
The impact of digital media communication on intention to use
food delivery digital platform in Thailand
ภัณภร ยอดศรี1, กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต2*
1, 2*
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Pannaporn Yotsri1, Kanokkarn Snae Namahoot2*
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Faculty of Business, Economics and Communications Naresuan University
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ วิเคาะห์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านการสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลทีส่ ่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมีทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นตัวแปรส่งผ่าน และมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลบริการรับส่งอาหารในประเทศไทย จานวน 451 คน โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล งานวิจัยฉบับนีว้ ิเคราะห์ด้วยแบบจาลองเชิงสมการโครงสร้างและใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห์พบว่า การสื่อสารผ่านตลาดดิจิทลั ที่ศึกษามีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจใช้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมีทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นตัวแปรส่งผ่าน อีกทั้งยังพบว่า ทัศนคติของการ
ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลยังมีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สาคัญต่อความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 1)ตลาดดิจิทัล 2)ทัศนคติ 3)ความตั้งใจใช้บริการ
Abstract
This study aims to investigate digital media communication that affected behavioral
intention to use food delivery digital platform with attitude as a mediator. Data were collected
from 451 Thai people who have used food delivery food digital platform. The research was using
online questionnaire. Structural equation model (SEM) was employed to examine that
relationship among variables. The results indicated the independent variables had the
significantly indirect influence on behavioral intention to use food delivery digital platform with
attitude as a mediator variable. Furthermore, attitude also had the significantly direct influence
on behavioral intention to use food delivery(p<0.05).
Keywords: 1) digital marketing 2) attitude 3) intention to use
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บทนา
ทุ ก วั น นี้ ธุ ร กิ จ มี ก ารแข่ ง ขั น ที่ สู ง และเทคโนโลยี ก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการช่ ว ยลดต้ น ทุ น หรื อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้กับสินค้าหรือการทางานมากขึ้นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอานวยความสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ สื่อสาร, การศึกษา, การซื้อของออนไลน์, หรือแม้กระทั่งการโอนเงิน เป็นต้น จากข้อมูล
สานักงานสถิติแห่งชาติ (2561) พบว่า ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือ Smart Phone พบว่าส่วนใหญ่
ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ค่อนข้างสูงคือ ร้อยละ 96.9 รองลงมาคือการใช้ใช้ PC ร้อย
ละ 35.4 และสุดท้ายใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Notebook ร้อยละ 13.5 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ในปัจจุบัน ดังนั้นการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว และ
สะดวกมากขึ้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาให้ การทาธุรกิจ การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกมากขึ้น รวดเร็วมากขึ้น เกิด
ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นและเข้าถึงกันได้ มากขึ้น แอปพลิเคชั่นบริการรับส่งอาหารก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่
ผู้ใช้สามารถสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชั่นโดยไม่ต้องออกจากบ้านหรือที่ทางานที่บางครั้งมี ข้อ จากัดด้านเวลา
และความเร่งรีบในการดาเนินชีวิตจะเห็นได้ว่าตลาดธุรกิจส่งอาหารออนไลน์นั้นไม่ถูกจาจัดด้วยสถานที่หรือทาเล
ที่อยู่ห่างออกไปจากผู้บริโภคธุรกิจจึงสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นด้วยตัวเลือกที่มากขึ้นและความสะดวก
สบายของผู้บริโภคที่สามารถเลือกร้านอาหารได้มาก
ในสถานการณ์ Covid-19 ที่กาลังแพร่ระบาดนี้ จะเห็นได้ว่าหลายกิจการได้รับผลกระทบอย่างมาก และ
กิจการร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ในขณะที่การอัตราการสั่งอาหารผ่าน Food Delivery กลับขยายตัว
เนื่องจากมาตรการ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ส่งผลให้ผู้กระกอบการร้านอาหารที่ไม่มีช่องทางการจัดส่งสินค้าออนไลน์ต้อง
ปรับตัวโดยเพิ่มบริการจัดส่งอาหารผ่าน จึงคาดว่าในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 นี้จะส่งผลให้มูลค่าตลาด
ธุรกิจจัดส่งอาหารเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 พันล้านบาทในช่วง 1 เดือน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563) เนื่องจากหลาย
บริษัทได้มีการให้พนักงาน work from home และในสภาวะแบบนี้หลายคนก็อยู่บ้านมากขึ้นและไม่สามารถ
ออกไปนั่งทานอาหารที่ร้านอาหารได้ จึงมีการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น โดยร้อยละ 88.47 ใช้แอปพลิเคชั่นเป็น
ตัวกลางในการสั่งอาหาร เช่น Grab Food, Line Man, Foodpanda, Get Food และอื่น ๆ ตามมาด้วย ร้อย
ละ 62.93 เลือกใช้ แอปพลิเคชั่นของร้านอาหารโดยตรง และสุดท้าย ร้อยละ 13.08 เลือกช่องทาง Social
Media ของร้านค้าในการสั่งอาหาร อาทิเช่น Facebook, Instragram เป็นต้น โดยเหตุผลของการใช้บริการสั่ง
อาหารออนไลน์เกิดจากไม่อ ยากจะเดินทางไปนั่งกินที่ร้านเองคิดเป็นร้อยละ 80.37 ตามด้วยเหตุผลไม่อยาก
เสียเวลาไปนั่งต่อคิวถึง ร้อยละ 57.63 และสุดท้ายส่วนลดในแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร ร้อยละ 47.04 ดังนั้น
ผู้ประกอบการร้านค้าจึงต้องรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันปรับตัวเข้าสู่ตลาดเดลิเวอรี่มากขึ้นจึงเป็นทางออก
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2563)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงทาการศึกษารูปแบบการสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
บริการการรับส่งอาหารในประเทศไทยภายใต้การศึกษาปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล และปัจจัยทัศนคติ
เพื่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและร้านค้าสามารถปรับปรุงการบริการและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
New Normal ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปให้ตรงกับความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารผ่านตลาดดิจทิ ัลที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใช้บริการ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลการบริการรับส่งอาหาร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหารที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความตั้งใจใช้บริการ
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4. เพื่อศึกษาที่มีอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยการสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้
บริการ โดยมีทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหารเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ทบทวนวรรณกรรม
การสื่อสารทางการตลาด คือ การคิดแนวประสมประสานองค์ประกอบของการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน พัฒนาเป็นกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถร่วมกันส่งข้อมูล ข่าวสารไปยัง ผู้รับสารหรือผู้บริโภคอย่างชัดเจน
รวดเร็ว สอดคล้องกับพฤติกรรมของ ผู้บริโภค เผื่อเป็นการโน้มน้าว หรือชักจูง ให้ผู้บริโภคเปลีย่ นเป้าหมายหรือ
พฤติกรรมไปตามข้อมูล ที่ โน้มน้าวเหล่านั้น โดยการใช้สื่อ ต่าง ๆ (อัฐพล วุฒิศักดิสกุล, 2560)
การโฆษณาผ่ า นสื่ อดิ จิ ทั ล (อั ฐ พล วุ ฒิ ศักดิ ส กุล , 2560) โฆษณาเป็ น สื่ อหรื อเครื่องมื อที่ ใช้ ในการ
สื่อสารมวลชน หรือสื่อสารไปยังกลุ่มบุคคล ซึ่งสามารถทาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อวัตถุประสงค์ในการจูงใจ
และโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้บริการในธุรกิจขนส่งออนไลน์ที่กาลังเป็นที่นิยมใน ปัจจุบัน มีการใช้
โฆษณาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริการไปยังผู้บริโภคเช่นกัน โดย มักจะใช้ช่องทางดิจิทัลใน
การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล คือ การสร้าง ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เชิ งบวกจากกลุ่มสาธารณะ สร้างทัศนคติหรือภาพลักษณ์ที่ดีต่อกิจการในระยะยาว
ผ่านการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลบนโลกอินเทอร์เน็ต เครื่องมือออนไลน์ และสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซด์ (อิสราวลี
เนียมศรี, 2559)
การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิตทัล (Etzel, Walker และ Stanton, 2007) กล่าวว่า เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์ประกอบ ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ข้อมูลกระตุ้น พร้อมเตือนความทรงจาเกี่ยวกับการตลาดของ
องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ โดยมุ่งหวังให้เกิดความรู้สึกที่ดี (Feelings) ด้านความเชื่อ (Beliefs) หรือเกิด
พฤติกรรม (Behavior) ของผู้ซื้อ ซื้อ โดยมีวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย ได้แก่
1) เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาซื้อสินค้า 2) เพื่อรักษาลูกค้าเก่า เป็นต้น
ทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546) ให้ความหมายทัศนคติไว้ว่า
ความรู้สึ กความเชื่ อและแนวโน้ม ของพฤติ กรรมของบุคคลที่ มีต่ อบุคคลหรือสิ่ง ของหรือความคิด ใดก็ตามใน
ลักษณะการประมาณค่าส่วนความรู้สึกความเชื่อและแนวโน้มของพฤติกรรมนี้ต้องคงอยู่นาน พอสมควร โดยสรุป
ได้ว่า ทัศนคติ คือความคิด ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งๆหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์การ
เรียนรู้ในอดีตที่เคยเจอ สามารถแบ่งความรู้สึกของบุคคลที่เรียนรู้จากประสบการณ์ได้ 3 แบบ คือความพึงพอใจ
เห็นด้วยชอบสนับสนุน, ไม่พึงพอใจไม่เห็นด้วยไม่ชอบและไม่สนับสนุนและความรู้สึกที่เป็นกลางคือไม่รู้สึกใดๆ
พฤติกรรมผู้บริโภค Kotler (2000) ได้ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็นการกระทาของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง กับการจัดหาเพื่อให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า
Schiffman and Kanuk (2007) ได้ ใ ห้ ค วามหมายค าว่ า รู ป แบบจ าลองพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค คื อ
การศึกษาเหตุที่ทาให้เกิดการตัดสินใจ ซื้อสินค้าหรือ บริการ โดยเริ่มจากการมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) เพื่อทาให้
เกิดความต้องการ ต่อมาจึงมีการตอบสนอง (Response) หรือเรียกว่า S-R Theory ซึ่งมีรายละเอียดของทฤษฎี
ดังนี้
สิ่งกระตุ้น (Stimulus) คือสิ่งกระตุ้นที่เกิดขึ้นเองทั้งจากทัง้ ภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งนักการตลาด
จะให้ความสนใจกับสิ่งกระตุ้นภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้า ดังนั้นสิง่ กระตุ้นจึงเป็นเหตุจูงใจ
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า
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การตอบสนองของผู้ซื้อ (Response) คือ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผูบ้ ริโภคจะมีการตัดสินใจในเรื่อง
การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) ที่จะมาตอบสนองความต้องการ เช่น การเลือกซื้ออาหารที่ร้านค้าหรือ
การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) เช่น หากต้องการสั่งอาหารผ่าน
แอปพลิเคชั่นจะเลือกผู้ให้บริการรายไหน เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วจิ ัยได้สร้างกรอบแนวคิด ดังภาพ1 และมีการตั้งสมมติฐาน ทั้งหมด 4
สมมติฐาน ดังต่อไปนี้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดวิจัย
สมมติฐาน
จากงานวิจัยเกี่ยวของ อิสราวลี เนียมศรี (2559) พบว่า การโฆษณาผ่าน สื่อดิจิทัล การส่งเสริมการขาย
ผ่านสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชั่น LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร โดยในด้านการ
โฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลผู้ตอบแบบสอบ ถามเห็นด้วยว่าการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชั่น LINE MAN เป็นการเลือกสื่อ
ที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การโฆษณาผ่านเว็บไซต์อื่นๆ เป็นการแนะนาแอปพลิเคชั่น LINE
MAN ช่วยให้เกิดความสนใจในทันที ในทางตรงข้าม อรุณ ศรีศิริวงชัย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของสื่อ
ดิ จิ ทั ล ในกลยุท ธ์การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าหรูหราในประเทศไทย พบว่ า สื่ อดิ จิ ทั ลไม่ส ามารถเป็น
แรงจูงใจในการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แต่อย่างใด
สมมติฐาน1: การสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลทางการตลาดผ่านดิจิทัลมีอิทธิพลทางตรงต่อ ความตั้งใจใช้
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลประสบความสาเร็จในการสร้างความ
ตระหนักรู้ในตัวสินค้าได้ดีอีกทั้งยังช่วยสร้างช่องทางการสื่ อสารระหว่างตัวสินค้ากับผู้บริโภคให้มากขึ้นอีกด้วย
(เจินฉุน หลิว, 2013) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ทรงพล สุ่นตระกูล (2561) พบว่า สื่อดิจิทัลทางการตลาดส่งผล
ต่อคุณค่าความเป็นสถาบันการศึกษาและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สมมติฐาน2: การสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของ
ความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
จากงานวิจัยเกี่ยวของ ววรัฏฐา หวังศิริเวช (2559) พบว่า เมื่อผู้บริโภครับรู้ว่าข้อมูลที่ตนเองได้รับจาก
ทางร้านเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ผู้บริโภคจะมีทัศนคติในเชิงบวกต่อข้อมูลที่ได้รับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศต
พล เกิดอยู่ (2558) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติพฤติกรรมและการรู้เท่าทันการใช้แอปพลิ -เคชั่นไลน์ของกลุ่มวัยเบบี้บูม
เมอร์ พบว่า ทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชั่นไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์
ทั้งในด้านจานวนเดือนที่ใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้งานต่อวัน แรงจูงใจในการใช้งาน และคุณสมบัติที่ใช้งาน
สมมติฐาน3: ทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล
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สมมติฐาน4: การสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ ความตั้งใจใช้บริการแพลต ฟอร์มดิจิทัล
โดยมีทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นตัวเเปรส่งผ่าน
วิธีดาเนินการ (Methods)
ประชากร (Population) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหารใน
ประเทศไทย ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี และเนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน การ
ทาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบกรณีไม่ทราบจานวนประชากร และใช้สมมติฐานแบบ
ข้อมูลกระจายตัวปกติ (Normal Distribution) โดยค่าความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 50% หรือ 0.5 และ q =
50% หรือ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือ 0.95
และยอมรั บ ค่ า ความคาดเคลื่ อ นได้ 5% หรื อ 0.05 สามารถค านวณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากสู ต รของ
W.G.Cochran ซึ่งจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n = 385 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามสาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 451 ตัวอย่าง เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่สมบูรณ์ และเพื่อให้ผลวิจัยมีความแม่นยามากขึ้นในการวิเคราะห์
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจ
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้ +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์, 1 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ , -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยค่า IOC ต้องที่มีค่ามากกว่า .50 ขึ้นไป จึงจะมีความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try out) กับผู้ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค โดยพบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค สูง
กว่า 0.7 ซึ่งหมายความว่าข้อคาถามมีความเชื่อถือได้มาก จากนั้นจึงนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เก็บ
ข้อมูลกับตัวอย่างต่อไป
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้มีการกระจายแบบสอบ ถามผ่านทาง Social Network เนื่องด้วยช่องทางนี้เข้าถึง
กลุ่มตัวอย่างได้สะดวก ซึ่งมีระยะเวลาการเก็บรวมรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม
2563
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละเพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
และข้อมูลการใช้บริการ สาหรับการวิเคราะห์การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นของตัวแปรดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อหาข้อมูลที่มีค่าสูงมาก
หรือต่ามากผิดปกติ โดยพิจารณาจากค่าความเบ้ (skewness) และค่าความโด่ง (kurtosis) ทั้งนี้ การแจกแจงของ
ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวที่เป็นแบบปกติ ควรมีค่าความเบ้อยู่ในช่วง -2.00 ถึง 2.00 และมีค่าความโด่งอยู่ในช่วง 7.00-7.00 (Curran,West, Finch, 1996)
2) ตรวจสอบค่าความเชื่อถือได้ (Composite Reliability: CR) หากค่านี้สูงแสดงให้เห็นว่า องค์ประ
กอบนั้นๆประกอบด้วยข้อคาถามหรือตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์ภายในที่ดีต่อกัน ค่าที่ยอมรับได้ของความเชื่อถือได้
ไม่ควรต่ากว่า 0.70 (Hair et.al,2010)
3) ตรวจสอบค่า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เหมื อน(convergent validity ) โดยพิ จ ารณาจากค่า Average
Variance Extracted Evaluation (AVE) โดยค่าที่ยอมรับได้ไม่ควรต่ากว่า 0.50 (Fornell Larcker, 1981)
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4) การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามซ้าหลังจากเก็บตัวอย่างครบสมบูรณ์ 451
ตั ว อย่ า ง โดยพิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา มากกว่ า 0.70 ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95.00
(Nunnally,1978)
5) การวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิง ยืน ยัน (Confirmatory Factot Analysis: CFA) เพื่ อศึกษาตั ว แปร
สังเกตได้ว่าอยู่ภายใต้ตังแปรแฝงเดียวกันหรือไม่ และตัวแปรสังเกตได้ตัวใดมีความสาคัญมากว่ากัน การวิเคราะห์
การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง(Structural Equation Modeling: SEM) เป็นการวิเคราะห์อิทธิพล
หรือการวิเคราะห์เส้นทางหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน รวมถึงการ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง เพื่อทดสอบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัว ในแบบจาลองมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีอิทธิพล ทางตรงหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของโมเดล(goodness of fit indices) ได้แก่ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์(Relative Chi-Square X2/df) <5, ค่าความ
คลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (Root Mean Square error of Approximation: RMSEA) < 0.08,ค่าดัชนีวัด
ระดั บ ความสอดคล้องเปรีย บเทีย บ(Comparative Fit lndex: CFI)> 0.85,ค่า ดั ช นี ต รวจสอบความกลมกลืน
(lncremental Fit lndex: IFI)>0.85,ค่ า ดั ช นี ต รวจสอบความกลมกลื น (Normed Fit lndex:NFI) >0.80
(Browne & Cudeck,1993; Hair et al.,2010; Namhoot & Laohavichien, 2018 ) และค่าความเคลื่อนของ
การประมาณค่า (Root of Mean square Residual:RMR) ±2.58 (Diamantopoulos & Siguaw, 2000)

ภาพ 2-7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ผลการศึกษา (Results)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 52 โดยมีระดับการศึกษาปริญาตรี ร้อย
ละ 65 แลประกอบอาชีพพนักงาน บริษัทเอกชนมากที่สุด ร้อยละ 29 นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ใช้บริการ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 42 โดยใช้บริการ Food Panda ร้อยละ 49 และประเภทอาหารที่เลือก
สั่งซื้อส่วนใหญ่คือ อาหารไทย ร้อยละ 27 (ภาพ 2-7)
ในการวิเคราะห์การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร
พบว่าตัวแปรมีค่าความเบ้ระหว่าง -1.08 ถึง -0.46 และมีค่าความโด่ง ระหว่าง -0.61 ถึง 1.07 แสดงว่า ข้อมูลมี
การแจกแจงแบบปกติ และพบว่าค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกต อยู่ระหว่าง 0.729-0.866 ซึ่งมากกว่า 0.70
จึงเป็นค่าที่เหมาะสมมาก (Hair et al., 2010) และยังพบว่า ค่า AVE ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.8680.972 ซึ่งมากกว่า 0.50 จึงเป็นค่าที่เหมาะสม (Fornell Larcker, 1981) และ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา พบว่า ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.951-0.990 ซึ่งมากกว่า 0.70 จึงกล่าวได้ว่าข้อมูลมีความเชื่อมั่น
(Nunnally, 1978 )
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง พบว่า ค่าไค-สแควร์ (X2) =248.472
ค่ า องศาอิ ส ระ (df) = 97 โดยพิ จ ารณาจากค่ า ไค-สแควร์ สั ม พั น ธ์ (X2/df) = 2.562 ค่ า NFI =0.925
RMSEA=0.059 RMR=0.024 CFI=0.953 IFI=0.953 และ TLI=0.941 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน สรุปได้ว่า
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างของความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการ
รับส่งอาหารในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงดังภาพที่ 8

ภาพ 8 การวิเคราะห์แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างของความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทลั
การบริการรับส่งอาหารในประเทศไทย (Structural Equation Model: SEM)
ตาราง 1 ผลการตรวจสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
อิทธิพลทางตรง
H1: DM
INTEN
-0.001
H2: DM
ATTI
0.666***
H3: ATTI
INTEN
0.749***
H4: DM
INTEN
-

อิทธิพลทางอ้อม
0.730***

ผลลัพธ์
ไม่สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

หมายเหตุ: DM คือ การสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัล, ATTI คือ ทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล และ INTEN คือ ความตั้งใจใช้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล ***p<0.001
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1. อิทธิพลทางตรงของการสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลที่มีต่อ ความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารผ่านตลาดดิจิทลั ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจใช้
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (β = -0.001 p<0.05) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1
2. อิทธิพลทางตรงของการสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลที่มีต่อทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของ
ความตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า การ
สื่ อสารผ่ านตลาดดิจิ ทัลมี อิทธิ พลทางตรงต่ อทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์ม ดิจิ ทัลของความตั้ งใจใช้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (β = 0.666, p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
3. อิทธิพลทางตรงของทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลจะมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (β = 0.749,p<0.05) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 3
4. อิทธิพลทางอ้อมของการสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลโดยมี ทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็น
ตัวเเปรส่งผ่าน ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรส่งผ่าน พบว่า การสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยมีทัศนคติของการใช้แพลต –ฟอร์มดิจิทัลเป็นตัวเเปรส่ง
ผ่านอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (β = 0.730 ,p<0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นที่ศึกษาได้ดังนี้
ประการแรก ผลการศึกษาพบว่ า การสื่ อสารผ่ า นตลาดดิจิ ทั ลไม่ มี อิท ธิพ ลต่อความตั้ งใจใช้ บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการนาเสนอข้อมูล, ข่าวสาร, โปรโมชั่น ไม่
น่าสนใจ/ดึงดูดผู้ใช้บริการ ทาให้ไม่เกิดความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหาร สอดคล้อง
กับอรุณ ศรีศิริวงชัย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของสื่อดิจิทัลในกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของตราสินค้า
หรูหราในประเทศไทย พบว่า สื่อดิจิทัลไม่สามารถเป็นแรงจูงใจในการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แต่
อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับ เจินฉุน หลิว (2013) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดดิจิทัลต่อแบ
รนด์เบอร์เบอรี่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทาการสารวจความคิดเห็นและทัศนคติ ของผู้บ ริโภคชาวจี น
จานวน 216 คน ที่มีต่อแบรนด์เบอร์เบอรี่ โดยพบว่า การใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลประสบความสาเร็จในการ
สร้างความตระหนักรู้ในตัวสินค้าได้ดีอีกทั้งยังช่วยสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างตัวสินค้ากับผู้บริโภคให้มากขึ้น
อีกด้วย อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวไม่มีผลกับการเพิ่มยอดขาย ทั้งนี้เพราะในการตั ดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น
ระดับสูงนั้นมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายที่กาหนดพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ประการที่สอง ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติของการใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลของความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยผู้ใช้บริการให้ความสาคัญมากที่สุดกับปัจจัย
ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย 1)การประชาสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมออกบูธ ซึ่งช่วยทาให้เกิดความ
สนใจในการใช้ Digital Platform ของการบริการรับส่งอาหาร 2)การประชาสัมพันธ์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงบน
สื่ อ Social Media ช่ ว ยท าให้ ผู้ใช้บริการเกิดความต้องการในการใช้ Digital Platform ของการบริการรับส่ง
อาหาร กล่าวคือ การสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลทั้งสองประการจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิด ทัศนคติต่อการใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทรงพล สุ่นตระกูล (2561) ได้ศึกษาเรื่อง
อิทธิพลของสื่อดิจิทัลทางการตลาดเพื่อการรับรู้คุณค่าความเป็นสถาบันการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหา -วิทยาลัยเอกชน พบว่า สื่อดิจิทัลทางการตลาดส่งผลต่อ
คุณค่าความเป็นสถาบันการศึกษาและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่อง
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ด้วย การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน รองลงมา คือ การสื่อสารผ่าน
สื่อดิจิทัลช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสราวลี เนียมศรี (2559)
ที่ศึกษา การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชั่น LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปัจจัยด้านการโฆษณา
ผ่านสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชั่น LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร เมื่อการโฆษณา
ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE MAN เป็นทางเลือกการสื่อสารที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด
ประการสาม ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อ ความตั้งใจใช้
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหาร โดยหากมีทัศนคติที่ดี จะส่งผลให้เกิดความตั้งใจใช้บริการมาก
ขึ้น ผลวิจัยยังพบว่าผู้ใช้บริการให้ความสาคัญมากที่สุดกับ การสั่งอาหารผ่าน Digital Platform การบริการรับส่ง
อาหารและได้อาหารตรงเวลา กล่าวคือ หากการสั่งอาหารและได้รับอาหารตรงเวลาก็จะเกิดทัศนคติที่ดีและทาให้
เกิดความตั้งใจใช้บริการมากขึ้น
ผลการวิจัยข้างต้นยังสอดคล้องกับงานวิจั ยของกายกาญจน์ เสนแก้ว (2558) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-X ในกรุงเทพมหานครพบว่าผู้ใช้งานรู้สึกสนุกเพลิดเพลิน ในการเข้าใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ รองลงมาคือ รู้สึ กสะดวกและง่ายในการขายหรือแลกเปลี่ ยนสินค้าบริการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติพงศ์ พงษ์กุล (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง การระลึกได้ในตรา ทัศนคติ
และความตั้งใจใช้บริการขององค์กรผ่านแทร็คเวอร์ไทซิง พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคต่อมิวสิควิดีโอ และทัศนคติ
ของผู้บริโภคต่อแทร็คเวอร์ไทซิ่ง มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้บริการขององค์กร ซึ่งหมายความว่า หาก
ผู้บริโภคมีทัศนคติทางบวกต่อมิวสิควิดีโอมากเพียงใด ผู้บริโภคก็จะมีทัศนคติทางบวกต่อแทร็คเวอร์ไทซิ่งเท่านั้น
ประการที่สี่ ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาตัวแปรส่งผ่าน พบว่า การสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยมีทัศนคติของการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นตัวเเปรส่งผ่าน
(β = 0.730 ,p<0.001) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์
ผ่านตลาดดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดกิจกรรมออกบูธ ช่วยทาให้เกิดความสนใจในการใช้ Digital
Platform ของการบริการรับส่งอาหาร หรือการประชาสัมพันธ์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่อ Social Media ทา
ให้เกิดความต้องการในการใช้ Digital Platform ของการบริการรับส่งอาหาร ทั้งนี้ตัวแปรส่งผ่านทัศนคติของการ
ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลถือเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบบางส่วน (Partial Mediator)
ข้อเสนอแนะการนาไปประยุกต์ใช้
1. แอปพลิ เ คชั่ น การบริ ก ารแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล การบริ ก ารรรั บ ส่ ง อาหารควรสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ
ผู้ใช้บริการ ทั้งด้านราคาที่เหมาะสม การบริการที่ดีของผู้ขับรถส่งอาหาร เนื่องด้วยพนักงานที่มีกิริยา
มารยาทที่ดี, ส่งสินค้าได้ถูกต้อง/แม่นยา และการส่งอาหารตรงเวลาจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดี นอกจากนี้ผู้
ประกอบหารควรมีการจัดอบรมพนักงานอย่างสม่าเสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความตั้งใจกลับมาใช้บริการ
อีกครั้ง
2. แม้ว่าปัจจัยการสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลจะไม่มีอิทธิพลโดยตรงกับความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล แต่ผู้ประกอบการก็ไม่ควรมองข้ามความสาคัญของปัจจัยดังกล่าว เนื่องจากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมออกบูธ, การประชาสัมพันธ์โดยใช้บุคคล
ที่มีชื่อเสียงบนสื่อ Social Media หรือการจัดโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการของผู้บริ โภคให้มากที่สุด จะช่วย
ทาให้เกิดความต้องการในการใช้ Digital Platform ของการบริการรับส่งอาหารมากขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ศึ ก ษารู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก าร
แพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหารในประเทศไทย โดยศึกษาตัวแปรการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลที่จะส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรรับส่งอาหาร ซึ่งมีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยไม่ได้ระบุ ดังนั้น
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น รูปแบบการดาเนิน ชีวิต, การยอมรับเทคโนโลยี, การสื่อสารแบบ
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บอกต่อ, ความพึงพอใจ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้งานวิจัยนั้นมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป เนื่องด้วยในปัจจุบัน
ธุรกิจการบริการรับส่งอาหารในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น เพราะการดารงชีวิตของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไป หลังจากการเกิดโรคระบาด Covid-19 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง
บรรณานุกรม (Bibliography)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. รู้หรือไม่ทำไมคนไทยถึงหันมำใช้ Online Food Delivery มำกขึ้น.
สืบค้นจาก https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/
กายกาญจน์ เสนแก้ว. (2558). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-X ในกรุงเทพมหานคร.
การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.
ข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ. กำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในครัวเรือน พ.ศ.2562.
สืบค้นจาก http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/2562/full_report62.pdf
เจินฉุน หลิว. (2013). ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดดิจิทัลต่อแบรนด์เบอร์เบอรี่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ทรงพล สุน่ ตระกูล. (2561). อิทธิพลของสื่อดิจิทัลทางการตลาดเพื่อการรับรู้คุณค่าความเป็นสถาบัน
การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเอกชน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.
ธิติพงศ์ พงษ์กุล. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่าง การระลึกได้ในตรา ทัศนคติ และความตั้งใจใช้บริการของ
องค์กรผ่านแทร็คเวอร์ไทซิง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
ววรัฏฐา หวังศิริเวช. (2559). ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารที่ทาการสื่อสารผ่านทาง เครือข่ายสังคม
ออนไลน์. การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ศตพล เกิดอยู่. (2558). ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ของกลุ่มวัยเบบี้บูม
เมอร์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (30 มีนาคม 2563). ค้ำปลีกและร้ำนอำหำร สู้โควิด-19 เร่งปรับตัวสู่ออนไลน์ ชดเชยรำยได้ที่
หำยไป. สืบค้นจาก https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/
z3093.aspx
สิทธิโชค วรานุสันติกูล. (2546). ทฤษฎีและกำรประยุกต์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.
อัฐพล วุฒิศักดิสกุล. (2560). การสื่อสารการตลาดดิจิทลั กับการตัดสินใจใช้บริการขนส่งออนไลน์ (Online
Messengers) ผ่านแอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.
อิสราวลี เนียมศรี, (2559). การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชั่น LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้า
อิสระมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.
อรุณ ศรีศิริวงชัย. (2556). บทบาทของสื่อดิจิทลั ในกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าหรูหราใน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
Etzel, M. J., Walker, B. J., & Stanton, W. J. (2007). Marketing (14th ed.). Boston: McGraw–Hill.
Kotler, P. (2000). Marketing management (10th ed.). New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L. (2007). Consumer behavior (9th ed.). New Jersey: Prentice – Hall.

290

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อข้าว กข 43
บรรจุถุงในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Attitude and Behavior of Consumer Affecting to The Marketing Mix about
The Buying Selection กข 43 Rice in Muang Phitsanulok District
ทัศยาพร เวียงวุธ1* และนันทวัน เหลี่ยมปรีชา2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโ ภคที่ มีต่อส่ ว น
ประสมทางการตลาดในการซื้อข้าว กข 43 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย จานวน 400 ราย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ทัศนคติของผู้บริโภคในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ด้านการรับรู้
และด้านความรู้สึก ความพึงพอใจ ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
พฤติกรรมด้านปริมาณการบริโภคต่อเดือน ความถี่ในการซื้อ ต่อเดือน แหล่งในการซื้อ เหตุผลในการตัดสินใจ
ยี่ห้อในการเลือกซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการรับข้อมูลจากสื่อประเภทใดของผู้บริโภค ในการซื้อข้าว
กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจาหน่าย และการส่งเสริมการขาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ : 1) ข้าว กข 43 2) ทัศนคติ 3) พฤติกรรมของผู้บริโภค 4) ส่วนประสมทางการตลาด
Abstract
The purposes of quantitative research were to study Attitude and Behavior of Consumer
Affecting to The Marketing Mix about The Buying Selection ก ข 43 Rice in Muang Phitsanulok
District The samples were 400 by using. The result found attitudes of consumer to buying rice
ก ข 43, in the area of Muang District, Phitsanulok Province And the sense of satisfaction affects
the marketing mix 4Ps. There were at 0.05 statistically significant level and consumer behavior
of buying rice of ก ข 43 in different area of Muang District, Phitsanulok Province had different
effect on marketing mix at of 0.05 statistically significant level.
Keywords: 1) กข 43 Rice 2) Attitude 3) Behavior Of Consumer 4) Marketing Mix 4Ps
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บทนา (Introduction)
ข้าว นับเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญของประเทศไทยทั้งในด้านการบริโภค และการ
ส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย อีกทั้งยังมีความสาคัญต่อภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค เนื่องจากเป็นพืชเกษตร
หลักของประเทศไทยที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด คิดเป็น 45.2 % ของพื้นที่การเกษตรทั้ งหมดของประเทศไทย
และมีจานวนครัวเรือนที่มากถึง 4.3 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 7.4 % ของครัวเรือนภาคเกษตรทั้งหมด (สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ด้วยสาเหตุนี้ทาให้รัฐบาลให้การดูแล สนับสนุน โดยมีนโยบายช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องด้านราคา อาทิเช่น โครงการประกันรายได้ข้าว โครงการรับจานาข้าวและมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ด้านอื่นๆ เช่น โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการช่วยเหลือค่าเก็บ
เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เป็นต้น ข้าวจัดเป็นอาหารของคนทั่ วโลกและเป็นอาหารหลักของคนไทย ข้าวมี
คุณค่าทางโภชนาการมากมายมีสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกาย และสามารถช่วยลดความเสี่ยงในโรคต่างๆ ได้
การเลือกรับประทานข้าวแต่ละชนิดจึงขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภคแต่ละคน อาทิ ผู้ที่เป็น
โรคเบาหวาน ควรเลือกรับประทานข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้อง เพราะเส้นใยในข้ าวกล้อง จะช่วยลดการดูดซึม
น้าตาลที่มากเกินความต้องการของร่างกาย เป็นการป้องกันระดับน้าตาลในเลือดสูง
ข้าว กข 43 จัดอยู่ในประเภทข้าวขาวที่ได้รับ การรับรองพันธุ์จากคณะกรรมการพิ จารณาพัน ธุ์ ข้า ว
กรมการข้าวในชื่อว่า ข้าวพันธุ์ กข 43 แนะนาให้เกษตรกรเพาะปลูกเมื่ อวันที่ 17 กันยายน 2552 ซึ่งถูกคัดเลือก
จากการผสมข้ามพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวระหว่าง พันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี(พันธุ์แม่)กับพันธุ์สุพรรณบุรี1(พันธุ์พ่อ) ที่
ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ซึ่งแหล่งเพาะปลูกพันธุ์ข้าว กข 43 พบมากที่จังหวัดชัยนาท สุ พรรณบุรี นครสวรรค์
และพิษณุโลก ข้าว กข 43 เป็นพันธุ์ข้าวที่มีระยะในการปลูกสั้น อายุ 95 วัน จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ เป็นข้าวไม่ไว
ต่อช่วงแสง ต้านทานโรคได้ดี เป็นพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อโรคใบไหม้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ให้ผลผลิตเฉลี่ย
560 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งถือเป็นทางเลือกให้เกษตรกร จุดเด่นของข้าว กข 43 คือ มีค่าการแตกตัวเป็นน้าตาลน้อย
และมีค่าดัชนีน้าตาลอยู่ในระดับ ปานกลางค่อนข้างต่า ซึ่งถือเป็นข้าวทางเลือกของผู้ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และโรคไต (กรมการข้าว, 2560)
ข้ า ว กข 43 จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ข้ า วโภชนาการสู ง (High nutrition rice) ซึ่ ง ข้ า ว กข 43 เป็ น ข้ า วที่ มี
คุณประโยชน์ที่ดี เหมาะเป็นทางเลือกสาหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ที่ต้องการควบคุมปริมาณน้าตาลในเลือด (ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ, 2560 ออนไลน์)
ปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มีเหตุ ผลในการซื้อข้าวสารบรรจุถุง เพื่อนามา
บริโภคในครัวเรือนมากขึ้น และใช้ในการประกอบอาหารเพื่อจาหน่าย ซึ่งชนิดของข้าวสารบรรจุถุงที่ผู้บริโภคซื้อ
ส่วนใหญ่ จะเป็นข้าวหอมมะลิ รองลงมาคือ ข้าวขาวธรรมดา และข้ าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่
มั กจะเจาะจงยี่ ห้อในการเลือกซื้อ ส่ ว นยี่ ห้อข้า วสารที่ ได้รับการถูกเลือกซื้ อมากที่สุด ได้แก่ ข้า วมาบุญครอง
รองลงมา ข้าวหงส์ทอง ข้าวตราเกษตร สาหรับเหตุผลในการเลือกซื้อข้าวแต่ละยี่ห้อนั้น ปัจจัยหลักมาจากมีการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน รองลงมาคือ ความสะดวก ปลอดภัย ราคาที่เหมาะสม การเชื่อมั่นในตราสินค้า รสชาติ
บรรจุภัณฑ์ที่ดี ความถี่ในการซื้อของข้าวต่อลูกค้ามากที่สุด คือ ซื้อเดือนละประมาณหนึ่งครั้ง (สรียา,2555)
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ข้าว กข 43 เป็นข้าวที่มีประโยชน์ เป็นข้า วเพื่อสุขภาพ เหมาะเป็ น
ทางเลือกสาหรับผู้บริโภคที่รักและดูแลสุขภาพ ประกอบการสนับสนุน ส่งเสริม จากหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ได้เน้นประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และผลักดันให้ ข้าว กข 43
เป็นข้าวคุณภาพดี มีประโยชน์และส่งเสริมให้เกษตรปลูกมากขึ้น แต่กลับได้รับความนิยมสาหรับผู้บริโภคเพียง
บางกลุ่ม และไม่เป็นที่นิยมบริโภคแพร่หลายโดยทั่วไป ผู้บริโภคมีตัวเลือกข้าว เพื่อสุขภาพหลากหลายมากขึ้น
อาทิเช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล ข้าวลืมผัว ข้าวทับทิมชุมแพ เป็นต้น ทาให้ความ
ต้องการบริโภคข้าว กข 43 เพิ่มขึ้นไม่มากเพียงใด ซึ่งทาให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาทัศนคติและพฤติ กรรมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อข้าว กข 43 ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจะ
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ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ควรศึกษาทาความเข้าใจ การสร้างการรับรู้ สร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริโภค
เพื่อจะได้สามารถแข่งขันในตลาดข้าวเฉพาะได้อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อข้าว กข 43
บรรจุถุงในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตของงานวิจัย
ในการศึกษาวิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
คือ คือ ประชากรเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุ 20 - 60 ปี เป็นวัยที่มีรายได้ มีความสามารถในการตัดสินใจซื้อ
ข้าว กข 43 ได้ จานวน 400 ราย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ทัศนคติ
ทัศนคติ คือ ความรู้สึก นึกคิดที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ความเชื่อ ผสมกับปัจจัยภายในที่ได้รับ
อิทธิพลจากประสบการณ์โดยตรงของแต่ละคน ความต้องการที่แปรเปลี่ยนตามกาลเวลา จึงทาให้ทัศนคติของคน
เปลี่ยนแปลงตาม ไปด้วย แนวความคิดแห่งตน บุคลิกภาพ ซึ่งมีอิทธิพลสามารถทาให้เกิดทัศนคติของบุคคลต่อ
วัตถุที่ประเมินได้ ทัศนคติยังสามารถก่อตัวขึ้นหรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากการที่ผู้บริโภคได้เข้าไปติดต่อ
สัมผัสกับบุคคลที่มีอิทธิพลที่ตนเองยอมรับ ทัศนคติที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้านบวกหรือด้านลบ จะเกิดจากการสนองตอบ
ความต้องการของตนเอง ภายใต้ความต้องการพื้นฐานทางร่างกาย โดยที่บุคคลจะสร้างทัศนคติที่ดีเมื่อสิ่งนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ในทางกลับกัน บุคคลจะสร้างทัศนคติที่ไม่ดีเมื่อสิ่งนั้นขั ดขวางไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งทัศนคติจะเกิดการรับรู้ ความเชื่อ ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร
กล่าวโดยสรุปคือ หากต้องการให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ต้องเน้นการสื่อสารที่ดีโดยการ
สร้างการรับรู้ ด้วยข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ มีคุณค่า เน้นให้ผู้รับสารตระหนักรู้และต้องกระตุ้นความสนใจ
2. พฤติกรรมของผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค consumer Behavior คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการ
ค้นหาการเลือกซื้อการใช้การประเมินผลหรือการจัดการกับสินค้าและบริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้
กล่าวโดยสรุป คือ พฤติกรรมผู บริโภคที่กลาวมาข้างต้นทาให้ทราบว่าผู้บริโภคจะมีพฤติ กรรมในการ
ตัดสินใจเลือกสินค้าเกิดจากการที่มีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกนึกคิด ทาให้เกิดการรับรู้ และนาไปสู่การเกิด
ความสนใจแล้วค้นหาข้อมูล เพื่อพิจารณาตามทัศนคติที่มีต่อสิ่งเร้านั้น และต่อมาคือการตัดสินใจกับสิ่งเร้านั้น
ทั้งนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงตาม ทัศนคติ ความเชื่อ ความเข้าใจและการยอมรับ
3.ส่วนประสมทางการตลาด
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดเป็นองค์ประกอบสาคัญ ในการดาเนินงานด้านตลาด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค โดยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การกาหนดราคา
(Price) สถานที่จัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หรือ 4Ps ซึ่งในแต่ละธุรกิจ
จาเป็นต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดให้มีความเหมาะสม เพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาดในการ ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 80-81)
กล่าวโดยสรุป การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดต้องคานึงและทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคได้ตรงจุด และควรเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดในการสร้าง
การรับรู้ สร้างประสบการณ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจและนาไปสู่ทัศนคติในด้านที่ดีต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์
และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จินตนา เพชรพงศ์ (2552) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวกล้องบรรจุ
ถุงของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย ทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพสินค้า
ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านตราสินค้าสามารถทานายพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของจานวนข้าวกล้องที่บริโภคในครอบครัวกิโลกรัมต่อเดือนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.580
ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ข้าวบรรจุถุงเพื่อสุขภาพ กระบวนการพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ผลงานวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง ของจังหวัดสระแก้วนั้น จาแนก
ออกเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องผสมระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับข้าวหอมมะลิแดง ซึ่งมี
ความโดดเด่นโดยมีสารฟีนอลิก มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และ ข้าวกล้องผสมระหว่างข้าวขาวดอก
มะลิ 105 กับข้าวกข 31 จุดเด่นที่สาคัญเป็นข้าวกล้องผสม เพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทา
หน้าที่เหมือนใยอาหาร ช่วยด้านระบบขับถ่าย ทาให้รู้สึกอิ่ม สามารถควบคุมน้าหนักและโรคอ้วน ทั้งนี้กิจกรรม
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเผยแพร่นวัตกรรมข้า วเพื่ อ
สุขภาพมากที่สุดคือ สถานที่จาหน่ายในการจาหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพควรหาที่ซื้อ ได้ง่ายและควรมีจาหน่ายตาม
ร้านสะดวกทั่วไป รองลงมาคือการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะเรื่องของการให้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่ อสุขภาพ
ประเด็นเรื่องราคาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างจากข้าวธรรมดาในท้องตลาดมากนักและช่องทางการ
สื่อสารที่ควรหลากหลายกับผู้บริโภคเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการบริโภคมากกว่าข้าวขาวทั่วไป
ธนากรณ์ วงษ์พาสกลาง (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติและการ
ดาเนินชีวิต มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งในกรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ อาหารสาเร็จรูปแช่แข็งในกรุงเทพ ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะผู้บริโภคไม่ได้
สนใจส่วนประสมทางการตลาดทั้งในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ หรือด้านส่งเสริมการขาย เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง 2) ทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพ ทั้งในด้านของความรู้ ความเข้าใจที่มีต่ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งว่า มีผลในแง่บวก ความเข้าใจ
ถึงข้อดีของอาหารสาเร็จรูป ความรู้สึกปลอดภัยของอาหารสาเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงพฤติกรรมการเลือก
บริโภคอาหารสาเร็จรูปแช่แข็งในปัจจุบันที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเลือกบริโภคอาหารสาเร็จรูปแช่แข็งแทน
อาหารปรุงสด 3) การดาเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพ ทั้งใน
ด้านของกิจกรรมที่มักจะบริโภคอาหารสาเร็จรูปแช่แข็งอยู่เสมอ ความสนใจในนวัตกรรมด้านอาหารที่ช่วยอานวย
ความสะดวกในการดาเนินชีวิตได้ รวมไปถึงมีความเห็นคิดว่า อาหารสาเร็จรูปแช่แข็งช่วยให้การดาเนินชีวิต
สะดวกสบายขึ้น สรุปว่าปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านการดาเนินชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูป
แช่แข็งในกรุงเทพ มีเพียงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งใน
กรุงเทพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สหัชนา ชัยรี (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของผู้บริโภคในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า พบว่าเพศและจานวน
สมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับยี่ห้อข้าวหอมมะลิ สถานภาพมีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่เลือกซื้อข้าวหอม
มะลิ รายได้ต่อเดือนและจานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับปริมาณข้าวหอมมะลิที่บริโภค สถานภาพ
และอาชีพมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อข้าวหอมมะลิ รายได้ต่อเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับบุคคล
ที่มีอิทธิพลในการซื้อข้าวหอมมะลิ อายุระดับการศึกษาอาชีพและจานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ
ราคา ในการซื้อข้าวหอมมะลิ อาชีพและจานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับแหล่งซื้อข้าวหอมมะลิ
นอกจากนี้ยัง พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนความถี่ในการซื้อข้าวหอมมะลิและแหล่งซื้อข้าวหอมมะลิต่างกันมี
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ระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คณิต สุขรัตน์ (2561) ได้ทาการศึกษา เรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้บริโภคสินค้า
อินทรีย์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ มีอิทธิพลต่อการบริโภคสินค้าอินทรีย์ เพื่อการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและคนในครอบครัวที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าอินทรีย์และมีการ
ซื้อสินค้าอินทรีย์สาหรับการบริโภคในครัวเรือน เป็นจานวน 2-4 ครั้ง/สัปดาห์ สินค้าอินทรีย์ที่ผู้บริ โภคนิยมซื้อ
ได้แก่ ผักสด ผลไม้สด และข้าว โดยผู้บริ โภครับรู้ว่าสินค้าอินทรีย์นั้น ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ และไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคมีทัศนคติต่อราคาสินค้าอินทรีย์สูงกว่าสินค้าทั่วไป เมื่อวิเคราะห์สมมติฐาน
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าอินทรีย์พบว่า ปัจจัยการบริโภค วัตถุประสงค์ของการปลูกพืชผักในครัวเรือน และ
ชนิดพืชผักที่ปลูกมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อทัศนคติผู้บริโภคและการปลูกพืชผักในครัวเรือนเพื่อการ
บริโภค คิดเป็นร้อยละ 11.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ การส่งเสริมตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา และการ
จัดจาหน่าย มีอิทธิพลต่อการบริโภคสินค้าอินทรีย์ของผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ ตามลาดับ ซึ่งปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
การจัดจาหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการบริโภคสินค้าอินทรีย์ ปัจจัยรายด้านที่มี
ความสัมพันธ์กับการบริโภคสินค้าอินทรีย์สูงที่ สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ สินค้าอินทรีย์ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง (P1)
สถานที่จาหน่ายสามารถเดินทางได้สะดวก (P9) และราคาสินค้าอินทรีย์เหมาะสมกับคุณภาพ (P5) และปัจจัยราย
ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคสินค้าอินทรีย์ต่าที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (P14) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์(P13) และมีการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ที่เชื่อถือได้ (P3)
สรียา อัชฌาสัย (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสาร
บรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจานวน มีรายได้ต่อเดือน เฉลี่ย 30,001 บาทขึ้นไป และบริโภค
เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 1-2 กิโลกรัม พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคพบว่าวัตถุประสงค์
ที่ซื้อ คือ บริโภคอย่างเดียว ตราผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ คือ มาบุญครอง เหตุผลที่เลือก คือ สะอาด/ปลอดภัยราคาที่ซื้อ
คื อ 141-160 บาทต่ อ ถุ ง ความถี่ ใ นการซื้ อ คื อ เดื อ นละครั้ ง และสื่ อ โฆษณาที่ ตั ด สิ น ใจซื้ อ คื อ โทรทั ศ น์
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพฯ
จากการศึกษางานวิจัย แนวคิด ทฤษฏี ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้าน
การตลาด จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ข้าว
กข 43 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ประกอบการและผู้ที่สนใจจะศึกษา ทาความเข้าใจ สร้างการรับรู้ ปรับทัศนคติ
เพื่อจะได้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อจะได้ผลิตสินค้าสอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภคและสามารถ
แข่งขันในตลาดข้าวเฉพาะได้อย่างยั่งยืนต่อไป จากแนวคิดข้างต้นจึงนาไปสู่กรอบแนวความคิดในการวิจัยดังภาพ
ที่ 1 และตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ทัศนคติของผู้บริโภคในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกส่งผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาด
2. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่
แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน
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ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อข้าวกข 43 บรรจุถุง
ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ส่วนประสมทางการตลาด 4p’s

- การรับรู้
- ความรูส้ ึก ความพึงพอใจ

-

ผลิตภัณฑ์สินค้า (Product)
ราคา (Price)
ช่องทางการจาหน่าย ด้านสถานที่ (Place)
ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)

พฤติกรรมของผู้บริโภค
(1) ปริมาณการบริโภคข้าวกข 43
บรรจุถุงต่อเดือน
(2) ความถี่ในการซื้อข้าว กข 43
บรรจุถุงต่อเดือน
(3) แหล่งในการซื้อข้าว กข 43
(4) เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ ข้าว กข
43 บรรจุถุง
(5) ยี่ห้อในการเลือกซื้อข้าว กข 43
บรรจุถุง
(6) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุง
(7) การรับข้อมูลข้าว กข 43 จากสื่อ
ประเภทใด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการ (Methods)
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นกระบวนการทาวิจัยที่นาข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์
กล่าวคือเป็นการใช้ตัวเลขมาประกอบการวิเคราะห์ สรุปผล และนาเสนองานวิจัย
1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ประชากรเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุ 20-60
ปี ที่อยู่อาศัยในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จานวน 400 ราย
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ประชาชนเพศชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เทศบาลนครและอาเภอเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ราย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถาม โดยโครงสร้างแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น
4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นการใช้ความสาคัญที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการซื้อข้าว กข 43 ในเขต
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
ส่งเสริมการตลาด โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ได้แก่ มี
ความส าคัญ มากที่ สุด มี ความส าคัญมาก มี ความส าคัญปานกลาง มี ความส าคัญน้อย ความส าคัญน้อยที่สุด
จานวน 16 ข้อ
ส่ ว นตอนที่ 3 ข้อมู ล เกี่ย วพฤติ กรรมการซื้ อข้าว กข 43 ของผู้ บ ริโ ภคในเขตพื้น ที่อาเภอเมื องจั งหวัด
พิษณุโลก ได้แก่ ปริมาณในการบริโภค ความถี่ในการซื้อ แหล่งที่ซื้อ เหตุผลในการเลือกซื้อ ยี่ห้อที่ซื้อเป็นประจา
บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ การได้รับข้อมูลข่าวสาร จานวน 6 ข้อ
ส่วนตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทัศนคติในการซื้อข้าว กข 43 ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง
พิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย ไม่เห็นด้วย จานวน 8 ข้อ โดยผู้วิจัยได้หาค่าความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถามจากการคานวณหาค่าความเที่ยงตามสูตรของอัลฟา โดยผลลัพธ์ของค่าอัลฟ่า (Alpha Coefficient)
แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะต้องมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าสามารถนาแบบสอบถามชุดนี้
นาไปใช้ได้ (มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2550, หน้า 121)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการค้นคว้าและและรวบรวม
ข้ อ มู ล จากเอกสารงานวิ จั ย บทความทางวิ ช าการ และทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และข้ อ มู ล ที่ มี ก ารเผยแพร่ผ่ า น
อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐาน ข้อมูลประกอบการสร้างแบบสอบถาม ข้อมูลปฐมภูมิเป็นการสารวจ
โดยแจกแบบสอบถามไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ราย
5. ผู้วิจัยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบของเชิงปริมาณ โดยสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ในการทดสอบความสัมพันธ์ของทัศนคติของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด และ One - way
ANOVA ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมจากกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษา (Results)
จากการสารวจด้วยแบบสอบถามกลับมาจานวน 400 ชุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 66 รองลงมาเป็ น เพศชาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34 ตามล าดั บ เมื่ อ จ าแนกตามอายุ พ บว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมี อ ายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 30-39 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34 เมื่ อ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีสถานภาพสมรส คิดเป็น ร้อยละ 51 เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
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ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 40.3 เมื่อจาแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.8 เมื่อจาแนกตามจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 5 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการวิจัย สมมติฐานข้อที่ 1 (ดูตาราง 2 ประกอบ) พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคในการซื้อข้ าว กข
43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ด้านการรับรู้, ด้านความรู้สึก ความพึงพอใจ ส่งผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาด (Y) มี 2 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการรับรู้ (X1) และด้านความรู้สึก ความพึงพอใจ
(X2) โดยพิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ดังที่ปรากฏในตาราง 22 ซึ่ง
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์มาตรฐาน
Z = 0.264(X1) + 0.384(X2)
โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในตาราง 23 สามารถนามาเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ของทัศนคติของผู้บริโภคในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ได้แก่ ด้านการรับรู้ และด้านความรู้สึก ความพึงพอใจ ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้ดังนี้
Y = 2.276 + 0.188(X1) + 0.275(X2)
จากสมการดังกล่าว ทัศนคติของผู้บริโภคในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ได้แก่ ด้านการรับรู้ และด้านความรู้สึก ความพึงพอใจ ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนอภิปรายได้ดังนี้
ทัศนคติของผู้บริโภคในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านการ
รับรู้ (X1) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อ ส่วนประสมทางการตลาด เพิ่มขึ้น 0.264 หน่วย เมื่อกาหนดให้ปัจจัยด้าน
อื่นๆ คงที่
ทัศนคติของผู้บริโภคในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้าน
ความรู้สึก ความพึงพอใจ (X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด เพิ่มขึ้น 0.384 หน่วย เมื่อ
กาหนดให้ปัจจัยด้านอื่นๆ คงที่
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตาราง 2.1 แสดง Model Summary ทั ศนคติ ข องผู้ บ ริโ ภคในการซื้ อข้า ว กข 43 บรรจุ ถุ ง ในเขตพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
a
1
.564
.318
.315
a. Predictors : (Constant), ด้านการรับรู้, ด้านความรู้สึก ความพึงพอใจ

Std. Error of the Estimate
3.3328

จากตาราง 2.1 เมื่อแสดงค่าสัมประสิทธิ์ตัวกาหนด (R Square) เท่ากับ 0.318 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า
ทัศนคติของผู้บริโภคในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ด้านการรับรู้,
ด้านความรู้สึก ความพึงพอใจ สามารถอธิบายการส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้ร้อยละ 31.80 ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 68.20 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ
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ตาราง 2.2 ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของปัจจัยด้านการรับรู้, ด้านความรู้สึก ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาด
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
VIF
B
Std.Error
Beta
1 (Constant)
2.276
.144
15.817 .000*
ด้านการรับรู้ (X1)
.188
.034
.264
5.517 .000* 1.330
ด้านความรู้สึก
ความพึงพอใจ (X2)
.275
.034
.384
8.043 .000* 1.330
* หมายเหตุ: มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน การวิจัยมีการทดสอบโดยใช้วิธีทางสถิติ one
way ANOVA สาหรับตัวแปรที่มากกว่าสองกลุ่ม ด้วยค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ปริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดแตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบ
ส่วนประสมทางการตลาดจาแนกตามปริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือน จากผลการวิเคราะห์
Sig. น้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ ตัวแปรทั้งสองมีความแตกต่า งกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H1 หมายความว่า ปริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( p  value  .002) ด้านการส่งเสริมการขาย ( p  value  .006)
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า
ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
โดยจาแนกตามปริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่มีปริ มาณในการบริโภคข้าว
กข 43 บรรจุถุงต่อเดือน จานวน 5 กิโลกรัม ให้ความสาคัญกับ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือน จานวนอื่นๆ และจานวน
2 กิโลกรัม ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีป ริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือน จานวน 10
กิโลกรัม และ 15 กิโลกรัม ให้ความสาคัญกับ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด จาหน่าย มากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือน จานวนอื่นๆ
ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม การขาย
โดยจาแนกตามปริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณในการบริโภคข้าว กข
43 บรรจุถุงต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขายแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี ปริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือน
จานวน 5 กิโลกรัม ให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีปริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือน จานวนอื่นๆ, จานวน 2 กิโลกรัม และจานวน 3 กิโลกรัม
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ความถี่ในการซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กัน ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด จาแนกตามความถี่ในการซื้อข้าว กข 43 จากผลการวิเคราะห์
Sig. น้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ ตัวแปรทั้งสองมีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H1ซึ่งหมายถึงความถี่ในการซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ( p  value  .006) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย โดย
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จาแนกตามความถี่ในการซื้อข้าว กข 43 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการซื้อข้าว กข 43 เดือนละ 1 ครั้ง ให้
ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการซื้อข้าว
กข 43 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง
สมมติฐานข้อที่ 2.3 สถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด
แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด จาแนกตามความถี่ในการซื้อข้าว กข 43 จากผลการ
วิเคราะห์ Sig. น้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ ตัวแปรทั้งสองมีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ
ยอมรับสมมติฐาน H1 ซึ่งหมายความว่า สถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ( p  value  .000) ด้านราคา ( p  value  .000) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
( p  value  .000) ด้านการส่งเสริมการขาย ( p  value  .005) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 จึงทาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า
- ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์โดยจาแนก
ตามสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่ห้างสรรพสินค้า, งาน
แสดงสินค้า ออกบูท และที่อื่นๆ ให้ความสาคัญกับ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่ร้านสะดวกซื้อ/ร้านโชว์ห่วย
- ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา โดยจาแนกตาม
สถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 แตกต่างกัน มีผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่ห้างสรรพสินค้า ให้ความสาคัญกับ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่ร้านสะดวกซื้อ/ร้านโชว์ห่วย และกลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่งานแสดงสินค้า ออกบูท ให้ความสาคัญกับ ส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ราคา มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่สั่งซื้อออนไลน์ , ร้านสะดวกซื้อ/ร้านโชว์ห่วย
และสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก ตามลาดับ
- ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย โดยจาแนกตามสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 สถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 แตกต่างกัน มีผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่ร้านสะดวกซื้อ/ร้านโชว์ห่วย และห้างสรรพสินค้า
ให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานที่ในการ
เลือกซื้อข้าว กข 43 ที่สั่งซื้อออนไลน์ และสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานที่ใน
การเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่งานแสดงสินค้า ออกบูท ให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่สั่งซื้อออนไลน์
- ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย
โดยจาแนกตามสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 สถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 แตกต่างกัน มีผลต่อส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่ร้านสะดวกซื้อ/ร้านโชว์ห่วย และห้างสรรพสินค้า ให้ความสาคัญ
กับส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข
43 ที่สั่งซื้อออนไลน์ และที่อื่นๆ
สมมติฐานข้อที่ 2.4 เหตุผลในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ผล
การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด จาแนกตามเหตุผลในการเลือกซื้อข้าว กข 43จาก ผลการวิเคราะห์
Sig. น้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ ตัวแปรทั้งสองมีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ
สมมติฐาน H1 ซึ่งหมายความว่า เหตุผลในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด
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ด้านผลิตภัณฑ์ ( p  value  .012) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ พบว่า
- ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ของส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ โดยจาแนก
ตามเหตุผลในการเลือกซื้อข้าว กข 43 กลุ่มตัวอย่างที่มีเหตุผลในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ในเรื่องคุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเหตุผลในการ
เลือกซื้อข้าว กข 43 ในเรื่องอยากลองรับประทาน, การส่งเสริมการขาย และกระแสความนิยมรักสุขภาพ
สมมติฐานข้อที่ 2.5 ยี่ห้อในการซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กัน
ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด จาแนกตามยี่ห้อในการซื้อข้าว กข 43ยี่ห้อในการซื้อข้าว
กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ Sig. มากกว่า 0.05
กล่าวคือ ตัวแปรทั้งสองมีความไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 และยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่ง
หมายความว่า ยี่ห้อในการซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขายไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.6 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกัน มีผลต่อส่ วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด จาแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการซื้อข้าว กข 43 จากผลการวิเคราะห์ Sig. มากกว่า 0.05 กล่าวคือ ตัวแปรทั้งสองมีความไม่
แตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 และยอมรับสมมติฐาน H0 ซึ่งหมายความว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขายไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2.7 การรับข้อมูลข่าวสารในการซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด จาแนกตามการรับข้อมูลข่าวสารในการซื้อ
ข้าว กข 43 จากผลการวิเคราะห์ Sig. น้อยกว่า 0.05 กล่าวคือ ตัวแปรทั้งสองมีความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 ซึ่งหมายความว่า การรับข้อมูลข่าวสารในการซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่าง
กันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด จาหน่าย ( p  value  .001) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับข้อมูลข่าวสารใน
การซื้อข้าว กข 43 แตกต่างกัน มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับข้อมูลข่าวสารในการซื้อข้าว กข 43 ทาง
โทรทัศน์ และเว็บไซต์ให้ความสาคัญกับ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการรับข้อมูลข่าวสารในการซื้อข้าว กข 43 ทางสื่อโซเซียลมีเดีย อื่นๆ และงานจัดแสดงสินค้า ออกบูท
สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุง ด้านการรับรู้ และด้านความรูส้ กึ
ความพึ ง พอใจเปลี่ ย นแปลงไปจะส่ ง ผลในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาดมากที่ สุ ด
อาจเนื่องมากจากความชอบส่วนบุคคล ความรู้สึก ความคิดที่มีต่อการให้ความสาคัญ การดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัวและเมื่อได้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่า คุณประโยชน์ที่ได้รับว่า ข้าว กข 43 เป็นข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพ
มีค่าดัชนีน้าตาลต่า เหมาะสาหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพและกลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวาน สอดคล้องงานวิจัยของ
ธนากรณ์ วงษ์พาสกลาง (2559) พบว่า ทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคใน
กรุงเทพ ทั้งในด้านของความรู้ ความเข้าใจที่มีต่ออาหารสาเร็จรูปแช่แข็งว่าในแง่บวก ความเข้าใจถึงข้อดีของ
อาหารสาเร็จรูป ความรู้สึกถึงปลอดภัยของอาหารสาเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน และคณิต สุขรัตน์ (2561) ที่พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคสินค้าอินทรีย์ เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าอินทรีย์และมีการซื้อสินค้าอินทรีย์สาหรับการ
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บริโภคในครัวเรือน เป็นจานวน 2-4 ครั้ง/สัปดาห์ สินค้าอินทรีย์ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ ได้แก่ ผักสด ผลไม้สด และข้าว
โดยผู้บริโภครับรู้ว่าสินค้าอินทรีย์นั้น ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของทริแอนดีส (Triandis,1971) ที่เชื่อว่า ทัศนคติ เป็นความคิดที่มีความรู้สึกแฝงอยู่ มีพื้นฐานมาจาก
อารมณ์โดยธรรมชาติ เป็นการแสดงความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งจะสะท้อนความรู้สึกในใจ อาจจะแตกต่างกันไปตาม
บุ ค ลิ กภาพของแต่ ล ะบุคคล ซึ่ ง สามารถเป็ น ได้ ทั้ งทางบวกและทางลบ โดยสามารถแสดงออกมาในรูป ของ
ความกลัว ความชอบ ความเกลียด ผู้บริโภคจะเกิดทัศนคติด้านบวกหรือด้านลบขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้สึก
การได้รับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น หากต้องการให้ ผู้บริโภคมีความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ต้องเน้นการ
สื่ อสารให้ ต รงกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยเน้ น การตระหนั กรู้และกระตุ้ น ความสนใจ ซึ่ ง ผู้ บ ริโ ภคจะมี ความรู้ สึ ก ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ด้านบวกหรือลบจะขึ้นอยู่กับความคาดหวังและประสบการณ์ที่ได้รับ
จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อส่ว น
ประสมทางการตลาดในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้
2.1 ปริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุง ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณในการบริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือน จานวน 5 กิโลกรัม จานวน 10
กิโลกรัม และ 15 กิโลกรัม ให้ความสาคัญกับช่องทางการจัดจาหน่าย มากกว่าในปริมาณไม่แน่นอน และจานวน
2 กิโลกรัม อาจเป็นเพราะผู้บริโภคมีการคานึงถึงความเหมาะสมสาหรับบริโภคในครอบครัว ความสะดวกในการ
ขนย้าย หาซื้อได้ง่าย ผลิตภัณฑ์มีการวางจาหน่ายในสถานที่น่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สหัทนา ชัยรี(2560) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิยี่ห้อ
หงษ์ทอง ซึ่งเหตุผลเลือกซื้อข้าวหอมมะลิเพราะคุณประโยชน์ของข้าวหอมมะลิซื้อปริมาณ 5 - 10 กิโลกรัมต่อ
เดือน แหล่งซื้อข้าวหอมมะลิ ส่วนใหญ่จากร้านขายข้าวสารโดยเฉพาะ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณในการ
บริโภคข้าว กข 43 บรรจุถุงต่อเดือน จานวน 5 กิโลกรัม ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการขาย มากกว่าปริมาณ
ไม่แน่นอน, จานวน 2 กิโลกรัม และจานวน 3 กิโลกรัม อาจเนื่ องมาจากผู้บริโภคจะเกิดความสนใจและอยากรู้
อยากเห็นเมื่อได้รับข้อมูลจากกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ออกบูทแสดงตัวอย่างสินค้าและมีผู้ให้ข้อมูล คาแนะนา
ประโยชน์ ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคมักจะมีการคานึงถึงความคุ้มค่าและการจูงใจด้วยการ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ที่อธิบายว่า ปัจจัยการ
ส่งเสริมการขาย เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคได้รับรู้ ได้สัมผัส ได้ทดลอง
2.2 ความถี่ในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ มีความถี่ในการซื้อข้าว กข 43 เดือนละ 1
ครั้ง ให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด(ด้านการส่งเสริมการขาย) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการ
ซื้อข้าว กข 43 จานวน 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง อาจเนื่องจากการส่งเสริมการขายเป็นส่วนหนึ่งในส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งจะมีผลต่อความรู้สึก นึกคิด และการรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผู้บริโภคสามารถการเปรียบเทียบข้ อมูล
และมีทางเลือกก่อนตัดสินใจ การส่งเสริมการขายจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์นั้น ได้
อย่างดียิ่ง สอดคล้องกับวรัญญา ทิพย์มณฑา(2559) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวกล้องบรรจุถุง
ต่อเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และวิธีการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ คือ การลดราคา และการเพิ่ม
ขนาดปริมาณสินค้า
2.3 สถานที่ในการเลือกซื้อข้าว กข 43 ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีการคานึงถึงคุณภาพสินค้า ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ เช่น ตรา
สินค้า บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ปลอดภัย เครื่องหมายรับรอง จะเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นเหตุผล
สนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ ด้านราคา โดยกลุ่มตัวอย่างจะคานึงการติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน
ความคุ้มค่าเมื่อได้เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชนิด ขนาดเดียวกัน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญในการเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายที่สะดวก เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย มองเห็นเด่นชัด
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น่าเชื่อถือ และได้สัมผัสสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ ด้านการส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย หากมีกิจกรรมการออกบูทแสดงสินค้า มีพนักงานให้ข้อมูลและ
อธิบาย และมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย จะทาให้กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค ให้เกิดการ
อยากรู้ อยากทดลอง อยากค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สอดคล้องภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ (2556) พบว่ากิจกรรมการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเผยแพร่นวัตกรรมข้าวเพื่อสุขภาพ
มากที่สุดคือ สถานที่จาหน่ายในการจาหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพควรหาที่ซื้อได้ง่ายและควรมีจาหน่ายตามร้านสะดวก
ทั่วไป รองลงมาคือการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะเรื่องของการให้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ ประเด็น
เรื่องราคาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างจากข้าวธรรมดาในท้องตลาดมากนักและช่องทางการสื่อสารที่ควร
หลากหลายกับผู้บริโภคเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการบริโภคมากกว่าข้าวขาวทั่วไป
2.4 เหตุผลในการเลือกซื้อที่แตกต่างมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด โดยกลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลในการเลือกซื้อข้าว กข 43 เรื่อง คุณประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับจินตนา เพชรพงศ์ (2552) พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามด้านพฤติกรรมให้
เหตุผลในการซื้อข้าวกล้องบรรจุถึงส่วนใหญ่คานึงถึงเรื่องสุขภาพและคุณประโยชน์ของข้าวกล้อง อาจเนื่องมาจาก
การได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ คุณค่าที่ส่งผลต่อดีสุ ขภาพ จึงทาให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อสินค้าและนาเป็นเหตุผล
ในการตัดสินใจเลือกซื้อ
2.5 การรับรู้ข่าวสาร ในการซื้อข้าว กข 43 ทางโทรทัศน์ และเว็บไซต์ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทธิรา ธีรสวัส ดิ์ (2556) พบว่า
กิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเผยแพร่นวัตกรรมข้าว
เพื่อสุขภาพมากที่สุดคือ สถานที่จาหน่ายในการจาหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพควรหาที่ซื้อได้ง่ายและควรมีจาหน่ายตาม
ร้านสะดวกทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
1.รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ควรส่งเสริม ให้ความรู้ คุณประโยชน์ การสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริโภค สร้าง
การรับรู้ด้านการมีส่วนสนับสนุนการสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กข 43และรณรงค์การบริโภคข้าว กข 43
ให้มากขึ้น
2.การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การออกบูทให้ความรู้เกี่ยวข้าวกข 43 เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ เป็นข้าว
ทางเลือกให้แก่ผู้ใส่ใจสุขภาพและผู้ป่วยที่ต้องควบคุมปริมาณน้าตาล
3.หน่วยงานภาครัฐ ควรสนับสนุนการรับรองคุณสมบัติ คุณค่าข้าว กข 43 ที่มีค่าดัชนีน้าตาลต่าด้วย
งานวิจัยในมนุษย์หรือนวัตกรรมที่สามารถรับรองผลให้ชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้ ทัศนคติเชิงบวก สร้างความ
น่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
4.ผู้ประกอบการ ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าว กข 43 ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความประทับ
ความรู้สึกเชิงบวกแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารข้อมูลต่ างๆที่เกี่ยวข้องผ่านบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ น่ า สนใจ สร้า งความรู้สึ กที่ ดีแก่ผู้ บริโ ภค คานึ ง ถึง ความสะดวกในการเลื อกซื้ อ ราคาเหมาะสมคุ้มค่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณประโยชนที่ได้รับ และควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กระตุ้นการรับรู้ ถึงคุณค่าของข้าว กข
43 ให้มากขึ้นและมีการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมให้ความรู้ กิจกรรมแนะนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและ
เปิดประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1.การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคข้าว กข 43 ที่มี
ผลต่อส่วนประสมทางการตลาด งานวิจัยครั้งต่อไปควรทาการศึกษาตัวแปรอื่น เช่น รูปแบบการดาเนินชีวิต
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พฤติกรรมการบริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อข้าว กข 43 เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้ชัดเจนมากขึ้น
2.ควรมีการศึกษางานวิจัยในมนุษย์เพื่อรับรองคุณประโยชน์ข้าว กข 43 และเป็นการสร้างความน่าเชื่อ
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ธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการและผู้สนใจ จานวน 385 คน และผู้บริโภค 400 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติเชิงวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด และปั จ จั ย ด้ านพฤติ กรรมของประชาชนส่ งผลต่ อการตั ด สินใจซื้ อธุ รกิจแฟรนไชส์สั ญชาติ ไทยของ
ผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนมูลเหตุจูงใจในการบริโภคไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
คาสาคัญ: 1) การตัดสินใจซื้อ 2) ธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทย 3) ผู้ประกอบการ 4) จังหวัดพิษณุโลก
Abstract
This research aimed to study the factor of consider investment, marketing mix, and
behavior and motivation of consumer affecting the purchase decision the Thai franchise business
of entrepreneurs in Mueang district, Phitsanulok province. The questionnaire was collected with
a sample of 385 entrepreneurs and interests and 400 consumers. The descriptive statistics and
multiple regression analysis statistics were used in this reserch. The result found that the factor
of consider investment, marketing mix, and behavior of consumer were affected the purchase
decision the Thai franchise business of entrepreneurs in Mueang district, Phitsanulok where as
motivation of consumer was not affected the purchase decision.
Keywords: 1) Purchase Decision 2) Thai Franchise Business 3) Entrepreneur 4) Phitsanulok
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บทนา (Introduction)
ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) เป็นการลงทุนธุรกิจหรืออาชีพที่เหมือน “สาเร็จรูป ” คือ การซื้อระบบ
ซื้อความสาเร็จของเจ้าของสิทธิ์ (Franchisor) โดยนามาบริหารจัดการให้เหมือนกับเจ้าของสิทธิ์นั้นๆ ซึ่งประหยัด
เงิน เวลา และลดความเสี่ยง นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายของธุรกิจ
โดยผ่านผู้ประกอบการอิสระที่เรียกว่า แฟรนไชส์ซี (Franchisee) โดยบริษัทเจ้าของสิทธิ์ให้สิทธิเครื่องหมาย
การค้าและวิธีการในการทาธุรกิจที่ถ่ายทอดให้ในรูปแบบของการทางานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการ
ขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อที่ให้รูปแบบวิธีดาเนินธุรกิจในทุกๆ สาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันตาม
ต้นแบบของบริษัท และส่งผลให้แฟรนไชส์เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภค (พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์, 2553)
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย เริ่มเข้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526 เป็นการดาเนินธุรกิจด้านอาหารและร้านค้า
แบบมินิมาร์ท เป็นธุรกิจแรกๆ ที่พยายามผลักดันการขยายงานโดยใช้รูปแบบ แฟรนไชส์ แต่ส่วนใหญ่มีปัญหาใน
เรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งแฟรนไชส์ซอร์ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์และแฟรนไชส์ซีที่เข้ามาซื้อสิทธิ์ ที่มักพบว่าแฟ
รนไชส์ซีทาตัวเป็นผู้ลงทุน ที่เน้นทาธุรกิจแบบซื้อเพื่อการลงทุน ไม่มีการมองถึงการสร้างธุรกิจของตนเอง บางครั้ง
ยังใช้การบริหารแบบเก่าที่เน้นความเป็นระบบครอบครัว ทาให้อัตราความล้มเหลวธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น บางครั้งการลงทุนของแฟรนไชส์ซีที่ประสบปัญหาเกิดจากการจัดการของตนเอง หรือก็เกิดจาก
ระบบงานของบริษัทแม่ที่เน้นการขยายธุรกิจที่มุ่งผลทางการตลาดเพียงอย่างเดียว (พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ,
2553)
ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นธุรกิจที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นธุรกิจที่มีการ
ให้สิทธิในการประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า มีการถ่ายทอดกระบวนการทางานให้กับผู้รับสิทธิ ซึ่ง
ธุรกิจแฟรนไชส์มีความหลากหลายไม่ว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์บริการ หรือธุรกิจแฟรนไชส์การผลิต ธุรกิจแฟรนไชส์
ประสบความสาเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จเกิดจากกลยุทธ์การบริหารจัดการหลายๆ ด้าน รวมถึงการบริหาร
ปัจจัยทางการตลาด เพื่อให้ธุรกิจ แฟรนไชส์มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (วรพงษ์ ลาภสถาพร, 2562)
ในปี 2562 มูลค่าตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์อยู่ที่ประมาณกว่า 2.5 แสนล้านบาท มีจานวนธุรกิจ แฟรน
ไชส์เปิดดาเนินกิจการทั้งสิ้น 584 กิจการ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีจานวน 536 กิจการ โดยธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม เป็นแฟรนไซส์ที่รับความนิยมมาก เนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่มีความจาเป็นต่อ
การดารงชีวิตของมนุษย์ที่ยังคงต้องอยู่ต่อไปอีกนาน (สมจิตร ลิขิตสถาพร, 2563) และในปี 2563 คาดการณ์ว่า
ธุรกิจแฟรนไชส์ยังคงเติบโตได้ไม่ต่ากว่า 10% ไม่ว่าเศรษฐกิจเป็นเช่นไร เพราะจานวนคนที่ต้องการออกมาทา
ธุรกิจของตัวเอง หรือเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กมีมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ หรือคนที่ต้องเผชิญภาวะตกงาน
การเลือกทาธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์มีประโยชน์ ไม่ต้องเสียเวลา
สร้างธุรกิจขึ้นมาเอง ไม่เพียงแต่ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างชาติที่เติบโตแบบก้าวกระโดดในประเทศไทยเท่านั้น แต่
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก็เข้าไปมีบทบาทแข่งขันมากขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าเป็นอเมซอน อิ นทนิล ดอยช้าง
กาแฟพันธุ์ไทย ชอบชา ไก่ย่างห้าดาว เป็นต้น (เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, 2562) ซึ่งภาครัฐได้ให้การส่งเสริมธุรกิจแฟ
รนไชส์ไทยอย่างจริงจังด้วยความคาดหวังว่าระบบนี้ทาให้เกิดการก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการราย
ย่อยเพื่อให้กระจายตัวกลับมาเป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจประเทศ อีกทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ไทย เป็นสาขาบริการจัด
จ าหน่ า ย ที่ อยู่ ภายใต้ ความตกลงว่ า ด้ วยบริการของอาเซี ยน (AFAS : ASEAN Frameworks Agreement on
Service) ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยให้ธุรกิจพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถลด
ข้อจากัดและสร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน อีกทั้งยังสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ให้มีโอกาสประสบ
ความสาเร็จได้มากกว่า (บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จากัด2561) ถึงแม้ว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ
ไทยมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น แต่ อั ต ราการเข้ า และออกจากระบบยั ง คงมี ค วามเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา เพราะ
ผู้ประกอบการบางรายเห็นผู้อื่นทาแฟรนไชส์แล้วประสบความสาเร็จ เกิดการลอกเลียนแบบ แต่เมื่อเข้ามาทา
จริงๆ กลับไม่ประสบความสาเร็จ จึงต้องออกจากระบบ เนื่องจากการทาธุรกิจแฟรนไชส์มีรายละเอียดหรือ
เงื่อนไขในการซื้อ-ขาย แฟรนไชส์ที่มีทั้งคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไปในแต่ละสินค้า เช่น 1) กฎระเบียบ
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ของแฟรนไชส์ซอร์ 2) การเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าแฟรนไชส์ 3) การจ่ายค่าสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง 4) การบริหาร
จัดการชื่อเสียงแบรนด์ และ 5) การปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์ (มนตรี ศรีวงษ์, 2562)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติ
ไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อศึกษาว่า
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกเพื่อให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ รวมถึงเพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา
และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่อศึกษาปัจจัยพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทย
ของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของ
ผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมและมูลเหตุจูงใจในการบริโภคของประชาชนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
1. แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจบริการมีทั้งสินค้าที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนผสมกันไป โดยอาศัยปัจจัยด้านต่างๆ
เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จึงได้นาแนวคิดของ ธีรกิติ
นวรัตน ณ อยุธยา (2557) ที่กล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (The Services Marketing Mix) ว่า
ต้องประกอบด้วยองค์ป ระกอบต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากส่วนประสมการตลาดสิน ค้าทั่วไป เนื่องจากส่วนประสม
การตลาด (4Ps) มุ่ ง เน้ น ให้ เข้า กับ การตลาด “สิ น ค้า ” เป็ น หลั กเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ส่ ว นอี ก 3P มุ่ ง เน้ น ตลาด
“บริ ก าร”ดั ง นั้ น ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก าร จึ ง ต้ อ งประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 7 ประการ (7Ps) ซึ่ ง มี
รายละเอียดแต่ละปัจจัยดังนี้
1.1 ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) หมายถึง แนวคิดโดยรวมของ “วั ตถุ ” (Objects) และ“กระบวนการ”
(process) ซึ่งให้คุณค่าแก่ลูกค้า คาว่า “ผลิตภัณฑ์” นิยมใช้ในความหมายอย่างกว้างเพื่อสื่อความหมายถึง
ผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท คือ สินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (The Total Product)
1.2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินค้าและบริการรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระ
เงินที่บริษัทกาหนดขึ้น
1.3 การจั ด จ าหน่ าย (Place) หมายถึง หน้ า ที่ เกี่ย วข้องกับการจ าหน่ ายและการสนับสนุนการ
กระจายสินค้าเพื่อทาให้สินค้าและบริการมีพร้อมสาหรับจาหน่าย การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายบริการ
ต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ที่สาคัญ 2 ประการ คือ การเข้าถึง (Accessibility) ซึ่งหมายถึงความง่ายและความ
สะดวกในการซื้อ การใช้หรือการรับบริการ และต้องคานึงถึงความพร้อมที่ให้บริการได้ (Availability) คือ ระดับ
ความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งทาให้ลูกค้าสามารถซื้อหรือรับบริการได้ในสถานที่และเวลาที่ลูกค้า
ต้องการใช้บริการ การเลือกทาเลที่ตั้งสาหรับการให้บริการ (Location) ขึ้นอยู่กับประเภทของการนาเสนอบริการ
และระดับการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าหลัก
1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือการสื่อสารทางการตลาด มีบทบาทที่สาคัญคือ เพื่อให้
ข้อมูลที่จาเป็นต่างๆแก่ลูกค้า ให้ความรู้เกี่ยวกั บผลิตภัณฑ์ ชักจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และช่วยเตือน
ความจาแก่ลูกค้า
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1.5 บุคคล (People) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลทั้งหมดที่มีส่วนร่ว มในการนาเสนอบริการ
(ให้กับลูกค้า) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า ซึ่งบุคคลในที่นี้รวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกค้า (ที่มาใช้บริการ)
และลูกค้าอื่นๆที่ร่วมอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการบริการนั้น
1.6 กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ งานประจาและงานต่างๆที่ต้องปฏิบัติตาม
กาหนดเวลา รวมถึง กิจ กรรมต่ า งๆ ในการน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริการให้ กับ ลู กค้า หรื อกล่ า วอี กนั ย หนึ่ ง
กระบวนการ คือ วิธีการและขั้นตอนต่างๆที่ใช้เพื่อให้กิจการบรรลุผลสาเร็จที่ต้องการ
1.7 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมต่างๆที่สามารถมองเห็น
หรือรับรู้ได้และใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพของบริการ
2. แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตั ด สินใจของผู้บ ริโ ภค (Decision Process) แม้ ผู้ บ ริโ ภคมีความต้องการแตกต่ างกันแต่
ผู้บริโภคมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกันซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (ฉัต
ยาพร เสมอใจ, 2550)
2.1 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) เป็นจุดเริ่มต้นของ
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่เขารู้สึกว่าดีต่อ
ตนเองและเป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิด
ความต้องการที่เติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลมีสาเหตุที่
แตกต่างกันไป
2.2 การเสาะแสวงหาข้ อ มู ล (Search for Information) เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาผู้ บ ริ โ ภคก็ ต้ อ งแสวงหา
หนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ จากแหล่งบุคคล (Personal Search) แหล่งธุรกิจ
(Commercial Search) แหล่ ง ข่ า วทั่ ว ไป (Public Search) และจากประสบการณ์ ข องผู้ บ ริ โ ภคเอง
(Experimental Search) เป็นแหล่งข่าวสารที่ได้รับจากการลองสัมผัสตรวจสอบการทดลองใช้ โดยผู้บริโภคบาง
คนใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูล ในการใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อมาก แต่บางคนก็น้อย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่เดิม ความรุนแรงของความปรารถนา หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา
2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว
ก็ประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือก มีการประเมิน
โดยการเปรีย บเที ย บข้อ มู ล เกี่ย วกับ คุณ สมบั ติ ข องแต่ ล ะสิ น ค้า และคัด สรรในการที่ ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ จาก
หลากหลายตรายี่ห้อให้เหลือเพียงตรายี่ห้อเดียว ขึ้นอยู่กับความเชื่อนิยม ศรัท ธาในตราสินค้านั้นๆ หรือขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจ รวมถึงทางเลือกที่มีอยู่ด้วย
2.4 การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Decision Marking) โดยปกติ แ ล้ ว ผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะคนต้ อ งการข้ อ มู ล และ
ระยะเวลาในการตัดสินใจสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมากต้อง
ใช้ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการข้อมูลหรือระยะเวลาในการตัดสินใจ
นานนัก
2.5 พฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ (Post purchase Behavior) หลั ง จากมี ก ารซื้ อ แล้ ว ผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ
ประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆของ
สินค้า ทาให้เกิดการซื้อซ้าได้ หรือมีการแนะนาให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจผู้บริโภคก็เลิกซื้อสินค้านั้นๆ ใน
ครั้งต่อไป และส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อทาให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย
3. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคสินค้า นักการตลาดต้องวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ว่า สินค้าที่เขาทาการเสนอขายนั้น ใครคือลูกค้า (Who) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) ทาไมจึงซื้อ (Why) ซื้อเมื่อไร
(When) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อและใช้บ่อยครั้งเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ
(Who)พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึง
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ลักษณะความต้องการพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค คาตอบที่ได้ช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกล
ยุทธ์การตลาดที่สามารถสนองตอบความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550)
3.1 ใครอยู่ ใ นตลาดเป้ า หมาย (Who is in the target market?) เป็ น ค าถามที่ ต้ อ งการทราบถึ ง
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์
3.2 ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ อะไร (What does the consumer buy?) เป็ น ค าถามที่ ต้ อ งการทราบถึ ง สิ่ ง ที่
ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) เช่น คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product components)
3.3 ท าไมผู้ บ ริ โ ภคจึ ง ซื้ อ (Why does the consumer buy?) เป็ น ค าถามที่ ต้ อ งการทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ของผู้บริโภค ซึ่งต้องศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ ปัจจัย
ทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยเฉพาะบุคคล
3.4 ใครมีส่วนร่วมในการตั ดสินใจซื้ อ (Who participates in the buying?) เป็นคาถามที่ต้องการ
ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล
ผู้ตัดสินใจ ผู้ซื้อ และผู้บริโภค
3.5 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นคาถามที่ต้องการทราบถึงโอกาสใน
การซื้อ(Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี ช่วงวันใดของเดือนช่วงเวลาใดของวัน เป็นต้น
3.6 ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นคาถามที่ต้องการทราบถึงช่องทาง
หรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคไปทาการซื้อ เช่นห้างสรรพสินค้า ร้านค้า
3.7 ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคาถามที่ต้องการทราบถึงขั้นตอนใน
การตัดสินใจซื้อ (Operations) ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ
และความรู้สึกภายหลังการซื้อ
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทาใดๆ ที่ทาให้ได้มา ตลอดจนการใช้ไปของสินค้าหรือบริการที่ต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเกิดขึ้น
จากการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล ที่นาไปสู่การตัดสินใจซื้อ และรวมถึงความพึงพอใจภายหลัง
การได้รับและใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รุ่งโรจน์ เจือสนิท (2563) ศึกษาเรื่อง การพัฒนางานบริการในธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร กรณีศึกษา ซาน
ตาเฟ่ สเต็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า (1) ลูกค้าส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า อาชีพเป็นพนักงานบริษัทและรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายทีม่ ี
ผลต่อความสาเร็จของธุรกิจอาหารแฟรนไชส์ (2) เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านของลูกค้าพบว่า ลูกค้ามา
รับประทานอาหารในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์มากที่สุด ช่วงเวลา 13.00-17.00 น มาใช้บริการ 2-3 ครั้งต่อเดือน
สาขาที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุดอันดับหนึ่งได้แก่ ร้านสาขา เดอะ มอลล์ บางกะปิ เมนูที่ลูกค้าชอบมากที่สุดคือ
สเต็กหมู ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารต่อครั้งอยู่ที่ 500 บาท ส่วนใหญ่มารับประทานสองคน วัตถุประสงค์
ในการมารับประทานอาหารส่วนใหญ่คือมารับประทานอาหารในโอกาสปกติไม่มีในโอกาสพิเศษ ลูกค้าส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อการบริการของร้าน มีความต้องการที่บอกต่อ และกลับมาใช้บริการซ้า (3) เหตุผลที่ลูกค้าเลือก
มาเข้ารับบริการที่ร้านเพราะชอบในรสชาติของอาหารมากที่สุด (4) แนวทางในการพัฒนาการบริการธุรกิจแฟรน
ไชส์ร้านอาหารสเต็ก ซานตาเฟ่ ในมุมมองของลูกค้าพบว่าธุรกิจร้านอาหารควรมีการพัฒนารูปแบบการบริการ
ทั้งหมดใน 3 ด้านดังนี้ หนึ่งด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ควรมีการเลือกทาเลที่เป็นแหล่งชุมชนที่ง่ายต่อการค้นหา
ลูกค้าให้ความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 54.2 สองคือ ด้านรสชาติ ควรมีการรักษามาตรฐานรสชาติของอาหารให้มี
มาตรฐานที่เหมือนกันในทุกสาขามากที่สุด ร้อยละ 25 และสามควรที่ปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการบริการ
ลูกค้าไม่ควรต้องให้ลูกค้าต้องรออาหารนาน ร้อยละ 20.8

310

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

เสาวลักษณ์ ชานาญนาค (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นข
ององค์กร ที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสิทธิ์ แฟรนไชส์ร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น ด้านเทคโนโลยีมากที่สุด และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด สาหรับปัจจัยใน
การตัดสินใจซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้าน
นโยบายขององค์กร, ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ ขององค์กร, ด้านการบริหารและการจัดการ, ด้านเทคโนโลยี
และด้านภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัยนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟ
เว่นขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาคิดเป็นร้อยละ 57
ดังนั้น บริษัทควรส่งเสริมและสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้เกิดมุมมอง และแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธุรกิจแฟรนไชส์ และบริษัทควรจัดให้มี หน่วยงานสนับสนุนในการดูแล การจัดการ
การวางแผนร้าน แฟรนไชส์เซเว่น อีเลฟเว่น และ ให้คาปรึกษาได้ตลอดเวลา
ธัชพงษ์ อภิรักษ์นันท์ชัย (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภค
ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 20-25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000
บาท สาหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจ โดยส่วนใหญ่เลือกธุรกิจแฟรนไชส์ เซเว่น -อีเลฟเว่น และผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยความผูกพันต่อตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคที่สนใจเป็น
ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยประสบการณ์แฟรนไชส์ ปัจจัยตราสินค้า
ปัจจัยการสนับสนุนแฟรนไชส์ ตามลาดับ โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคที่
สนใจเป็นผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 38.8 ในขณะที่ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ความไว้วางใจ และ
ความน่ า เชื่ อ ถือ ไม่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ ส นใจเป็ น ผู้ ป ระกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร
มณีวรรณ เสงี่ยมจิตต์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการของผู้ใช้ บริการแฟรน
ไชส์ร้านนม Love Milk สาขาบางแสน จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
นาเสนอโดยร้านนม Love Milk ด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการซ้าของ
ผู้ใช้บริการร้านนม Love Milk ในเขตตาบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้าน
ราคาเป็นตัวทานายได้ดีที่สุด รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ ซึ่งสามารถร่วมกันทานายแนวโน้มการใช้
บริการซ้า ของผู้ใช้บริการร้านนม Love Milk ในเขตตาบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 47.8 2) การรับรู้
คุณภาพบริการของลูกค้าต่อร้านนม Love Milk ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้าและด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจมีผล
ต่ อแนวโน้ ม การใช้ บ ริการซ้ าของผู้ ใช้ บ ริการร้า นนม Love Milk ในเขตต าบลแสนสุ ข จั ง หวั ด ชลบุ รี อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้าเป็นตัวทานายแนวโน้ มการใช้บริการซ้าของ
ผู้ใช้บริการร้านนม Love Milk ในเขตตาบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีที่ดีที่สุด รองลงมาคือด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ
สามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ 56.8
วิธีดาเนินการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้ประกอบการ และผู้สนใจประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทย ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
2. ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีอายุ 20-60 ปี ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 549,362 ราย (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่
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1. ผู้ประกอบการ และผู้สนใจประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทย ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของ Cochran (1977) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่ าความคลาดเคลื่อนร้อย
ละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีอายุ 20-60 ปี ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีอานาจในการซื้อด้วยตนเอง ซึ่งทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน จึงคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน
400 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยคร้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งเครื่องมือในการวิจัย
ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประเภทธุรกิจระยะเวลาดาเนินกิจการ
ตอนที่ 2 ปัจจัยพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ได้แก่ อายุของธุรกิจที่ดาเนินการ ความ สามารถในการ
พัฒนาและขยายสาขา ความนิยมของตราสินค้า โครงสร้างองค์กร ความไว้ วางใจ ความน่าเชื่อถือ
ตอนที่ 3 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดส่ ง ผลต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อธุ รกิจ แฟรนไชส์ สั ญ ชาติ ไ ทยของ
ผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ตอนที่ 4 การตั ด สิ น ใจซื้ อธุ รกิจ แฟรนไชส์สั ญ ชาติไ ทยของผู้ ประกอบการในเขตอาเภอเมื อง จั ง หวั ด
พิษณุโลก
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ชุดที่ 2 สาหรับผู้บริโภค
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์
ตอนที่ 3 มูลเหตุจูงใจในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้ว ยตนเอง โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และรอรับแบบสอบถามที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลับคืนด้วยตนเอง
2. เมื่อแจกแบบสอบถามครบตามจานวนแล้ว ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความสมบู รณ์ ถูกต้ อง คัดแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบรูณ์ นับจานวนและทาการจัดเก็บเพิ่มเติมให้ครบตามจานวนที่ต้องการ
3. นาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาบันทึกลงรหัสและตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
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1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทธุรกิจ แฟรนไชส์ โดยใช้
สถิติแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ข้อมูลปัจจัยพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มูลเหตุจูงใจในการ
บริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ และการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทย แบบมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และให้ค่า
น้าหนักคะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550)
ระดับความคิดเห็น
ค่าน้าหนักคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
สาหรับการแปลความหมาย โดยวัดคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดเกณฑ์เป็นคะแนนดังต่อไปนี้ (สร
ชัย พิศาลบุตร, 2554)
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
4.21 – 5.00
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20
มีความคิดเห็นในระดับมาก
2.61 – 3.40
มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1.00 – 1.80
มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
ข้ อ ที่ 1 พิ จ ารณาลงทุ น ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ สั ญ ชาติ ไ ทยของ
ผู้ ป ระกอบการในเขตอาเภอเมื อง จั ง หวั ด พิ ษ ณุโลก โดยใช้ การวิ เคราะห์ การถดถอยแบบพหุ คูณ ( Multiple
Regression Analysis)
ข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการ
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
ข้อที่ 3 พฤติกรรมของประชาชนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน One-way ANOVA และมูลเหตุจูงใจใน
การบริโภคของประชาชนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
3. รวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด นาเสนอในรูปแบบความเรียงเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา (Results)
1. ข้อมูลผู้ประกอบการและผู้สนใจประกอบ การธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทย ประเภทร้านอาหารและ
เครื่องดื่มในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ นผู้ ประกอบการธุ รกิจ แฟรนไชส์ รองลงมาเป็ น ผู้ส นใจประกอบการ
ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 30,001 313
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50,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรน
ไชส์ส่วนใหญ่ดาเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 1 - 3 ปี
1.2 ข้อมูลปัจจัยพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์
ด้านความสามารถในการพัฒนาและขยายสาขา ความคิด เห็นที่มีต่อปัจจัยพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียง
ตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1 เจ้าของแฟรนไชส์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาแฟรนไชส์ ลาดับที่ 2
เจ้ า ของแฟรนไชส์ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคอยู่
ตลอดเวลา ลาดับที่ 3 เจ้าของ แฟรนไชส์สามารถขยายสาขาได้เป็นจานวนมาก
ด้านความนิยมของตราสินค้า ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่
1 ตราสินค้าสินค้ามีฐานลูกค้ารองรับ ลาดับที่ 2 ตราสินค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ลาดับที่ 3 ตราสินค้าเป็นที่
ต้องการของตลาด
ด้านโครงสร้างองค์กร ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย พิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1
แฟรนไชส์มีการพัฒนาทีมงานและบุคลากรเพื่อรองรับระบบแฟรนไชส์ ลาดับที่ 2 แฟรนไชส์มีทีมสนับสนุนที่มี
ประสบการณ์ ลาดับที่ 3 แฟรนไชส์มีสภาพคล่องทางการเงิน
ด้านความไว้วางใจ ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1
แฟรนไชส์มีสินค้าหรือบริการที่มีจุดเด่นและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน อยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 เจ้าของ
แฟรนไชส์มีการศึกษาความต้องการของลูกค้าก่อนนาสินค้ามาขายภายในร้าน อยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 3 แฟรน
ไชส์มีเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิตที่ทันสมัย อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านความน่าเชื่อถือ ความคิดเห็นที่มี ต่อปัจจัยพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับ
ที่ 1 เจ้าของแฟรนไชส์มีประวัติประสบความสาเร็จทางธุรกิจ อยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 แฟรนไชส์มีระบบกา ร
จัดการที่ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ อยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 3 แฟรนไชส์มีรางวัลการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อยู่ในระดับปานกลาง
1.3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็น รายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1
ผลิตภัณฑ์ของแฟรนไชส์ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ลาดับที่ 2 ความมีชื่อเสียงของ แฟรนไชส์
อยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 3 มีโอกาสเติบโต สามารถขยายสาขาได้ อยู่ในระดับมาก
ด้านราคา ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1 มีหลักเกณฑ์การ
คานวณผลตอบแทนที่เหมาะสม ลาดับที่ 2 ค่าสิทธิ์และค่าธรรมเนียมในการลงทุนบริหารร้านแฟรนไชส์มีความ
เหมาะสม ลาดับที่ 3 มีการสนับสนุนในด้านจัดหาแหล่งเงินทุน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1
สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ เช่น Line Official Facebook เป็นต้น ลาดับที่ 2 มีระบบในการจัดหา
ทาเลที่ตั้งที่ดี มีประสิทธิภาพ ลาดับที่ 3 ช่องทางการชาระเงินค่าวัตถุดิบเป็นระบบและปลอดภัย
ด้านส่งเสริมการตลาด ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1
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มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 2 มีการจั ดอบรม/
สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการดาเนินธุรกิจแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ อยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 3 มีการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านบุคลากร ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1 พนักงาน
ให้การช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ลาดับที่ 2 พนักงานขายให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ลาดับที่ 3 พนักงานขายมีความสามารถในการแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์
ด้านลักษณะทางกายภาพ ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1 มี
ระบบการจัดการที่ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ ลาดับที่ 2 มีรูปแบบการตกแต่งร้านที่ดี และมีมาตรฐานเดียวกัน
ลาดับที่ 3 มีการออกบูธตามงาน แฟรนไชส์
ด้านกระบวนการ ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1 มีความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลาดับที่ 2 มีการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตได้อย่างเหมาะสม ลาดับที่ 3
มีจานวนขั้นตอนการเป็นแฟรนไชส์ที่เหมาะสม
1.4 ข้อมูลการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการ
การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการ พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัย
ย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรน
ไชส์ เนื่องจากเห็นโอกาสเติบของธุรกิจในอนาคต ลาดับที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสิน ใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน ลาดับที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
เนื่องจากต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ ลาดับที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจากมีเงิน
ลงทุนที่เพียงพอ และมีความตั้งใจที่ทาธุรกิจ ลาดับที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจาก
ความมีชื่อเสียงของแฟรนไชส์
2. ข้อมูลผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีอายุ 20-60 ปี ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา และมีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
2.2 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มประเภทธุรกิจแฟรนไชส์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่ม โดยมาซื้อคนเดียว ในช่วงเวลา 18.01 น. - 21.00
น. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ซื้อ 2 - 5 ครั้ง มีค่าใช่จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งราคา 100 - 200 บาท และมา
ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจากรสชาติ
2.3 มูลเหตุจูงใจในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์
ด้านผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นที่มีต่อมูลเหตุจูงใจในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียง
ตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1 รสชาติอาหารและเครื่องดื่มที่มีมาตรฐาน ลาดับที่ 2 ความหลากหลายของอาหารและ
เครื่องดื่ม ลาดับที่ 3 ชื่อเสียงของร้านที่นิยม / ยอมรับ
ด้านราคา ความคิดเห็นที่มีต่อมูลเหตุจูงใจในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทธุรกิจแฟรนไชส์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียง
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ตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ลาดับที่ 2 มีการติดป้ายราคาอย่างชัดเจน ลาดับที่ 3 มี
หลายราคาให้เลือก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ความคิดเห็นที่มีต่อมูลเหตุจูง ใจในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ประเภท
ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากเรียงตามลาดับ ได้แก่ ลาดับที่ 1 ป้ายชื่อร้านเป็นจุดเด่น สังเกตได้ง่าย ลาดับที่ 2 ทาเลที่ตั้งของร้าน
สะดวกในการเดินทาง ลาดับที่ 3 เปิดบริการทุกวัน / ทุกเวลา
ด้ า นส่ ง เสริม การตลาด ความคิด เห็ น ที่ มี ต่อมู ล เหตุจู ง ใจในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ประเภท
ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากเรียงตามลาดั บ ได้แก่ ลาดับที่ 1 มีการจัดโปรโมชั่นเสนอขายแบบ ลด แลก แจก แถม ลาดับที่ 2 มี
คูปองส่วนลด / สะสมแต้ม ลาดับที่ 3 มีการโฆษณาในสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ปัจจัยการพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจ แฟรนไชส์สัญชาติไทยของ
ผู้ ป ระกอบการในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ ( Multiple
Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยการพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรน
ไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 5
ด้าน คือ อายุของธุรกิจที่ดาเนินการ ความสามารถในการพัฒนาและขยายสาขา โครงสร้างองค์กร ความไว้วางใจ
ความน่าเชื่อถือ โดยปัจจัย 5 ด้านนี้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ร้อยละ 78 (ตาราง 1)
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ปัจจัยการพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Unstandardized Standardize
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
Model
B
Std.Error
Beta
1 ค่าคงที่ (Constant)
3.653
0.136
26.957
0.000
อายุของธุรกิจที่ดาเนินการ (X1) -0.553
0.041
-0.670
-13.355 0.000*
ความสามารถในการพัฒนาและ
ขยายสาขา (X2)
0.120
0.051
0.128
2.340
0.020*
ความนิยมของตราสินค้า(X3)
-0.076
0.047
-0.094
-1.622
0.106
โครงสร้างองค์กร (X4)
0.538
0.060
0.648
9.031
0.000*
ความไว้วางใจ (X5)
0.264
0.058
0.282
4.551
0.000*
ความน่าเชื่อถือ (X6)
-0.205
0.054
-0.221
-3.828 0.000*
2
2
R = 0.782, R = 0.612, Adjust R = 0.606
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ สั ญ ชาติ ไ ทยของ
ผู้ ป ระกอบการในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ ( Multiple
Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติ
ไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 5 ด้าน คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ โดยปัจจัย 5
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ด้านนี้ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่ร้อยละ 54 (ตาราง 2)
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Unstandardized Standardize
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
Model
B
Std.Error
Beta
1 ค่าคงที่ (Constant)
1.982
0.231
8.561 0.000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.574
0.100
0.533
5.726 0.000*
ด้านราคา (X2)
-0.439
0.083
-0.572
-5.292 0.000*
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3) -0.175
0.073
-0.248
-2.397 0.017*
ด้านส่งเสริมการตลาด (X4)
-0.117
0.085
-0.151
-1.380 0.168
ด้านบุคลากร (X5)
0.087
0.085
0.110
1.027 0.305
ด้านลักษณะทางกายภาพ (X6)
0.347
0.078
0.426
4.464 0.000*
ด้านกระบวนการ (X7)
0.176
0.084
0.242
2.099 0.036*
2
2
R = 0.538, R = 0.290, Adjust R = 0.276
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 พฤติกรรมและมูลเหตุจูงใจในการบริโภคของประชาชนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3.3.1 พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจ แฟรนไชส์สัญชาติไทยของ
ผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน One-way ANOVA พบว่า
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ด้านช่วงเวลาที่ซื้อ และเหตุผลที่ซื้อ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อธุรกิจแฟรนไชส์
สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3.2 มูลเหตุจูงใจในการบริโภคของประชาชนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทย
ของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุโลก โดยการวิเคราะห์ การถดถอยเชิง พหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis) พบว่า มูลเหตุจูงใจในการบริโภคของประชาชน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของ
ผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ปัจจัยการพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของ
ผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยการพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ได้แก่ อายุ
ของธุรกิจที่ดาเนินการ ความสามารถในการพัฒนาและขยายสาขา โครงสร้างองค์กร ความไว้วางใจ ความ
น่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่า ส่วนสาคัญที่ทาให้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์สามารถประสบความสาเร็จจาก
การทาธุรกิจได้นั้นต้องมาจากเจ้าของแฟรนไชส์มีประวัติประสบความสาเร็จทางธุรกิจ มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การท าธุ รกิจ มี การลองผิ ด ลองถูกจนได้ วิ ธี ที่ดี ที่ สุ ดแล้ ว จึ ง ท าให้ ผู้ ซื้ อแฟรนไชส์ ประหยั ด เวลาในการเรีย นรู้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Alvarez and Rodriguez (2011) ที่กล่าวว่าความสามารถในการแสวงหาโอกาสใน
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การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ ทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจไม่ได้เกิดจากจากการ
อบรม และจากการศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียวเท่ านั้น แต่ยังเกิดจากความรู้ ความสามารถที่ได้จากการสั่งสม
ประสบการณ์การทางานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ที่เกิดจากการศึกษาภายนอกระบบอื่นๆ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอกชัย พงษ์พิทักษ์วิเศษ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ โดยแบ่งเป็นด้านการเงินการลงทุน
กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญกับความสามารถในการทากาไร ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ผู้บริหารและ
ทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ด้านการตลาด ได้แก่ ความพร้อมทางด้านการตลาด ด้านความรู้และความเชี่ยวชาญ
ให้ระดับความสาคัญกับแผนธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัชพงษ์ อภิรักษ์นันท์
ชัย (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยประสบการณ์แฟรนไชส์ ปัจจัยตราสินค้า ปัจจัยการสนับสนุนแฟรน
ไชส์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในเขตกรุง เทพมหานคร
ได้ร้อยละ 38.8 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีวรรณ เสงี่ยมจิตต์ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมา
ใช้บริการของผู้ใช้บริการแฟรนไชส์ร้านนม Love Milk สาขาบางแสน จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้
คุณภาพบริการของลูกค้าต่อร้านนม Love Milk ด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้าและด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจมีผล
ต่ อแนวโน้ ม การใช้ บ ริการซ้ าของผู้ ใช้ บ ริการร้า นนม Love Milk ในเขตต าบลแสนสุ ข จั ง หวั ด ชลบุ รี อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านการเข้าถึงจิตใจของลูกค้าเป็นตัวทานายแนวโน้มการใช้บริการซ้าของ
ผู้ใช้บริการร้านนม Love Milk ในเขตตาบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีที่ดีที่สุด รองลงมาคือด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจ
สามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ 56.8 และ
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการ
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ภูยาแพทย์
(2558) ที่ศึกษาการตลาดบริการธุรกิจกาแฟสดแฟรนไชส์ไทยขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า การตลาดบริการธุรกิจกาแฟสด แฟรนไชส์ไทยขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ซื้อสิทธิ์ แฟรนไชส์
ในแต่ละทาเลมีการใช้ปัจจัยการตลาดบริการที่แตกต่างกันและให้ความสาคัญในปัจจัยแต่ ละด้านแตกต่างกัน โดย
ผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ที่ประสบความสาเร็จในแต่ละทาเล มีการใช้การตลาดบริการในปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยทาเลบิ๊ก
ซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มีการใช้ปัจจัยการตลาดที่สาคัญ 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2) ปัจจัยด้านพนักงาน
3) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ทาเลเทสโก้โลตัส มีการใช้ปัจจัยการตลาดบริการที่สาคัญ 3 ปัจจัยคือ 1)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2) ปัจจัยด้านพนักงาน 3) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ทาเลโรงพยาบาลมีการใช้ปัจจัย
การตลาดบริการที่สาคัญ 3 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยด้านพนักงาน 2) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริก าร 3) ปัจจัยด้าน
การส่ ง เสริม การขาย ท าเลอาคารอิ ส ระมี การใช้ ปั จ จั ย การตลาดบริการที่ สาคัญ 3 ปั จ จั ย คือ 1) ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ 2) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 3) ปัจจัยด้านการนาเสนอทางกายภาพ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เสาวลักษณ์ ชานาญนาค (2559) ที่ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่
นขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาด
คือ ด้านนโยบายขององค์กร, ด้านชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ ขององค์กร, ด้านการบริหารและการจัดการ, ด้าน
เทคโนโลยีและด้านภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัยนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่นขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาด ในเขตอาเภอเมือ ง จังหวัดนครราชสีมาคิด
เป็นร้อยละ 57 ดังนั้น บริษัทควรส่งเสริมและสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้เกิดมุมมอง และ
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แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธุรกิจแฟรนไชส์ และบริษัทควรจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนในการ
ดูแล การจัดการ การวางแผนร้านแฟรนไชส์เซเว่น อีเลฟเว่น และให้คาปรึกษาได้ตลอดเวลา
3. พฤติกรรมและมูลเหตุจูงใจในการบริโภคของประชาชนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติ
ไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ด้าน
ช่วงเวลาที่ซื้อ ในช่วงเวลา 18.01 น. - 21.00 น. และเหตุผลที่ซื้อ เนื่องจากรสชาติ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการค้นหา การซื้อ การใช้
การประเมิน ผล และการใช้จ่าย ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าตอบสนองความต้องการของเขา และ
สอดคล้ องกับ Subhash and George (2009) ที่ กล่ า วว่ า ธุ รกิจ ร้า นอาหารนั้ น ต้ องให้ ความสาคัญ กับ เรื่อง
คุณภาพของอาหารที่เป็นรสชาติที่ใกล้เคียงกันเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งโรจน์ เจือ
สนิท (2563) ที่ศึกษาการพัฒนางานบริการในธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร กรณีศึกษา ซานตาเฟ่ สเต็ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการร้านของลูกค้า มาใช้บริการ ช่วงเวลา 13.00-17.00
น. เหตุผลที่ลูกค้าเลือกมาเข้ารับบริการที่ร้านเพราะชอบในรสชาติของอาหารมากที่สุด สาหรับมูลเหตุจูงใจในการ
บริโภคของประชาชน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก
เนื่องจากการบริโภคของประชาชน ไม่ได้ให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสาคัญ
กับปัจจัยด้านอื่นๆ มากกว่า ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สว่างพงษ์ แซ่จึง (2559) ที่ศึกษาปัจจัย
แห่งความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตจังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจากร้านอาหารแฟรนไชส์ประกอบไปด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ความสะอาดของอาหาร รสชาติของอาหารอร่อย รสชาติ อาหารที่มีมาตรฐาน ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ พื้นที่ร้านไม่แออัด การจัดร้านที่เป็น
ระเบียบสะดวกต่อการเดินและนั่ง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์สามารถนาผลการศึกษานี้ไปใช้ได้ดังนี้
1.1 ปัจจัยการพิจารณาลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของ
ผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น เจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) ควรมีการติดตามการ
ดาเนินงานของผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของผู้ซื้อ
สิทธิ์แฟรนไชส์ในทุกด้าน ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอันเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการลงทุนและขยาย
สาขาแฟรนไชส์ในอนาคต
1.2 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ สั ญ ชาติ ไ ทยของ
ผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น เจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) ควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา รวมถึงรักษาชื่อเสียงของแฟรน
ไชส์ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจให้ผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ รู้จักและยอมรับ
1.3 พฤติกรรมในการบริโ ภคของประชาชนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ อธุรกิจ แฟรนไชส์สัญชาติไทยของ
ผู้ประกอบการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ควรมีการบริหารจัดการ
เวลาให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค และควรให้ความสาคัญกับการควบคุมมาตรฐานรสชาติของอาหารให้ได้
เท่าเทียมกันทุกที่ ทุกสาขา
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของความเป็นไปได้ในการลงทุน ทั้งทางด้านการเงิน การตลาด
และด้านเทคนิค เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
2.2 ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่อื่น หรือจังหวัดอื่นๆ และนาข้อมูลมาเปรียบเทียบว่ามี ความ
สอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อนามาใช้ในการปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์สัญชาติไทย
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ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลรายงานความยั่งยืนกับมูลค่ากิจการ
The Relationship between Sustainability Reporting Awards and Firm Value
ทิพญา บุตรกะวี1* และภัทรพร พงศาปรมัตถ์2
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลรายงานความยั่งยืนกับมูลค่ากิจการ ผลการศึกษาพบว่ารางวัล
รายงานความยั่งยืนไม่ความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ นอกจากนี้ยังพบว่า ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับมูลค่ากิจการ แต่ในทางกลับกันพบว่าความสามารถในการทำกำไร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการ แต่
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทางด้านการเงินและมูลค่ากิจการ ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ถือ
หุ ้ น นั กลงทุ น และผู้ ม ี ส่ ว นได้ เสีย ไม่ ได้ นำข้ อมู ล ความยั ่ ง ยื นและการได้ รั บ รางวั ล รายงานความยั ่ ง ยื น มาใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุนแต่ยังคงให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานและอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ จากการ
ลงทุน
คำสำคัญ: 1) ข้อมูลความยั่งยืน 2) รางวัลรายงานความยั่งยืน 3) มูลค่ากิจการ
Abstract
This research studies the relationship between Sustainability Reporting Awards and Firm
Value. The result states that the sustainability reporting awards has no relationship with the firm
value. It also showed that the size of company has negative relationship with the firm value,
while profitable has positive relationship. There is no relationship between financial leverage
and firm value. The results of this research demonstrate that shareholders, investors, and
stakeholders do not have consider sustainability information and the sustainability reporting
awards for making investment decision. Still, they focus on company’s performance and return
from investment.
Keywords: 1) Sustainability information 2) Sustainability Reporting Awards 3) Firm Value
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บทนำ (Introduction)
ปัจจุบันแนวโน้มการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้น
ข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสียได้เพียงพออีกต่อไป ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินจึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านความโปร่งใส
การรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การดำเนินงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นักลงทุนนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์หาโอกาส
อุปสรรคและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทที่สนใจก่อนตัดสินใจลงทุน (Loh, Thomas, and Wang,
2017, pp. 1-12) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทางด้านการเงิน เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่กระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นผ่านการจัดทำรายงานความยั่งยืน ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน
รวดเร็วและมีมาตรฐานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล
(Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระได้พัฒนากรอบการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลด้าน
ความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในสากลขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บริษัท องค์กรธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆที่สนใจเปิดเผยข้อมูล
ด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่อผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลความ
ยั่งยืนที่เป็นประโยชน์มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมถึงสร้างความ
ภักดีของลูกค้าและความนับถือในชุมชน ดึงดูดนักลงทุนและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ (สถาบันไทยพัฒน์, 2563)
ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณการซื้อขายและราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอันจะส่งผลต่อไป
ยังการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ากิจการ
ในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการ
ส่งเสริมให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนหรือเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนตามกรอบการ
รายงานที่เป็นสากลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและผู้ใช้ข้อมูล รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทใน
การวางแผนการดำเนินงาน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนหรือการจัดทำรายงาน
ความยั่งยืนที่มีประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงเป็นการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว สถาบันไทยพัฒน์ซึ่งเป็นองค์กรที่ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงาน
สากล (GRI) ให้ เข้ า เป็ น GRI Data Partner ได้ ร่ ว มมื อกั บ สมาคมบริ ษ ั ท จดทะเบี ย นไทย ชมรม CSR Club
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มอบรางวัลรายงานความยั่งยืนให้แก่สมาชิกที่มีการ
เปิดเผยหรือจั ดทำรายงานความยั่งยืนที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รางวัลรายงานความยั่งยืน เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่รับประกันคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผยและเป็นสื่อกลางในการส่งต่อคุณค่าของการเปิดเผยข้อมูล
และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไปยังผู้มีส่วนได้เสียได้อันจะนำมาซึ่งการเพิ่ มขึ้นของมูลค่ากิจการ (Munter,
2554)
งานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่ศึกษาในแง่มุมของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่มีผลต่อมูลค่ากิจการโดยมี
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล เช่น ตามกรอบการรายงานสากล (GRI) การจัดอันดับหุ้นยั่งยืน หรือ EGS100 เป็นต้น
โดยที่ส่วนใหญ่พบว่าการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการ (ชไมพร รัตนเจริญชัย,
2560, หน้ า 64-80; Harmadji, Subroto, Saraswati, and Prihatiningtias, 2018, pp. 647-658; Loh,
Thomas, and Wang, 2017, pp. 1-12; Swarnapali, 2018, pp. 69-78) แต่ ใ นแง่ ม ุ ม ของการได้ ร ั บ รางวั ล
รายงานความยั่งยืนยังมีจำนวนจำกัดงานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาการได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน และระดับ
รางวัลรายงานความยั่งยืนมีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการหรือไม่ โดยใช้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำผลวิจั ยไปเผยแพร่ให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจ
พิจารณาลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและดำเนินงานด้านความอย่างยั่งยืนเพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนในระยะยาวอย่างยั่งยืนได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective)
เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลรายงานความยั่งยืนกับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefit)
1. เพื่อสนับสนุนให้บริษัทตระหนักถึงการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ
เพียงพอ และเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. เพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว
ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
1. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียตามแนวคิดของ Freeman (Freeman, 1984) กล่าวว่า ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ
กับความต้องการและผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้า
เจ้าหนี้ ชุมชน นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ตัดสิน การดำเนินงานของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียยังเป็นกลุ่มบุคคล
สำคัญที่มีผลต่อเป้าหมายการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถดำเนินงานโดย
มุ่งหวังแต่การเติบโตด้านกำไรแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสั งคมและสิ่งแวดล้อมจึงจะทำ
ให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่นนั้นนอกจากการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินแล้วนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้อง
เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนผ่าน
การจั ด ทำรายงานความยั ่ ง ยื น ที ่ ม ี การกำหนดกรอบการเปิ ด เผยตามหลั กสากล ( GRI) ที ่ ครอบคลุ ม ผลการ
ดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนและผู้มี
ส่วนได้เสียได้ และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท (ชไมพร รัตนเจริญชัย , 2560)
เพื่อที่ นักลงทุนจะได้นำข้อมูลด้านความยั่งยืนมาร่วมพิจารณาประกอบการตัดสินใจและประเมินความสามารถใน
การดำเนินงาน ความมั่งคั่ง และมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้รายงานความยั่งยืนสะท้ อนให้เห็นถึงความโปร่งใส
ของบริษัทและความเชื่อมั่นของ ผู้มีส่วนได้เสีย (Aksan and Gantyowati, 2020, pp. 33-51) รางวัลรายงาน
ความยั่งยืนจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงแสดงให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้รับรู้ว่าบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส และช่วยเพิ่มความน่าสนใจและ
มู ล ค่ า ของบริ ษ ั ท ในสายตามของนั ก ลงทุ น ((Nwanji and Howell, 2007, pp. 347-361; Wardhani and
Hamidah, 2019, pp. 14-32)
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อด้านความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์พิจารณาเลือกลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่น มีข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและมีศักยภาพในการสร้างกำไรในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีส่งสัญญาณ
ของ Spence (1973) ที่อธิบายถึงกระบวนการที่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ในสถานะการณ์ที่เกิดความไม่เท่าเทียม
กันของข้อมูล ดังนั้นการเปิดข้อมูลที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทำให้นักลงทุน
สามารถแยกออกระหว่างบริษัทที่มีประสิทธิภาพกับบริษัทที่ไม่มีประสิทธิภาพ (วัฒนี รัมมะพ้อ, 2563 , หน้า 522) นอกจาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการดำเนินงานแล้วบริษัทเปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจเพิ่มมากขึ้น เช่น
การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความแตกต่าง ดึงดูดนักลงทุนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัท
ซึ ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ (Harmadji, Subroto, Saraswati, and Prihatiningtias, 2018, pp. 647-658)
บริษัทที่ดีจะส่งสัญญาณผ่านรายงานความยั่งยืนไปยังนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยลดความไม่เท่ าเทียม
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กันของข้อมูลระหว่างบริษัท นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนส่งผลไปยังราคา
หลักทรัพย์
ดังนั้นบริษัทผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลจึงพยายามสร้างการรับรู้ให้แก่นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียผ่านการส่ง
สัญญาณที่น่าเชื่อถือและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจุดเด่น ข้อได้เปรียบผ่านการเข้าประกวดรางวัลโดยสมัครใจ การเข้า
ร่วมประกวดรางวัลโดยสมัครใจเป็นการส่งสัญญาณของคุณภาพให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเห็นถึงความ
แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ (Gemser, Leender, and Wijnberg, 2008, pp.25-54; Wardhani and Hamidah,
2019, pp. 14-32)
2. แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการที่ไม่มุ่งเน้นแต่การเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจหรือการเติบโตทางด้านกำไรแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงานที่ส่งผลต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบควบคู่กันไปเพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครบถ้วนอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดั่งที่ พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2551) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ ให้
ความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จึงมีการพัฒนา ( Development)
ควบคู่กับสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งต้องให้การพัฒนาหรือความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นอยู่ในภาวะที่
สิ่งแวดล้อมรองรับไหวด้วย หรือหมายถึง เจริญโดยไม่รังแกธรรมชาติ” อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ส่งผลกระทบเชิงลบไปยังความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต (ทองทิพภา วิริยะพันธ์
, 2561, หน้า 1-52)
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเริ่มเป็นที่ประจักษ์และถูกให้ความสำคัญจากการประชุมสหประชาชาติครั้ง ที่ 2
ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบลาซิล ในปี ค.ศ. 1992 (หรือ พ.ศ. 2535) มีจำนวนประเทศสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมมากกว่า 172 ประเทศ และองค์กรอิสระต่างๆ เข้าร่วมในการประชุมครั้ง นี้ด้วย โดยเป็นการประชุม
ร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา โดยผลของการประชุมในครั้งนี้ประเทศสมาชิ กได้
ร่วมกันให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรโลกลดความเลื่อมล้ำในสังคมและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ จากผลของการประชุมดังกล่าวส่งผล
ให้ ม ี ก ารก่ อ ตั ้ ง “สภาธุ ร กิ จ โลกเพื ่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น ” ( World Business Council for Sustainable
Development: WBCSD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่ความยั่งยืน และร่วมกันช่วยเหลือ
สมาชิกในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งต่อคุณค่าไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ คือ การที่องค์กรธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างมีกำไรและมีศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวโดย
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดจากการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณของ
เสียจากการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดและลดการสร้างมลพิษที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม คือ การสร้างความเท่าเทียมกันของคนในสังคมในทุกๆด้าน การส่งเสริมด้านการศึกษาซึ่งเป็น
หนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางด้าน
รายได้ การดำรงชีวิต และการสร้างความปลอดภัยและมั่นคงให้แก่ชุมชนและสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างยั่งยืนรวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรหรือระบบนิเวศน์ที่ถูกทำลายให้กลับมาดังเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมให้
มากที่สุดเพื่อรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเทศไทยในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
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การ 21 ได้ดำเนินการก่อตั้ง “ องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย”(Thailand Business
Council for Sustainable Development: TBCSD) ในปี พ.ศ. 2536 โดยมีพันธกิจเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจไทย
ดำเนินงานอย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จเพื่อช่วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน (องค์การธุ รกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย, 2542)
3. รายงานความยั่งยืนและรางวัลรายงานความยั่งยืน
ปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุมในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อมโยง
ผ่านการจัดทำรายงานความยั่งยืนเพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนได้ทราบถึงความตระหนักของ
องค์กรธุรกิจต่อการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืนมีส่วนช่วยในการ
สร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดนักลงทุนซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินธุริจไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงิน การตลาด การ
ผลิต รวมถึงภาพลักษณ์ของบริษัท (ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2561, หน้า 1-52 )
กรอบการรายงานความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางถูกพัฒนามาจากองค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วย
การรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
องค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจ หรือองค์กรอื่นๆที่ให้ความสำคัญและสนใจในการสื่อสารการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
กรอบการปฏิบัติด้านการรายงาน มาตรฐานการายงานแห่งความยั่งยืน (GRI Standard) ได้กำหนดแนวทางการ
รายงาน 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานการรายงาน (Universal Standards) อันได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของบริษทั
การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ ยง ประเด็นสำคัญทางธุรกิจและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และส่วนที่ 2 ข้อมูล
เฉพาะที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญใน 3 ด้าน (Topic-specific Standards) คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย สถาบันไทยพัฒน์เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วย
การรายงานสากล (GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และได้เข้าเป็น GRI
Data Partner ในปี พ.ศ.2559 โดยสถาบันไทยพัฒน์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานความยั่งยืนจึง
ได้ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม CSR Club สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์มอบรางวัลรายงานความยั่งยืนให้แก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้
เสียเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่มีประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสี ย
รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยรางวัลรายงานความยั่งยืนเริ่มตั้งแต่ปี
2556 เป็นต้นมาโดยพิจารณาเป็น 3 ระดับรางวัลหลักดังนี้ คือ 1. รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม 2.
รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเยี่ยม 3. รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) ต่อมาใน
ปี 2558 มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องการเขียนรายงานความยั่งยืน
ทั้งนี้ในการตัดสินรางวัล จะคัดเลือกบริษัทที่จะได้รับรางวัลโดยการพิจารณาข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงาน
ความยั่งยืน และข้อมูลที่รายงานความยั่งยืนมีการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูล
หรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และจะถูกนำเสนอผ่าน
รายงานของคณะกรรมการ (Judge Report) พิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปีนั้น
4. ความสัมพันธ์ระหว่างรายงานความยั่งยืน รางวัลรายงานความยั่งยืนและมูลค่ากิจการ
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืน รางวัล
ความยั่งยืนที่มีต่อมูลค่ากิจการมีทั้งเชิงบวก เชิงลบ และไม่มีผลกระทบ
จากผลการวิจัยที่พบความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างรายงานความยั่งยืน รางวัลรายงานความยั่งยืนกับ
มูลค่ากิจการ พบว่ารายงานความยั่งยืนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่บริษัทใช้ในการสื่อสารกับนักลงทุนผู้ถือหุ้นหรือผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับผลกระทบที่มีต่อ
สั ง คม สิ ่ ง แวดล้ อมและธรรมาภิ บาล งานวิ จ ั ยของ ชไมพร รั ต นเจริ ญ ชั ย (2560, หน้ า 64-80), Harmadji,
Subroto, Saraswati, and Prihatiningtias ( 2018, pp. 647- 658) แ ล ะ Aksan and Gantyowati ( 2020,
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pp.33-51) พบว่า บริษัทที่มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่เป็นไปตามหลักสากลและได้รับการรับรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญส่งผลให้ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนมีความน่าเชื่อถือและยังส่งผลไปยังภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของบริษัทให้มีความน่าเชื่อถือ ดึงดูดนักลงทุน ส่งผลให้มูลค่ากิจการเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้งานวิจัยของ
Swarnapali (2018, pp. 69-78) และ Loh, Thomas, and Wang (2017, pp. 1-12) พบว่า นักลงทุนให้ความ
สนใจในบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าบริษัทที่ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าว และยังให้ความสำคัญกับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนเนื่องจากนักลงทุนใช้ข้อมูลเพื่อ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นหนึ่งในเครื่องมือที่บริษัทเลือกใช้ในการสื่อสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของ
บริษัทและสร้างจุดเด่นเพื่อดึงดูดนักลงทุนและเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย คือการเข้า
ร่วมประกวดรางวัล งานวิจัยของ Wardhani and Hamidah (2019, pp. 14-32) พบว่ารางวัลรายงานความ
ยั่งยืนส่งผลกระทบเชิงบวกกับมูลค่ากิจการ นักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความ
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ วิชาวีร์ เจตสานน์ (2560, หน้า 17-20) พบว่ารางวัลเป็นการสร้างจุดเด่นและช่วยเพิ่ม
โอกาสในการทำกำไรและรายได้ให้กับบริษัท
แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาบางส่วนพบว่ารายงานความยั่งยืน รางวัลความรายงานความยั่งยื น มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับมูลค่ากิจการ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Khanifah, Udin, Hadi, and Alfiana. (2019,
pp. 96-103) และกัลย์สุดา แหวนทองคำ (2563, หน้า 1-11) พบว่า บริษัทที่มีการดำเนินการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีส ่งผลดี ต่ อภาพลักษณ์ ของบริษัท แต่ในทางกลับกันกับส่งผลในเชิ งลบกับมูล ค่า กิจ การ อัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญและลงทุนเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้ อมมากเกินไปส่งผลกระทบ
ต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนที ่ลดลง ถึงแม้ว่าการจั ดการด้านสิ่ง แวดล้ อมจะเป็น เรื ่ องที่สำคั ญแต่ป ั จ จั ย
หลักที่ นักลงทุนให้ความสนใจที่จะลงทุนคือผลการดำเนินงานทางการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะ
ได้รบั นักลงทุนจึงไม่นิยมลงทุนกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากเกินไป
นอกจากนี้ ย ั ง มี ผ ลการศึ ก ษาบางส่ ว นที่ พ บว่ า รายงานความยั ่ ง ยื น รางวั ล รายงานความยั ่ ง ยื น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ อาทิเช่น สัตยา ตันจันทร์พงศ์, พัทธ์ยศ เดชศิริ และ ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ (2561,
หน้า 131-144) พบว่า การเปิดเผยความยั่งยืนตามกรอบการรายงานสากลไม่มีผลกระทบกับมูลค่ากิจการ การ
เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Basri, Februari, and Majid (2019, pp. 74-79) พบว่า ถึงแม้ว่าแนวโน้ม ของบริษัทที่เข้าร่วม
ประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนจะเพิ่มสูงขึ้น แต่อัตราผลตอบแทนเกินกว่าปกติและปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์กับการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่ได้ให้
ความสำคัญกับรางวัลรายงานความยั่งยืน เนื่องจากพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานความยั่งยืนไม่
สามารถนำมาใช้ร่วมในการตัดสินใจลงทุนได้
วิธีการดำเนินการ (Method)
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลการประกาศรางวัลการจัดทำรายงานความยั่งยืนและผลการดำเนินงานทางการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุม่ SET100 ในระหว่างปี 2559 ถึง 2561 โดยไม่รวม
ธุรกิจในกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย เนื่องจากบริษัทในกลุ่มนี้มีมาตรฐานบัญชีและกฏหมาย
เฉพาะเรื่องที่แตกต่างจากกลุ่มธุรกิจอื่น และไม่รวมบริษัทที่ไม่มีรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคมเนื่องจากเพื่อควบคุมความแตกต่างทางด้านเวลา รวมถึงบริษัทที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้เพียงพอ ทำให้
คงเหลือบริษัทที่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้น จำนวน 241 บริษัท โดยการศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไ ม่ใช่ของมูล
การเงินจากรายงานประกาศผลรางวัล รายงานความยั่งยืน เว็บไซต์สถาบันไทยพัฒน์ และเก็บรวบรวมข้อมูล ทาง
การเงินจากฐานข้อมูล SETSMART และงบการเงิน

327

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

2. ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปร
2.1 ตัวแปรรางวัลรายงานความยั่งยืน
งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลรายงานความยั่งยืนและมูลค่ากิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 โดยกำหนดให้รางวัลรายงานความยั่งยืนเป็นตัว
แปรอิสระ ทั้งนี้ได้กำหนดตัวแปรหุ่นเพื่อแสดงถึงการได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนและไม่ได้รับรางวัลรายงาน
ความยั่งยืน
2.2 ตัวแปรมูลค่ากิจการ
งานวิจัยนี้นำแนวคิด Tobin’s Q มาเป็นตัวชี้วัดมูลค่ากิจการ เนื่องจากการวัดผลการปฏิบัติงานตาม
Tobin’s Q นั้นเป็นการผสมผสานกันระหว่างข้อมูลทางการบัญชี การเงินและการตลาด มาร่วมกันคำนวณซึ่ง
จะจะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ากิจการจากมุมมองของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และยังสามารถพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการลงทุนในอดีตรวมถึงช่วยคาดการณ์การลงทุนในอนาคต บริษัทที่มีค่า Tobin’s Q มากกว่า 1
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือบริษัทได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนสูงกว่าต้นทุนที่ใช้ ในทางกลับกันหากบริษัทใดมีค่า Tobin’s Q น้อยกว่า 1 นั่นแสดงว่าบริษัทไม่
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
อัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนที่ได้ลงทุนไป (มนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2548, หน้า 13-22)
การคำนวณมูลค่ากิจการตามแนวคิดของ Tobin’s Q คำนวณโดยการหารราคาตลาด (Market Value)
ของสินทรัพย์ขององค์กรด้วยราคาเปลี่ยนแทน (Replacement Cost) ของสินทรัพย์นั้น ซึ่งราคาตลาดของ
สินทรัพย์จะวัดจากมูลค่าทางการตลาดของหุ้นที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นและหนี้สิน โดยการคำนวณแบบเดิมค่อนข้าง
ซับซ้อนจึงมีการปรับสูตรการคำนวณให้ง่ายขึ้น โดยการคำนวณที่เป็นที่นิยมเป็นการคำนวณตามแนวทางของ
Chung and Pruitt ซึ่งเป็นการปรับสูตรการคำนวณตามแนวทางของ Lindenberg และ Ross (1981) ที่ได้รับ
การยอมรับว่าค่าที่ออกมาใกล้เคียงกับการคำนวณตามแนวคิดของ Tobin’s Q เดิม โดยการคำนวณตามแนวทาง
ของ Chung and Pruitt จะปรับเปลี่ยนสูตรการคำนวณเดิมที่ใช้ราคาเปลี่ยนแทนของสินทรัพย์ เป็นตัวหารเป็น
มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์เป็นตัวหารแทนเพื่อเป็นการลดข้อจำกัดในการหามูลค่าราคาเปลี่ยนแทนของ
สินทรัพย์
2.3 ตัวแปรควบคุม
งานวิจัยนี้ใช้ตัวแปรควบคุมที่มีการศึกษาในอดีตแล้วพบว่า ตัวแปรควบคุมเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
กิจการได้แก่
ขนาดของกิจการ (Size) จากผลการศึกษา ในอดีตพบว่าขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
มูลค่ากิจการ บริษัทที่มีขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการทำกำไรสูงมีอัตราผลตอบแทนของหุ้นมากกว่าบริษัทที่
มีขนาดเล็ก ดึงดูดใหนักลงทุนสนใจที่จะลงทุนส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายและราคาหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้
มูลค่ากิจการเพิ่มขึ้น (วัฒนี รัมมะพ้อ, 2563, หน้า 5-22; Aksan and Gantyowati, 2020, 33-51) แต่อย่างไรก็
ตามจากผลการศึกษาของ Swarnapali (2019, pp. 69-78) กลับพบว่าขนาดของกิจการส่งผลเชิงลบกับมูลค่า
กิจการ บริษัทที่มีขนาดใหญ่สะท้อนถึงต้นทุนการดำเนินงานที่สูงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนทีส่ ่งกลับคืนให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุนลดลง
ความสามารถในการทำกำไร (ROA) จากการศึกษาพบว่าความสามารถในการทำกำไรส่งผลกระทบในเชิง
บวกกับมูลค่ากิจการ กล่าวคือ บริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรที่สูงจะมีมูลค่ากิจการเพิ่มขึ้น (Aboud and
Diab, 2018, pp. 442-458; Aksan and Gantyowati, 2020, pp. 33-51; Hassan, 2018, pp. 1569-1582)
ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการกล่าวคือ บริษัทที่มีความเสี่ยง
ทางการเงินสูงจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนในมุมมองของการเติบโต บริษัทจึงจำเป็นต้อง กู้เงินลงทุนจากแหล่ง
328

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

เงินทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท (Tanjung and Wahyudi , 2019 pp. 237-249) อย่างไรก็
ตามมีงานวิจัยบางส่วน พบว่าความเสี่ยงทางการเงินความสัมพันธ์เชิงลบกับมูลค่ากิจการ นักลงทุนจะเพิ่มความ
ระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่มีความเสี่ยงทางด้านการเงินที่ค่อนข้างสูง (Swarnapali, 2019, pp.
69-78)
2.4 วิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นการใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลออกมาในรูปค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็นต้น และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ของข้อมูลทั้งหมดด้วยการวิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงตามการได้รับรางวัลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression
Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานและทดสอบตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่กำหนดขึ้น ซึ่งใช้ตัว
แบบในการวิคราะห์และหาความสัมพันธ์เขียนเป็นสมการได้ดังนี้
FVit = β 0+β1 SRA +β2 Sizeit + β3 ROAit + β4 LEVit+ Ɛit
โดยที่
FVit คือ มูลค่ากิจการของบริษัท i ในปี t
SRAit คือ ตัวแปรรางวัลรายงานความยั่งยืนของ
บริษัท i ในปี t
Sizeit คือ ขนาดของบริษัท i ในปี t
ROAit คือ ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท i
ในปี t
LEVit คือ ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท i ในปี t
β n คือ ค่าสัมประสิทธิ์
Ɛit คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
I
คือ บริษัท i ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์กลุ่ม SET100
t คือ ปีที่ t ระหว่างปี 2559 ถึง 2561
ผลการศึกษา (Result)
จากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 241 บริษัท พบว่า บริษัทที่ได้รับรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 72 บริษัทคิดเป็น ร้อย
ละ 29.88 และมีบริษัทที่ไม่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 169 บริษัทคิดเป็นร้อยละ 71.12 โดยที่แนวโน้มของบริษัท
ที่ได้รับรางวัลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 19 บริษัท เป็น 30 บริษัทในปี 2561 แสดงให้เห็น
ได้ว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่เป็นไปตามกรอบการรายงานสากลเพิ่มมากขึ้น ดัง
ตารางที่ 1

329

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

ตารางที่ 1 รางวัลรายงานความยั่งยืน
รางวัล
ได้รับรางวัลรายงาน
ความยั่งยืน
ไม่ได้รางวัลรายงาน
ความยั่งยืน
รวม

2559
จำนวน ร้อยละ

2560
2561
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

19

23.46

23

29.11

30

37.04

72

29.88

62

76.54

56

70.89

51

62.96

169

71.12

81

100.00

79

100.00

81

100.00

241 100.00

ในส่วนของตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมที่ใช้ในการอธิบายมูลค่ากิจการ สถิตเชิงพรรณาแสดงในตารางที่
2 โดยตัวแปรตามหรือมูลค่ากิจการ (FV) นั้นมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่เพื่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวแปรควบคุมได้แก่ ขนาดของกิจการ (Size) และความสามารถใน
การทำกำไร (ROA) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ได้อย่างมีได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้อย่างคุ้มค่า
และตัวแปรควบคุมด้านความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) มีค่าลดลงในปี 2560 แต่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูง
ถึง 1.4547 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ถึงแม้ว่าความเสี่ยง
ทางการเงินจะมีค่าเกินกว่า 1 เท่าแต่ยังไม่เกิน 2 เท่าซึ่งเป็นสัดส่วนที่นักลงทุนยังคงยอมรับได้
ตารางที่ 2 ค่าสถิติเชิงพรรณนา
ตัวแปร
มูลค่ากิจการ (FV)
ขนาดกิจการ (Size)
ความสามารถในการทำกำไร
(ROA)
ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV)

2559
จำนวน Mean Min.
(SD) (Max)
1.9433 0.15
241
(2.3836) (18.55)
10.5931 9.24
241
(0.5755) (11.83)
9.4436 -10.90
241
(8.1082) (50.64)
1.3975 0.09
241
(1.2401) (7.43)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ
Standardized Coefficients
Beta
Constant
SRA
0.450
Size
-0.332
ROA
0.407
LEV
0.069

2560
Mean
Min.
(SD)
(Max)
2.7170 0.27
(5.3089) (40.88)
10.6448 9.26
(0.5915) (11.77)
9.5482 -21.81
(1.4323) (75.06)
1.3080 0.15
(1.1755) (7.77)

2561
Mean Min.
(SD) (Max)
2.0077 0.02
(3.2170) (26.53)
10.7158 9.23
(0.5763) (11.80)
9.5619 -3.35
(7.6273) (59.97)
1.4547 0.20
(1.5797) (12.14)

t

Sig.

5.590
0.838
-5.562
7.083
1.200

0.000
0.403
0.000
0.000
0.231
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การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณของความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลรายงานความยั่งยืนกับมูลค่ากิจการ
แสดงในตาราง 3 พบว่ารางวัลรายงานความยั่งยืน (SRA) ไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สัตยา ตันจันทร์พงศ์, พัทธ์ยศ เดชศิริ และ ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ (2561, หน้า 131-144) และ
Basri, Februari, and Majid (2019, pp. 74-79) พบว่านักลงทุน ผู้ถือหุ้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประกาศ
รางวัลรายงานความยั่งยืนอันเนื่องมาจากไม่ได้นำข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืนมาประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกลงทุน เมื่อพิจารณาตัวแปรควบคุมพบว่า ขนาดของกิจการ (Size) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับมูลค่า
กิจการ กล่าวคือ เมื่อบริษัทเติบโตมากขึ้นส่งผลให้มีต้นทุนในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นทำให้ผลตอบแทนที่ ส่งคืน
ให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนลดลง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สัตยา ตันจันทร์พงศ์, พัทธ์ยศ เดชศิริ และ ทัด
พงศ์ อวิโรธนานนท์ (2561, หน้า 131-144) และ Swarnapali (2019, pp. 69-78) แต่ในทางกลับกันพบว่า
ความสามารถในการทำกำไร (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการ บริษัทที่มีความสามารถในการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นที่พึงพอใจให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น
ย่อมส่งผลให้มูลค่ากิจการเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Aboud and Diab (2018, pp. 442-458)
และ Aksan and Gantyowati (2020, pp. 33-51) และ Hassan (2018, pp. 1569-1582) บริ ษ ั ท ที ่ มี
ความสามารถในการทำกำไรที่ส ูงจึงดึ งดู ดนั กลงทุนให้สนใจร่วมลงทุน อันจะส่งผลถึ งการเพิ ่ม ขึ ้นของราคา
หลักทรัพย์และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของมูลค่ากิจการ ทั้งนี้ ความเสี่ยงทางการเงิน
(LEV) ไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานของความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลรายงานความยั่งยืนกับมูลค่ากิจการ
แล้วพบว่าความสามารถในการทำกำไรมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานสูงที่สุดคือมีค่าเท่ากับ 0.407 เมื่อเปรียบเทียบ
กับตัวแปรอื่นกล่าวได้ว่า ความสามารถในการทำกำไรมีอิทธิพลต่อมูลค่า กิจการมากที่สุด นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่นได้เสีย ให้ความสนใจในบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการสร้างกำไรและสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นที่พึง
พอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
สรุปและอภิปรายผล(Conclusion and discussion)
แนวคิดการด้านความยั่งยืนเข้ามามีบทบาทในด้านการดำเนิน ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันการ
ดำเนินธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่เพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเพียงพออีกต่อไป
บริษัทจำนวนมากจึงเริ่มจัดทำรายงานความยั่งยืนที่แสดงถึงผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ที่ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการรายงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อ
เป็นการส่งสัญญาณให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัทรวมถึงเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาร่วม
ลงทุน สถาบันไทยพัฒน์ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล
(GRI) ได้ร่วมมือกับสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ชมรม CSR Club สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืนให้แก่บริษัทที่มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่เป็นไปตาม
หลักสากลและเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจรวมไปถึงองค์กรที่สนใจตระหนักถึง
การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิ ดชอบต่ อสัง คมอย่างยั ่งยืน และเพื่อตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ ถื อ หุ้ น
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ปัจจุบันจึงพบว่าบริษัทมีแนวโน้มการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นไปตามหลัก
สากลเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น แต่จากผลการวิจัยพบว่า รางวัล
รายงานความยั่งยืนไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ ในทางกลับกันพบว่ามูลค่ากิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสามารถในการทำกำไร แสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ให้ความสำคัญกับการ
เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนรวมไปถึงการได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน นักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
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ไม่ได้นำข้อมูลด้านความยั่งยืนร่วมในประกอบการตัดสินใจแต่ยังคงให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานทางด้าน
การเงินและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเพียงความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลรายงานความยั่งยืนที่มอบโดยสถาบันไทยพัฒน์
กับมูลค่ากิจการเท่านั้น สำหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการพิจารณาการมอบรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานด้านความยั่งยืนหรือการจัดอันดับบริษทั ที่มีความยั่งยืนจากสถาบันอื่นรวมถึงการสร้างเกณฑ์การ
ประเมินให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจทำให้การหาความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลรายงานความยั่งยืนและ
มูลค่ากิจการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
บรรณานุกรม (Bibliography)
กัลย์สุดา แหวนทองคำ. (2563). คุณภาพการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
ราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,
9(1), 1-11.
โกศล ดีศีลธรรม. (2009). การบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์. Technology Management,
36(25), 16-20.
ชไมพร รัตนเจริญชัย. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการ โดยการรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นตัวแปรส่งผ่าน. วิทยานิพนธ์ ปร.ด.,มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
ทองทิพภา วิริยะพันธุ์. (2561) การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business Development).
กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย.
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2562). การจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Management for
Sustainable Development). กรุงเทพฯ: บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2551). การพัฒนาที่ยั่งยืน. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคมทอง.
มนวิกา ผดุงสิทธิ์. (2548). การประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามแนวคิด Tobin-Tobin’s Q . วารสารบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 28 (106), 13-22.
มันทนชัย สุทธิพันธุ์. (2556). ทางออกของธุรกิจไทยสู่หนทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารบริหารธุรกิจ,
36(137), 38-50.
วัฒนี รัมมะพ้อ และ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์. (2563). ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนของคุณค่าของ
รายงานความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัตทิ างการเงิน หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี, 16(49), 5-22.
สัตยา ตันจันทร์พงศ์, พัทธ์ยศ เดชศิริ และ ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์. (2561). อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูล
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนทีม่ ีต่อมูลค่ากิจการ. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 11(1), 131-144.
สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2553). การพัฒนาคุณภาพข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ. วารสารสารสนเทศ
ศาสตร์, 28(3), 73-80.
สถาบันไทยพัฒน์. (2555). รายงานความยั่งยืน. ปี 2555. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2563, จาก
http://www.thaicsr.com/2012/11/blog-post.html.
สถาบันไทยพัฒน์. ( ธันวาคม 2561). รายงานของคณะกรรมการ (Judge Report) พิจารณาตัดสินรางวัล
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2018. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2563, จาก
https://drive.google.com/file/d/1o94G8xAhmThOfPXgIDcnLPVTOVO1JmEv/view.
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. (2542). ประวัติความเป็นมาและพันธกิจ. สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2563,
จาก http://www.tei.or.th/tbcsd/about_tbcsd/index.html.
332

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

อนันตชัย ยูรประถม, จรัสวรรณ กิตติสุนทรากุล, วิชญ์พล บัญชาวชิระชัย, เสาวพร วิทยะถาวร, นรีรัตน์ สันธยาติ
และ จิวัสสา ติปยานนท์. (2557). ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
Aboud, A. (2018). The impact of social, environmental and corporate governance disclosures
on firm value: Evidence from Egypt. Journal of Accounting in Emerging Economics,
8(4), 442-458.
Aksan, I., and Gantyowati, E. (2020). Disclosure on sustainability reports, foreign board, foreign
ownership, Indonesia sustainability reporting awards and firm value. Journal of
Accounting and Strategic Finance, 3(1), 33-51.
Aytekin, S., and Abdioglu, N. (2019). Determinants of corporate sustainability performance
and its impact on firm value. Selected discussion on social science research.
Basri, H., Februari, C. P., and Madjid, M. S. A. (2019). Indonesia Sustainability Reporting Award
(ISRA) cause abnormal return and stock trading volume: A comparative analysis.
Academic Journal of Economic Studies, 5(1), 74-79.
Connelly, B. L., Certo, S., Ireland, R. D., Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and
assessment. Journal of Management, 37(1), 39-67.
Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
Gemser, G., Leenders, M. A. A. M., and Wijnberg, N. M. (2008). Why some awards are more
effective signals of quality than others: A study of movie awards. Journal of
Management, 34(1), 25-54.
Harmadji, D. E., Subroto, B., Saraswati, E., and Prihatiningtias, Y. W. (2018). From theory to
practice of signaling theory: Sustainability reporting strategy impact on stock price crash
risk with sustainability reporting quality as mediating variable. The 2018 International
Conference of Organizational Innovation, KnE Social Sciences, 647-658.
Hassan, O. A.G. (2018). The impact of voluntary environment disclosure on firm value: Does
organizational visibility play a mediation role?. WILEY Business Strategy and the
Environment, 2018(27), 1569-1582.
Khanifah, K., Udin, U., Hadi, N., and Alfiana, F. (2019). Environmental performance and firm
value: Testing the role of firm reputation in emerging countries. International Journal of
Energy Economics and Policy, 10(1), 96-103.
Lindenberg, E. B. and Ross, S. A. (1981). Tobin’s a ratio and industrial organization. The Journal
of Business, 54(1), 1-32.
Loh, L., Thomas, T., and Wang, Y. (2017). Sustainability reporting and firm value: Evidence from
Singapore-Listed companies. MDPI. Retrieved September 15, 2020, from
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/11/2112.
Munter, M. (2554). Business Communication. (พิมพ์ครั้งที่ 3). (รุ่งกานต์ ชัยมงคล และ สุนีย์รัตน์ ลิมปน
วิวิธ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: บริษทั เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด.
Nwanji, T. I. and Howell, K. E. (2007). Shareholdership, stakeholdership and the modern global
business environment: A survey of the literature. The Journal of Interdisciplinary
Economics, 18(4). 347-361.
333

โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374.
Swarnapali, RMNC. (2018). Corporate Sustainability Reporting and firm value: Evidence from a
developing country. International Journal of Organizational Innovation, 10(4), 69-78.
Tanjung, P. R. S., and Wahyudi, S. M. (2019). Analysis the effect disclosure of sustainability
report, Economic Value Added and other fundamental factors of companies on
company value. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance
and Management Sciences, 9(2), 237-249.
Wardhani, P. P. C. and Hamidah. (2019). The Signalling of sustainability reporting Award in
Indonesia and Its Effects on Financial Performance and Firm Value. International
Journal of Innovation, Creativity and Change, 9(8), 14-32.

334

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

การสื่อสารทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ในจังหวัดพิษณุโลก
Marketing communication and motivation affecting the consumers’ decision to
select petrol station in Phitsanulok
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดของสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
และปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงของผู้บริโภค ในเขตอ้าเภอเมือง และ
อ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่ขับขี่รถยนต์นั่งส่ว นบุคคล กระบะ และรถบรรทุก ที่มีอายุ
20 ปีขึ้นไป ซึ่งมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ และได้มีการเติมน้้ามันชนิดใดก็ได้ อย่างน้อย 1 ครั้ง เป็นจ้านวน 400
ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสาร
ทางการตลาดของสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ การส่งเสริมการขาย การสื่อสารทางตรง การสื่อสารแบบ
ส่วนตัว และการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามั นเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก อยู่ร้อยละ
53.20 มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก อยู่ร้อยละ 46.80 มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 1) การสื่อสารทางการตลาด 2) แรงจูงใจ 3) การตัดสินใจใช้บริการ 4) สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
Abstract
The objective of this study was to study the marketing communication factors and the
motivation factors affecting consumers' decision to use petrol stations in Mueang and Bangrakam
district, Phitsanulok. The sample group was car drivers who had driving licenses, aged over 20
years old, drove private cars or pick- up trucks or trucks and they had been at least refueling of
any type of petrol at least once at the petrol station. The data was collected by using
questionnaires for 400 sets. The statistics used for data analysis were descriptive statistics such
as Percentage, Mean, Standard Deviation, and Inferential Statistics analyzed by Multiple
Regression Analysis. The results of hypothesis testing were marketing communication consisted
of sale promotion, direct marketing, personal selling, and public relations affected the decision
to use petrol station at 53. 20 percent with statistically significant level of 0. 05. In addition,
motivation factors such as emotional and rational causes also affected the decision to use petrol
station at 46.80 percent with statistically significant level of 0.05.
Keywords: 1) Marketing communication 2) Motivation 3) Decision to use 4) Petrol station
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บทนา (Introduction)
น้้ามันเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญต่อการด้าเนินชีวิตรวมทั้งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มี
ความเกี่ยวพันกับเชื้อเพลิง ธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศไทยธุรกิจใน
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมด้ า นธุ รกิจ พลั ง งานและปิ โตรเคมี ในส่ วนที่ เป็น ธุ รกิจ ค้าปลีก คือ สถานี บ ริการน้้ า มั น ซึ่ ง มี
ความส้าคัญต่อการด้าเนินชีวิตของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการคมนาคมมากขึ้นในด้านการขนส่งสินค้า
และด้านการขนส่งมวลชนทั้งสาธารณะและส่วนบุคคล ซึ่ง จ้าเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อน จึงเป็น
เหตุให้มีการแข่งขันกันสูงในภาคธุรกิจบริการน้้ามันเชื้อเพลิง โดยต้องมีการรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ของแต่ละแบรนด์ โดยน้ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในการแข่งขัน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในด้านของการสื่อสาร
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านการโฆษณา เช่น มีการโฆษณาผ่านโทรทัศน์ เพื่อน้าเสนอคุณภาพน้้ามันที่เป็นจุดเด่น
ของแต่ละแบรนด์ ด้านการส่งเสริมการขาย เช่น เมื่อเติมน้้ามันในสถานีบริการน้้ามันเอสโซ่ครบ 500 บาท ได้รับ
น้้าดื่ม 1.5 ลิตร จ้านวน 1 ขวด และการสะสมแต้มในบัตรเพื่อแลกของสมนาคุณ เช่น PTT Blue Card เป็น
บัตรสะสมคะแนนของ บริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไข คือ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของสถานี
บริการน้้ามัน ปตท. และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะสามารถน้าคะแนนสะสมมาแลกเพื่อใช้แทนเงินสด ทั้งยัง
สามารถรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ ณ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม และร้านค้าชั้นน้าที่ร่วมรายการได้
ในด้านการสื่อสารทางตรง เช่น Line Official เพื่อแจ้งข่าวสาร ติดต่อ ช่วยเหลือให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่านทาง
ระบบอินเตอร์เน็ต ด้านการสื่อสารแบบส่วนตัว เช่น การบริการของพนักงานหน้าลานที่เน้นสร้างความประทับใจ
และให้บริการรวดเร็วในการใช้บริการสถานีน้ามัน และด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อบอก
ถึงประวัติความเป็นมา การน้าเสนอข่าวสารต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับ
ผู้บริโภค
ด้านภาพรวมของตลาดค้าปลีกน้้ามันในประเทศไทยที่มีการเติบโตปีละ 3% ส่งผลให้สถานีบริการน้้ามันมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 6% สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันของผู้ค้าน้้ามันที่เป็นไปอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงส่วน
แบ่งทางการตลาด (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 2562) และยังสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มี
การใช้น้ามันเชื้อเพลิงในปริมาณที่เพิ่ มขึ้น เพราะมีการใช้รถยนต์เป็นจ้านวนมาก ผลจากการพัฒนาในเรื่อง
เครื่องยนต์และรูปลักษณ์ของยานพาหนะ ส่งผลให้ความต้องการน้้ามันเชื้อเพลิงมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย โดย
อ้างอิงจากส้านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช) ประเทศไทยมีปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าน้้ามันจ้าหน่ายให้ แก่ลูกค้า
จ้าแนกตามชนิดน้้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ น้้ามันกลุ่มเบนซิน และน้้ามันกลุ่มดีเซล ซึ่งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น มาอย่าง
ต่อเนื่องนับจากปี 2558 โดยมีปริมาณการใช้น้ามันกลุ่มน้้ามันเบนซินอยู่ที่ 9,255,578 พันลิตร และมีปริมาณ
การใช้น้ามันกลุ่มน้้ามันดีเซลอยู่ที่ 21,920,693 พันลิตร จนถึงในปี 2561 มีปริมาณการใช้น้ามันกลุ่มน้้ามันเบนซิน
เพิ่ ม ขึ้ น อยู่ ที่ 11,373,013 พั น ลิ ต ร และมี ป ริ ม าณการใช้ น้ า มั น กลุ่ ม น้้ า มั น ดี เ ซลอยู่ ที่ 23,602,847 พั น ลิ ต ร
ดังภาพ 1

ภาพ 1 ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงทั้งประเทศไทยที่ผู้คา้ น้า้ มันจ้าหน่ายให้ลูกค้า
ที่มา: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช), 2562
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ส้าหรับจังหวัดพิษณุโลกประกอบไปด้วย 9 อ้าเภอ โดยมีสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงครอบคลุมพื้นที่ในทุก
อ้าเภอ ซึ่งประกอบด้วยสถานีบริการน้้ามัน ทั้งหมด 7 แบรนด์ ได้แก่ สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงปตท, พีที, บาง
จาก, เชลล์, เอสโซ่, ซัสโก้, และคาลเท็กซ์ และมีจ้านวนของสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งหมด 101 สถานี
ส่ ว นของจ้ า นวนสถานี บ ริ ก ารน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ในเขตของภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ซึ่ ง จั ด แยกโดยส้ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการบริการและการค้า มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยัง
หลายๆประเทศแถบอินโดจีน ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลกมีจ้านวนของสถานีบริการน้้ามัน
เชื้อเพลิงทั้งหมด 101 สถานี, จังหวัดสุโขทัย มี 61 สถานี, จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 61 สถานี, จังหวัดเพชรบูรณ์ มี 76
สถานี, และจังหวัดตาก มี 44 สถานี ซึ่งจะเห็นได้ว่าจังหวัดพิษณุโลกมีจ้านวนสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงมาก
ที่สุด ทั้งยังมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีประชากรเป็นจ้านวนมากถึง 863,637 คน (ส้านักทะเบียน
กลาง, 2562) และในทางด้านการคมนาคมทางบก จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคและมี
เส้นทางถนนเชื่อมไปยังเมืองในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ยังมีสนามบินประจ้าจังหวัด ซึ่งเป็นการคมนาคมทาง
อากาศ และมีสถานศึกษาขนาดใหญ่รวมถึงมหาวิทยาลัย ท้าให้จังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก จึงเป็นเหตุให้มีการแข่งขันของสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในหลายแบรนด์ และในแต่ละแบรนด์มี
หลายสถานีบริการกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ท้าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดโดยมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงมี
การแข่งขันในด้านการสื่อสารทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขายที่มี การลด แลก แจก แถม การสมัครบัตร
สมาชิกเพื่อสะสมแต้ม และ Line official เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่องการสื่อสารทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ในจังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาในมุม มองของผู้บริโภคในการตัดสิน ใจ
เลือกใช้สถานีบริการน้้ามัน ในด้านปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การสื่อสารทางตรง การสื่อสารแบบส่วนตัว และการส่งเสริมการขาย ตลอดจนปัจจัยด้านแรงจูงใจ ทั้งด้านเหตุผล
และด้านอารมณ์ ว่าส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสถานีบริการน้้ามันของผู้บริโภค โดยผลการวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้
ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้้ามันสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางการตลาด เพื่อกระตุ้นการเลือกใช้
บริการสถานีบริการน้้ามันของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อศึกษาปั จ จัย ด้ านการสื่อสารทางการตลาด ด้ า นแรงจู งใจและการตัด สินใจใช้สถานีบ ริการน้้ามัน
เชื้อเพลิงของผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสื่อสารทางตรง
ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ ส่ ว น ตั ว แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง ส ถ า นี บ ริ ก า ร น้้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ที่ มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจทั้งด้านเหตุผล และอารมณ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามัน
เชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก
สมมติฐานในการวิจัย
ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดของสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การสื่อสารทางตรง การสื่อสารแบบส่วนตัว และการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานี
บริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผล และ ด้านอารมณ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ า มั น
เชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก
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การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
ในการศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาดและแรงจูง ใจที่มีผลต่ อการตัดสินใจใช้ส ถานีบริการน้้ า มั น
เชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลกเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดและแรงจูงใจกับ
การตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการวิจัย ดังนี้
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด
สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2562) ได้อธิบายการสื่อสารทางการตลาด คือ องค์ประกอบในส่วนประสมทางการตลาด
ของตราผลิตภัณฑ์หนึง่ ๆ ที่ชว่ ยให้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนดังกล่าวด้าเนินไปง่ายขึ้น และได้อธิบายเครื่องมือของ
การสื่อสารทางการตลาดไว้ 6 องค์ประกอบ
1. การโฆษณา (Advertising) เป็ น การสื่ อ สารทางการตลาดที่ ไ ม่ ใ ช่ บุ ค คล (Non-personal) แต่
ใช้สื่อมวลชนในการสื่อสารไปยังคนจ้านวนมากที่รับสารในเวลาเดียวกัน ในด้านบทบาทหน้าทีข่ องการโฆษณาและ
ความสัมพันธ์ของโฆษณาในทางการตลาดท้าให้เห็นถึงจุดเด่นของการโฆษณาที่แตกต่างไปจากเครื่องมืออื่นๆ คือ
ความสามารถในการสร้างการตระหนักและรู้จักสินค้า (กัลป์ยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช ,
2551)
2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นการสื่อสารทางการตลาดโดยการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
องค์กร หรือข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท
หรือผลิตภัณฑ์ในสายตาของสาธารณชน
3. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่บริษัทใช้ในการเพิ่มคุณค่าแก่
ผลิตภัณฑ์หรือเสนอสิ่งจูงใจแก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคตอบสนองหรือซื้อสินค้า
4. การสื่อสารแบบส่วนตัว (Personal Selling) เป็นการสื่อสารทางการตลาดแบบบุคคลต่อบุคคลระหว่าง
ผู้ซื้อกับผู้ขายโดยที่ผู้ขายจะให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าและพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของ
อีกฝ่าย ดังนั้น การสื่อสารแบบส่วนตัวจึงเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภค
5. การสื่อสารทางตรง (Direct Marketing) เป็นการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงระหว่างบริษัทกับลูกค้า
เป้ า หมาย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กระตุ้ น ให้ ลู ก ค้ า ตอบสนองด้ ว ยวิ ธี ต่ า งๆ ดั ง นั้ น การสื่ อ สารทางตรงจึ ง มี
ความส้าคัญมาก เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อกับบริษัทโดยตรง
6. การสนับสนุนกิจกรรม (Sponsorship) เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการสนับสนุนในรูปของเงิน
หรือสิ่งของให้กับการจัดงานหรือกิจกรรมการกุศลหรือชุมชน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหาร
ของบริษัทได้สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง และเป็นการสร้างภาพพจน์และอิทธิพลให้กับตรา
สินค้า
ดั ง นั้ น การสื่ อ สารทางการตลาดเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส้ า คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการสร้ า งกลยุ ท ธ์ ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง โดยในงานวิจัยนี้ได้ท้าการ
เลือกปัจจัยการสื่อทางการตลาดในด้านต่างๆ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสั มพันธ์ การส่งเสริมการขาย การ
สื่อสารแบบส่วนตัว และการสื่อสารทางตรง เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่ทางบริษัทน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีการ
ใช้ในการท้าการตลาด
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ได้อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การ
กระท้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้หมาย
รวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระท้าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า
ชูชัย สมิทธิไกร (2562) ได้อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท้าของ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจ (Select) การซื้ อ (Purchase) การใช้ (Use) และการก้ า จั ด ส่ ว นที่ เหลื อ
(Dispose) ของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน (Solomon,
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2009) ซึ่งมีปัจจัยดังนี้ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค และ
ปัจจัยภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภายนอกของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
วุฒิ สุขเจริญ (2559) ได้อธิบายว่าแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงผลักดันภายในที่น้าไปสู่การกระท้า
โ ด ย ธ ร ร ม ช า ติ แ ล้ ว ม นุ ษ ย์ จ ะ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า แ ล ะ เ มื่ อ เ กิ ด ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
จะเกิดความตึงเครียด (Tension) อันเกิดจากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนองจากจิตส้านึก (Conscious)
และจิตใต้ส้านึก (Subconscious) ท้าให้มนุษย์ต้องหาทางที่จะลดความตึงเครียดโดยแสดงพฤติกรรม เพื่อท้าให้
ความต้องการนั้นได้รับการตอบสนอง โดยมีการก้าหนดเป้าหมายที่จ้าเพาะและเลือกรูปแบบของการกระท้าซึ่ง
เป็นผลมาจากบุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ
สิ่งจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์ (Rational motives versus emotional motives) นักการตลาดจ้าเป็น
จะต้องศึกษาถึงสิ่งจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ โดยน้าไปใช้ร่วมกัน ดังนี้
1. สิ่ ง จู ง ใจด้ า นเหตุ ผ ล หมายถึง สิ่ ง จู ง ใจหรือจุ ด มุ่ ง หมายโดยถือเกณฑ์ เศรษฐกิจ หรือใช้ หลั กเหตุผล
(Rationality) (Schiffman and Kanuk. 2010) การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของบุ ค คลตามหลั ก เศรษฐกิ จ นั้ น จะ
ตั้ ง ข้ อ สมมติ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมที่ มี เ หตุ ผ ลในการพิ จ ารณาทางเลื อ กต่ า งๆ และจะตั ด สิ น ใจเลื อ ก
ตราสินค้าที่มีความคุ้มค่าสูงสุด
2. สิ่งจูงใจด้านอารมณ์ หมายถึง การเลือกจุดมุ่งหมายตามหลักเกณฑ์ความรู้สึกส่วนตัว หรือดุ ลพินิจ
ส่ ว นตั ว (Personal criteria or subjective criteria) (Schiffman and Kanuk. 2010) แนวความคิ ด นี้ ถื อ ว่ า
บุคคลค้านึงถึงความพึงพอใจสูงสุด เป็นสิ่งสมเหตุสมผลที่ผู้บริโภคจะใช้ทัศนคติของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจสูงสุด
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ Kotler (1983 อ้างอิงใน วุฒิ สุขเจริญ , 2559: 383 - 384) ได้
น้าเสนอกระบวนการการตัดสินใจแบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem recognition) ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึง
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่เขารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพที่ปรารถนา
กับสภาพที่เป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่าง
ระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2552)
2. การหาข้อมูล (Information search) เมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ เช่น หาข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว เพื่อน ผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
มาก่อน เป็นต้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผู้บริโภค ได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ก็จะ
ประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดย
การเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลาย
ตราสินค้าให้เหลือเพียงตราสินค้าเดียว อาจขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความนิยม ศรัทราในตราสินค้านั้นๆ หรืออาจ
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ผ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่ด้วย
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลา
ในการตั ดสิ นใจส้าหรับผลิต ภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่า งกัน คือ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บางอย่างต้องการข้อมูล มาก ต้ องใช้
ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนานแต่ก่อน
ตัดสินใจซื้อผู้บริโภคจะค้านึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ ทัศนคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะมีผลทั้งด้านบวกและด้าน
ลบต่อการตัดสินใจซื้อ, การคาดคะเนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่ไม่ได้คาดคะเนว่าจะมีอิทธิพลต่อการ
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ตัดสินใจซื้อ แต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นและอาจท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของแต่ละบุคคล (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2552)
5. พฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ (Post-purchase behavior) หลั ง จากมี ก ารซื้ อ แล้ ว ผู้ บ ริ โ ภคจะได้ รั บ
ประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าผู้บริโภคพอใจจะท้าให้เกิดการซื้อซ้้า
ได้หรืออาจมีการแนะน้าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อสินค้านั้นๆ ในครั้งต่อไปและ
อาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท้าให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ,
2552)
บริบทของสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ามัน
น้้ามันส้าเร็จรูปที่ใช้ในปัจจุบันมีวัตถุดิบการผลิตมาจาก น้้ามันดิบ ซึ่งเป็นปิโตรเลียม (Petroleum) ที่มี
ลักษณะเป็นของเหลวสีด้าหรือสีน้าตาล มีกลิ่นคล้ายน้้ามันเชื้อเพลิงส้าเร็จรูป เมื่อผ่านกระบวนการกลั่นน้้ามันแล้ว
จะได้ผลิตภัณฑ์น้ามันต่างๆ ซึ่งสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องยนต์ รถยนต์ และเครื่องบิน
เป็นต้น และบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการท้าธุรกิ จค้าปลีกเกี่ยวกับน้้ามันเชื้อเพลิงโดยจัดจ้าหน่ายผ่านสถานีบริการ
น้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน), บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ้ากัด (เชลล์) ,
บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) (เอสโซ่) , บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ้ากัด (คาลเท็กซ์) , บริษัท พีทีจี
เอ็นเนอยี จ้ากัด (มหาชน) (พีที) , บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) (บางจาก) และ บริษัท ซัสโก้
จ้ากัด (มหาชน) (ซัสโก้)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากงานวิจัยที่ศึกษา พบว่า ในด้านตัวแปรการสื่อสารทางการตลาด มีงานวิจัยจากนักวิจัยหลากหลายท่าน
เช่น พัชรา วงศ์แสงเทียน, สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์, วิจิตรา ทุนอินทร์ และนภาภรณ์ ขลุ่ยนาค (2560) และ ปิยมา
ภรณ์ คุ้มทรัพย์ (2555) มีความสอดคล้องกันโดยพบว่าการสื่อสารทางการตลาดได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริม
การขาย การสื่อสารทางตรง การสื่อสารแบบส่วนตัว และการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
แต่งานวิจัยของ นฤพร กัลยาณลาภ (2561), ธัญรัตน์ รัตนกุล (2559), สุรเชฎฐ์ นาวิบูลวงศ์ (2555) และ สุรชัย
สังข์ศรีแก้ว (2554) พบว่าการสื่อสารแบบส่วนตัวโดยเป็นการขายโดยพนักงานและการบริการ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้งานวิจัยของ ธัญญมาศ วุ่นศิริ (2554) พบว่าการสื่อสารทางตรง มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แต่งานวิจัยของ ปัทมา ผิวอ่อน (2555) พบว่าการโฆษณา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ส่วนงานวิจัยของ บุญฑวรรณ วิงวอน (2557) และ ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) มีความสอดคล้อง
กันโดยพบว่า การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสื่อสารทางตรง และการประชาสัมพันธ์มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้งานวิจัยของ นุจรี เตชะสุกิจ (2558) และ วรอมาตย์ อมาตยกุล (2553) พบว่าการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริ โภค และในงานวิจัยของ ธาศินีย์ เมืองทิพย์ (2556)
พบว่า ด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับความส้าคัญสูงสุด แต่งานวิจัยของ พัลลภา เนตร
สุทัศน์ (2554) พบว่า กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดผู้ใช้บริการให้ความระดับความส้าคัญปานกลาง โดยแต่ละตัว
แปรในด้านการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการของผู้บริโภค คือ การ
ที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ดี มีความน่าสนใจและมีช่องทางการกระจายข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสะดวก
ให้แก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูล โดยการน้าเสนอข้อมูลทั้งของบริ ษัทและสินค้าหรือบริการผ่านการสื่อสารทาง
การตลาดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการโฆษณาที่ควรจะมีหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การ
ประชาสัมพันธ์ที่ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัทและสินค้าหรือบริการและสร้างภาพจ้าให้แกผู้บริโภค
การสื่อสารทางตรงควรเป็นวิธีการที่ให้ผู้บริโภคติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือการช่วยเหลือ
ต่างๆ การสื่อสารแบบส่วนตัวหรือการใช้พนักงานขายต้องมีการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างครบถ้วนและเข้าใจง่าย
และการส่งเสริมการขายเพื่อเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการสื่อสารทางการตลาดในแต่ละด้านขึ้นอยู่กับ
สินค้าและบริการด้วยว่าการสื่อสารทางการตลาดในด้านใดจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของอยู่บริโภคมากกว่า
กัน
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ปั จ จั ย ด้ านแรงจูงใจถือเป็นอี กหนึ่งปัจ จัย ที่มี ผลต่อการตัด สินใจของผู้บริโภค ในส่ ว นของตัว แปรด้าน
แรงจูงใจ พบว่า งานวิจัยของ ธนพร ค้าทิพย์ (2561), ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554), ธัญญมาศ วุ่นศิริ
(2554), เอกลักษณ์ ทองใหญ่ (2554) และ นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) มีความสอดคล้องกันโดยพบว่า ตัวแปร
แรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผลที่ผู้บริโภคต้องการได้รับเกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์ในการใช้งานจากสินค้ าหรือ
บริการตามความต้องการรวมถึงความประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา และด้านอารมณ์ที่ขึ้นอยู่กับความพอใจของ
ผู้บริโภคทั้งในด้านความรู้สึกว่าแบรนด์หรือสินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงสินค้ามีความโดดเด่น
สวยงาม มี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อของผู้ บ ริโ ภค นอกจากด้ า นเหตุ ผ ลและอารมณ์ ยั ง มี ตั ว แปรแรงจู ง ใจด้ า น
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่ตาม
ความต้องการ ความสามารถเข้าถึงแหล่งจัดจ้าหน่ายสินค้าหรือบริการได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการรับรู้
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยด้านแรงจูงใจ เนื่องจากภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ดีจะส่งผลให้
ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งแต่ละงานวิจัยมีการศึกษาหัวข้อวิจัยที่แตกต่าง
กันส่งผลให้ผลการวิเคราะห์มี ความสอดคล้องกันหรือแตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ ทุกตัวแปรที่กล่าวมามีผลต่ อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคทั้งสิ้น
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ตัวแปรอิสระที่จะน้ามาศึกษา คือ การสื่อสารทางการตลาด และแรงจูงใจ และตัวแปร
ตาม คือ การตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

Independent Variable

Dependent
Variable

การสื่อสารทางการตลาด
- การโฆษณา
- การส่งเสริมการขาย
- การสื่อสารทางตรง
- การสื่อสารแบบส่วนตัว
- การประชาสัมพันธ์
แรงจูงใจ

การตัดสินใจ
ใช้สถานีบริการ
น้้ามันเชื้อเพลิง
ในพิษณุโลก

- ด้านอารมณ์
- ด้านเหตุผล
วิธีดาเนินการ (Methods)
ในการศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาดและแรงจูง ใจที่มีผลต่ อการตัดสินใจใช้ส ถานีบริการน้้ า มั น
เชื้อเพลิง ในจังหวัดพิษณุโลกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มุ่งเน้นการศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาดของสถานี
บริการน้้ามันเชื้อเพลิง ในจังหวัดพิษณุโลก และแรงจูงใจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้้ า มั น
เชื้อเพลิง ในจังหวัดพิษณุโลก
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล กระบะ และรถบรรทุกที่
ใช้บริการสถานีบริการน้า้ มันเชือ้ เพลิงในอ้าเภอเมืองและอ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก ทีม่ ีอายุ 20 ปีขึ้นไปมี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ โดยมีการเติมน้้ามันชนิดใดก็ได้ อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งไม่สามารถทราบจ้านวนที่แน่นอน
จึงจ้าเป็นต้องค้านวณกลุ่มตัวอย่างจากการไม่ทราบขนาดของจ้านวนประชากรโดยใช้สตู รของ W.G. Cochran
(1953) ก้าหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยประมาณ 385 ตัวอย่าง แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการ
ตอบแบบสอบถามจึงท้าการเก็บตัวอย่างเพิ่มเป็น 400 ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ในขั้นต่อไป
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการเก็บ ข้อมู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ มี การใช้ วิ ธี ในการเลื อ กตั ว อย่ า งแบบไม่ อาศัย ความน่ า จะเป็ น
(Nonprobability sampling) โดยการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) เนื่องจากเป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อให้ได้กลุ่มย่อยตามคุณสมบัติที่ต้องการ และเป็นการให้ความส้าคัญของแต่ละแบรนด์น้ามันที่เท่ากัน
โดยค้านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร ซึ่งแบ่งกลุ่มตามแต่ละแบรนด์ โดยหลังจากที่ได้สัดส่วนประชากร
ของแต่ละอ้าเภอมาแล้วก็จะท้าการแบ่งจ้านวนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแบรนด์อย่างละเท่ ากันในเขตอ้าเภอที่
เลือก ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจ้านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแบรนด์ในแต่ละอ้าเภอ
อ้าเภอ

ปตท.
เมือง
40
บางระก้า 20
รวม
60

พีที
40
20
60

จ้านวนสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
บางจาก คาลเท็กซ์ เอสโซ่ ซัสโก้ เชลล์
40
40
40
40
40
20
20
20
20
60
60
60
60
40

อัตรา
ส่วนจริง
283
117
400

รวม
280
120
400

ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยพิจารณาจาก
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (สมบัติ ท้ายเรือค้า, 2551) ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงค่า Cronbach’s alpha ในแต่ละตัวแปรทางการวิจัย
รายการ
การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้า้ มันเชื้อเพลิง
การโฆษณา
การส่งเสริมการขาย
การสื่อสารทางตรง
การสื่อสารแบบส่วนตัว
การประชาสัมพันธ์
แรงจูงใจที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้า้ มันเชื้อเพลิง
แรงจูงใจด้านอารมณ์
แรงจูงใจด้านเหตุผล
การตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
การตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง

Cronbach's Alpha
.865
.842
.893
.863
.893
.864
.890
.914
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ผลการศึกษา (Results)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 30 – 39 ปี สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ มีระดับรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน มีความถี่ในการใช้บริการ
สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ มากกว่า 3,001 บาทต่อเดือน เติม
น้้ามันดีเซล B7 (ดีเซล) เป็นประจ้า และน้ารถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาเติมน้้ามัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า การสื่อสารทางการตลาดในด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย
ด้านการสื่อสารทางตรง ด้านการสื่อสารแบบส่วนตัว และด้านการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการใช้สถานีบริการ
น้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ในส่ ว นของแรงจู ง ใจทั้ ง ด้ า นอารมณ์ แ ละเหตุ ผ ล
มีผลต่อการใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ปั จ จั ย ด้ า นการสื่ อ สารทางการตลาดของสถานี บ ริ ก ารน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ได้ แ ก่
การโฆษณา การส่ ง เสริ ม การขาย การสื่ อ สารทางตรง การสื่ อ สารแบบส่ ว นตั ว และการประชาสั ม พั น ธ์
มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อแสดงค่าสัมประสิทธิ์ตัวก้าหนด (R Square) เท่ากับ 0.532 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า ปัจจัยด้านการ
สื่อสารทางการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสื่อสารทางตรง การสื่อสารแบบส่วนตัว การ
ประชาสัมพันธ์ สามารถอธิบายการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร้อยละ 53.20
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 46.80 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น
จากตาราง 3 พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามัน
เชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก (Y) มี 4 ด้าน ประกอบไปด้วย การส่งเสริมการขาย (X2) การสื่อสารทางตรง (X3)
การสื่อสารแบบส่วนตัว (X4) และการประชาสั มพันธ์ (X5) โดยพิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่ง
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
Z = 0.135(X2) + 0.132(X3) + 0.295(X4) + 0.304(X5)
โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในตาราง 3 สามารถน้ามาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้
Y = 1.744 + 0.098(X2) + 0.083(X3) + 0.230(X4) + 0.188(X5)
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ปั จ จั ย ด้านการ
สื่อสารทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก
Unstandardized
Standardized
Model
ตัวแปร
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
Beta
ค่าคงที่ (Constant)
1.744
0.134
13.008
.000
การโฆษณา
X1
.027
.035
.039
.768
.443
การส่งเสริมการขาย
X2
.098
.034
.135
2.913
.004*
การสื่อสารทางตรง
X3
.083
.035
.132
2.349
.019*
การสื่อสารแบบส่วนตัว
X4
.230
.038
.295
6.129
.000*
การประชาสัมพันธ์
X5
.188
.033
.304
5.649
.000*
R = .729 , R2 = .532 , Adjust R2 = .526
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่
ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก
เมื่ อแสดงค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ ตั ว ก้า หนด (R Square) เท่ า กับ 0.468 ซึ่ ง แปลความหมายได้ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
แรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ สามารถอธิบายการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงใน
จังหวัดพิษณุโลกได้ร้อยละ 46.80 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 53.20 เกิดจากตัวแปรอื่น
จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้า้ มันเชื้อเพลิงในจังหวัด
พิษณุโลก (Y) ทั้ง 2 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านเหตุผล (X1) ด้านอารมณ์ (X2) โดยพิจารณาจากค่า Sig. ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 ดังที่ปรากฏในตาราง 4 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
Z = 0.308(X1) + 0.429(X2)
โดยสรุปจากการแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณในตาราง 4 สามารถน้ามาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้
Y = 1.485 + 0.263(X1) + 0.376(X2)
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ปัจจัยด้านแรงจูงใจมี
ผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก
Unstandardized
Standardized
Model
ตัวแปร
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
Beta
1.485
.152
9.745
.000
ค่าคงที่ (Constant)
ด้านเหตุผล
X1
.263
.045
.308
5.877
.000*
ด้านอารมณ์
X2
.376
.046
.429
8.166
.000*
R = .684 , R2 = .468 , Adjust R2 = .465
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.5 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
48.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.7 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ
49.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.0 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ คิด
เป็นร้อยละ 34.7 มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.7
ข้อมูลพฤติกรรมในการใช้บริการสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ ก ารสถานี บ ริ ก ารน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เป็ น ประจ้ า ได้ แ ก่ ปตท.,
บางจาก, พีที, เอสโซ่, คาลเท็กซ์, ซัสโก้ เป็นสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ความถี่ในการใช้บริการส่วน
ใหญ่ใช้บริการ จ้านวน 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50.2 มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสถานีบริการน้้ามัน
เชื้อเพลิง มากกว่า 3,001 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ส่วนใหญ่จะเติมน้้ามันประเภทดีเซล B7 (ดีเซล) เป็น
ประจ้า คิดเป็นร้อยละ 31.3 เนื่องจากเป็นน้้ามันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศที่ใช้กับรถเก่าและรถยุโรปซึ่ง
เป็นรถที่ใช้กันแพร่หลาย และส่วนใหญ่จะน้ารถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาเติมน้้ามั น คิดเป็นร้อยละ 50.7
เนื่องจากเป็นกลุ่มประเภทรถที่นิยมใช้กันจ้านวนมากในทั่วทุกภาคของประเทศไทย
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ข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
ด้านการโฆษณา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (S.D. = 0.777) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในข้อ มีการโฆษณาสถานีบริการและคุณภาพน้้ามัน
ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (S.D. =
0.921)
ด้านการส่งเสริมการขาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (S.D. = 0.747) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในข้อ มีการสะสมแต้มส้าหรับสมาชิกเพื่อ
แลกรับของรางวัล เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (S.D. = 0.854)
ด้านการสื่อสารทางตรง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 (S.D. = 0.857) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในข้อ มีช่องทางการติดต่อโดยตรงผ่าน
ทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.91 (S.D. = 0.978)
ด้านการสื่อสารแบบส่วนตัว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (S.D. = 0.691) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในข้อ พนักงานสื่ อสารด้วยความสุภาพ
และแต่งกายเรียบร้อยด้วยยูนิฟอร์มของบริษัท เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 (S.D. = 0.736)
ด้านการประชาสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (S.D. = 0.874) เมื่ อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ ความส้า คัญ ในข้อ สถานี บ ริการน้้ า มั นให้ การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น งานเดิน -วิ่งการกุศล มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือในยามเกิดอุทกภัย
สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ฝ่าวิกฤตโควิด -19 การเป็นสปอนเซอร์ทีมกีฬา เป็นต้น เป็นอันดับแรก โดยมี
ความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 (S.D. = 0.960)
ข้อมูลแรงจูงใจที่มีผลต่อการใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
ด้านอารมณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (S.D. = 0.633) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในข้อ พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว และมีความ
ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ป็ น อั น ดั บ แ ร ก โ ด ย มี ค ว า ม เ ห็ น ใ น ร ะ ดั บ เ ห็ น ด้ ว ย ม า ก ที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (S.D. = 0.708)
ด้านเหตุผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 (S.D. = 0.616) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในข้อ สถานีบริการน้้ามันติดถนนใหญ่ สะดวกที่จะใช้
บริการ เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (S.D. = 0.675)
ข้อมูลการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
ด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59
(S.D. = 0.560) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในข้อ ท่านต้องการ
น้้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ที่ มี คุ ณ ภ า พ เ ป็ น อั น ดั บ แ ร ก โ ด ย มี ค ว า ม เ ห็ น ใ น ร ะ ดั บ เ ห็ น ด้ ว ย ม า ก ที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (S.D. = 0.580)
ด้านการหาข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 (S.D. = 0.931) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในข้ อ ท่านหาข้อมูลสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อความสะดวกก่อนมาใช้บริการ เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
(S.D. = 0.979)
ด้านการประเมินทางเลือก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (S.D. = 0.671) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในข้อท่านค้านึงถึงความหลากหลายของ
รูปแบบการช้าระเงิน เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 (S.D. = 0.799)
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ด้านการตัดสินใจซื้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (S.D. = 0.616) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในข้อ ท่านตัดสินใจใช้บริการเพราะความสะดวก
เช่น ใกล้ที่พักอาศัย เดินทางง่าย เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
(S.D. = 0.679)
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 (S.D. = 0.695) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในข้อ ท่านจะกลับมาใช้บริการสถานี
บริการน้้ามันแห่งนี้อีก เป็นอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (S.D. =
0.678)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
สมมติฐานทางการวิจัยข้อที่ 1 ท้าการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด
ของสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสื่อสารทางตรง การสื่อสารแบบ
ส่วนตัว และการประชาสัมพันธ์ กับการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก ณ ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% พบว่า มีปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด 4 ด้าน คือ การส่งเสริมการขาย การสื่อสารทางตรง
การสื่อสารแบบส่วนตัวและการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจัง หวัด
พิษณุโลก อยู่ร้อยละ 53.20 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานทางการวิจัยข้อที่ 2 ท้าการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้าน
เหตุผล และด้านอารมณ์ กับการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก ณ ระดับความเชื่อมั่น
ที่ 95% พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามัน
เชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู่ร้อยละ 46.80
สมมติฐานที่ 1
ด้านการส่งเสริมการขาย ได้แก่ มีการสะสมแต้มส้าหรับสมาชิกเพื่อแลกรับของรางวัล มีการแจกของแถม
เช่น น้้าดื่ม เมื่อเติมน้้ามันครบตามยอดเงินที่ก้าหนด มีการส่งเสริมการขายร่วมกับธนาคาร เช่น ช้าระเงินผ่านบัตร
เครดิตแล้วได้รับของแถม คะแนนสะสม หรือได้รับเงินคืน เป็นต้น รวมถึงการมีแอพพลิเคชั่นช่วยค้นหาต้าแหน่ง
สถานีบริการน้้ามันที่ต้องการ มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก อาจเป็น
เพราะว่าการส่งเสริมการขายช่วยให้ผู้ใช้บริการที่ไม่นิยมเลือกใช้สถานีบริการน้้ามันตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่ง
เป็นประจ้า เปลี่ยนมาตัดสินใจเข้าใช้สถานีบริการน้้ามันที่มีการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดความน่าสนใจมากกว่า ไม่
ว่าจะเป็นการสะสมแต้ม แลกคะแนนสะสม การแจกของแถม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส้าคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจ
ใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรา วงศ์แสงเทียน และคณะ
(2560) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การส่งเสริมการขาย เป็นสื่อมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอไหมประดิษฐ์บ้านใหม่ซ้าเตย อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระดับ 0.05
ด้านการสื่อสารทางตรง อันได้แก่ มีการจัดส่งข้อมูล ข่าวสาร และการช่วยเหลือต่างๆ ผ่านไลน์ออฟฟิเชียล
(Line Official) มีการแจ้งกิจกรรมทางการตลาดของสถานีบริการน้้ามันผ่า นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
โทรศัพท์ มีช่องทางการติดต่อผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) มีช่องทางการติดต่อโดยตรงผ่านทางศูนย์บริการข้อมูล
ลูกค้า (Call Center) มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก อาจเป็นเพราะว่า
ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางต่างๆ สามารถสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับผู้ใช้บริการโดยทราบถึงรายละเอียดของสถานีบริการน้้ามันอย่างครบถ้วน อันเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมี
ความต้องการมาใช้บริการสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ (2552) ที่กล่าวว่า การสื่อสารทางตรง เป็นการสื่อสารทางการตลาดโดยตรงระหว่างบริษัทกับ
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ลูกค้าเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อกระตุ้น ให้ลู กค้าตอบสนองด้วยวิ ธีต่างๆ เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ ทาง
ไปรษณีย์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าพบ
ด้านการสื่อสารแบบส่วนตัว ได้แก่ พนักงานสื่อสารด้วยความสุภาพและแต่งกายเรียบร้อยด้วยยูนิฟอร์ม
ของบริษัท พนักงานมีการแนะน้าโปรโมชั่นของสถานีบริการ และน้าเสนอน้้ามันเกรดพรีเมียมของสถานีบริการ
พนักงานมีทักษะความช้านาญในการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วในการให้บริการและพนักงานมีจ้านวนเพียงพอ
ในการให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก อาจ
เป็นเพราะว่าเมื่อผู้ใช้บริการเข้ารับบริการจะมีความคาดหวังที่จะได้รับบริการที่ดีในการมาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น
การสื่อสารด้วยความสุภาพและแต่งกายเรียบร้อย การให้บริการที่รวดเร็ว หรือมีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ
ในช่ ว งเวลาเร่ง ด่ว น ดั ง นั้ น พนักงานจึ ง เป็นปัจ จั ยส้ าคัญจากการที่ต้ องปฏิสั ม พันธ์ กับผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญรัตน์ รัตนกุล (2559) ที่ศึกษาการสื่อสารทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การตัดสินใจซื้อชุดชั้นในยี่ห้อวาโก้ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ด้าน
การขายโดยพนักงาน การแต่งกายเรียบร้อยและพนักงานมีกริยาสุภาพ ส่งผลต่อความตัดสินใจซื้อชุดชั้นในยี่ห้อวา
โก้ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05
ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สถานีบริการน้้ามันให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น งานเดิน วิ่งการกุศล มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือในยามเกิดอุทกภัย สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ฝ่าวิกฤตโควิด -19
การเป็นสปอนเซอร์ทีมกีฬา เป็นต้น สถานีบริการน้้ามันมีการจัดแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง สถานีบริการน้้ามันมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม และ การจัดกิจกรรมการกุศล เป็นต้น และสถานีบริการน้้ามันใช้ดารา-นักแสดงผู้ที่มีชื่อเสียงร่วมเป็นพรี
เซนเตอร์แนะน้าผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก อาจเป็น
เพราะว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น สมทบทุน
จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ฝ่าวิกฤตโควิด-19 หรือกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ใช้บริการทราบถึงข่าวสารต่างๆ
อย่างทั่วถึง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรอมาตย์ อมาตยกุล (2553) ที่พบว่า สื่อด้านการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ของสถานีบริการน้้ามันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ า นการโฆษณา ได้ แ ก่ มี ก ารโฆษณาสถานี บ ริ ก ารและคุ ณ ภาพน้้ า มั น ผ่ า นสื่ อ โทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ
มีการโฆษณาสถานีบริการและคุณภาพน้้ามันผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร มีการโฆษณาสถานี
บริการน้้ า มั น และคุณ ภาพน้้ า มั น ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ เช่ น ยู ทู ป (Youtube) ไลน์ ที วี (Line TV) หรือเว็ บ ไซต์ ที่
ผู้ใช้บริการเข้าชม เป็นต้น และมีการโฆษณาสถานีบริการและคุณภาพน้้า มันผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัลขนาดใหญ่ ไม่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก อาจเป็นเพราะว่า ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการ
สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงอยู่เป็นประจ้าอยู่เสมอ และการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การ
สื่อสารการตลาดทางตรง และการสื่อสารแบบส่วนตัว เป็นต้น ก็เป็นวิธีการที่ผู้ใช้บริการก็ได้รับข้อมูลต่างๆ เช่นกัน
จนอาจจะท้าให้เกิดความเคยชินกับการรับข้อมูลผ่านช่องทางนั้นๆ ท้าให้ผู้ใช้บริการไม่เห็นถึงความจ้าเป็นในการ
รับข้อมูลจากการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เช่น ยูทูป (Youtube) ไลน์ทีวี (Line TV)
หรือเว็บไซต์ที่เข้าชม เป็นต้น แต่จะค้านึงถึงปัจจัยอื่นๆ เป็นหลักมากกว่า ซึ่งผลของการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญฑวรรณ วิงวอน (2557) ที่พบว่า ปัจจัยด้านการโฆษณามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วน
บุคคล อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2
ด้านเหตุผล มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก อาจเป็นเพราะว่า
ปัจจุบันผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้เข้ามาเติมน้้ามันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ผู้ใช้บริการ
จะค้านึงถึงสิ่งอื่นๆ ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ตู้เอทีเอ็ม ห้องน้้า
หรือด้านความปลอดภัย เช่น มีกล้อง CCTV และมีถังดับเพลิง รวมถึงสถานที่ตั้งที่อยู่ในแหล่งชุมชน และมีป้าย
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ทางเข้า-ออก มองเห็นอย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส้าคัญที่จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้สถานี บริการ
น้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก โดยการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553) ที่พบว่า
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อถุงผ้าของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ซื้อถุงผ้าเนื่องจากเป็นสินค้าที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งด้าน
แรงจูงใจของผู้บริโภคในด้านเหตุผล มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อถุงผ้าในด้านจ้านวนครั้งที่ใช้ถุง
ผ้าในแต่ละเดือนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้านอารมณ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก อาจเป็นเพราะว่าการ
ใช้บริการสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีตราสินค้าที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ ท้าให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในเรื่อง
ของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการช้าระเงินของสถานีบริการน้้ามันมีความหลากหลาย เช่น เงินสด บัตรเครดิต
Mobile Banking ท้าให้ผู้บริโภครู้สึกว่ามีความแตกต่างจากการใช้บริการที่สถานีบริการน้้ามั นอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เอกลักษณ์ ทองใหญ่ (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อไอแพด ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แล้วพบว่า ด้านอารมณ์ส่วนมากให้ความส้าคัญกับความพอใจและเพื่อการพักผ่อน
รวมกับความคมชัดในการชมภาพยนตร์ และภาพถ่าย เรื่องจ้านวนเกมส์ อยู่ในระดับมาก ในส่วนหัวข้อแรงจูงใจ
ด้านอารมณ์ ทั้ง 5 ด้าน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อไอแพดที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการศึกษาไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดของสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
ด้านการส่งเสริมการขาย ควรให้ความส้าคัญในเรื่องของการสะสมแต้มส้าหรับสมาชิกเพื่อแลกรับของ
รางวัลแก่ลูกค้า นอกจากจะเป็นการคืนก้าไรให้ลูกค้าแล้วยังเป็นการกระตุ้นยอดขาย รวมถึงการสร้างความภักดี
ต่อตราสินค้าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการได้อีก
ด้านการสื่อสารทางตรง ควรมีการใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยให้มากขึ้นเพื่อเพิ่ม
การรับรู้และเข้าถึงลูกค้าเดิม และลูกค้ารายใหม่
ด้านการสื่อสารแบบส่วนตัว ควรมีการพัฒนาและอบรมพนักงานที่ให้บริการในสถานีบริการน้้ามันอย่าง
สม่้าเสมอ
ด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและคิดค้นรูปแบบใหม่ใน
การน้าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรักษาลูกค้าไว้อย่างยั่งยืน
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ด้านเหตุผล ควรมีการพัฒนาการให้บริการของพนักงานด้วยความรวดเร็ว และมีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญมาก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้กลับมาใช้
บริการซ้้า
ด้านอารมณ์ ควรให้ความส้าคัญกับคุณภาพ และตราสินค้าของสถานีบริการน้้ามันที่มีความน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับ เพื่อดึงความสนใจให้ลูกค้าหันมาสนใจใช้บริการมากขึ้น
ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง
1. ควรขยายขอบเขตเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้กว้างขึ้น นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
2. ควรท้าการวิจัยเป็นระยะๆ เพื่อรักษาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
3. ควรศึกษาเพิ่ ม เติ ม ไปยั ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ ม อื่ น โดยขยายขอบเขตการศึกษาไปในเขตจั ง หวั ด อื่ น ๆ
เพื่อจะได้ทราบถึงผลการศึกษาในแต่ละพื้นที่ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
4. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น ตัวแปรด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า และตัวแปรด้านคุณค่าที่รับรู้ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีขอบเขตที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานี
บริการน้้ามันเชื้อเพลิงในจังหวัดพิษณุโลก
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นวัตกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
A structural equation model of innovative parcel delivery in Thailand
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ ความตั้งใจใช้บริการ
บริษัทขนส่งพัสดุในประเทศไทย โดยมีทัศนคติของผู้ใช้บริการเป็นตัวแปรส่งผ่าน งานวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่
เคยใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทย จานวน 430 คน จากการใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการรวบรวมข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองเชิงสมการโครงสร้าง และใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัย
ด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจใช้
บริการ โดยมีทัศนคติของผู้ใช้บริการเป็นตัวแปรส่งผ่าน อย่างมีมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 1) คุณภาพการบริการ 2) ทัศนคติของผู้ใช้บริการ 3) ความตั้งใจใช้บริการ
Abstract
This study aims to investigate service quality that affected behavioral intention to use
parcel delivery in Thailand with attitude as a mediator. Data were collected from 430 Thai
people who have use parcel delivery. The research was using online questionnaire. Structural
equation model (SEM) was employed to examine the relationship among variables. The results
indicated that service quality had the significantly indirect influence on behavioral intention to
use parcel delivery with attitude as a mediator variable. Furthermore, attitude also had the
significantly direct influence on behavioral intention to use parcel delivery (p<0.05).
Keywords: 1) Service Quality 2) Attitude 3) Intention to use
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บทนา (Introduction)
ปัจจุบันบริการขนส่งพัสดุเป็นบริการที่มีการแข่งขันสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่
นิยมการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ยอดการจัดส่งสินค้าพัสดุโดยรวมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
การขนส่งสินค้าเป็นธุรกิจบริการที่มีบทบาทสาคัญในการกระจายสินค้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2020
มูลค่าตลาดขนส่งพัสดุของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากการขยายตัวของตลาด E-commerce ตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ยอดจัดส่งพัสดุโดยรวมมี
แนวโน้มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก (SCB Economic Intelligence Center, 2563)
อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป โดยนิยมมาซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อจากัด
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึงการเลี่ยงการติดเชื้อโดยต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ภายใต้ประกาศ
พระราชกาหนดการบริหารราชการภายในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น
เป็นผลให้บริษัทไปรษณีย์ไทยมีปริมาณพัสดุเข้าสู่ระบบงานเพิ่มขึ้นจากงานปกติถึงวันละ 60% รวมถึง Flash
Express ที่ มี ย อดผู้ ใช้ บ ริการเติ บ โตเพิ่ ม กว่ า 20% และ Best Express มี ย อดส่ ง พั ส ดุ เพิ่ ม ขึ้น 9 แสนชิ้ น /วั น
(marketeeronline, 2020)
ธุรกิจขนส่งพัสดุมีการเติบโตต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2017 – 2019) โดยมีการขยายตัวเฉลี่ย 40%
ต่ อ ปี สอดคล้ อ งกั บ ตลาด E-commerce ของประเทศไทยที่ เ ติ บ โตเฉลี่ ย 18% ต่ อ ปี จากการประเมิ น ของ
Euromonitor (SCB Economic Intelligence Center, 2563) การเติ บ โตดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่นิยมการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ Ecommerce รายใหญ่ เช่น Lazada, Shopee และการสั่งสินค้าผ่านทาง Social Commerce อย่าง Facebook,
Line, Instagram รวมถึงในหน้าเว็บไซต์ของแต่ละร้านค้าเอง ทาให้คาดว่าการขนส่งพัสดุในปี 2020 จะมีจานวน
ไม่ต่ากว่า 4 ล้านชิ้นต่อวัน ยิ่งไปกว่านั้น การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดของร้านค้าออนไลน์ จะส่งผลให้ยอด
สั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกกว่า 1 ล้านชิ้นต่อวัน ทาให้การแข่งขันในธุรกิจขนส่งพัสดุมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรง
มากยิ่งขึ้น จากการเข้ามาแย่งชิงส่ วนแบ่งตลาดของผู้ป ระกอบการรายใหญ่ และผู้ประกอบการรายใหม่ จ าก
ต่ า งประเทศที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม การลงทุ น โดยการขยายเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ( SCB Economic
Intelligence Center, 2563)
การเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ประกอบการทั้งหมดต้องเผชิญกับการแข่งขันในด้านคุณภาพการ
บริการที่เข้มข้นขึ้น ในด้านคุณภาพการบริการผู้ประกอบการควรต้องยกระดับความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า
เนื่องจากมูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์พบว่า มูลค่าเฉลี่ยของสินค้าต่อการสั่งซื้อผ่านช่ องทาง E-commerce สูงขึ้นจาก 1,300 บาทในปี
2560 มาอยู่ที่ 1,700 บาท ในปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค โดยมูลค่าของสินค้ามีโอกาส
สูงขึ้นอีก จากกลุ่มผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อสูงยุคใหม่ (New wealth) ที่หันมาสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มมาก
ขึน้ จึงส่งผลให้การบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน การขนส่งที่ล่าช้า และการละเลยการติดตามปัญหาของผู้ใช้บริการ จะ
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการ ส่วนในด้านความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ซึ่งใน
ปัจจุบันแม้จะพัฒนาไปมากแล้วจากในอดีตที่ใช้เวลาขนส่ง 5-7 วัน เป็นการขนส่งภายในวันเดียวสาหรับพื้ นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือวันรุ่งขึ้นสาหรับการขนส่งทั่วประเทศ รวมถึงการขยายเวลาในการ
ให้บริการเป็นตลอด 365 วัน อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการควรต้องรักษาความรวดเร็วในการขนส่งและหาโอกาสใน
การลดระยะเวลาในการจัดส่งเนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่งอาจทาให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสปรับเปลี่ยนไปใช้
บริการจากคู่แข่งในการขนส่งครั้งถัดไป ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการยังจาเป็นต้องเพิ่มการลงทุนใน ด้านเครือข่าย
เพื่อให้อัตราส่วนของพื้นที่รับผิดชอบต่อพนักงานใกล้เคียงหรือต่ากว่าผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่ งทาให้การจัดส่ง
สินค้ารวดเร็วขึ้น (SCB Economic Intelligence Center, 2563)
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ในด้านการแข่งขันด้านราคา ธุรกิจขนส่งพัสดุมีแนวโน้มการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยในปี
2018 ตลาดขนส่งพัสดุในประเทศไทย ประกอบด้วยผู้เล่นรายใหญ่ 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันกว่า 80%
ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด , Kerry Express และ Lazada Express และผู้เล่นรายกลางอื่น ๆ เช่น SCG
Express, DHL E-commerce, Nim Express, และ Ninja van นอกจากนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผู้เล่นรายใหญ่
หลายรายจากต่างประเทศได้เริ่ มเข้ามาลงทุนในตลาดขนส่งพัสดุของไทย เช่น Best logistics ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
กลุ่ ม Alibaba จากจี น เป็ น หุ้ น ส่ ว น, J&T Express เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง อั น ดั บ 1 จากอิ น โดนี เ ซี ย และ CJ
logistics เป็นผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่จากเกาหลีใต้ที่ได้ร่วมทุนกับ JWD ของไทย เป็นต้น การลดราคาจึงเป็น
วิธีหลักในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการรายใหม่สะท้อนได้จากอัตราค่าบริการขนส่งพัสดุเริ่มต้นที่ปรับ
ลดลงจากราว 35 บาทในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็น 19 บาทในปัจจุบัน อีกทั้งในอนาคตอัตราค่าบริการมีโอกาส
ปรับลดลงอีก เนื่องจากวิธีการลดราคาค่ าขนส่งนอกจากจะมีส่วนช่วยทาให้ผู้ประกอบดึงดูดปริมาณการเข้ามาใช้
บริการที่มากขึ้นส่งผลให้มีปริมาณขนส่งพัสดุที่เพิ่มขึ้นและทาให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นแล้ว ปริมาณการขนส่ง
ที่มากขึ้นยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งเฉลี่ยของผู้ประกอบการ หรือการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale)
อย่างไรก็ตามการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจขนส่งพัสดุนี้จะส่งผลบวกต่อผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุเนื่องจากจะได้รับ
ประโยชน์จากอัตราค่าบริการขนส่งที่ถูกลง การบริการขนส่งที่ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น และมีผู้ประกอบการให้
เลือกใช้หลายราย (SCB Economic Intelligence Center, 2563)
จากธุ รกิจ ขนส่ ง พั ส ดุ ที่ มี การแข่ง ขัน ที่ รุน แรงอย่ า งมากในปั จ จุ บั น นี้ ผู้ ท าวิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ า ประเด็ น ใน
การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทย โดยใช้ทฤษฎี
เรื่อง คุณภาพการบริการ จึงมีความน่าสนใจในการนามาศึกษา เพราะธุรกิจขนส่งพัสดุนั้นมีความจาเป็นและมี
ความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่มีการใช้บริการที่มากขึ้น อีกทั้งยังมีความสาคัญต่อธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งพัสดุ พร้อมยังสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ธุรกิจในการขนส่งพัสดุได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุของ
ผู้ใช้บริการในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุใน
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัย ด้านทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใช้บริการขนส่งพัสดุใน
ประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัย ด้าน คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการขนส่ง
พัสดุในประเทศไทยโดยมีทัศนคติของผู้ใช้บริการเป็นตัวแปรส่งผ่าน
4. เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความตั้งใจใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทย
ทบทวนวรรณกรรม
คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้ บริการ โดยที่
คุณภาพการบริการเป็นสิ่งสาคัญที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน การเสนอคุณภาพการ
บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่ต้องกระทา โดยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หรือ
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากได้รับบริการไปแล้ว อีกทั้งคุณภาพการบริการนั้นยังเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการ
คาดหวังก่อนใช้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นในการบริการ (Parasuraman et al, 2013)
ทัศนคติของผู้ใช้บริการ คือ ตัวชี้ว่าบุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อม
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คุณภาพการบริการ
- ความสัมผัสได้
- ความไว้วางใจ
- การตอบสนอง
- ความน่าเชื่อถือ
- ความเอาใจใส่

H3

H1

ทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการ

H2

ความตั้งใจใช้บริการ
ขนส่งพัสดุ

หมายเหตุ
อิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อม
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อที่ อาจส่งผลถึงพฤติ กรรมใน
อนาคตและเป็นการประเมินสินค้าหรือสิ่งของในทางบวกหรือลบ พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจที่บุคคลแสดงออกต่อ
สิ่งต่าง ๆ ซึ่งทัศนคติที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้นสามารถกาหนดได้ว่าเรามีความต้องการที่จะบริโภคสินค้าหรือ
บริการนั้นหรือไม่ (Solomon, 2009)
ความตั้งใจใช้บริการ ความเต็มใจของบุคคลในการกระทาพฤติกรรม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการกระทา
โดยใช้ทฤษฎีตามแนวคิดพฤติกรรมตามแผน (Theory od planned behavior) ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน
ทัศนคติ กลายคล้อยตาม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จะถูกใช้ในการอธิบายความตั้งใจ
โดยตรงและโดยอ้อมของผู้คนในหลาย ๆ กรณี โดยทฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมตามแบบแผนเป็นปัจจัยพื้นฐาน ทา
ให้นักวิจัยหลายคนเห็นพ้องกันว่า ความตั้งใจใช้บริการสามารถบ่งบอกถึงความเชื่อส่วนบุคคลในการเลือกใช้สินค้า
และบริการ (Fishbein and Ajzen, 1991)
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิด ดังภาพ 1 และมีการตั้งสมมติฐาน ทั้งหมด 3
สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
สมมติฐาน
สมมติฐาน1: คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการของความตั้งใจใช้บริการ
ขนส่งพัสดุ
สมมติฐาน2: ทัศนคติของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใช้บริการขนส่งพัสดุ
สมมติฐาน3: คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจใช้บริการขนส่งพัสดุโดยมีทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการเป็นตัวแปรส่งผ่าน
วิธีดาเนินการ (Methods)
ประชากร ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทย ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี แต่ไม่
เกิน 60 ปี เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบกรณีไม่
ทราบจานวนประชากร และใช้สมมติฐานแบบข้อมูลกระจายตัวปกติ (Normal Distribution) โดยค่าความ
แปรปรวนสูงสุด คือ p = 50% หรือ 0.5 และ q = 50% หรือ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือ 0.95 และ
ยอมรับค่าความคาดเคลื่อนได้ 5% หรือ 0.05 สามารถคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ W.G.Cochran ซึง่
จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n = 385 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามสาหรับกลุ่มตัวอย่างจานวน 430
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ตัวอย่าง เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์ และเพื่อ
ให้ผลวิจัยมีความแม่นยามากขึ้นในการวิเคราะห์
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อทาการ
ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา แล้วคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์
(IOC) โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้ +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ , 1
ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ , -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยค่า
IOC ต้องที่มีค่ามากกว่า 0.60 ขึ้นไป จึงจะมีความตรงเชิงเนื้อหา โดยค่า IOC ของงานวิจัยมีค่าดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่า IOC ของงานวิจัย
คาถามข้อ
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
- ความเป็นรูปธรรม (Tangible)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
- การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
- การให้ความมั่นใจ (Assurance)
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
- ความเข้าใจ รับรู้ความต้องการ (Empathy)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ทัศนคติ
0
1
1
1
1
1
1
1
1

ค่าเฉลี่ย
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
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คาถามข้อ
4

1
0

1
2
3

1
1
1

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
2
1
ความตั้งใจใช้บริการ
1
1
1

3
1
1
1
0

ค่าเฉลี่ย
0.67
1.00
1.00
0.67

จากนั้นจึงนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มา
หาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์อัลฟาของครอนบาค โดยพบว่ามีค่าสูง
กว่า 0.7 ซึ่งหมายความว่าข้อคาถามมีความเชื่อถือได้มาก จากนั้นจึงนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เก็บ
ข้อมูลกับตัวอย่างต่อไป โดยผลของค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบาคจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน มีค่าดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาคจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ปัจจัยด้าน
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
คุณภาพการบริการ
0.966
ความเป็นรูปธรรม (Tangible)
0.904
ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
0.932
การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)
0.911
การให้ความมั่นใจ (Assurance)
0.844
ความเข้าใจ รับรู้ความต้องการ (Empathy)
0.842
ทัศนคติ
0.814
ความตั้งใจใช้บริการ
0.883
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้มีการกระจายแบบสอบ ถามผ่านทาง Social Network เนื่องด้วยช่องทางนี้เข้าถึง
กลุ่มตัวอย่างได้สะดวก ซึ่งมีระยะเวลาการเก็บรวมรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม
2563
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละเพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
และข้อมูลการใช้บริการ สาหรับการวิเคราะห์การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นของตัวแปรดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อหาข้อมูลที่มีค่าสูงมาก
หรือต่ามากผิดปกติ โดยพิจารณาจากค่าความเบ้ (skewness) และค่าความโด่ง (kurtosis) ทั้งนี้ การแจกแจงของ
ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวที่เป็นแบบปกติ ควรมีค่าความเบ้อยู่ในช่วง -2.00 ถึง 2.00 และมีค่าความโด่งอยู่ในช่วง 7.00-7.00 (Curran,West, Finch, 1996)
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2) ตรวจสอบค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Composite Reliability: CR) หากมี ค่ า สู ง จะแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
องค์ประกอบนั้น ๆ ประกอบด้วยข้อคาถามหรือตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์ภายในที่ดีต่อกัน ค่าที่ยอมรับได้ของความ
เชื่อถือได้ไม่ควรต่ากว่า 0.70 (Hair et.al, 2010)
3) ตรวจสอบค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เหมื อ นโดยพิ จ ารณาจากค่ า Average Variance Extracted
Evaluation (AVE) โดยค่าที่ยอมรับได้ไม่ควรต่ากว่า 0.50 (Fornell Larcker, 1981)
4) การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามซ้าหลังจากเก็บตัวอย่างครบสมบูรณ์ 430
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา มากกว่า 0.70 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.00 (Nunnally,
1978)
5) การวิ เคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งยื นยั น(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่ อศึก ษาตั ว แปร
สังเกตได้ว่าอยู่ภายใต้ตัวแปรแฝงเดียวกันหรือไม่ และตัวแปรสังเกตได้ตัวใดมีความสาคัญมากกว่า
การวิเคราะห์การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็น
การวิเคราะห์อิทธิพลหรือการวิเคราะห์เส้นทางหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปร
แฝงภายใน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง เพื่อทดสอบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวใน
แบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์และมีอิทธิพลทางตรงหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล(goodness
of fit indices) ได้แก่ ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Relative Chi-Square) ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า
(Root Mean Square error of Approximation: RMSEA) 0.08, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ
(Comparative Fit index: CFI) 0.85, ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (Incremental Fit index: IFI) 0.85, ค่า
ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (Normed Fit lndex: NFI) 0.80 (Browne Cudeck,1993, Hair et al.,2010,
Namhoot Laohavichien, 2018) และค่ า ความเคลื่ อ นของการประมาณค่ า ( Root of Mean square
Residual:RMR) 2.58 (Diamantopoulos Siguaw, 2000)
ผลการศึกษา (Results)
ผลการวิจัยจากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 430
ราย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 และ เพศชายจานวน 193
คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 ซึ่งส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดจานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท จานวนเท่ากันมากที่สุด จานวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.8 (ภาพที่ 2-6)
ผลการวิจัยจากข้อมูลการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุในประเทศไทย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง หมด
430 คน ส่วนใหญ่เคยใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด มากที่สุด จานวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 93.26
รองลงมาคือ บริษัท Kerry Express มีจานวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 90.70 เมื่อสอบถามถึงการใช้บริการบ่อย
ที่สุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด มากที่สุดจานวน 177 คน
คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือ บริษัท Kerry Express จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 (ภาพที่ 7 – 8)
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ภาพ 2-6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ภาพ 2 เพศ

ภาพ 3 อายุ

ภาพ 4 ระดับการศึกษา

ภาพ 5 อาชีพ
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ภาพ 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ภาพ 7-8 ข้อมูลการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุในประเทศไทย

ภาพ 7 บริษัทขนส่งพัสดุที่เคยใช้บริการ

ภาพ 8 บริษัทขนส่งพัสดุที่ใช้บริการบ่อยที่สุด
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ภาพ 9 การวิเคราะห์ของนวัตกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สมการเชิง
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM)
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ในการวิเคราะห์การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร
พบว่าตัวแปรมีค่าความเบ้ของตัวแปรมีค่าระหว่าง -1.465 ถึง -0.557 และมีค่าความโด่งระหว่าง -0.417 ถึง
2.142แสดงว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และพบว่าค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรสังเกต อยู่ระหว่าง 0.731 0.966 ซึ่ ง มากกว่ า 0.7 จึ ง เป็ น ค่ า ที่ เ หมาะสมมาก (Hair et al., 2010) และยั ง พบว่ า ค่ า AVE ของแต่ ล ะ
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.536-0.880 ซึ่งมากกว่า 0.50 จึงเป็นค่าที่เหมาะสม (Fornell Larcker, 1981) และ
เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา พบว่า ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.718 - 0.953 ซึ่งมากกว่า 0.70 จึง
กล่าวได้ว่าข้อมูลมีความเชื่อมั่น (Nunnally, 1978 )
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง พบว่า ค่าไค-สแควร์ (X2) = 926.813
ค่าองศาอิสระ (df) = 317 โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพันธ์ (X2/df) = 2.924 ค่าNFI = 0.62 ค่า RMSEA
= 0.067 ค่า RMR=0.025 CFI = 914 ค่า IFI = 0.914 และค่า TLI = 0.904 ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่าองค์ประกอบเชิงยืนยันของนวัตกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สมการ
เชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงดังภาพที่ 9
ตาราง 3 ผลการตรวจสอบสมมติฐาน

1. อิทธิพลทางตรงของคุณภาพการบริการ จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพ
การบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 (β
= 0.719, p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
2. อิทธิพลทางตรงของทัศนคติของผู้ใช้บริการ จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า
ทัศนคติของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลทางตรงต่อ ความตั้งใจใช้บริการของผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (β = 0.935, p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
3. อิทธิพลทางอ้อมของคุณภาพการบริการโดยมีทัศนคติของผู้ใช้บริการเป็นตัวแปรส่งผ่าน จาก
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ ความตั้งใจใช้บริการขนส่ง
พัสดุในประเทศไทยโดยมีทัศนคติของผู้ใช้ยริการเป็นตัวแปรส่งผ่านอย่างมีนัยสาคัญที่ระดั บ 0.05 (β = 0.836,
p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
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สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
การวิเคราะห์นวัตกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
ผู้วิจัยสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นที่ศึกษาได้ดังนี้
ประการแรก คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความตั้งใจใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยโดยมีทัศนคติของผู้ใช้บริการเป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยในปัจจัยด้าน
คุณภาพการบริการนั้นผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุให้ความสาคัญกับ ปัจจัยด้านความเข้าใจและการรับรู้ความต้องการ
เป็ น อั น ดั บแรก โดยให้ ความสาคัญ ในเรื่องพนักงานบริษั ทขนส่งพั สดุ ใส่ ใจในการแก้ปัญ หาให้ กับผู้ใช้บริการ
รองลงมาคือ พนักงานให้ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนปัจจัย
ด้านคุณภาพการบริการที่รองลงมาคือด้านการตอบสนองความต้องการ โดยให้ความสาคัญเรื่อง การติดต่อบริษัท
ขนส่งพัสดุที่ทาได้ง่ายและสะดวก รองลงมาคือเรื่อง พนักงานขนส่งพัสดุสามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรชนก เต็งวงษ์วัฒนะ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการ การตระหนักถึงราคา ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการบอกต่อที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชนภายในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมั่นใจ และการตระหนักถึงราคาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชน
ประการสอง ทัศนคติของผู้ใช้บริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทย
โดยปัจจัยด้านทัศนคตินั้นผู้ใช้บริการให้ความสาคัญกับเรื่อง บริการขนส่งพัสดุมีการให้ข้อมูลที่สะดวกต่ อการ
ตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการใช้บริการขนส่งพัสดุนั้นช่วยให้ประหยัดเวลาในการรับส่งพัสดุ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธิติพงศ์ พงษ์กุล (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การะลึกได้ในตราสินค้า ทัศนคติ และ
ความตั้งใจใช้บริการขององค์กรผ่านแทร็คเวอร์ไทซิ่ง พบว่า การระลึกได้ในตราสินค้าของบริการที่ปรากฏในมิว
สิ ค วี ดี โ อ มี ความสั ม พั น ธ์ ต่ อทั ศนคติ ต่อมิ ว สิ ควี ดีโ อ และต่ อทั ศนคติ ต่ อแทร็คเวอร์ไ ทซิ่ งของผู้ บริโ ภคอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัยยังพบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคต่อบริการขององค์กร
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 – 0.001 และ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภค กับความตั้งใจใช้บริการ
ขององค์กร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะการนาไปประยุกต์ใช้
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการขนส่งพัสดุใน
ประเทศไทย ดังนนั้น บริษัทขนส่งพัสดุควรมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
ปั จ จั ย ด้ า นความเข้า ใจและการรับ รู้ค วามต้ องการ โดยพนั กงานบริษั ท ขนส่ ง พั ส ดุ ควรใส่ ใจในการ
แก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ เช่น หากผู้ใช้บริการมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่ง ผู้ให้บริการควรให้ความสะดวกกับ
ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และ ในเรื่องของพนักงานให้ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ
แต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานควรให้ความสาคัญกับผู้มาใช้บริการทุกคนโดยมีการดูแลอย่างทั่วถึง
ปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการ เรื่องการติดต่อบริษัทขนส่งพัสดุที่ทาได้ง่ายและสะดวก ควรมี
การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งที่บริษัทขนส่งพัสดุหรือเพิ่มทางช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้มาใช้
บริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาหากเกิดปัญหาหรือมีข้อซักทราบเพิ่มเติม
ปั จ จั ย ด้ า นความน่ าเชื่อถือ พนั กงานงานสามารถแก้ไ ขปัญ หาให้ กับ ผู้ม าใช้ บริการได้ต รงตามความ
ต้องการของผู้มาใช้บริการ เช่น ให้มีก ารอบรมพนักงานในด้านของการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้มาใช้บริการ และ
เรื่องของข้อมูลส่วนตัวของผู้มาใช้บริการควรมีความปลอดภัยจากบริษัทขนส่งพัสดุเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
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ปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจ บริษัทขนส่งพัสดุควรมีการรับประกันสินค้าให้กับผู้มาใช้บริการ เพื่ อความ
มั่นใจว่าสินค้าของผู้ใช้บริการจะได้รับการรับรองว่าหากเกิดความเสียหายระหว่างขนส่งจะมีการรับผิด ชอบ
ผู้ใช้บริการ
ปั จ จั ย ด้ านความเป็นรูปธรรม บริษั ท ขนส่ง พัสดุ ควรให้ ความส าคัญ กับความสะอาด เรีย บร้อย เป็น
ระเบียบของบริษัทเพื่อให้ผู้มาใช้บริการอยากที่จะมาใช้บริการที่บริษัทของท่าน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
โดยในครั้งหน้าผู้ทาวิจัยอาจจะเพิ่มบริษัทขนส่งพัสดุที่มีเกิดขึ้นมาในอนาคตเพื่อเปรียบเทียบกันของแต่
ละบริษัทโดยตรงเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพื่อเพิ่มการพัฒนาด้านการบริการ อีกทั้งในการศึกษา
ครั้งต่อไปจะมีการเพิ่มเครื่องมือในการทาแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึกไปยังผู้ใช้บริการโดยตรง
เพื่อให้ทราถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ และในการศึกษานี้ตัวแปร คุณภาพการบริการ ดังนั้นหากมี
การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป อาจจะมีการเพิ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ความพึงพอใจ
ความเชื่อมั่นในตราสินค้า หรือ ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งจะทาให้ได้ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ที่หลากหลาย
ต่อการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์มากยิ่งขึ้นในครั้งหน้า
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แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและศึกษาเแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
ของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการร้านอะไหล่และอู่ซ่อม
รถจักรยานยนต์ในเขตอาเภอเมือง อาเภอวังทอง และอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปและ
ประกอบกิจการอย่างน้อย 10 ปี จานวน 10 คน ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้แผนผังก้างปลา และกาหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้วิธีตามวงจรเดม
มิ่ง ซึ่งจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการจัดการและแนวทางแก้ไขพบว่า ปัญหาหลักในการจัดการสินค้าคงคลัง
คือ ระบบการจัดการสินค้าคงคลังไม่มีประสิทธิภาพ และพบปัญหาย่อยที่เหมือนกัน ได้แก่ ด้านการจัดการสินค้า
คงคลัง ด้านสินค้า และด้านพื้นที่จัดเก็บและมีแนวทางการพัฒนาตามหลักวงจรเดมมิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ค าส าคั ญ : 1) พั ฒ นาระบบ 2) การจั ด การ 3) สิ น ค้ า คงคลั ง 4) ร้ า นอะไหล่ ร ถจั ก รยานยนต์ 5) อู่ ซ่ อ มรถ
จักรยานยนต์
Abstract
This research aims to study problems of inventory management system and study
guidelines for development on inventory management systems of motorcycle parts shop and
garage in Phitsanulok. The samplings are groups of 10 entrepreneurs conducting motorcycle
parts shops and garages located in Mueang Phitsanulok District, Wang Thong District and
Bangrakam District in Phitsanulok. These 10 entrepreneurs must be 30 years old or more and
they must have operated their business for at least 10 years. Moreover, In-depth Interview with
Structured Interview was used for the method of data collection. The data was analyzed by
using Fish Bone Diagram. The guidelines for development are set up by using Deming Cycle. In
addition, according to the Interview concerning management problems and solutions, it was
found that the ineffective inventory management system is the main problem. Also, problems
in inventory management, products, storage management are considered to be sub problems
which are solved by following Deming Cycle to be guidelines for development.
Keywords: 1) Systems development 2) Management 3) Inventory 4)Motorcycle parts shop
5) Motorcycle garage.
1*

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
E-mail : supavichw62@nu.acth
2
อาจารย์ประจาภาควิชาการบัญชี

365

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

บทนา (Introduction)
สิ น ค้า คงคลั ง หรือสิ น ค้า คงเหลื อ (Inventory) เป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ นส าหรับ ธุรกิจ เพราะจั ด เป็ น สิ นทรัพย์
หมุนเวียนรายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่น การมีสินค้า
คงคลังมากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย
ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังทาให้สูญเสียโอกาสในการนาเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าธุรกิจมีสินค้าคงคลังน้อยเกินไป ก็อาจประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่
เพียงพอ (Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า เป็นการเปิดโอกาสให้แก่คู่แข่งขัน และก็อาจ
ต้องสูญเสียลูกค้าไปในที่สุด นอกจากนี้ถ้าสิ่งที่ขาดแคลนนั้นเป็นวัตถุดิบที่สาคัญ การดาเนินงานทั้งการผลิตและ
การขายก็ อ าจต้ อ งหยุ ด ชะงั ก ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องธุ ร กิ จ ในอนาคตได้ ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข อง
ผู้ประกอบการในการจัดการสินค้าคงคลังของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพราะการ
ลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงินจานวนมาก และอาจส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้ (สุทธิพงษ์ บุญทวี,
2559)
จากการสารวจข้อมูลประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าของผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2562) พบว่า ปัญหาการจัดส่งสินค้าไม่ตรงเวลาเป็นปัญหาสาคัญที่ ผู้ประกอบการประสบมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 84.4 โดยปัญหาการจัดส่งสินค้าไม่ตรงเวลานั้น มีสาเหตุได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ จากการ
เปลี่ยนแผนการผลิต การขาดทรัพยากรการผลิต แต่สาเหตุหนึ่งที่สาคัญคือการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งธุรกิจต่าง ๆ จาเป็นต้องพึ่งพาคลังสินค้าเพื่อเก็บสารองสินค้าสาเร็จรูปหรือวัตถุดิบ ป้องกันการ
เปลี่ยนแปลง ของอุปสงค์และอุปทานในช่วงเวลาสั้ นๆ และเป็นหลักประกันว่ามีสินค้าเพียงพอสาหรับการรองรับ
การผลิตหรือการจาหน่ายผ่านระบบคลังสินค้า หากข้อมูลในคลังวัตถุดิบไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ ถูกต้องอาจส่ง
กระทบต่อการวางแผนและการควบคุมกระบวนการในคลังสินค้า อาทิเช่น ฝ่ายจัดซื้อจะไม่ทราบยอดคงเหลือของ
สินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าอย่างแท้จริง ส่งผลให้ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบผิดพลาด ต้องเลื่อนการผลิตออกไปช้ากว่า
กาหนด หรือหากปริมาณข้อมูลสินค้าพร้อมขายที่ผิดพลาด เช่น ฝ่ายขายเห็นว่ามีปริมาณสินค้าอยู่ในระบบ จึงนัด
เวลาจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า แต่เมื่อถึงเวลาจัดส่งพบว่าสินค้าที่ มีอยู่จริงมีจานวนไม่ตรงกับที่มีอยู่ในระบบ จึงไม่
สามารถส่งสินค้าครบได้ตามที่นัดหมายลูกค้า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูลใน
คลังสินค้าที่มักเกิดขึ้นในการทางาน (นฤมล วงศ์รักษ์, 2561)
ในทุกๆ ปี ค่ายรถจักรยานยนต์ได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อู่ซ่อมและ
จาหน่ายอะไหล่รถจักยานยนต์ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าประเภทอะไหล่ของรถจักรยานยนต์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาไว้เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า เพิ่ ม มากขึ้ น หากผู้ ป ระกอบการไม่ มี ก ารบริ หารจั ด การคลั ง สิ น ค้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ผู้ประกอบ-การมีต้นทุนสูงในการบริหารด้านอะไหล่ซ่อมบารุง และต้องเสียเวลาในการ
รออะไหล่มาใช้ซ่อมบารุง ในกรณีอะไหล่ในอู่ซ่อมไม่มีหรือขาดสต๊อค และหากจาเป็นต้องสั่งอะไหล่อย่างเร่งด่วน
เพื่อมาซ่อมบารุงรถจักยานยนต์ ก็ จะทาให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าสั่งซื้ออะไหล่ในราคาที่สูงกว่าปกติ และ
อะไหล่บางประเภทมีราคาแพงมาก หากไม่มีการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือสั่งซื้อในปริมาณที่มากจะส่งผลให้ร้านมีต้นทุน
ที่สูงในการซ่อมบารุง และทาให้เสียเปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนอะไหล่รถจักรยานยนต์ รวมถึ งเสียโอกาสใน
การรักษาลูกค้าไว้ (กัลยา ก้องจิราภาส, 2558)
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจศึกษาสาเหตุของปัญหาและหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้การจัดการ
สินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้าน
อะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง อันจะส่งผลดี
ต่อการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก
เพื่ อศึกษาแนวทางการพั ฒ นาระบบการจั ด การสิ น ค้า คงคลั ง ของร้า นอะไหล่ และอู่ ซ่ อ มรถจั กรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก
คาถามของการวิจัย
ปัญหาที่พบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
อะไรบ้าง
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจัง หวัด
พิษณุโลกเป็นอย่างไร
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
ในการวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นาระบบการจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง ของร้ า นอะไหล่ แ ละอู่ ซ่ อ ม
รถจั กรยานยนต์ ในจั ง หวั ด พิ ษณุ โ ลก ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึกษา และรวบรวมเอกสารงานวิ จั ย แนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย โดยเสนอตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้
แนวคิด และทฤษฎีสิ น ค้ า คงคลั ง หมายถึง วั ต ถุดิ บ สิ น ค้า ที่ อยู่ ในระหว่ า งการผลิ ต สิ น ค้า ส าเร็จ รูป
ตลอดจนวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่บริษัทได้จัดซื้อหรือผลิตเก็บไว้ เพื่อใช้ในการขาย ซึ่งอาจเก็บไว้ในคลังสินค้า
หรืออาจจะอยู่ในระหว่างขนส่งเมื่อได้ผลิตเสร็จแล้ว จากความหมายของสินค้าคงคลังดังกล่าวสามารถแบ่งสินค้า
คงคลังออกได้เป็น 4 ประเภท คือ (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2557)
1. วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่สั่งซื้อ เป็นวัสดุขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการทาชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป สาหรับ
ชิ้นส่วนที่สั่งซื้อก็เหมือน วัตถุดิบ จะต่างกันตรงที่บริษัทภายนอกเป็นผู้ดาเนินการผลิตชิ้นส่วนนั้นทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน
2. สินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิต หลังจากที่กระบวนการผลิตเริ่มต้น โดยการนาวัตถุดิบและ
ชิ้นส่วนประกอบที่สั่งซื้อจากภายนอกเข้าสู่กระบวนการผลิต จะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง (ช่วงเวลานาของการผลิต )
ก่อนที่กระบวนการผลิตจะเสร็จสิ้น ช่วงเวลาระหว่างนั้นสินค้าคงคลังอยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อรอคอย
การผลิตขั้นต่อไปให้เป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
3. สินค้าสาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปอาจจะเก็บอยู่ในโรงงานหรือในคลังสินค้าก่อนที่ส่งให้กับลูกค้า
สินค้าคงคลังประเภทนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนเพื่อบริการและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
4. สินค้าคงคลังที่เป็นเครื่องมือและชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมบารุงและการซ่อมแซม สินค้าคงคลังเหล่านี้ ได้แก่
เครื่องมือและอุปกรณ์ยึดชิ้นงานที่ใช้กับเครื่องจักรในโรงงาน และชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมแซมที่จาเป็นต่ อการปรับ
เครื่องจักร เมื่อเครื่องจักรเกิดเสียหายขึ้นมา รวมทั้งชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่เครื่องไฟฟ้าก็รวมอยู่ในสินค้าคงคลัง
ประเภทนี้ด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อให้การ
ดาเนินการของกิจการดาเนินไปอย่างราบรื่น ผ่านการวางแผนกาหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม (ธนิต โส
รัตน์, 2562) โดย การวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป มี 3 ระบบ ดังนี้ (อุษณีย์ วงค์
กองแก้ว, 2554)
1. ระบบจุดสั่งซื้อ (Order Point System) จะสั่งสินค้าคงคลังเข้ามาแทนที่เมื่อรายการสินค้าคงคลังลดลง
มาถึงจุดที่กาหนดหรือเมื่อถึงรอบเวลาที่กาหนด ซึ่งจุดดังกล่าวเรียกว่า จุดสั่งซื้อในระบบนี้จะมีการตัดสินใจที่เป็น
พื้นฐานสาคัญ 2 ประการคือ การตัดสินใจว่าจะสั่งซื้อเมื่อไรและจะต้องสั่งซื้อเป็นปริมาณเท่า ไร ซึ่งการตัดสินใจ
ประการหลังนี้ มีเทคนิคที่เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจที่สาคัญมากคือ การพิจารณาหาปริมาณของการสั่งซื้อ
ที่ประหยัด (Economic Order Quantity)
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2. ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุหรือระบบผลัก (Material Requirement Planning) เป็นการ
วางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากผลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดย
แนวคิดของระบบจะพยายามจัดหาวัสดุให้เพียงพอกับช่วงเวลาต่างๆ เท่าที่จาเป็น โดยต้องมีการประสานงานใน
ด้านของแผนเป็นอย่างดี
3. ระบบทันเวลาหรือระบบดึง (Just in Time) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยพัฒนามา
พร้อมกับการสร้างปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับการทางานและการผลิตขึ้นใหม่ ประกอบกับการทางานเป็นทีม ซึ่ง
มุ่งเน้นขจัดความสูญเสียให้หมดไปหรือเข้าใกล้ศูนย์ และเมื่อทา ได้สาเร็จก็จะทาให้ระดับของที่เก็บไว้ในคลังที่คิด
ว่ามีความจาเป็นที่ต้องให้มีอยู่ตลอดเวลา มีค่าเข้า ใกล้ศูนย์ได้
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายหลักเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
1. ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Holding or Carrying Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นเนื่องจาก
การเก็บรักษาสินค้าคงคลังเชิงกายภาพ เป็นการรักษาสภาพให้สินค้าคงคลังนั้น อยู่ ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะผันแปร
โดยตรงตามปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือไว้และระยะเวลาที่เก็บ เช่น ค่า ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินที่จมลงไปกับ
สินค้าคงคลัง ค่าประกัน ค่าภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายจากการล้าสมัย ค่าความเสียหายจากการถูกขโมย
สินค้า ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ชารุด เป็นต้น
2. ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ สั่งซื้อและการรับ
สินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปรตามจานวนครั้งของการ สั่งซื้อแต่ไม่แปรตามปริมาณสินค้า
คงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการ สั่งซื้อก็ยังคงที่แต่ถ้ายิ่งสั่งซื้อบ่อยครั้งค่าใช้จ่าย
ในการสั่งซื้อก็จะยิ่งสูงขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการ กาหนดปริมาณการสั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารการ
สั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับ สินค้าและเอกสาร ค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บเข้าโกดัง ค่าจ้างพนักงานจัดซื้อ ค่า
โทรศัพท์ ค่าขนส่ง สินค้า ค่าธรรมเนียมการนาของออกจากศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน ถ้าในกรณีที่
บริษัทผลิต สินค้าเอง ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะหมายถึงค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครื่องจักร
3. ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (Shortage Cost or Stock Out Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการสูญเสียโอกาสในการขายเมื่อมีความต้องการของลูกค้าเกิดขึ้นแต่ไม่มีผลิตภัณฑ์ขั้นสาเร็จในคลัง คือ
สินค้าไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการขาย อาจทาให้ลูกค้ายกเลิกคาสั่งซื้อ ทาให้ขาดรายได้ ที่ควรได้ กิจการเสีย
ชื่อเสียง ต้นทุนขาดแคลน หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตสินค้าที่ต้องหยุดชะงักลง ต้นทุนใน ส่วนนี้
มักจะประเมินเป็นตัวเลขได้ยากและขึ้นอยู่กับความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ประเมิน ค่าใช้จ่ายใน ส่วนนี้จะแปรผกผัน
กับปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือไว้ คือถ้าถือสินค้าไว้มากจะไม่เกิดการขาดแคลน แต่ถ้าถือไว้น้อยก็อาจเกิดโอกาสที่
จะเกิดการขาดแคลนได้มากกว่า การมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ขึ้นอยู่ กับปริมาณและระยะเวลาในช่วงที่ขาดแคลน
ค่าใช้จ่ายในการขาดแคลน เช่น ค่าปรับเนื่องจากส่ง สินค้าให้ลูกค้าล่าช้า ค่าเสียโอกาสในการขาย ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการเสียค่าความนิยม (วิมลิน เหล่าศิริถาวร, 2552)
การจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ คือ
1. ระดับการบริการลูกค้าสูงสุด (Maximize Customer Service) หมายถึง ความสามารถมีสินค้าคงคลัง
บริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ ในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และทันต่อความต้องการของลูกค้า
เสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2. ลดต้นทุนในพัสดุคงคลังต่าสุด (Minimum Inventory Investment) หมายถึง การ ลงทุนในพัสดุคง
คลังเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริการ จึงต้องพยายามให้มีความสมดุลกับระดับการบริการลูกค้า โดยจะต้อง
มั่นใจว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจะมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือครองพัสดุคงคลังเหล่านั้น และสามารถลด
ระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่าที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อทาให้ต้นทุนการผลิตต่าลงด้วย
แนวคิดและทฤษฎีแผนผังก้างปลา เป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับ
สาเหตุทั้งหมด ที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้นๆ (Possible Cause) ซึ่งอาจคุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผล
ในชื่อของ "แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิ มีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง
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หรือหลายๆ คนอาจรู้จัก ในชื่อของแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.
1943 โดย ศ.คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังก้างปลา คือ
1. เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา
2. เมื่อต้องการทาการศึกษา ทาความเข้าใจ หรือทาความรู้จัก กับกระบวนการอื่น ๆ เพราะว่าโดยส่วน
ใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเท่านั้น แต่เมื่อมีการทาผัง ก้างปลาแล้ว จะทาให้เราสามารถรู้
กระบวนการของแผนกอื่นได้ง่ายขึ้น
3. เมื่อต้องการให้เป็นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุกๆ คน ให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซึ่ง
แสดงไว้ที่หัวปลา
แผนผังก้างปลา เป็นการสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล ซึ่งมีลักษณะคล้ายก้างปลาที่มีผลลัพธ์หรือปัญหา
เป็นหัวและสาเหตุของปัญหาเป็นก้างปลาแยกย่อยเป็นองค์ประกอบของภาพรวม สามารถนามาบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม มีความถูกต้องและตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
แนวคิดเกี่ยวกับวงจรเดมมิ่ง คือ แนวคิดการพัฒนาการทางานเพื่อควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง พัฒนามาจากแนวคิดของ วอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) นักสถิติในงานอุตสาหกรรม
ต่อมาแนวคิดนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) นักจัดการบริหารคุณภาพ
ได้นาเสนอและเผยแพร่ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการปรับปรุงกระบวนการทางานของพนักงานภายในโรงงานให้ดี
ขึ้น ซึ่งจะใช้ในการค้นหาปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการทางานโดยพนักงาน จนเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า วงจรเด็มมิ่ง
หรือ วงจร PDCA
แนวคิดวงจร PDCA เป็นแนวคิดที่ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถนาไปใช้ได้ในเกือบจะทุกกิจกรรม จึงทาให้เป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก PDCA เป็นอักษรนาของภาษาอังกฤษ 4 คา ได้แก่ (ทรายคา เอมอร, 2553)
1. การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการทางานที่ได้ผลงาน การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาสิ่งใหม่ การแก้ปัญหาที่เกิด ขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีส่วนที่สาคัญ เช่น การกาหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การจัดอันดับความสาคัญของเป้าหมาย กาหนดการดาเนิ นงาน กาหนดระยะเวลาการ
ดาเนินงาน กาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินการ และกาหนดงบประมาณที่จะใช้ การวางแผนที่ดีควรต้องเกิดจาก
การศึกษาที่ดี มีการวางแผนไว้รัดกุมรอบคอบปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของงานและเหตุการณ์ แผนที่ได้
ต้องช่วยในการคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นและสามารถช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ปฏิบั ติ ต ามแผน (Do) คือ การด าเนิ น การเพื่ อให้ ไ ด้ ต ามแผนที่ มี การกาหนดไว้ อาจมี การกาหนด
โครงสร้างคณะทางานรองรับการดาเนินการเช่น คณะกรรมการ ฯลฯ กาหนดวิธีในการดาเนินงาน ขั้นตอน ผู้ดูแล
รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบและทาการประเมินผล
3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) คือ ขั้นตอนที่เริ่มเมื่อมีการดาเนินโครงการตามข้อ 2 ควร
จะต้องทาการประเมินผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อาจประเมินในส่วน การ
ประเมินผลงานการดาเนินการ การประเมินผลการดาเนินตามขั้นตอน และการประเมินผลงานตามเป้าหมายของ
แผนงานที่ได้มีการกาหนดไว้ ในการประเมินนี้เราอาจสามารถทาได้เองโดยใช้คณะกรรมการที่รับผิดชอบใน
แผนการด าเนิ น งานภายในเป็ นการประเมิ น ตนเอง แต่ การใช้ คนภายในอาจท าให้ ขาดความน่ า เชื่ อถือหรือ
ประเมินผลได้ไม่เต็มที่ จะดีหากมีการตั้งคณะประเมินจากภายนอกมาช่วย เพราะน่าจะได้ผลการประเมินที่ดีกว่า
ทีมงานภายใน เพราะอาจมีปัญหาช่วยกันประเมินผลให้ดีเกินจริง
4. ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) คือ การนาผลประเมินที่ได้มาทาการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาแผน ใน
การปรับปรุงต่อไป ในส่วนนี้ควรจะเสนอแนะปัญหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาระบบที่มีอยู่
แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด
การพัฒนาระบบ PDCA เป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบงานที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยควรจะมีการ
ดาเนินการต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
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ข้ อมูล เกี่ ยวกั บ ธุ รกิ จจ าหน่ายอะไหล่ รถจั กร-ยานยนต์ การเพิ่ ม ขึ้นของจ านวนรถจั กรยานยนต์ ใหม่
นอกจากจะส่ ง ผลดี ต่ อ อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว น จั กรยานยนต์ ในการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นเพี่ อป้ อนให้ โ รงงานประกอบ
รถจักรยานยนต์โดยตรงแล้วยังเป็นตัว สะท้อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนจักรยานยนต์รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์
ตกแต่งรถจักรยานยนต์ในส่วนของตลาดชิ้นส่วนทดแทนหรืออะไหล่ทดแทนเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ตามปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์ภายในประเทศซึ่ง จะล่งผลดีต่อยอดขายของร้านจาหน่ายอะไหล่และ
อุปกรณ์ ตกแต่งรถจักรยานยนต์อีกด้วย เครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ทดแทนในประเทศ
จาแนกกลุ่มธุรกิจ เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ (สถาบันยานยนต์ , 2550) ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้นาเข้า, กลุ่มผู้ค้าชิ้นส่วน
และอะไหล่, และกลุ่มผู้ให้บริการซ่อมและบารุงรักษา
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนยานยนต์ของไทย ประกอบด้วยส่วนที่ ผลิตในประเทศ
และส่วนที่นาเข้า และจาหน่ายออกสู่ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยประเภทชิ้นส่วน และอะไหล่
ทดแทน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์, 2556)
1. อะไหล่แท้ ได้แก่ ชิ้นส่วนและอะไหล่ที่มีตราสินค้าของยานยนต์มีคุณภาพและราคาสูง มีการรับประกัน
คุณภาพสินค้า
2. อะไหล่เทียม ได้แก่ ชิ้นส่วนและอะไหล่ที่ผลิตโดยผู้ผลิตชิ้นส่วนทั่วไปที่มีตราสินค้ารอง มีราคาต่ากว่า
อะไหล่แท้ มีคุณภาพ ดีระดับหนึ่ง
3. อะไหล่ปลอม ได้แก่ ชิ้นส่วนและอะไหล่ ที่ผู้ผลิตใช้ตราสินค้าของยานยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตมักมี
ราคาถูกแต่มีคุณภาพต่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นฤมล วงศ์รักษ์ (2561) ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาของการบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท เฟ้ลป์ส
ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาในการบริหาร
สินค้าคงคลัง และนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดการระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง บริษัท
เฟ้ลป์ส ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาในการควบคุมระดับสินค้า
คงคลัง และสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปจัดการระดับสินค้าคงคลังของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เก็บข้อมูลโดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากพนักงานระดับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน จานวน 9 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เครื่องมือในการหาสาเหตุและปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา (Ishikawa
diagram) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไข ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่แสดงความเห็น
ว่าปัญหาการบริหารสินค้าคงคลัง ของบริษัท เฟ้ลป์ส ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด เกิดจากความ
ผิดพลาดจากตัวพนักงาน พนักงานขาดความรู้ ทักษะ ความชานาญ ความล่าช้าของการบันทึกข้อมูล ปัญหาจาก
การสื่อสาร ความผิดพลาดจากการวางแผน ไม่มีระบบการควบคุมภายใน ไม่มีการกาหนดขั้นตอนการทางาน
สาหรับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ผู้นาหรือตัวแทนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนวทางไว้หลายแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการบริหารสินค้าคงคลังขององค์กร ซึ่งข้อมูลที่ได้ดังกล่าวนี้ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการ ระดับการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
กมลชนก เขียงแก้ว (2561) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท เอส แอนด์ วี
คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเน็ทเวิร์ค จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการสินค้าคงคลัง ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการจัดการสินค้าคงคลังในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการควบคุมสินค้าคงคลัง ด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคง
คลัง อยู่ ในระดับมาก ด้านการรับสินค้า ด้านการส่งมอบและแจกจ่ายสินค้า มีผลต่อความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง
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พลทอง อุดมทรัพย์รัตนะ (2559) ศึกษาการบริหารสินค้าคงคลังประเภทอะไหล่ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์พกพา กรณีศึกษาศูนย์บริการเอเซอร์ สานักงานใหญ่พระราม 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
หาแนวทางการบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมและการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการอะไหล่ในคลังสินค้ากับ
ศูนย์บริการเอเซอร์สานักงานใหญ่ พระราม 3 จากการพยากรณ์ใช้วิธีของค่า เฉลี่ ยเคลื่ อนที่เลื อกใช้ ค่า เฉลี่ ย
ย้อนหลังที่ 6 เดือน กาหนดแนวทางการบริหารสินค้าคงคลังใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
หาปริมาณในการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสม จากการวิจัยพบว่าปริมาณการสั่งซื้ออะไหล่มีความเหมาะสม
ต่อการใช้งานมากขึ้น จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาพบว่ายังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุง
งานวิจัยได้กาหนดแนวทางปรับปรุงการทางาน 5 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 การปรับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
ต่อการใช้งานมากที่สุด ทาให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นในการแยกพื้นที่ การจั ดเก็บ ระหว่างอะไหล่ดี และอะไหล่ เสี ย
แนวทางที่ 2 การวางแผนนาเครื่องมาแตกอะไหล่เพื่อทาอะไหล่ สารอง ท าให้ ลู กค้าได้ รับเครื่องซ่ อมเร็วขึ้น
แนวทางที่ 3 การจัดเก็บตามประเภทสินค้า ทาให้การหาอะไหล่และตรวจนับของคงคลังง่ายขึ้น ใช้เวลาเร็วขึ้น
แนวทางที่ 4 การระบุรหัสอะไหล่หน้าชั้นวางอะไหล่และจัดเก็บตามเลขสินค้า ทาให้การหาอะไหล่และการเก็บ
อะไหล่ง่ายขึ้นใช้เวลาเร็วขึ้น แนวทางที่ 5 การกาหนดตารางเวลาในการเบิกและรับอะไหล่ ทาให้ช่างมารับอะไหล่
ตามช่วงเวลาไม่เสียเวลารอคอย
วิธีดาเนินการ (Methods)
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ คือ ผู้ประกอบ-การร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ทั้ง 9 อาเภอใน
จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บ ข้อมู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แก่ อาเภอที่ มี ร้า นอะไหล่ รถจั ก รยานยนต์ จ านวน 5 ร้า นขึ้น ไป
ซึ่งมีทั้งสิ้นจานวน 3 อาเภอ ซึ่งได้แก่ อาเภอเมือง, วังทอง, และบางระกา ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 10 คน โดย
แบ่ ง ตามสั ด ส่ ว นของจ านวนร้า นอะไหล่ รถจั กยานยนต์ ซึ่ ง มี ใช้ การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In Depth Interview)
ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนอาเภอและกลุ่มตัวอย่าง
อาเภอ
ร้านอะไหล่
อู่ซ่อม
รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์
เมือง
3
3
วังทอง
1
1
บางระกา
1
1
รวม
5
5
เกณฑ์การคัดเข้า
1. ผู้ประกอบการมีอายุ 30 ปีขึ้นไปและประกอบกิจการมาอย่างน้อย 10 ปี
2. เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจน
3. เป็นผู้ยินดีให้ข้อมูลในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In Depth Interview) โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แบบมี โ ครงสร้า ง (Structured
Interview) ซึ่งมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคง
คลั ง และได้ น าประเด็ น แนวทางการพั ฒ นาระบบการจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง ของร้ า นอะไหล่ แ ละอู่ ซ่ อ ม
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รถจักรยานยนต์ ในจังหวัดพิษณุโลก มาตั้งประเด็นข้อคาถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งครอบคลุมรายละเอียด
ดังนี้
1. ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ในจังหวัดพิษณุโลก
2. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ในจังหวัด
พิษณุโลก
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างแบบสัมภาษณ์จะถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ
สินค้าคงคลัง โดยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จะมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
2. ร่างประเด็นคาถามในแบบสัมภาษณ์ แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของข้อคาถาม จากนั้นนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นาแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจั กรยานยนต์ ใน
จังหวัดพิษณุโลก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และขอคาแนะนาเพิ่มเติม
4. ปรับปรุงแก้ไข พิมพ์แบบสัมภาษณ์จริง แล้วนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการร้านอะไหล่และอู่ซ่ อม
รถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก ในการเข้าสัมภาษณ์ โดยกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อขอสัมภาษณ์ด้วย
ตัวเอง
2. ผู้วิจัยมอบเอกสารขอคายินยอม และเซ็นรับรองก่อนการสัมภาษณ์
3. ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการจดบันทึกคาให้สัมภาษณ์และการบันทึกเสียง
4. รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด แล้วนามาถอดบันทึกเสียงสัมภาษณ์ จับประเด็นตีความ แล้ว
นามาสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนามาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลว่าครบทุกประเด็นตามวัตถุประสงค์การศึกษาหรือไม่ แล้ว
จึงนาไปตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ซึ่งเป็นการตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวม
จากวิธีการที่ต่างกันจะนาไปสู่ข้อค้นพบที่อยู่ในแนวเดียวกันหรือไม่ หลังจากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนา
ข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง โดยการใช้แผนผังก้างปลา (Fish Bone
Diagram) พร้ อ มทั้ ง ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบการจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง ของร้ า นอะไหล่ แ ละอู่ ซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์ ในจังหวัดพิษณุโลก โดยการใช้วิธีตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) จากนั้นนาข้อมูลมาเสนอ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้
ผลการศึกษา (Results)
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก
พบว่า ผู้ประกอบการร้านอะไหล่มีอายุระหว่าง 38-70 ปี ส่วนผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์มีอายุระหว่าง
34-72 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีองค์ความรู้ และความสามารถที่ได้สั่งสมมาพอสมควรจากการได้ศึกษาหรือทางานทั้ง
การเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือแม้แต่การได้ดาเนินธุรกิจของตนเอง และโดยส่วนใหญ่จะมีการทาธุรกิจสืบทอดมา
จากรุ่นพ่อแม่ โดยมีระยะเวลาในการดาเนินกิจการ 10 ปีขึ้นไป ในลักษณะรูปแบบเจ้าของคนเดียวไม่ได้ จ ด
ทะเบียนเป็นบริษัท ผู้ประกอบการร้านอะไหล่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ส่วนใหญ่จะมีพนักงาน 2-6
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คน ทาหน้าที่ขายสินค้า ตรวจสอบสินค้า สั่งสินค้า ทาความสะอาด และช่างซ่อม ส่ วนผู้ประกอบการอู่ซ่อม
รถจักรยานยนต์จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-ปวส. มีพนักงานภายในร้านเพียง 1 คน ทาหน้าที่ซ่อม
และดูแลทาความสะอาด เนื่องจากตัวเจ้าของกิจการเองก็ทาหน้าที่ซ่อมเช่นเดียวกัน
ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์
1. ภาพรวมปัญหาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์
เมื่อสินค้าใกล้หมดส่วนใหญ่เจ้าของจะใช้ประสบการณ์และดุลยพินิจของตัวเองทาการสั่งซื้อมาจาหน่าย
ใหม่ เจ้าของกิจการเป็นหลักเพียงคนเดียวในการตัดสินใจดาเนินการทุกส่วน โดยพนักงานจะเป็นเพียงผู้ช่วย
เท่านั้น โดยมีหน้าที่ทางานตามคาสั่งจากเจ้าของกิจการ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ A2 กล่าวว่า…
“...ทางร้านไม่มีการทาสต๊อกสินค้าสินค้าตัวไหนขายได้เร็วเอาไว้ใกล้มือ สินค้าตัวไหนขายได้ช้าก็อยู่ไกล
ออกไป เจ้าของเท่านั้นที่รู้ราคาทุน…”
2. ปัญหาการสั่งซื้อสินค้าของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์
การสั่งซื้อสินค้าของร้านอะไหล่รถจักรยาน-ยนต์ส่วนใหญ่จะมีอยู่ 2 กรณี คือ 1) สินค้าสารองเข้าร้าน กับ
2) สินค้าสั่งจองจอง ซึ่งในกลุ่มสินค้าสั่งจองนั้น บางครั้งจะเกิดปัญหาการสั่งสินค้าผิดชนิด หรือ ผิดสี จากการ
สื่อสาร และความเข้าใจผิดของทั้งร้านอะไหล่ และลูกค้า ซึ่งในบางครั้งทางร้านค้าก็ต้องแบกรับสินค้าชิน้ นัน้ ไว้กบั
ทางร้าน ทาให้มีสนิ ค้าค้างในคลังมากขึ้น ส่วนในกรณีสินค้าสารองเข้าร้านนั้น การสั่งในแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเกิด
จากการประสบการณ์ การคาดคะเนปริมาณการขายในอนาคต จึงทาให้ปริมาณสินค้าบางอย่างมีมากไป สินค้า
บางอย่างมีน้อยไป หรือสินค้าบางอย่างไม่มีการเคลื่อนไหว ในการสั่งซื้อสินค้าของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์จะ
ใช้การสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่เพราะสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการสั่งซื้อ แต่มีบางครัง้ เกิดข้อผิดพลาด
ในการสั่ง เช่น ผิดรุ่น ผิดสี ผิดแบบ เป็นต้น ซึ่งปัญหานี้มักเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้สั่ง ลูกค้า และ
บริษัทจัดจาหน่าย ซึง่ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ A1 กล่าวว่า...
“...ปกติแล้วเนี่ย จะโทรสั่ง และ line แต่บางครั้งสั่งไปเขาก็ไม่อ่าน บางครั้งบริษัทที่สั่งไม่มีของ แต่ไม่แจ้ง
ให้ทางร้านรู้ ทาให้ไม่มีสินค้ามาขาย บางครั้งก็ส่งสินค้าไม่ครบ หรือซ้ากันบ้าง…”
3. ปัญหาการบันทึกข้อมูลและตรวจนับสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์
สาหรับการบันทึกข้อมูลนั้นร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจดลงสมุดโดยเจ้าของร้าน
เช่น รายการสินค้าต่างๆ ที่ใกล้จะหมด เพื่อทาการเตรียมสั่งสินค้า โดยส่วนมากไม่มีการตรวจนับสินค้า แต่อาศัย
จากที่ พ นั กงานมาบอกหรืออาศัย ดู จ ากหน้ า งานว่ า เหลื อสิ น ค้า น้ อยชิ้ น ซึ่ ง ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ ให้ ความคิด เห็ น
ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ A3 กล่าวว่า...
“...สินค้าไม่พอขายบ่อย เพราะไม่มีการเช็คสต๊อกสินค้า และทางร้านไม่มีการใช้คอม เนื่องจากพนักงานที่
ไว้ใจได้ทาคอมไม่เป็น ส่วนคนที่ทาคอมได้ก็ไม่โอเค รู้สึกไม่คุ้ม…”
4. ปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลังของของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์
ปัญหาในอดีตของร้านอะไหล่ส่วนใหญ่ จะมีสิน ค้าคงคลังที่ มากเกิด จากการสั่งมาเป็นจานวนมาก แต่
ปัจจุบันส่วนใหญ่มีการแบ่งการจัดเก็บสินค้าโดยแยกเป็นแต่ละชนิด ซึ่งสินค้าหมุนเวียนเร็วมักจะอยู่ส่วนหน้าของ
ร้าน รวมถึงมีการทา FIFO ด้วย แต่สาหรับสินค้าที่ไม่ค่อยหมุนเวียน จะไม่ได้มีการทา FIFO เนื่องจากสินค้ากลุ่ม
นี้จะมีอายุสินค้าที่นาน ไม่เสียง่าย และมักจะสั่งเมื่อของใกล้หมด ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ A1 กล่าวว่า...
“...จะมีการสต็อกสินค้าไว้เยอะ เพราะขายดี ยอมเสี่ยงที่จะสั่งสินค้ามาไว้ …”
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5. ปัญหาการจัดระบบและสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์
การจัดเก็บสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์จะมีทั้งแยกเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บ เช่น โกดัง
และที่บ้าน บางร้านจะจัดเก็บภายในร้านเพียงสถานที่เดียว หากบางร้านมีตึก 4 ชั้น จะขนสินค้าโดยใช้ลิฟท์ และ
สาหรับบางร้านที่มีคลังสินค้าแยก หลายจุด ก็จะมีการทาระบบ FIFO3 (อรณิชา บุตรพรหม, 2561) ด้วย โดยจะมี
ล าดั บ ตั้ งแต่ คลังไกลสุด ไล่ ม าจนถึงคลัง หลัก แล้ ว ไหลเข้า มาสู่หน้าร้า น ซึ่ ง ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ได้ ให้ ความคิดเห็น
ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ A2 กล่าวว่า...
“...มีพื้นที่จัดเก็บหลายที่ ร้านแคบ ตึก 1 คูหา เลยมีโกดังแยกอีก 4 ตึก…”
6. ปัญหาการดูแลรักษาสินค้าที่ยังไม่ได้ทาการจาหน่ายออกไปของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์
ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะทาการจัดเก็บสินค้าไว้ยังสถานที่จัดเก็บของทางร้านโดยส่วนใหญ่ก็
ไม่ได้ทาการดูแลรักษาสินค้าที่จัดเก็บเท่าใดนัก แต่บางครั้งจะมีพนักงานเปลี่ยนกันมาดูแลสินค้าทีจ่ ัดเก็บบ้างแต่ไม่
ประจา ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ A1 กล่าวว่า...
“...พื้นที่เยอะ มีตั้ง 7 ห้อง ก็มีการจัดให้พนักงานดูแลโซนของตัวเองเป็นบ้างครั้งนะ แต่ไม่บ่อย ส่วนสินค้า
เดสสต็อก (Dead Stock) จะนามาจัด sale ปลายปี เช่น พวกยางขายต่ากว่าทุน จับคู่ยางล้อหน้า-ล้อหลัง…”
7. ปัญหาค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้าแต่ละครั้งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์
ค่าใช้จ่ายในการสั่งที่เกี่ยวข้องหลักคือค่าขนส่งสินค้าและค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการสั่งสินค้าเป็นส่วนใหญ่ และ
ยังพบว่าจะมีปัญหาของสินค้าคงคลังบางอย่างที่มากเกินไป ส่งผลทาให้เกิดต้นทุนสินค้าคงคลังทีส่ ูงต้องมีค่าใช้จา่ ย
ในการเก็บ รักษา ท าให้ เงิ น ลงทุ นต้ องจมลงในสิ นค้าส ารองจ านวนมาก ซึ่ ง ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ให้ ความคิดเห็น
ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ A5 กล่าวว่า...
“...ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องค่าน้ามันในการไปซื้อของในเมือง แต่ก็มีค่าขนส่งบ้างหากต้องการของเร่งด่วน
ภายในวันนั้นเลยจะมีค่าขนส่งผ่านรถสองแถว…”
ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
1. ภาพรวมปัญหาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะดาเนินการโดยเจ้าของกิจการเป็นหลักเพียงคนเดียวในการตัดสินใจ
ดาเนินการทุกส่วน การจัดการสินค้าคงคลังโดยรวมของอู่ส่วนใหญ่จะมีการจัดเก็บสินค้าที่ชัดเจนตามหมวดหมู่
และชนิดบนชั้นวาง
2. ปัญหาการสั่งซื้อสินค้าของทางกิจการของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
การสั่งซื้อสินค้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะทาการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์จากร้านค้าอะไหล่
ภายในจังหวัดพิษณุโลกโดยเจ้าของจะเป็นคนสั่งซื้อเพียงคนเดียว ซึ่งดูจากปริมาณสินค้าภายใน นอกจากนี้ยังทา
การซื้อจากตัวแทนที่มาขายที่ร้านโดยตรง ซึ่งได้ราคาที่ต่ากว่าสั่งจากร้านอะไหล่ แต่ต้องแลกมากับการสั่งใน
ปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งจะใช้ทุนที่สูงขึ้น แต่หากต้องการด่วนจะทาการซื้อจากร้านใกล้เคียงภายในอาเภอก่อน ซึ่ง
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ B1 กล่าวว่า...
“...สั่งจากร้านอะไหล่บ้าง มีเซลล์เข้ามาขายที่ร้านบ้าง แต่ราคาจะสูง…”
3. ปัญหาการบันทึกข้อมูลและตรวจนับสินค้าคงคลังของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
การบันทึกข้อมูลของอู่โดยเจ้าของอู่จะมีการจดด้วยลายมือลงในสมุด จึงทาให้บางครั้งเกิดความผิดพลาด
และการตรวจนับสินค้าส่วนใหญ่เจ้าของอู่จะมีการตรวจนับทันที แต่ในบางครั้งจะให้พนักงานตรวจเช็คสินค้า ว่า
3

FIFO ย่อมาจาก First In First Out หมายถึง สินค้าที่เข้าคลังสินค้าก่อนหมุนเวียนออกไปก่อน
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สินค้านั้น ถูกต้อง ตรงกับรายการที่สั่งหรือไม่ มีการชารุดแตกหัก หรือไม่ เพื่อที่จะได้ติดต่อไปยังผู้ส่งสินค้าได้ทันที
เมื่อมีปัญหา โดยเมื่อทาการตรวจนับเรียบร้อยแล้วเจ้าอู่ นาไปวางบนชั้นจาหน่ายสินค้า ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้
ความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ B3 กล่าวว่า...
“...ตรวจนับสินค้าโดยเจ้าของเอง ดูแค่ว่าถูกต้องตรงตามรายการที่สั่งไปหรือเปล่า…”
4. ปัญหาการจัดเก็บสินค้าคงคลังของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
การจัดเก็บสินค้าอู่จะมีการทา FIFO ในอะไหล่บางชนิด เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน
ส่วนการจัดวางสินค้าในการจัดเก็บจะเป็นสัดส่วน และเป็นระเบียบ ทาให้หาสินค้าได้ง่าย เนื่องจากภายในร้านมี
พื้นที่ขนาดไม่ใหญ่มาก ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ B5 กล่าวว่า...
“...เจ้าของจัดเข้าชั้น และหยิบสินค้าให้ลูกน้อง สินค้าไม่หาย แต่ไม่ได้จัดระบบสินค้าเข้า-ออก…”
5. ปัญหาการจัดระบบและสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
การจัดเก็บสินค้าคงคลังของอู่ส่วนใหญ่จะจัดเก็บภายในร้าน เนื่องจากสินค้ามีไม่มาก หาสินค้าไม่ยาก แต่
บางอู่จะมีการนาไปวางไว้ในพื้นที่บ้านญาติที่ใกล้เคียง หรือโกดังเล็กหลังร้านเพื่อรอให้ลูกค้ามารับสินค้า ซึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ B1 กล่าวว่า...
“...มีโกดังเล็กเก็บสินค้าที่ลูกค้ายังไม่มาเอา…”
6. ปัญหาการดูแลรักษาสินค้าที่ยังไม่ได้ทาการจาหน่ายออกไปของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
สินค้าจะจัดเก็บภายในร้าน บนชั้นวาง ตู้ หรือ ในกล่อง หากสินค้าใดชารุดง่ายก็จะทาการเก็บโดยใช้ความ
ระมัดระวังมากขึ้น แต่ถ้าสินค้าใดมีขนาดใหญ่ น้าหนักมากจะนามาจัดวางไว้บนพื้นหรือจัดเก็บด้ านหลังร้าน ซึ่ง
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ B3 กล่าวว่า...
“...สินค้าเดสสต๊อกเกิดจากการสั่งผิด คิดว่าลูกค้าจะใช้งาน…”
7. ปัญหาค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้าแต่ละครั้งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
ค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้าแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเกิดจากค่าขนส่งที่สั่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ค่าโทรศัพท์ที่ใช้
ในการสั่งสินค้าและค่าน้ามันที่ไปรับสินค้าในตัวจังหวัดพิษณุโลก นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นค่าเช่า
ห้องที่ถือว่าเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น
ผู้ให้การสัมภาษณ์ B1 กล่าวว่า...
“...ค่าใช้จ่ายน่าจะเป็นค่าขนส่งและค่าน้ามัน…”
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการจัดการพบว่า ปัญหาหลักในการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมือนกัน คือ
ระบบการจัดการสินค้าคงคลังไม่มีประสิทธิ ภาพ และพบปัญหาย่อยของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ด้าน
การจัดการสินค้าคงคลัง เช่น ไม่มีการจัดทา FIFO ด้านพนักงาน เช่น พนักงานบันทึกข้อมูลผิด ด้านสินค้า เช่น
สินค้าเก็บไม่ตรงตามที่ระบุ และด้านพื้นที่จัดเก็บ เช่น สินค้าที่ได้รับความนิยมอยู่ไกลจากจุดส่งมอบสินค้า ส่วน
ปัญหาย่อยของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น ไม่มีการตรวจสอบจานวนสินค้าคง
คลังอย่างสม่าเสมอ ด้านสินค้า เช่น อะไหล่ชิ้นเล็กสูญหายง่าย ด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีราคาสูง และด้านพื้นที่
ไม่เพียงพอ
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ในจังหวัด
พิษณุโลก
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่
และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้ประกอบการร้านอะไหล่และอู่ ซ่อมรถจักรยานยนต์มีแนว
ทางการพัฒนาตามหลักวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ PDCA ที่เหมือนกัน คือ ระบบการจัดการสินค้าคง
375

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

คลัง สินค้า พื้นที่จัดเก็บสินค้า โดยมีแนวทางการพัฒนาย่อย ได้แก่ มีการตรวจนับสินค้าทุกวัน มีการทา FIFO มี
การบั น ทึ กข้อมู ล สิ น ค้า คงคลั ง มี การท า FIFO โดยใช้ ระบบ Two-Bin System มี การจั ด วางสิ น ค้า แบบแยก
หมวดหมู่ ออกแบบรหัสระบุตาแหน่งการจัดเก็บ และป้ายบอกตาแหน่งการจัดเก็บ และกาหนดขนาดพื้นที่จัดเก็บ
สาหรับอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์มีแนวทางเพิ่มเติมในส่วนของค่าใช้จ่าย คือกาหนดจานวนสินค้าที่ต้องการซื้อในแต่
ละครั้ง ส่วนร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์จะมีแนวทางเพิ่มเติมในส่วนของพนักงานในเรื่องอบรมพนักงานเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจก่อนการทางานจริง สร้างใบตารางการหยิบสินค้าในแต่ละวัน และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงาน
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก
พบว่า ผู้ประกอบการร้านอะไหล่มีอายุระหว่าง 38-70 ปี ส่วนผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์มีอายุระหว่าง
34-72 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีองค์ความรู้ และความสามารถที่ได้สั่งสมมาพอสมควรจากการได้ศึกษาหรือทางานทั้ง
การเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือแม้แต่การได้ดาเนินธุรกิจของตนเอง และโดยส่วนใหญ่จะมีการทาธุรกิจสืบทอดมา
จากรุ่นพ่อแม่ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เริ่มมีม ายาวนานนับตั้งแต่เริ่มมีการใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยมี
ระยะเวลาในการดาเนินกิจการมากกว่า 10 ปี ในลักษณะรูปแบบเจ้าของคนเดียวไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
ผู้ประกอบการร้านอะไหล่จะมีการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน อาจเป็นเพราะครอบครัวมีฐานะจึงมีการส่งลูกให้
เรียนในระดับการศึกษาที่สูง ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจาหน่ายส่วนประกอบ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้หรือชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชารุดเสียหายหรือเสื่ อมสภาพ
สอดคล้องกับแนวคิดของของ ชยานัฐ บุญเพิ่มผล (2555) ที่กล่าวว่า ธุรกิจจาหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เป็น
หน่วยธุรกิจแบบซื้อมาขายไปไม่ได้ ดาเนินการผลิตเองเป็นการสั่งซื้อสิ นค้าจากโรงงานผลิตและจากตัวแทน
จาหน่ายเพื่อการขายต่อ สินค้าแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอะไหล่เดิม กลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ตกแต่ง กลุ่มยาง
และกลุ่มซี่ลวด รวมถึงให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข บารุงรักษารถจักรยานยนต์ทุกชนิดทั้งอะไหล่แท้ และ
อะไหล่ทดแทนรวมไปถึงอุป กรณ์ตกแต่งที่มีคุณภาพ จึงต้องมีพนักงาน 3-6 คน ทาหน้าที่ขายสินค้า ตรวจสอบ
สินค้า สั่งสินค้า ทาความสะอาด และช่างซ่อม ส่วนผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดั บ ประถมศึกษาปีที่ 4-ปวส. มี พ นั กงานภายในร้านเพี ย ง 1 คน ท าหน้ า ที่ซ่ อม และดู แลท าความสะอาด
เนื่องจากการการเปิดอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ทาได้ง่ายและใช้เงินลงทุนไม่มากผนวกกับการมีประสบการณ์ในการ
ซ่อมที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดี
หรือไม่ มอเตอร์ไซค์ก็ยังเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องมีใช้งานกั นทุกครอบครัว ดังนั้น การซ่อมบารุงเปลี่ยนอะไหล่ จึงเป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สาหรับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์
ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ในจังหวัดพิษณุโลก
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอะไหล่ และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มละ 5 คน
สามารถสรุปประเด็นปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังในรูปแบบแผนผังก้างปลา ดังภาพ 1 และ ภาพ 2
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ภาพ 1 แผนผังก้างปลาแสดงปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก

ภาพ 2 แผนผังก้างปลาแสดงปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ในจังหวัดพิษณุโลก
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แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ในจังหวัด
พิษณุโลก
ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ
สินค้าคงคลังของร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ ในจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการของวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)
หรือ PDCA (Plan, Do, Check, Act) พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเป็นไปแนวทางเดียวกันว่า การจัดการ
สินค้าคงคลัง ควรมีการจัดทาใบบันทึกรายการสินค้าเพื่อตรวจนับ
สินค้าและดาเนินการตรวจสอบยอดคงเหลือในแต่ละวันทาการ โดยข้อมูลจะต้องตรงกัน 100% โดยการนา
คอมพิวเตอร์มาช่วยบันทึกข้อมูลและช่วยในการจัดเก็บ เพื่อตรวจสอบจานวนสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด ระหว่างสินค้า
จริงและรายการที่บันทึกในระบบ และทา FIFO กับสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีอายุสินค้าไม่มาก และใช้ระบบ
Two-Bin System กับสินค้าอื่นๆ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสินค้าจริงก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง ในส่วนของพนักงาน
ควรมีการอบรมพนักงานเพื่อให้ เกิด ความเข้าใจก่อนการทางานจริง และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมใจ วีระวานิชกุล (2559) ที่ศึกษาระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ
กรณีศึกษาบริษัท แอล แอล เทรดดิ้ง จากัด (มหาชน) พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มักเกิดจากความผิดพลาด
ของบุ ค คล (Human error) ซึ่ ง ได้ เสนอแนวทางแก้ไขโดยการจัด ให้ มี การฝึ ก อบรมบุ คลากรทั้ง ในหน่ วยงาน
คลังสินค้า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบเอกสาร และรายงานด้านการ
ควบคุมสินค้า และระบบงานอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ระบบเอกสารและการรายงานการควบคุม
สินค้าคงเหลือประสบความสาเร็จ ส่วนด้ านสินค้าควรออกแบบรหัส ระบุตาแหน่งการจั ดเก็บ และป้ายบอก
ตาแหน่งการจัดเก็บ และวิธีการจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการหาสินค้าให้น้ อยลง
นอกจากนี้พื้นที่จัดเก็บสินค้า ควรออกแบบขนาดช่องทางเดินให้พนักงานสามารถเข้าถึงบริเวณจัดเก็บอะไหล่ได้
และกาหนดขนาดพื้นที่จัดเก็บที่มี โดยเฉพาะพื้นที่ที่สามารถจัดเก็บในตู้ และพื้นที่วางบนพื้นให้ง่ายต่อการเข้าถึง
สินค้า ซึ่งหลังจากดาเนินการปรับปรุง แก้ไข พบว่า ปัญหาลดลง รวมถึงลดความผิดพลาดในระบบการจัดการ
สินค้าคงคลังและจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วย
อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ
สินค้าคงคลังของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักการของวงจรเดมมิ่ง หรือ PDCA พบว่า
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเป็นไปแนวทางเดี ยวกันว่า ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ควรมีการทา FIFO ลด
สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock) มีการตรวจสอบจานวนสินค้าคงคลังทุกวัน ลดความผิดพลาดและ
หลีกเลี่ยงการเกิดต้นทุนจมไปกับสินค้า และมีการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล ในส่วน
ของสินค้า ควรระบุรหัสและหมายเลขไว้ ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาและมีการจัดเก็บสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่
ระหว่างสินค้าชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่ชัดเจน ง่ายต่อการค้นหา ส่วนค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากได้รับส่วนลดจากค่าขนส่ง
ตามปริมาณที่บริษัทหรือตัวแทนจาหน่ายกาหนด และหากสินค้ามีจานวนมากจะนาไปวางไว้ในพื้นที่บ้านญาติที่
ใกล้เคียง หรือโกดังเล็กหลังร้านเพื่อรอให้ลูกค้ามารับสินค้า ทาให้เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บภายในร้าน ซึ่งหลังจาก
ดาเนินการปรับปรุง แก้ไข พบว่า ปัญหาลดลง ทาให้อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถแก้ไข
ปั ญ หาสิ น ค้ า ส ารองให้ ล ดลงจากเดิ ม และปรั บ ปรุ ง การจั ด การคลั ง สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภสร พฤกษ์ไพบูลย์ (2557) ที่ศึกษาการบริหารสินค้าคงคลังของสินค้าเคหภัณฑ์ การ
บริหารสินค้าคงคลังเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารรายรับของบริษัท เนื่องจากการเก็บสินค้าคงคลัง ส่งผลโดยตรงต่อ
ต้นทุนและผลกาไรของบริษัท จุดประสงค์ของการเก็บสินค้าคงคลังเพื่อให้บริษัทมีความสามารถเพียงพอในการ
ตอบสนองความไม่แน่นอนความต้องการซื้อของลูกค้า ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเป็นปัจจัยสาคัญในการ
ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงคลัง โดยการจัดเก็บสิ นค้าสารองไว้ในปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอในการ
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามเป้าหมายที่วางไว้ มีปัจจัยหลายชนิดที่ส่งผลต่อการบริหารสินค้าคงคลัง
ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า ระยะเวลานา และปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่า
ข้อเสนอแนะ
จากการที่ได้ดาเนินงานในการวิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ในจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. การวางแผนการจัดซื้อสินค้า โดยการจัดทาใบบันทึกรายการสิน ค้าร่วมกับการนาคอมพิวเตอร์มาช่วย
บันทึกข้อมูลและช่วยในการจัดเก็บ จะช่วยควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง ลดความผิดพลาด และลดค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสินค้าคงคลัง
2. การทบทวนความรู้การปฏิบัติงานของพนักงานที่มีอยู่และพนักงานใหม่ อย่างสม่าเสมอ จะช่วยให้
พนักงานมีความเข้าใจ กระบวนการ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดิมในอนาคต
3. การแยกหมวดหมู่สินค้าคงคลัง มีการพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างชัดเจน และมีพื้นที่จัดเก็บที่แน่นอน ทาให้
การจัดเก็บสินค้ามีระบบ ง่ายต่อการจัดวางสินค้าที่มาใหม่สามารถนาเข้ามาจัดเก็บภายในคลังตามโซนของ
หมวดหมู่ของสินค้านั้นๆ ได้อย่างสะดวก เกิดความคุ้มค่าในด้านการใช้พื้นที่จัดเก็บ ถือเป็นการจัดการคลังสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
Marketing Mix Factors Affecting the Hotel Selection in Phitsanulok Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ
ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้า
พักโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่า
เอฟ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมใน
จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 2) การเลือกใช้บริการโรงแรม 3) จังหวัดพิษณุโลก
Abstract
The purposes of quantitative research were to study the marketing mix factors and
study the demographic affecting the hotel selection in Phitsanulok province. The samples were
400 guests of 3-5 stars hotel in Mueang district, Phitsanulok province. The instrument used was
questionnaires. The data were statistically analyzed by percentage, mean, standard deviation
t- test, F- test, and Multiple Regression Analysis. The result found that marketing mix factors on
place, promotion, process and physical evidence were affected the hotel selection in
Phitsanulok province at 0.05 statistically significant levels. Demographic on gender and age were
affected the hotel selection in Phitsanulok province at 0.05 statistically significant levels.
Keywords: 1) Marketing Mix Factor 2) Hotel Selection 3) Phitsanulok Province

1*

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อาจารย์ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Email: p.nugbanleng@yahoo.co.uk
2

382

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

บทนา (Introduction)
ธุรกิจโรงแรมเป็น หนึ่ง ในอุตสาหกรรมที่ส ร้างรายได้ จานวนมากให้ แก่ป ระเทศไทย โดยคิดเป็นมู ล ค่ า
มากกว่า 28% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนักท่องเที่ยว (กรุงเทพธุรกิจ , 2562) ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วจาก
ลักษณะการดาเนินการที่แตกต่างกันหลายปัจจัย อาทิ ขนาดของที่พักแรม สถานที่ตั้ง สิ่งอานวยความสะดวกที่มี
ไว้บริการ เป็นต้น ในอดีตการบริหารในธุรกิจที่พักแรมส่วนมากเจ้าของกิจการจะเป็นผู้ดูแลและบริหารงานเอง
เนื่องจากคู่แข่งในธุรกิจยังมีน้อย แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโรงแรมมีขนาดใหญ่จานวนหลาย
ร้อยห้องพักตั้งแต่ระดับสามดาวไปจนถึงระดับห้าดาวและมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครันเกิดขึ้นเป็นจานวน
มาก โดยมีกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นตลาดเป้าหมายหลัก จึงจาเป็นต้ องสร้างสิ่งดึงดูดใจ
ต่างๆ ให้ลูกค้าใช้บริการและเกิดความประทับใจ ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้มีการ
เดินทางระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น (สุพัตรา สร้อยเพ็ชร, 2553, หน้า 35) แม้ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพรวมการแข่งขั นของผู้ประกอบการยังคงเป็นไปอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นทาเล
ที่ตั้ง การออกแบบที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ สิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน บริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง ราคาขาย
ที่เพิ่มโอกาสทางการขาย โปรโมชั่นที่ดี รวมถึงเน้นการสร้างภาพลักษณ์ด้านความสะดวกสบายในการเข้าพัก ทั้ ง
ในกลุ่มโรงแรมระดับสามดาวลงมา เพื่อแย่งชิงฐานนักท่องเที่ยวระดับกลางที่มีจานวนมาก รวมถึงการแข่งขันใน
กลุ่มโรงแรมระดับสี่ดาวขึ้นไป ที่เริ่มมีจานวนผู้เล่นมากขึ้นจากการลงทุนก่อสร้างโรงแรมของกลุ่มผู้ประกอบการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561)
ทั้งนี้ มูลค่าตลาดธุรกิจโรงแรมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา ดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่
ยังคงเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งตัวกลางบริษัทผู้ให้บริการการจองที่พักออนไลน์ อย่าง Agoda, Booking รุกขยาย
เครือข่ายเจ้าของที่พัก ยิ่งส่งผลให้จานวนห้องพักที่เป็นทางเลือกในการใช้บริการสาหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
สะท้อนถึงการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ยังกดดัน
ให้อัตราการเข้าพัก และค่าห้องพักเฉลี่ย ยังคงทรงตัวจากในระยะที่ผ่านมา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561)
แม้ช่องทางออนไลน์จะเป็นตัวช่วยในการหาข้อมูล และทาธุรกรรมด้านการท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งสะท้อนโอกาสสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในการนาเสนอห้องพัก และทาการตลาดถึงนักท่องเที่ยวได้
โดยตรง แต่การที่นักท่องเที่ยวสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ทั้งราคา การให้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก
และทาเลที่ตั้ง ได้ด้วยตนเองนั้น ยิ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการจาเป็นต้องแข่งขันกันจัดโปรโมชั่นเพิ่มขึ้น ทั้งการ
น าเสนอโปรโมชั่นผ่ านช่องทางของโรงแรมเอง และผ่ านตั วกลาง เพื่ อดึ ง ดู ด การใช้บริการจากนักท่องเที่ยว
ประกอบกับแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจจองที่พักในทันทีก่อนการเดินทางเพียงไม่นาน ยิ่งกระตุ้นให้การจัด
โปรโมชั่นของผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการแข่งขันด้านราคา เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจองที่พัก
ในทันที รวมถึงนักท่องเที่ยวยังสามารถยกเลิกการจองห้องพักได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีก
ด้วย สถานการณ์ดังกล่าวนับเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการสาหรับธุรกิจโรงแรม
จังหวัดพิษณุโลก ถือได้ว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีความเจริญทางด้านการค้า ธุรกิจ การบริการ การ
คมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา การท่องเที่ยวเพื่อ
ชิมอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นที่รู้จักดีของทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ธุรกิจโรงแรมจึงเกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก
มากมาย เพื่อรองรับและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมจึงมีส่วนสาคัญอย่าง
ยิ่งในส่วนของการให้บริการและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงยกระดั บการให้บริการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากร ศาสตร์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่ อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจัง หวัดพิ ษ ณุ โ ลก
แตกต่างกัน
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
1. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
Kotler and Keller (2016) ได้กล่าวถึง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย
1.1 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการอันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์เสริม ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
1.2 ราคา หมายถึง ราคาของสินค้าและบริการ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงินที่ผู้ขาย
กาหนดขึ้น
1.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง การที่จะส่งมอบบริการให้กับลูกค้าเมื่อไหร่ และต้องใช้เวลาใน
การที่จะส่งมอบบริการเท่าไหร่ และเกิดขึ้นสถานที่ไหน และส่งมอบกันอย่างไร
1.4 ส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมด้านการออกแบบสิ่งจูงใจและการสื่อสารด้านการตลาด เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
1.5 บุคลากร หมายถึง ความพยายามในการวางแผนทั้งด้านกาลังคน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร
และการฝึกอบรมพัฒนา และต้องสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1.6 กระบวนการ หมายถึง วิธีในการทางานสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยต้องอาศัยการออกแบบและ
ปฏิบัติให้ได้ตามกระบวนการที่มีประสิทธิผล
1.7 ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สถานที่และสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่สามารถจับ
ต้องได้และสิ่งอานวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
การบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ 5 ประการ คื อ
ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานบริการ องค์การบริการ ผลิตภัณฑ์บริการ และสภาพแวดล้อมของการบริการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (รตนพร บุริประเสริฐ, 2550)
2.1 ผู้รับบริการ หรือลูกค้า เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สาคัญยิ่ง ในกระบวนการบริการ เพราะความพอใจของ
ลูกค้า คือเป้าหมายหลักของบริการนั้นต่อๆ ไปอีก หรืออาจจะแนะนาลูกค้าใหม่ให้ด้วย ซึ่งจะส่งผลให้กิจการมี
กาไรและประสบความสาเร็จเหนือคู่แข่งอื่นๆ ได้ การบริการที่จะให้ได้ผลตรงเป้าหมายที่สุดจึงจาเป็นต้องให้ความ
สนใจกับลูกค้าเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่อง การรับรู้การบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ เพราะการรับรู้จะถ่ายทอดเป็น
ความรู้สึกนึกคิดและเจตคติเกี่ยวกับการบริการได้ทั้งแง่บวกและลบ รวมทั้งการเรียนรู้ประเภทของผู้รับบริการ
เพื่อได้ให้บริการได้อย่างถูกต้อง
2.2 ผู้ปฏิบัติงานบริการ ผู้ปฏิบัติงานบริการทุกคนล้วนมีความสาคัญต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน
บริการทั้งสิ้น ในลักษณะของผู้ที่ต้องอยู่เบื้องหลังการบริการหรือผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเป็น
ประจา ซึ่งพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริการไม่ว่าจะทางใด ล้วนมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพ
ของการบริการเช่นเดียวกับพฤติกรรมของผู้ให้บริการโดยตรง ด้วยเหตุผลนี้ผู้ปฏิบัติงานบริการจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
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จะต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ เพราะลูกค้าจะมองเห็นภาพพจน์ของธุรกิจได้เป็นอย่าง
ดี จากการแสดงออกของบุคลากรในองค์การบริการนั้น
2.3 องค์การบริการ เป้าหมายขององค์การทุกแห่งมุ่งเน้นความสนใจไปที่ความต้องการของลูกค้าเสมอ
เพื่อผลิตสินค้าและบริการให้ถูกต้องตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในธุรกิจบริการก็เช่นเดียวกัน จาเป็น
จะต้องเสนอการบริการที่มีผู้ซื้อหรือผู้บริโภคที่ชอบพอในบริการนั้น ผู้ประกอบการ หรื อผู้บริหารการบริการ เป็น
ผู้รับผิดชอบการวางนโยบายบริหารและควบคุมการดาเนินงานขององค์การธุรกิจให้อยู่รอดและกาไร เนื่องจาก
ระบบการบริการเป็นหัวใจสาคัญของธุรกิจบริการ การบริการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้งานบริการดาเนินไปได้
ด้วยดีและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
2.4 ผลิตภัณฑ์บริการ ธุรกิจบริการมีลักษณะแตกต่างกันและมีการนาเสนอผลิตภัณฑ์บริการด้วย
วิธีการให้บริการ หรือการปฏิบัติต่อลูกค้าแตกต่างกันไปตามนโยบายการให้บริการหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ประเภท ทั้งนี้องค์การบริการจะเป็นผู้กาหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์บริการที่จะนาเสนอแก่ลูกค้า โดยคานึงถึง
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บริการ รูปแบบการให้บริการและภาพลักษณ์ของการบริการ การนาเสนอผลิตภัณฑ์
บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าจะต้องเริ่มต้นจากการสารวจพฤติกรรมของลูกค้า หรือผู้บริโภค เกี่ยวกับ
ลักษณะของการบริการที่ต้องการ และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจาการบริการดังกล่าวแล้วนาข้อมูลนั้นมาจัดวางระบบ
การบริการแก่ลูกค้า
2.5 สภาพแวดล้อมของการบริการ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศขององค์การที่เอื้อต่ อการ
ให้บริการลูกค้า และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ เป็นเรื่องที่ไม่อาจจะละเลยได้ เพราะเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์การ และก่อให้เกิดการบอกต่อเกี่ยวกับการบริการขององค์การ
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้อธิบายกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ว่าแม้ผู้บริโภคจะมีความ
ต้องการแตกต่างกันแต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คล้ายคลึงกันซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบไป
ด้วย 5 ขั้นตอน อันได้แก่
3.1 การตระหนั กถึง ปั ญ หาหรือ ความต้ องการ (Problem or Need Recognition) หรือการรั บ รู้
ปัญหาจุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อคือการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาหรือการถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
ดังนั้นนักการตลาดจะต้องรู้ถึงการใช้ตัวกระตุ้นในบางครั้งความต้องการที่ได้รับการกระตุ้นอาจจะอยู่เป็นเวลานาน
หรืออาจจะคงอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ได้
3.2 การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการแล้วก็จะมีการ
แสวงหาข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับประเภทที่ตนอยากได้ ราคาสินค้าและบริการและสถานที่จัดจาหน่ายพร้อม
ข้อเสนอพิเศษต่างๆ และอิทธิพลของแหล่ง ข้อมูลที่ จะมี ผล โดยแบ่งออกเป็น แหล่งบุคคล ได้แก่ เพื่อนสนิ ท
ครอบครัว แหล่งสาธารณะ ได้แก่ สื่อมวลชนต่างๆ แหล่งการค้า ได้แก่ โฆษณาต่างๆ แหล่งทดลอง ได้แก่ ผู้ที่เคย
ใช้บริการสินค้านั้นๆ มาแล้ว
3.3 การประเมิ น ทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่ อผู้ บ ริโ ภคได้ รับ ข้อมู ล ข่าวสารก็จะ
นามาใช้เป็นประโยชน์ในการประเมินทางเลือกโดยจะกาหนดความต้องการของตนเองขึ้นแล้วพิจารณาลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์นามาเปรียบเทียบกันแล้วจะเลือกสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุด
3.4 การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) การที่ผู้บริโภคจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้า
3.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าไปแล้วนั้นถ้า
เกิดความพึงพอใจก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นๆ อีก แต่ถ้าหากผู้ซื้อไม่เกิดความพึงพอใจก็อาจจะไม่ซื้อ
สินค้าหรือบริการนั้น
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4. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ศาสตร์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, หน้า 57-59) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ
ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชี พ การศึกษา เหล่ า นี้ เป็ นเกณฑ์ ที่นิย มใช้ ในการแบ่งส่วน
การตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งสาคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย
รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรทางด้านประชากรที่สาคัญดังนี้
4.1 อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง
กัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของส่วนตลาด ได้ค้นคว้า
ความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น
4.2 เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกัน นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบ
ครอบ เพราะในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
มีสาเหตุจากการที่สตรีทางานมากขึ้น
4.3 ลักษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายที่สาคัญ
ของการใช้ความพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมีความสาคัญอย่างยิ่งขึ้นในส่วนทีเ่ กี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค
นักการตลาดจะสนใจจานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้ สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการ
พิจารณาลักษณะทางประชาการศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการ
พัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
4.4 รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตัวแปรสาคัญในการ
กาหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร่ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มี
รายได้ต่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาสาคัญในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ
รายได้จะเป็นตัวชี้ความสามารถในการจ่ายสินค้าหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการ
เลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้รายได้เป็นตัว
แปรที่ใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออื่นๆ เพื่อให้
กาหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หทัยรัตน์ ทองเรือง (2553) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในอาเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่พั กของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในเกาะสมุย ซึ่งมีการศึกษาใน 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านราคา ด้านบุคลากรและการบริการ และด้านความปลอดภัย
ซึ่งผลการศึกษาโดยรวม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรและ
การบริการมากที่สุด และผลการเปรียบเทียบ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่พั กของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า พบว่า อายุ และภูมิลาเนาที่แตกต่างกันมีผลทา
ให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่พักต่า งกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนตัวแปร เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่
พักไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ฐิติมนต์ ศรีธรรมมาศ (2556) ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีต่อ
การเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการโรงแรในอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาของผู้ใช้บริการโรงแรมใน
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและ
มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการโรงแรมเป็นระยะเวลา 1 คืนซึ่งตัดตัดสินใจเลือกที่พักด้วย
ตัวเอง 1,000บาท-2,000บาท ซึ่งนิยมบริการอินเทอร์เน็ตในขณะเข้าพักในโรงแรม และนิยมเข้าพักที่โรงแรมสีม า
ธานี ช่องทางแหล่งข้อมูลที่พัก คือ เว็บไซต์ข้อมูลท่องเที่ยว และส่วนใหญ่เหตุผลที่เข้าพักโรงแรม คือ ซื่อเสียงของ
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โรงแรม ระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่สาคัญที่สุด คือปั จจัยด้านบุคลากร รองลงมา และน้อยที่สุด คือปัจจัยด้าน
ราคา ส่วนการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 5 ด้าน คือ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้
ภราดา นกยูงทอง (2560) ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Primetime hotel จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ 20,00130,000 ต่อเดือน ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทห้องพักที่เลือกใช้บริการส่วนมากคือ Deluxe สะดวกใน
การเดินทางวัตถุประสงค์เพื่อมาพักผ่อนติดต่องานธุรกิจ และประชุมสัมมนา โรงแรมอานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการที่มาประชุมสัมมนา เพื่อนคือ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้บริการและมีการเพิ่มเตียงเสริมเมื่อผู้เข้าพักมาใช้
บริการเป็นครอบครัวผู้ใช้บริการโรงแรมส่วนมากใช้บริการ 2-3 วัน และใช้บริการ 10 ครั้งต่อปีด้านคุณภาพการ
บริการ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงสุด ระบบการจอง
ห้ องพั กและพนั กงานมี ความน่ าเชื่ อถือและถูกต้ อง พนั กงานมี ความน่ าเชื่ อถือสามารถไว้ว างใจให้ พ นั กงาน
ช่วยเหลือลูกค้าได้ 2) ความมั่นใจพนักงานมีทักษะการทางานและการสื่อสารที่ ชัดเจน และโรงแรมมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดี 3) ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้สิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครันและมีคุณภาพห้องพักและห้อง
ประชุมสัมมนาสะอาด ที่นั่งเพียงพอ 4) ด้านความใส่ใจพนักงานใส่ใจในความต้องการของลูกค้าและจดจาผู้บริการ
ใช้บริการได้และบริการด้วยความสุ ภาพ มีมิตรสัมพันธ์ที่ดี และ 5) ด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า เมื่อลูกค้ามี
ปัญหาพนักงานต้องสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีไปปล่อยให้ลูกค้ารอนาน แต่ในบางปัญหา เช่น อินเตอร์เน็ตไม่
เสถียร พนักงาน ส่วนหน้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ควรแก้ไขจากระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น พนักงานควรเอาใจใส่
ความต้องการของลูกค้า และทาความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ในแต่ละปัจจัยด้านคุณภาพบริการมีผลให้
ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการในครั้งต่อไป
ศิริลักษณ์ สันทราย (2560) ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มีวิธีการจองที่พักผ่านทางบริษัททัวร์ เลือกประเภทที่พักแบบโรงแรม มีระยะเวลาที่พักอาศัย 3-4 คืน โดยมี
กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมด้านสุขภาพและสปา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือก
ที่พักโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยด้านรูปแบบการท่องเที่ยว ระยะเวลาที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านสถานที่/ ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่ ง เสริ ม การตลาด ด้ า นพนั ก งาน ด้ า นการน าเสนอทางกายภาย มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ พั ก ของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขวัญกมล ทองเนียม (2562) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเข้าพักโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยาและอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพ ลต่ อการตั ดสินใจเลื อกใช้บริการเข้าพักโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยาและอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี มีสถานภาพสมรส
มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001-45,000 บาท มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 2) ข้อมูล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวญี่ปุ่นในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยาและอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มากที่สุด คือด้านราคา รองลงมาคือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการ
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นาเสนอทางกายภาพ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านกระบวนการ ตามลาดับ 3) ข้อมูลคุณภาพ
การให้บริการที่อิทธิพลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ญี่ปุ่นในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยาและอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มากที่สุด คือด้านการตอบสนอง รองลงมาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความ
เชื่อถือ ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ และด้านความมั่นใจ ตามลาดับ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยา
และอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มากที่สุด
คือ ด้านพฤติกรรมหลังการบริการ รองลงมาคือ การตัดสินใจใช้บริการ การรับรู้ถึงความต้องการ การประเมิน
ทางเลือก และ การค้นหาข้อมูล ตามลาดับ 5) ข้อมูลส่วนบุคคลด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการนาเสนอทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และ
คุณภาพการให้บริการของโรงแรมด้านความเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อการตั ด สินใจเลื อกใช้บริการเข้า พักโรงแรมของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยและชาวญี่ ปุ่น ในเขตอาเภอ
พระนครศรีอยุธยาและอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิธีดาเนินการ (Methods)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก จานวน 317,011 คน (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เข้าพักโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 76 แห่ง เนื่องจากทราบตัวเลขขนาดประชากรที่แน่นอน จึงคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
Taro Yamane (1973) ที่ระดับความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้ เกิดขึ้นได้ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่า ง
จานวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการเก็บข้อมูล ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยศึกษาจากแนวคิด เอกสาร และกรอบ
แนวความคิด การวิ จั ย เพื่ อน ามาเป็ น ข้อมู ล ในการสร้า งแบบสอบถาม มี คาถามเป็ น แบบปลายปิ ด และแบบ
ปลายเปิด ซึ่งมีส่วนประกอบแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน มีลักษณะแบบระบุรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. บุคลากร (People)
6. กระบวนการ (Process)
7. ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence)
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของคาตอบในแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบ
ลิเคิร์ท (Likert, 1979) ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
388

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ของคาตอบในแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบลิเคิร์ท (Likert, 1979) ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษา และตัวแปรที่ศึกษา
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ คือ 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
4. นาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและเสนอแนะข้อ
ปรับปรุงแก้ไข
5. ทาการปรับปรุงแก้ไขและนาเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(content validity) จากนั้ น นาแบบสอบถามที่ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว มาหาค่าดัช นีความสอดคล้ อง IOC
(index of congruency) จากนั้ น คัด เลือกเฉพาะค่าข้อคาถามที่ มีค่า ดัชนี ความสอดคล้ องระหว่า งเนื้อหากับ
จุดประสงค์ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 นามาปรับปรุงให้เหมาะสมตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญ
6. ทาการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง
7. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try-out) จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลลัพธ์ของ
ค่าอัลฟ่า (Alpha Coefficient) แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะต้องมีค่ามากกว่า 0.70 แสดง
ว่าสามารถนาแบบสอบถามชุดนี้ไปใช้ได้ (มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2550, หน้า 121)
8. ท าการปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์ แ ละน าเสนอให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาอนุ มั ติ ก่ อ นแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล มาจาก 2 แหล่ ง คื อ แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภูมิ (Primary Data) และแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าพักโรงแรมระดับ 3-5 ดาวใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 76 แห่ง จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
2. แหล่ ง ข้อมู ล ทุ ติ ย ภูมิ (Secondary Data) โดยการค้น คว้ า ข้อมู ล จากหนั ง สือ เอกสารต่ า ง ๆ ได้ แก่
บทความทางวิชาการ นิตยสาร วารสาร ฐานข้อมูลเว็บไซต์ และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อนาข้อมูลมา
เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามได้แล้ว ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่มีความสมบูรณ์มาทาการ
วิเคราะห์ และตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
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2. ลงรหัส และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
3.1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
3.1.2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัด
พิษณุโลก โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมายระดับความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1986) ดังนี้
4.50-5.00 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 มีความคิดเห็นในระดับมาก
2.50-3.49 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.50-2.49 มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1.00-1.49 มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
ข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้น
ไป โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประมาณหรือพยากรณ์ค่าของตัวแปรตามหนึ่งตัวจากตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวว่ามี
ผลกระทบในทิศทางเดียวกัน หรือทิศทางตรงกันข้าม
ข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลื อกใช้บริการโรงแรมในจั ง หวั ด
พิษณุโลกแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มเป็น
อิสระต่อกัน โดยใช้สถิติ F-test แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of variance)
เพื่อทดสอบความแปรปรวน 2 ตัวคือ ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มกับความแปรปรวนภายในกลุ่ม
ผลการศึกษา (Results)
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.3 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 45.0
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 60.2 และมี
รายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.5
2. ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้เข้าพัก
โรงแรมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
แสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.23
2. ด้านราคา
4.18
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.93
4. ด้านส่งเสริมการตลาด
3.91
5. ด้านบุคลากร
3.94
6. ด้านกระบวนการ
4.38
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
4.23

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้เข้าพักโรงแรมมีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และเมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อพบว่า ท่ า นเลื อกใช้ บริการโรงแรมแห่ งนี้ เพราะเป็ น โรงแรมที่มี ชื่อเสี ยงและเป็นที่ รู้จัก
แพร่หลาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และปัจจัยย่อยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ท่านเลือกใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ เพราะราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของโรงแรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.47 ท่านจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งในโอกาสต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ท่านเลือกใช้บริการโรงแรมแห่งนี้
เพราะมีส่วนลดในช่วงเทศกาลต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ท่านจะแนะนาให้บุคคลที่ท่านรู้จักมาใช้บริการ
โรงแรมแห่งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ท่านเลือกใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ เพราะมีการคมนาคม การเดินทางสะดวก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ท่านหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ ก่อนตัดสินใจใช้บริการโรงแรม เช่น สื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต
ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ท่านเลือกใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ เพราะเป็นโรงแรมที่เพิ่งสร้างใหม่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ท่านมีการเปรียบเทียบราคาโรงแรมแต่ละแห่งก่อนการตัดสินใจใช้บริการอยู่เสมอ มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.12 และท่ า นสอบถามข้อมู ล จากโรงแรมก่ อนตั ด สิ น ใจใช้ บ ริการ มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.01
ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
โดยใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis
) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ กับการ
เลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยทั้ง 4
ด้านนี้มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 72.30 แสดงดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
Unstandardized Standardize
Coefficients
Coefficients
Model
t
Sig.
B
Std.Error
Beta
1 ค่าคงที่ (Constant)
0.945
0.116
8.136 0.000
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
0.048
0.031
0.063
1.553 0.121
ด้านราคา (X2)
0.079
0.046
0.082
1.707 0.089
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
0.242
0.036
0.295
6.704 0.000*
ด้านส่งเสริมการตลาด (X4)
-0.100
0.035
-0.140
-2.877 0.004*
ด้านบุคลากร (X5)
0.069
0.037
0.082
1.870 0.062
ด้านกระบวนการ (X6)
0.241
0.044
0.329
5.458 0.000*
ด้านลักษณะทางกายภาพ (X7)
0.217
0.039
0.280
5.548 0.000*
R = 0.853

R2 = 0.727

Adjusted R2 = 0.723

SE = 0.25942 * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลกแตกต่ า งกั น โดยใช้ ส ถิ ติ Independent sample t-test และ F-test เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กับการเลือกใช้
บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก ในข้อท่านจะแนะนาให้บุคคลที่
ท่านรู้จักมาใช้บริการโรงแรมแห่งนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก ในข้อท่านเลือกใช้บริการโรงแรม
แห่งนี้ เพราะเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ท่านเลือกใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ เพราะเป็น
โรงแรมที่เพิ่งสร้างใหม่ ท่านเลือกใช้บริการโรงแรมแห่งนี้ เพราะราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของโรงแรม
และท่ า นหาข้ อ มู ล จากสื่ อ ต่ า งๆ ก่ อ นตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารโรงแรม เช่ น สื่ อ ออนไลน์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ผู้ ที่ เ คยมี
ประสบการณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกไม่แตกต่าง
อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกไม่แตกต่างกัน
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลกไม่แตกต่างกัน
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
สามารถสรุปประเด็นสาคัญและนามาอภิปรายผลดังนี้
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก อาจเนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงแรม
เดินทางไปถึงได้โดยง่าย อยู่ใกล้แหล่งชุมชน สามารถจองห้องพักได้หลายช่องทาง มีการโฆษณาผ่านสื่อหลาย
ประเภท มีขั้นตอนการ Check in / Check out สะดวกและรวดเร็ว มีสิ่งอานวยความสะดวกและมีระบบรักษา
ความปลอดภัยอย่างเหมาะสม จึงเป็นปัจจัยที่ผู้เข้าพักใช้พิจารณาในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ นอกจากนี้ส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้น ยังเป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ เพื่อ
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ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายโดยมีส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขาย
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะ
ทางกายภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2556) ที่กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของบริการสามารถขายสินค้าหรือบริการของตนเองได้มากกว่าคู่แข่ง
โดยส่ ว นประสมทางการตลาดของสิ น ค้า ที่ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะประกอบไปด้ ว ย ส่ ว นประสมทางการตลาด 4
องค์ ป ระกอบ แต่ ส่ ว นประสมทางการตลาดของธุ ร กิ จ ด้ า นการบริ ก ารจะประกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 7
องค์ประกอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญกมล ทองเนียม (2562) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในเขตอาเภอพระนครศรีอยุธยาและ
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านการนาเสนอทางกายภาพ ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเข้า พั ก
โรงแรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวญี่ ปุ่ น ในเขตอ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยาและอ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภราดา นกยูงทอง
(2560) ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Primetime hotel จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ระบบการจองห้องพัก โรงแรมมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้สิ่งอานวยความสะดวก
ที่ครบครันและมีคุณภาพห้องพักและห้องประชุมสัมมนาสะอาด ที่นั่งเพียงพอที่แตกต่างกัน มีผลให้ลูกค้าตัดสินใจ
ใช้ บ ริ ก ารในครั้ ง ต่ อไป แต่ ก ารศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ ฐิ ติ วั ฒ น์ รั ก รุ่ ง เรื อ งกิ จ (2561)
ทาการศึกษาการจัดการส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจโรงแรม 3 ดาว อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านสถานที่ตั้ง ปัจจัยด้านการสร้างและนาเส นอ
ลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสอดคล้องกันจึงต้องมีการปรับปรุงโดยเสนอให้ทางโรงแรม 3 ดาว เน้นกลยุทธ์
การส่งเสริมการขายตามฤดูกาลอย่างสม่าเสมอ และมีการให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการประจา อาจใช้
วิธีการลดราคา การทาสมาชิกเพื่อสะสมรางวัลที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ เพื่อเป็นการดึงดูดใจให้กลับมาใช้บริการเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงควรมีรถรับนักท่องเที่ยวมายังที่พัก อาจมีรถรับส่งไปยังแหล่งชุมชน เพื่อสร้างความสะดวกสบายใน
การเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว
2. การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากร ศาสตร์กับการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า
เพศ และอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่มีการเลือกหรือใส่ใจในรายละเอียดของโรงแรมที่เข้าพัก
มากกว่าเพศชาย ไม่ว่าจะเป็นความมีชื่อเสียงของโรงแรมและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ความทันสมัย ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของโรงแรม และการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, หน้า 57-59) ที่กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นสิ่งสาคัญและเป็นสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการ
วัดมากกว่าตัวแปรอื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ ทองเรือง (2553) ทาการศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในอาเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการศึกษาพบว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีผลทาให้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่พัก
ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมนต์ ศรีธรรมมาศ (2556) ทา
การ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและระดับความสาคัญของปัจจัยที่มีต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ มีความแตกต่างกันอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ สันทราย (2560) ทาการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน

393

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

บุคคลด้านอายุ ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลงานวิจัยไปใช้
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถนาผลการศึกษานี้ไปใช้ได้ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อการเลือกใช้
บริ ก ารโรงแรมในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการโรงแรมควรมี ป้ า ยชื่ อ โรงแรมทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงแรมควรมีการสารวจความต้องการของผู้เข้าพักเกี่ยวกับ
โปรโมชั่นในราคา หรือการให้ส่วนลดห้องพักในวันธรรมดา เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงและตอบสนองให้
ตรงตามความต้องการที่ผู้เข้าพักต้องการ
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม
ในจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงแรมควรมีการปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น พนักงาน
ระบบการให้บริการต่างๆ เพื่อให้การบริการเกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงแรมควรมีการจัดพื้นที่เป็นสัดส่วน เช่น ห้องอาหาร พื้นที่
อานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมีการออกแบบตกแต่งภายในที่ทันสมัย เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับ
โรงแรมให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่สนใจเข้าพักโรงแรม
ข้อจากัดในการทาวิจัย
ในการเก็บข้อมูล งานวิจัยฉบับนี้เก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไม่สามารถใช้อ้างอิงแนวคิดของคน
โดยทั่วไปในประเทศไทยได้ ดังนั้นผลของการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นเพียงการอ้างอิงแนวความคิดของคนในพื้นที่ที่
ทาการศึกษาวิจัยเท่านั้น
ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง
เพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป ในเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อการเลื อกใช้บริการโรงแรมในจั ง หวัด พิษณุโลกผู้วิ จัย ขอเสนอแนะ
ประเด็นสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัด
พิษณุโลกระหว่างผู้เข้าพักที่เดินทางมาพักด้วยตนเอง ผู้เข้าพักที่ใช้บริการธุรกิจนาเที่ยว และผู้เข้าพักที่เดินทางมา
ประชุม อบรมและสัมมนา
2. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าพักต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดในเชิงลึก และนาข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุง และวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจโรงแรมในจัง หวั ดพิษณุโลกให้มีประสิท ธิ ภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม
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การสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ
กรณีศกึ ษา : พื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
The communication of solve wildfire and smog problems in north of Thailand.
A case study muang district, Chaing mai.
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ กรณีศึกษา : พื้นที่อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทางานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในประเด็นการ
สื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบสภาพปัจจุบันการสื่อสาร
เพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้แก่ 1) ผู้ส่งสาร 2) สาร การสื่อสารเพื่อการสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้
สร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับเรื่องไฟป่าและหมอกควัน ด้วยสื่อผ่านการนาเสนอในสื่อช่องทาง
3) สื่อ ช่องทางการสื่อสาร 6 ช่องทาง 4) ผู้รับสาร และรูปแบบสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม และ ระดับการมีส่วนร่วม
คาสาคัญ: 1) การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2) การสื่อสาร 3) ภาคเหนือ
Abstract
The study on “The communication of solve wildfire and smog problems in north of Thailand. A
case study muang district, Chaing mai.” Is qualitative research using in-depth interviews purposive sampling
method was applied in selecting persons with work experience of solve wildfire and smog problems in
north of Thailand. Government,Private sector, Academic department, Resource Conservation Sector
Affected public sector. The study revealed of the research revealed current state of communication for
solving solve wildfire and smog problems, namely 1) source2) communication messages for raising
awareness. Build awareness Create understanding To people in the area About the issue of solve wildfire
and smog Through media presentations in the media Channel 3) Media, 6 communication channels,
4) Receivers and participatory communication model for solving forest fire and haze problems in Muang
District. Chiang Mai province, including participatory communication and participation level.
Keyword: 1) solve wildfire and smog problems 2) Communication 3) North of Thailand.
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บทนา (Introduction)
ยุ ท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้ า นการสร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเป็นการดาเนินงานบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยการสร้า งการเติบ โตอย่ างยั่ง ยืนบนสังคมที่เป็นมิ ต รต่อสภาพภูมิอากาศ มี การปรับ ตั วเพื่อ
ลดความสู ญ เสี ย และเสี ย หายจากผลกระทบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบั ติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Royal Thai Government Gazette (2018, pp. 8)
ส าหรั บ ในประเทศไทย ในเรื่ อ งสถานการณ์ ปั ญ หาไฟป่ า และหมอกควั น ส่ ว นใหญ่ มั ก จะอยู่ ในพื้ น ที่
ภาคเหนือของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหมอกควันมักเกิดในช่วงฤดูร้อน (มกราคม - เมษายน) ของทุกปี
Chaingmai Provincial Administative Organization (2019) สาเหตุการเกิดปัญหาหมอกควัน คือ 1.การเกิด
ไฟป่า เป็นสาเหตุที่สาคัญที่ทาให้เกิดหมอกควันขึ้นมา เนื่องจากจะมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงจาพวกเศษไม้ เศษใบไม้
วัชพืช ฯลฯ ทาให้เกิดเป็นหมอกควันปกคลุมอยู่ 2. การเผาเศษวัชพืชและวัสดุทางการเกษตร เช่น ซังข้าว
ซังข้าวโพด การเผาเศษหญ้าริมทาง ฯลฯ เป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้กันมาก เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายสะดวก และ
ประหยัด 3. การเผาขยะจากชุมชน เป็นแหล่งปลดปล่อยมลพิษทางอากาศเข้าไป ในบรรยากาศ ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละอองเขม่าควัน ก๊าซ และไอระเหย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว 4. การคมนาคมขนส่ง โดยสารมลพิษที่ระบายออกจากท่อไอเสียของรกยนต์ เป็นสารที่มีอันตรายและ
ปริมาณมากที่สุด ซึ่งมาจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้น ภายในรถยนต์ 5. มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรม Chaingmai Provincial Administative Organization (2019) เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือให้เป็นวาระ
แห่งชาติ 1 ได้มีการจัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยแบ่งการจัดตั้งเป็น
3 ระดั บ ดั ง นี้ 1. ศูน ย์ อานวยการป้ องกัน และแก้ไ ขปัญ หาไฟป่ าและหมอกควั นระดับ ชาติ โดยมี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ 2. ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันระดับภาค โดยมี กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบ 9 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลาปาง
จ.ลาพูน จ.แม่ฮ่องสอน จ.น่าน จ.แพร่ จ.ตาก และ จ.พะเยา และ 3. ศู นย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันระดับจังหวัด โดยมี จังหวัดในพื้นที่ 9 จังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ Order of the Ministry of
Natural Resources and Environment (2015,86)
ทั้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 มีการปฏิบัติงาน
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ในส่งของพื้นที่ชุมชน ขอรับการสนับสนุนเครื่องบิน
Peacemaker ( AU-23 ) จากกองทัพอากาศ จานวน 2 ลา เพื่อทาการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยงของแต่ละ
จั ง หวั ด และร่ว มกับ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย จั ด ท าสปอตสื่ อประชาสั ม พั น ธ์ กระจายเสี ย ง
เป็นภาษาไทย และ ภาษาชนเผ่า รวม 8 ภาษา เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนใน
ทุกพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์โดยชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอควัน สาหรับในการประชาสัมพันธ์พื้นที่
ชุมชนเมือง ประชาสัมพันธ์ผ่านทางอักษรวิ่ง โดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการนาเสนออินโฟร์กราฟฟิก
ผ่ า นจอ LED ตามจุ ด ส าคั ญ ของจั ง หวั ด และการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทางสื่ อ โซเชี ย ล เพจ FACEBOOK
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ทาง LINE ADD และทาง
เว็บไซต์ในพื้นที่ของ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่
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จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ดูแลรับผิดชอบโดย ศูนย์อานวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด เขตพื้นที่ของ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 152 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 16 ตาบล 78 หมู่บ้าน มีจานวนประชากร 233,632 คน มีสถานการณ์ไฟป่า
และหมอกควัน ในห้วงปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563 จุดความร้อนรายวัน จาก
ดาวเที ย มระบบเวี ย ร์ รวม 85 จุ ด Prevention and Solution Command Center of Small Particulate
PM2.5, Chiang Mai Province (2020) จ านวนผู้ ป่ ว ยในระบบโรคทางเดิ น หายใจ 31,899 คน Office of
Disease Prevention and Control 1 Chiang Mai (2020) การดาเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดเชียงใหม่
พ.ร.บ. สาธารณสุข จานวน 32 คดี พ.ร.บ. จราจร จานวน 93 คดี พ.ร.บ. ป่าไม้ จานวน 1,268 คดี รวม ทุก
พ.ร.บ. จานวน 1,393 คดี Chiang Mai Provincial Police (2020)
โดยสาเหตุมาจากการเผาเพื่อกาจัดวัชพืชในแปลงเกษตรและลุกลามไปยังพื้นที่ป่า การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกในพื้นที่เกษตร ไร่หมุนเวียน และเผาในที่ดินทากินในพื้นที่ป่ าสงวนแห่งชาติการเผาเพื่อความสะดวกใน
การหาของป่าล่าสัตว์ เช่น ไข่มดแดง ผักหวานป่า น้าผึ้งป่า เห็ดป่า การลักลอบเผาเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิงใน
บางพื้นที่ การเผาด้วยความคึกคะนองและเผาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนในพื้นที่ และส่งผลกระทบให้ใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ค่ า PM2.5 เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมง มี ค่ า คุ ณ ภาพอากาศเกิ น มาตรฐาน จ านวน 78 วั น
Prevention and Solution Command Center of Small Particulate PM2.5, Chiang Mai Province (2020)
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมุ่งเน้นประเด็นของ
การศึกษาไปที่สภาพการสื่อสารปัจจุบัน วิธีการสื่อสารในการแก้ไขปัญหา การประชาสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบของ
การสื่อสาร ที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เพราะพบว่า การแก้ไขปัญหาด้วยการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเป็นวิธีที่ได้ผล 2 อาทิ งานการศึกษาการ
สื่อสารแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน
จ.ลพบุรี ของ ภาณุพงศ์ ภูโต (2551) ผลการศึกษา คือ ผู้นาชุมชนของหมู่บ้านเขาสมอคอนค่อนข้างจะมีบทบาท
มากต่อศูนย์เรียนรู้ เพราะผู้นาที่นี่เป็นคนที่สามารถผลักดันให้ชาวบ้านมีส่วนรวมได้ดีมาก เพราะสามารถเป็นจุด
ศูนย์รวมของชาวบ้านได้ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้ จึงศึกษารูปแบบของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน ด้านการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการมี
ส่วนร่วมด้านการวางแผน ด้านการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม รวมถึงด้านการติดตามและ
ประเมินผล
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
1. แบบจาลองทฤษฏีการสื่อสาร SMCR ของเบอร์โล (Berlo) ได้พัฒนาทฤษฎีที่ผู้ส่งจะส่งสารอย่างไร และผู้รับ
จะรับ แปลความหมาย และมีการโต้ตอบกับสารนั้นอย่างไร ทฤษฏี SMCR ประกอบด้วย
1. ผู้ส่ง (source) ต้องเป็นผู้ที่มที ักษะความชานาญในการสื่อสาร มีความสามารถปรับระดับข้อมูลนั้นให้
เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับ
2. ข้อมูลข่าวสาร (message) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร
3. ช่องทางในการส่ง (channel) เป็นการส่งข่าวสารให้ผู้รับได้รบั ข่าวสาร
4. ผู้ รับ (receiver) ต้ องเป็ น ผู้ มี ทั กษะความช านาญในการสื่ อสาร เป็ น ผู้ ที่ มี ทั ศนคติ ระดั บ ความรู้
คล้ายคลึงกับผู้ส่ง จึงจะทาให้การสื่อความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล
2. แนวความคิดเรื่อง ผู้นาทางความคิดหรือผู้นาความคิดเห็น (Opinion leader)
หมายถึง บุคคลที่สามารถมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ต่อทัศนคติข องผู้อื่น โดยมีบทบาทในการถายทอด
ขอมูลความคิดจากสื่อมวลชนไปสู ประชาชนทั่วไป ในลักษณะความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด หรือแบบกลุ่มปฐมภูมิ
Panupong (2008)
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3. แนวคิดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยแบ่งตามมาตรการ “4 พื้นที่
5 มาตรการบริหารจัดการ” Department of Disaster Prevention and Mitigation (2019)
1. มาตรการเชิงพื้นที่ ให้แบ่งพืน้ ที่เป็น 4 พืน้ ที่ ได้แก่
1.1 พื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์
1.2 พื้นที่เกษตรกรรม
1.3 พื้นที่ชุมชน/เมือง
1.4 พื้นที่ริมทาง
2. มาตรการบริหารจัดการ 5 มาตรการ
2.1 ระบบบัญชาการเหตุการณ์
2.2 สร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชน
2.3 ลดปริมาณเชื้อเพลิง
2.4 การบังคับใช้กฎหมาย
2.5 ทีมประชารัฐ
4. แนวคิดการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม
คือ กิจกรรมที่ประชาชนเข้า มามีส่วนร่ว มในทุ กขั้นตอนของการดาเนินโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่ ขั้น
วางแผน ซึ่งประชาชนจะต้องระบุปัญหาและความต้องการ ขั้นปฏิบัติการ ขั้นประเมินผล ตลอดจนขั้นบารุงรักษา
ในการสื่อสาร (Communication) คือ กระบวนการ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจาก
บุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทาหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทาง ต่าง ๆ การสื่อสารแบบการมีส่วนร่วม (Participatory
Communication) จึงเป็นแนวคิดที่ผสมผสานระหว่าง แนวคิดการมีส่วนร่วมและแนวคิดการสื่อสาร Sripan
(2011, pp. 41-42)
เนื้อหาสาระ (Content)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสาคัญนั้น ในประเด็นการสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1. สภาพปัจจุบันการสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.ผู้ส่งสาร กลุ่มที่ 1 กลุ่มศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคและ
ระดับจังหวัด โดยนโยบายและการวางแผนการดาเนินงาน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่
ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ภาค มี การบู รณาการแผนงานของทั้ ง 9 จั ง หวั ด และ เชื่ อมประ สานกับ หน่ ว ยงาน
ส่วนกลาง โดยใช้การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC ทุกสัปดาห์ เป็นการขับเคลื่อนส่วนกลางและจังหวั ด
มีนโยบายและปฏิบัติงานที่สาคัญ ดังนี้
1. การสร้างการรับรู้ ดาเนินการโดยวิธีการสนทนา พบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และให้ความรู้กับประชาชนในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยไม่เผาทาการปลูกป่าทดแทนสร้างฝายชะลอ
น้าเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า โดยผ่านเครือข่ายผู้นาชุมชน ผู้นาทางความคิด
2. การปฏิบัติชุดรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
3. การใช้กลไกคณะกรรมการชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องหมอกควันข้ามแดน โดยการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น อย่างเป็นทางการ, การพบปะอย่างไม่เป็นทางการ, การประสานความ
ร่วมมือระหว่างฐานฯและจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ประจาปี 2563
4. การใช้กาลังพลตามที่จังหวัดร้องขอการสนับสนุนและประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ
5. การใช้อากาศยานสนับสนุน เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
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6. การจัดตั้ง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก
เพื่อติดตามสถานการณ์ และร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
7. มาตรการทางกฎหมาย การดาเนินการทางกฎหมายในห้วงที่ผ่านมา มีผลการดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับไฟ
ป่าและหมอกควันแล้ว จานวน 1,770 คดี สามารถจับกุมผู้กระทาความผิดได้จานวน 667 ราย
8. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ทุกระบบ เช่นในเขตชุมชนเมือง
มาตรการที่เข้มข้นทางกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และอยู่ติดพื้นที่ป่า อาทิเช่น การใช้ หอ
กระจายข่าว, การประชุมชี้แจงในทุกโอกาส, การเยี่ยมเยียนถึงบ้าน ถึงพื้นที่ทากิน ,การใช้เครื่องบินประชาสัมพันธ์
ทุก ตาบลเสี่ยงซ้าซาก ด้วยภาษาท้องถิ่น , ภาษาชนเผ่า ซึ่งการสร้างการรับรู้จะต้องดาเนินการตลอดเวลาทุกๆ
มาตรการ ทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
“ในส่ ว นของนโยบาย การวางแผนการด าเนิ น งาน แก้ไ ขปั ญ หาไฟป่ า และหมอกควั น ระดั บ จั ง หวั ด
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด จนถึง
ระดับอาเภอ และที่สาคัญคือ การจัดองค์กรในระดับท้องถิ่น เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานการณ์ในพื้นที่โดยตรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมป่าไม้ การรายงานทั้งในส่วนของพื้นที่หาของป่า การสารวจหอกระจายข่าวในพื้นที่ และ
รายละเอียดการกาหนดพื้นที่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงของแต่ละอาเภอ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
จัดการแก้ไขและนาข้อมูลรายงานไปยังรัฐบาล” Suwanumpa (2020)
“การดาเนินงานการเตรียมการและการวางแผน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ระดับ
จังหวัด คือเข้าไปประสานกับผู้นาองค์กรของรัฐ เช่น นายอาเภอ, นายกเทศบาล, นายก อบต., กานัน, ผู้ใหญ่บ้าน
และ ผู้นาชุมชน เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ก่อนจะลง
พื้นที่ไปสร้างการรับรู้และทาความเข้าใจกับชาวบ้านทุกคนให้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว” Krindkod
(2020)
2. สาร
การสื่อสารเพื่อการสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ
เรื่องไฟป่าและหมอกควัน ด้วยสื่อต่างๆ ผ่านการนาเสนอในสื่อช่องทางต่างๆ
“การทางานที่เกิดขึ้น จะปฏิบัติให้สร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ เกี่ยวกับโทษภัยของไฟป่า
และหมอกควัน” Suwanumpa (2020)
“การสร้างความเข้าใจเพราะก่อนที่จะสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านได้นั้น จะต้องสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับโทษภัยของไฟป่าและหมอกควัน และสร้างการรับรู้” Krindkod (2020)
“สาหรับเนื้อหาที่ได้รับ มีความต่อเนื่อง เช่นค่าฝุ่นควัน มีความต่อเนื่องมีการประมวลและคิดว่าส่งหลาย
ช่องทาง อีกทั้งยังเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนาไปใช้ได้ต่อ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่คนจะรับทราบข้อมูล และสร้าง
ความตระหนั ก และรู ป แบบง่ า ย หมายถึ ง เวลาดู มั น ประมวลออกมาที่ ท าให้ ง่ า ย คิ ด ว่ า มั น ช่ ว ยง่ า ย ”
Kunakornsawan (2020)
3. สื่อ
1. การสื่อสารผ่านบุคคล/ผู้นาความคิดเห็นในพื้นที่ (Personal Media) เป็นสื่อที่มีความสาคัญที่สุดของ
พื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการถ่ายทอดข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารซึ่งเป็นการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้ากัน สามารถตอบโต้ได้ทันที การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลักษณะที่ยืดหยุ่นปรับให้เข้ากับผู้รับสารเป็น
รายๆ ไปทาให้ได้รับทราบความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารได้ทันที เครื่องมือของการสื่อสารผ่านบุคคลมีทั้งที่เป็น
คาพูด กริยาท่าทาง
“ในส่วนของการสื่อสารตอนนี้ ยังคงใช้ภาครัฐการกระจายข่าวของผู้นาหมู่บ้านโดยเฉพาะเสียงตามสาย
เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ ส่วนใหญ่รับฟังข่าวสารจากทางราชการ โดยเสียงตามสายของผู้นาชุมชน
ของผู้นาหมู่บ้าน” Suwanumpa (2020)
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“การเรียกชุมนุมของผู้ใหญ่บ้านผู้นาชุมชน ในเขตชนบท เป็นส่วนกระจายข่าว ผู้นาชุมชนว่าอย่างไร
ลูกบ้านก็จะตามในแบบนั้น” Aondaom (2020)
“การสื่อสารผ่านบุคคล ซึ่งการที่จะพูดโดยตรงกับที่มีประสิทธิภาพได้ดีที่สดุ เราได้มีการแนะนายกตัวอย่าง
สอบถามและมีการโต้ตอบได้ดีกว่า” Punchakripsadapa (2020)
2. การสื่อสารผ่านหอกระจายข่าว มีความสาคัญรองลงมาจากสือ่ บุคคล หอกระจายข่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อให้
ข่าวสาร เนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง และมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ผู้รับเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกวันและบริการสาธารณะสุขอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกกรอง ละการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาคมและชุมชน
“การประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวนัน้ ทาให้ส่งสารไปยังประชาชนกลุ่มต่างๆได้อย่างทัว่ ถึง”
Praserdsri (2020)
3. การสื่อสารผ่านวิทยุชุมชน เป็นเทคโนโลยีที่เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อชีวิตของคนในชุมชนและ
มาจากการจัดทานาเสนอ โดยคนในชุมชน ซึ่งเป็นเพียงสถานีวิทยุขนาดเล็กๆ ที่มีเครื่องส่งกระจายเสียง ขนาด
20-30 วัตต์ รัศมีการกระจายเสียง 10-15 กิโลเมตร ดังนั้น วิทยุชุมชนจึงเป็นเรื่องของชุมชนคิด ชุมชนทาชุมชน
นาเสนอ
“รองลงมาก็คือหาของสถานีวิทยุ ชาวบ้านในชนบทก็จะฟั งวิทยุขณะอยู่บ้าน ขณะทางาน หากมีการ
ประชาสัมพันธ์” Jaimipak (2020)
4. การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล เป็นสื่อที่มีการนาเอาข้อความ ภาพกราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือวีดี
ทัศน์ มาเรียบเรียงผสมผสานเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นสื่อที่มีความหลากหลาย
“ที่ได้รับข้อมูลคือผ่านสื่ อดิจิทัลช่องทาง LINE ซึ่งเป็นช่องทางที่ง่าย สะดวก และมีความต่อเนื่องอีกั้ง
สามารถแชร์ข้อมูลส่งต่อได้” Kunakornsawan (2020)
5. การสื่อสารผ่านสื่อเฉพาะกิจ สื่อที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ เพื่อเผยแพร่
ข่าวสารข้อมูล ในที่นี้ คือ เครื่องบินกระจายเสียง Peacemaker (AU-23) จากกองทัพอากาศ จานวน 2 ลา เพื่อ
ท าการประชาสัม พั นธ์ในพื้ นที่เสี่ ยงของแต่ละจัง หวัด และจั ด ท าสปอตสื่ อประชาสัม พั นธ์กระจายเสียง เป็ น
ภาษาไทย และ ภาษาชนเผ่า รวม 8 ภาษา
“สาหรับในพื้นที่ที่มีปัญหา การสื่อสารผ่านเครื่องบินกระจายเสี ยง มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก การ
สร้างการรับรู้” Geeramaneemai (2020)
6. การสื่อสารช่องทางอื่นๆ“หน่วยงานภาคเอกชน สภาลมหายใจ ช่องทางนี้มีบทบาทต่อประชาชนเป็น
อย่างมาก เพราะประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายในส่วนที่ชนบท ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ทาร่วมกับรัฐบาลละภาค
ประชาชนด้วยกัน” Viriya (2020)
4. ผู้รับสาร
กลุ่มที่ 2 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
“มีส่วนร่วมกันดี ในระดับกับทางจังหวัดและกองทัพภาคที่ 3 จะมีปัญหาก็คือตัวผู้ปฏิบัติ อยู่ในพื้ นที่ไม่ว่า
จ ะ เ ป็ น เ จ้ า ห น้ า ที่ อุ ท ย า น ป่ า ไ ม้ ก า นั น ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น ข้ อ มู ล ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร ห รื อ แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ไม่สอดคล้องกับในระดับจังหวัดและกองทัพ เหมือนรับทราบข้อมูลและตามทีหลัง ไม่ได้มีการวางแผนร่วมกัน ไว้
ก่อนล่วงหน้า” Geeramaneemai (2020) กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักวิชาการ
“ในบทบาทของนักวิชาการมีอยู่แล้ว ในส่วนตัวผมทาเรื่องหน้ากากเรื่องชุมชน และเรื่องความตระหนักต่อ
สุขภาพ ดังนั้นผมก็เป็นวิทยากรให้ทั้งโรงพยาบาลส่วนตาบล ถือได้ว่ามีบทบาทในเรื่องของการตระหนักเรื่องของ
สุขภาพอีกในช่วงที่เกิดควัน” Viriya (2020)
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กลุ่มที่ 4 กลุ่มภาคประชาชน
“หลักการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเข้า
ประชุมนะครับ ในส่วนราชการของทั้งจังหวัดอาเภอและตาบลเพื่อปรับมาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ” Punchakripsadapa (2020)
2. รูปแบบของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
1. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
1. การเข้าถึงสื่อ ในการเลือกรับข่าวสารผ่านสื่อในทุกรูปแบบ
“ในพื้นที่เขตชนบทเป็นการเคาะประตูบ้านเข้าไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านรวมถึงการสัมภาษณ์สอบถาม
ความคิดเห็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน ” Krindkod
(2020)
2. การมีส่วนร่วม ในการสื่อสารทุกระดับและทุกขั้นตอน
“ทางจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่เขตเมืองที่ประสบปัญหามลพลพิษจากฝุ่นควันรถยนต์ มีการประชุมหารือ
การจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในเขตเมือง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาค
ประชาสังคม เข้าร่วมการประชุม ทั้งมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ “ทางเดียวกันไปด้วยกัน” ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักรู้และลดสาเหตุฝุ่นควันในเขตเมือง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการ
ล้างถนน โดยจะมีรถบรรทุกน้าจากหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมสมทบในการล้างถนนรอบเขตเมือง เพื่ อเป็น
การลดฝุ่นควันในเขตเมืองด้วย” Krindkod (2020)
“ในการแก้ไขระดับพื้นที่อาเภอของแต่ละหมู่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ การสลับวันเผา
สลับของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ฝุ่นควันไม่เยอะ ควรเฉลี่ยให้แบ่งกันเผา และอีกอย่างหนึ่งก็คือทาแนวกันไฟของแต่
ละบ้าน และยังต้องมีตัวแทนชุมชนแต่ละชุมชนให้มีการเฝ้าระวัง หากพบว่ามีไฟก็จะจัดทีมเข้าไประงับทันที มีการ
ตั้งเวรยามในช่วงที่เกิดการเผา” Aondaom (2020)
3. การจัดการด้วยตนเอง โดยมีอานาจในการตัดสินใจ
“ส่วนใหญ่ชาวบ้านในหมู่บ้านจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ฉะนั้นไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมในการสื่อสารหรือการแก้ไขปัญหาสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่คนที่จะสื่อสาร อาจจะเป็นผู้นาชุมชน ผู้นา
หมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านที่จะสื่อสารกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ” Jaimipak (2020)
จากการศึกษาประชาชนได้มีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดทั้ง 3 ประการ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงสื่อได้ในทุกรูปแบบที่ประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสื่อสารทุกระดับและทุกชั้นตอน พร้อมทั้ง
ประชาชนสามารถจัดการตนเอง โดยมีอานาจที่จะตัดสินใจอีกด้วย
2. ระดับการมีส่วนร่วม
1. ในฐานะเป็นผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร
“การสื่อสารสองทาง คือไม่ใช่ว่าส่งมาอย่างเดียว ยังเป็นในฐานะผู้รับสารและผู้ใช้สารในทางเดียวกัน และ
ยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ ก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม ทาให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการส่งต่อข้อมูลอีกด้วย”
Kunakornsawan (2020)
2. ในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง
“เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่ า และหมอกควั น ของจั ง หวั ด โดยได้ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ย
โดรนของภาคประชาชนในเรื่ อ งของการเฝ้ า ระวั ง แล ะป้ อ งกั น พร้ อ มทั้ ง การรายงานปั ญ หาที่ เ กิ ด ”
Geeramaneemai (2020)
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3. ในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย
“ทั้งนี้นโยบายและการวาแผน ก็ปฏิบัติตามคาสั่งการของรัฐบาลและกรมควบคุมมลพิษ ที่ออกระเบียบ
คาสั่งมา ให้ปฏิบัติเหมือนกันทั้งภาคเหนือ แต่ก็จะมาปรับใช้ให้เข้ากลับพื้นที่ของตนเอง จากนั้นก็จะจัดการประชุม
ในระดับจังหวัดที่เชิญระดับนายอาเภอ มาเข้ารับฟังนโยบายการทางาน” Krindkod (2020)
“ในฐานะของผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย คณะทางานการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยใหม่ อีกทั้งยังคงในฐานะผู้ส่ง ผู้ผลิต และผู้ร่วมแสดง เพราะเมื่อไปเป็นบทบาทของ
นักวิชาการก็จะทาการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของการใช้หน้ากากที่ถูกต้อง และเรื่องความตระหนักต่อสุขภาพ ”
Viriya (2020)
จากการศึ กษาในแต่ละระดับการมีส่วนร่วม ในฐานะเป็นผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร เป็นทั้งกลุ่มประชาชน,
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มนักวิชาการ ในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง คือ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
กลุ่มนักวิชาการ ส่วนในฐานะของผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย เป็นกลุ่ม ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคและระดับจังหวัด หรือกลุ่มภาพประชาชนที่มีตาแหน่งหน้าที่เป็นผู้นา
สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
จากผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพปัจจุบนั การสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ส่งสาร คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคและ
ระดับจังหวัด โดยมีนโยบายและการวางแผนการดาเนินงาน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่
ระดับจังหวัดและระดับภาค คือ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่
3 ส่วนหน้า จัดตั้งเพื่อบูรณาการแผนงานของ 9 จังหวัด และ เชื่อมประสานกับหน่วยงานส่วนกลาง โดยใช้การ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC ทุกสัปดาห์ เป็นการขับเคลื่อนส่วนกลางและจังหวัด
สาร คือ การสื่อสารเพื่อการสร้างความตระหนัก สร้ างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับเรื่องไฟป่าและหมอกควัน ด้วยสื่อต่างๆ ผ่านการนาเสนอในสื่อช่องทางต่างๆ ที่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน คือ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยแบ่งตามมาตรการ
“4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” โดย Department of Disaster Prevention and Mitigation (2019)
สื่อ 1. การสื่อสารเป็นทางการ เป็นการสื่อสารซึ่งส่งผ่านจากลาดับชั้นบังคับบัญชาในระดับสูงลงไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับต่ากว่าภายในองค์กรซึ่งรวมถึงนโยบายในการบริหารจัดการสั่งงานและบันทึกข้อความที่
เป็ น ทางการ โดยปฏิบัติต ามคาสั่ งการของรัฐบาลและกรมควบคุมมลพิ ษ ที่ ออกระเบี ย บคาสั่ งมา ให้ ป ฏิบัติ
เหมือนกันทั้งภาคเหนือ แต่ก็จะมาปรับใช้ให้เข้ากลับพื้นที่ของตนเอง จากนั้นก็จะจัดการประชุมในระดับจังหวัดที่
เชิญระดับนายอาเภอ มาเข้ารับฟังนโยบายการทางาน 2. การสื่อสารไม่เป็นทางการ เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลในองค์การตามกลุ่มสังคม หรือความชอบพอโดยตรง อาศัยความสนิทสนม คุ้นเคย การแนะนาจากเพื่อนฝูง
การรู้จักเป็นการส่วนตัว 3.ช่องทางการสื่อสาร การสื่อสารในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ จะแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะด้วยกัน ในรูปแบบการสื่อสาร คือ สื่อบุคคล หอกระจายข่ าว วิทยุ
ชุมชน สื่อดิจิทัล และ สื่อเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นสื่อที่ประชาชนในทั่วไปใช้กันในปัจจุบัน ทาให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความตระหนักการรับรู้ เพื่อสิ่งจาเป็นต่อการ
พัฒนา การแก้ไขปัญหา โดยการเลือกใช้สื่อ (ช่องทางการสื่อสาร) เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในกลุ่มต่างๆ การสื่อสารผ่านสื่อบุคคลมีประสิทธิภาพได้ผลดีที่สุด รองลงมาคือ การสื่อสารผ่านหอ
กระจายข่าว และการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยเรื่องการสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานเด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ของ กุลฤดี
นุ่ ม ทอง (2558) ที่ พ บว่ า รูป แบบการสื่ อสารอย่ า งมี ส วนร่ว มมี ทิศทางการสื่อสารแบบทางเดี ย ว (One-way
Communication) มี การไหลของข้อมู ล ข่า วสารแบบบนลงล่ า ง (Top-down Communication) ที่ เป็ น การ
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สื่อสารแบบแนวตั้ง (Vertical Communication) โดยที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน จะมีบทบาทเป็นผูส้ ่งสาร (Sender) โดยเลือกกลยุทธ์การสื่อสาร ได้แก่ การจัดประชุม การจัดอบรม
สิทธิ์ของแรงงานเด็กข้ามชาติ การสร้างสื่อชุมชน และการมอบสื่อ เป็นต้น
2. รูป แบบของการสื่ อสารแบบมี ส่ ว นร่ว มในการแก้ไ ขปั ญ หาไฟป่ า และหมอกควั น ในอาเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม โดยการเข้าถึงสื่อ ในการเลือกรับข่าวสารผ่านสื่อในทุกรูปแบบดังช่อง
ทางการสื่อสารข้างต้นที่กล่าวมา ประชาชนในพื้นที่เขตชนบทเป็นการเคาะประตูบ้านเข้าไปพบปะ สนทนา ถึง
หน้าบ้าน รวมถึง การสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยื น การประชุมหารือ การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคประชาสังคม ทางานบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้าใจให้ประชาชนตระหนักรู้และลดสาเหตุฝุ่นควันที่เกิดขึ้น อีกทั้งทีมประชารัฐโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งจาก
ภาคราชการ หน่วยทหาร ภาคประชาชน ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ให้มีส่วนร่วม การสื่อสารทุกระดับ ทุก
ขั้นตอน การสนับสนุนและกาหนดแนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การจัดการ
ตนเอง โดยประชานมีอานาจในการตัดสินใจและสามารถอยู่ในกระบวนการการผลิตรายการ การบริหารจัดการ
และการวางแผนระบบการสื่อสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
ระดับการมีส่วนร่วม
1.ในฐานะเป็นผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร โดยกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับสารจากทางคณะกรรมการ
ท างาน ในขณะเดี ย วกัน ก็เป็ น ผู้ ส่ ง สารในการส่ง ข้อมูล และซั กถามเสนอความคิด เห็ นได้ ด้ว ย และกลุ่ ม ภาค
ประชาชน สามารถเข้าถึงสื่อในฐานะได้โดยเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรง ส่วนมากจะ
สามารถสนทนากับผู้ส่งสารได้โดยตรง ในโอกาสที่มีการประชุม รับฟังนโยบาย ความคิดเห็น จากการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่ผู้รับสารจะรับฟังเฉพาะเรื่ องที่เป็นประโยชน์กับตนเอง แต่ทั้งนี้หากมีการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง
ข้อมูลการส่งสารที่คล้ายคลึงกัน ผู้รับสารก็ต้องรับสารในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
2. ในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง ในกลุ่มนักวิชาการ โดย การสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และสร้าง
ทักษะใหม่ๆ เช่น การอบรมและให้ความรู้เชิงปฏิบัติเรื่องการผลิตสื่อให้กับชุมชน
3. ในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบายคณะทางานในกลุ่มที่ 1 กลุ่มศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคและระดับจังหวัด การปฏิบัติตามคาสั่งการของรัฐบาลและกรมควบคุม
มลพิษ ที่ออกระเบียบคาสั่งมา ให้ปฏิบัติเหมือนกันทั้งภาคเหนือ แต่ก็จะมาปรับใช้ให้เข้ากลับพื้นที่ของตนเอง
จากนั้นก็จะจัดการประชุมในระดับจั งหวัดที่เชิญระดับนายอาเภอ มาเข้ารับฟังนโยบายการทางาน สาหรับการมี
ส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนกาหนดนโยบายนั้น ของประชาชนนั้น สามารถที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือ
การวางแผนได้
ทั้ ง หมดสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม มี แ นวคิ ด และสาระส าคั ญ ดั ง ปรากฏใน
การประชุมขององค์การยูเนสโก ณ กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเกีย ปี ค.ศ.1977 ได้กาหนดสาระและแนวคิด
เรื่องการสื่ อสารแบบมีส่ วนร่วมของประชาชน ไว้ (Seraes, et al. 1996 อ้ า งอิ ง ใน อั จ ฉรา ศรีพั น ธ์ , 2554,
หน้า 42-43) โดยการทางานตามแนวทางบูรณาการทีมงานประชารัฐ ครบทุกกลุ่มการทางาน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม
ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาไฟป่ า และหมอกควั น ระดั บ ภาคและระดั บ จั ง หวั ด , กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม, กลุ่มนักวิชาการ และ กลุ่มภาคประชาชน ในการส่งเสริมและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ” โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก 2) เพื่อศึกษารูปแบบ
การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ในวิธีการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview), การสังเกตแบบไม่
มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant Observation) และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร ( Documentary
Investigation) โดยผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือของข้อมู ล เพื่ อให้ เกิด ความถูกต้ องด้ ว ยวิ ธี การ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันในการสืบทอด
วิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก มีผลที่กระทบต่อการสืบทอด คือ อุปสรรคในด้านผู้สืบทอด อุปสรรคในด้าน
การจัดแสดง อุปสรรคในด้านช่องทางการสื่อสาร อุปสรรคในด้านผู้รับสารหรือผู้เรียน ทางสานักดาบพิชัยรณยุทธ์
จึงได้มีการปรับตัว เพื่อดารงวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์นี้ไว้ให้คงอยู่ 2) รูปแบบการสื่อสาร
เพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน โดยมีผู้ส่งสารเพียงผู้เดียวที่สืบทอดเชื้อสายพระยาพิชัยดาบ
หัก สาร ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ กิจกรรม พิธีกรรม ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อ
กิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อใหม่ ผู้รับสาร ได้แก่ ศิษย์สานักดาบพิชัยรณยุทธ์ ซึ่งมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ สืบสานและเผยแพร่กิจกรรมของทางสานักดาบพิชัยรณยุทธ์ ซึ่งวิชาดาบ
สองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ เป็นวิชาที่ได้ถ่ายทอดทั้ง “เนื้อหา” และ “สาระ” ที่แอบแฝงไว้ในคาสอน
ของ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา และยังเน้นถึงความมีคุณธรรมจริ ยธรรมในตนเองของผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ การ
สอนด้วยหลักอิทธิบาท 4 และหลักไตรรัตนา
คาสาคัญ : 1) การสื่อสารเพื่อการสืบทอด 2) ดาบสองมือ 3) พระยาพิชัยดาบหัก
Abstract
The objectives of this research were 1 ) To study the present conditions of inheritance
Phraya Phichai's Two-handed Sword. 2) To study the communication forms of inheritance Phraya
Phichai's Two- handed Sword. In this research, Qualitative Research was conducted through 3
forms: In- depth Interview, Non- participant Observation, and Documentary Investigation. The
researcher used Methodological Triangulation for the reliability inspection. The research results
indicated that 1) The present conditions of inheritance Phraya Phichai's Two- handed Sword
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affected to the inheritance. They were obstacles of inheritors, of performances, of
communication channels, and of receivers or learners. So, Pichai Ronnayut Sword Fighting
adapted themselves so that Phraya Phichai's Two-handed Sword in Uttaradit could exist. 2) The
communication forms to inherit Phraya Phichai's Two- handed Sword in Uttaradit were senders,
messages, communication channels, and receivers. It showed that all factors related to each
other. Only senders inherited Phraya Pichai. Messages were information, news, activities, and
rites. Communication channels were personal media, special media, publications, and new
media. Receivers were students at Pichai Ronnayut Sword Fighting where the sector of Uttaradit
Rajabhat University delivered to support, give knowledge, inherit and propagate the activities of
Pichai Ronnayut Sword Fighting. Phraya Phichai's Two-handed Sword in Uttaradit could be taught
both “ content” and “ substance” which Asst. Prof. Hussadin Chowpreecha’ s instruction was
hidden. The nobility and morality of learners were importantly emphasized. They were path of
accomplishment and Buddhist Three Gems.
Keywords: 1) Communication for inheritance 2) Two-handed Sword 3) Phraya Phichai
บทนา (Introduction)
ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา วีรบุรุษผู้เป็นทหารเอกคู่สมเด็จพระเจ้าตากสิน ผู้มีความเก่งกาจในเรื่อง
ดาบและมวยในการต่ อสู้ อัน เลื่ องชื่ อ คือ “พระยาพิ ชั ย ดาบหั ก ” จากประวั ติ ของพระยาพิ ชั ย ดาบหั ก ที่ ที่ มี
การกล่าวถึงว่ามีครูอาจารย์ที่สอนวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวมีหลายท่าน เช่น ท่านพระครูวัดพระธาตุเมืองพิชัย , ครู
เที่ยง บ้านแก่ง, ครูการแสดงงิ้ว วัดท่าถนน (วัดวังเตาหม้อ), ครูเมฆ บ้านท่าเสา, ครูมวยจีน สุโขทัย และครูดาบ
สวรรคโลก โดยครูดาบ สวรรคโลก ได้ถ่ายทอดวิชาดาบให้แก่พระยาพิชัยดาบหักอย่างเต็มที่ และพระยาพิชัยดาบ
หักได้แสวงหาความรู้มาโดยตลอด จึง ส่งผลให้ความรู้ในการต่อสู้ที่หลากหลาย ทั้งเรื่องดาบ มวยไทย มวยจีน
และลีลางิ้วจีน ที่ท่านได้นาความรู้นั้นมาผสมผสานสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการต่อสู้ทั้งดาบและมวย ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะตัวและเป็นเอกเทศ จึงกล่าวได้ว่าวิชาดาบของพระยาพิชัยดาบหักนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะของท่านเอง
จึงเป็นองค์ความรู้ทางด้านการต่อสู้ด้วยดาบที่ได้รับการประยุกต์และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นเฉพาะของพระยาพิชัย
ดาบหักเท่านั้น (หวน พินธุพันธ์, 2521)
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมไทย มีผลให้องค์ความรู้ด้านดาบไทยของพระยาพิชัยดาบหักขาดการ
สืบทอด เท่าที่สืบความได้ปัจจุบันนี้วิชาดาบไทยของพระยาพิชัยดาบหัก สืบทอดกันอยู่เพียงผู้ใช้นามสกุล “เชาวน
ปรีชา” ซึ่งเป็นทายาทพระยาพิชัยดาบหักโดยแท้จริงเพียงสกุลเดียวเท่านั้น เมื่อสืบสาวขึ้นไปถึงผู้สืบทอดวิชาดาบ
ไทยคือ นายภู่ บ้านหน้าพระธาตุ ตาบลหน้าพระธาตุ อาเภอพิชัย นายภู่ เป็นบิดาของ อ.พิศาล (ฟุ้ง) เชาวนปรีชา
อาจารย์พิศาลเป็นบิดาของ อ.เสนาะ เชาวนปรีชา, พตต.สงวน เชาวนปรีชา และ สตต.อ.ดุสิต เชาวนปรีชา ซึ่ง
เป็นผู้ก่อตั้ง “สานักดาบพิชัยรณยุทธิ์ ” เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2512 ที่บ้านเลขที่ 33/1 ถนนเจษฎาบดินทร์
ซอย 6 ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ปัจจุบันบ้านหลังนั้นขายไปแล้ว) และสตต.อ.ดุสิต เชาวนปรีชา
เป็ น บิ ด าของ ผศ.หั ส ดิ น ทร์ เชาวนปรีช า ครูใหญ่ ของส านั กดาบพิ ชั ย รณยุ ท ธิ์ คนปั จ จุ บั น และในปั จ จุ บั น นี้
(พ.ศ. 2562) เหลือ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา เพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิต (หัสดินทร์ เชาวนปรีชา, 2552)
เมื่อปี พ.ศ. 2533 มีการรวมกลุ่มนักศึกษาที่สนใจประมาณ 50 คน เพื่อ ทาการเรียนการสอนวิชาดาบ
ของพระยาพิชัยดาบหัก โดยสอนดาบสองมือ ใช้ไม้ไผ่กลม (ไม้เลี้ยง) เป็นอุปกรณ์ มีการฝึกซ้อมที่หอประชุมใหญ่
เป็นเวลา 1 ภาคเรียน มีนักศึกษาสามารถพัฒนาฝีมือจน ใช้ดาบจริงแสดงตามงานต่าง ๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2539
ศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยอาจารย์อรวรรณ ศรีฟ้า และอาจารย์ประพัฒน์ กุสุมานนท์ จึงได้ให้
งบประมาณในการสนั บ สนุ น ให้ เ ผยแพร่ วิ ช าดาบพระยาพิ ชั ย ดาบหั ก เวลาผ่ า นไปเกื อ บ 50 ปี ปั จ จุ บั น นี้
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พ.ศ. 2562 สานักดาบพิชัยรณยุทธ์มีผู้เรียนทั้งหมด 7 คน ได้มีการเผยแพร่วิชาดาบพระยาพิชัยดาบหักไว้มากมาย
ทั้ ง ในจั ง หวั ด อุ ต รดิต ถ์และในระดับประเทศ เช่ น การแสดงต้ อนรับคณะอธิ การบดี จ ากมหาวิ ทยาลัยยูนาน ,
การแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย, การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเขตภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพ,
การแสดงบวงสรวงต่างๆ ตลอดจนแสดงในงานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตามที่ ต่างๆ มากมาย ซึ่งปัจจุบันสานักดาบ
พิชัยรณยุทธ์อยู่ในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (หัสดินทร์ เชาวนปรีชา, 2552)
จากข้อมูลข้างต้นทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก
จ.อุตรดิตถ์ ที่เป็นดาบคู่กายยามออกศึกของพระยาพิชัยดาบหัก ความสามารถของพระยาพิชัยดาบหักนั้นมีความ
โดดเด่น เป็นที่ยกย่องมาตั้งแต่อ ดีตจนถึงปัจจุบันในเรื่องดาบและมวย แต่องค์ความรู้เรื่องดาบสองมือของท่าน
ปรากฏอยู่ในสื่อน้อยมาก ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าวิชาดาบสองมือของท่านยังหลงเหลืออยู่ที่ใด แล้วจึงค้นพบว่า
ยังมีสานักดาบพิชัยรณยุทธ์สืบทอดอยู่ แต่ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือมีผู้ที่สนใจในเรื่องดาบสองมือของพระยาพิชัย
ดาบหักมากนัก ดังนั้นเพื่อไม่ให้วิชาดาบสองมือของพระยาพิชัยดาบหักนั้นค่อยๆ เลือนหายไป จึงควรที่จะต้องใช้
การสื่ อ สารเป็ น ตั ว เชื่ อ มโยงในการสื บ ทอดวิ ช าดาบสองมื อ ของพระยาพิ ชั ย ดาบหั ก เอาไว้ การสื่ อ สารจึ ง มี
ความสาคัญเป็นอย่างมากเพราะวิชาดาบสองมือของพระยาพิชัยดาบหักนั้น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเป็น
ตัวตนของชุมชนแล้ว ยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถนามาเป็นทุนในการพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา นาไปสู่การต่อยอดเพื่อการพัฒนาเป็นวิชาเก่าแก่ที่เข้มแข็งและมีศักยภาพได้ตอ่ ไป
พร้อมกับเป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงการสืบทอดอัตลักษณ์และคุณค่าที่แฝงไปด้วยกลิ่นอาย
แห่งความเก่าแก่อย่างแท้จริง โดยผู้วิจัยจะทาการศึกษาถึงสภาพปัจจุบันในการถ่ายทอดวิชาดาบสองมือพระยา
พิชัยดาบหักและศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อเป็นประโยชน์
ที่สามารถทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนสามารถนารูปแบบของการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือ
ของพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายกันต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective)
1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก
2.เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก
ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
งานวิจัยเรื่องนี้ ได้มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. รูปแบบการสื่อสาร (Communication Model) แสดงรูปแบบการสื่อสาร (S-M-C-R) ของการสืบ
ทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก
2. แนวคิดเรื่องการสืบทอดทางวัฒนธรรม (Cultural Inheritance) แสดงถึงองค์ประกอบ หน้าที่ของ
การสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
3. แนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) แสดงถึงองค์ประกอบและความสาคัญ ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม
4. แนวคิดเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้าน (Folk Performing Media) แสดงถึงประเภทของการสืบทอด เช่น
สื่อพื้นบ้าน สื่อประเพณี สื่อวัฒนธรรมสื่อพื้นเมืองหรือสื่อท้องถิ่น
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)
ในการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ” เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview),
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การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) และการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร (Content
analysis) โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
วิธีดาเนินการ (Methods)
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล
3. นาข้อมูลที่ได้มาตั้งคาถามวิจัย
4. นาข้อคาถามเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
5. การเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview), การสังเกตแบบไม่มี
ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant Observation) และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร ( Documentary
Investigation)
6. นาข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นกรอบเพื่ออธิบาย
7. การอภิปรายผลการวิจัย
8. การนาเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ผู้สืบทอดวิชาดาบสองมือ
ของพระยาพิชัยดาบหัก คือ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา ทายาทพระยาพิชัยดาบหัก ลาดับชั้นที่ 8 2.ศิษย์ผู้เรียน
วิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก โดยแบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 6 คน (ศิษย์รุ่นปัจจุบัน ศิษย์
เก่า ศิษย์ในชมรม) 3.นักวิชาการจากกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จานวน 2 คน ผู้ดูแล
กิจกรรมในการสืบทอดวิชาดาบพระยาพิชัยดาบหักและชมรมศิษย์สานักดาบพิชัยรณยุทธ์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.แนวค าถามในสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) เป็ น การสั ม ภาษณ์ ใ นรู ป แบบของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ถามและผู้ตอบภายใต้วัตถุประสงค์การวิจัยละกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างตายตัว ทาให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ครบถ้วน
2.การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) ผู้วิจัยจะทาการจดบันทึกเมื่อได้ลง
พื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้วิจัยหลงลืมข้อมูลต่างๆ และยังเป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยสามารถนามาวิเคราะห์ได้
3.การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Investigation) ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร ได้แก่ หนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้องด้วยวิธีการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
ข้อมูลมีความแม่นตรง น่าเชื่อถือ และป้องกันความผิดพลาด
ผลการวิจัย (Results)
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันของการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือ
พระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ พบปัญหาและอุ ปสรรคที่มีผลต่อการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระ
ยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ตามองค์ประกอบการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร งบประมาณ ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับ
สาร โดยผู้ส่งสารและผู้รับสาร จะมีรูปแบบการสื่อสารแบบเป็นทางการ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ การ
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สื่อสารแบบทางเดียวและการสื่อสารแบบสองทาง ที่จะส่งผลไปถึงการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก
คือ ด้านปัญหาของผู้รับสารหรือผู้เรียน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบ
หัก จ.อุตรดิตถ์ ที่ประกอบด้วยสภาพทางสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ได้แก่ กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย เวลา
ในการเรียนที่ส่งผลกระทบต่อเวลาในการฝึกซ้อม รวมไปถึงการมีวัฒนธรรมการต่อสู้จากต่างประเทศเข้ามา อาจ
ทาให้มีผลกระทบต่อการเลือกเรียนวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหักในปัจจุบัน
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคในการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ จึงได้มีการ
ร่วมมือกับทางกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน วิชาดาบไทยพระ
ยาพิชัยดาบหักนี้ไว้ โดยการเขียนตาราทางวิชาการขึ้นในชื่อ “ตาราดาบพระยาพิชัยดาบหัก” โดย ผศ.หัสดินทร์
เชาวนปรีชา ทายาทพระยาพิชัยดาบหัก ลาดับชั้นที่ 8 เป็นครูใหญ่ของสานักดาบพิชัยรณยุทธ์ในปัจจุบัน ใน
เนื้อหาของวิชาดาบไทยพระยาพิชัยดาบหักนี้เอาไว้ ซึ่งในเล่มจะมีเนื้อหาตั้งแต่ประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก
ประวัติการสืบทอด พิธีกรรมในการครอบครู การมอบตัวเป็นศิษย์ การฝึกซ้อม
กลดาบตามตาราพิชัยสงคราม เป็นต้น
โดยมีการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับวิชาดาบไทยและจัดอบรมเฉพาะกิจตามคาขอ เช่น โครงการส่งเสริม
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยต้นตาหรับพระยาพิชัยดาบหัก เป็นโครงการที่นานักศึกษาที่เข้าร่วมชมรม
มาอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในด้านประวัติศาสตร์และการต่อสู้ ที่หวังว่าจะส่งผลให้เกิดการเผยแพร่
วิชาดาบสองมือพระยาพิชัยต่อไป โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปีงบประมาณ 2562
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนและกลุ่มแม่บ้านใน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งในพื้นที่นี้เป็นบ้านเกิดของพระยาพิชยั
ดาบหักโดยแท้ จึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนในท้องที่ได้รับวัฒนธรรมวิชาอันเก่าแก่นี้ไว้ให้คงอยู่ เป็นต้น
ด้านผลงานทางวิชาการ อาทิเช่น ผลงานวิทยานิพนธ์ต่างๆ ที่สามารถเผยแพร่ให้เห็นถึงคุณค่าและ
เก่งกาจสามารถของพระยาพิชัยดาบหัก เช่น วิทยานิพนธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ การศึกษาการสืบทอดสาย
ตระกูลพระยาพิชัยดาบหัก วิทยานิพนธ์ที่ศึกษาด้วยมุมมองทางคติชนวิทยาเกี่ยวกับพระยาพิชัยดาบหัก หรือ
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก วิชามวยไทยพระยาพิชัยดาบหัก และวิชาคาถาอาคม
พระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งผลงานทางวิชาการเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนและ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจได้อีกด้วย รวมไปถึงหลักสูตรการเรียนดาบพระยาพิชัยดาบหัก ของคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2563 ที่แสดงให้เห็น
ถึงความสาคัญในการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งการจัดการเรียนเป็นหลักสูตรนี้ จะทาให้
ผู้เรียนได้รับประโยชน์และความรู้ได้ต่อเนื่อง มากกว่าการจัดอบรมเป็นครั้งๆ ไป
จากการให้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยการให้งบประมาณติดต่อกันมาหลายสิบ
ปี เพราะเล็งเห็นถึงความสาคัญของวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก เนื่องจากวิชาการต่อสู้ทางด้านดาบของ
คนสมัยก่อน มีไว้เพื่อต่อสู้กับศัตรูข้าศึกที่เข้ามารุกรานในการทาศึกสงคราม ต่างจากปัจจุบันที่ไม่ได้รับความนิยม
นอกจากวิชาดาบจะใช้ในการป้องกันตัวและต่อสู้แล้ว พบว่า วิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก มีเนื้อหาสาระ
ต่างๆ ด้านดาบที่เป็น ลักษณะเฉพาะของพระยาพิชัยดาบหักต่างจากดาบที่อื่นๆ อย่างชัดเจน เป็นวิชาดาบที่พระ
ยาพิชัยดาบหักท่านสร้างสรรค์ขึ้นเป็นเอกเทศ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจึงเป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าของชาวอุตรดิตถ์ ควรค่าแก่การสืบทอดให้คงอยู่คู่ชาวอุตรดิตถ์และสังคมไทยตลอดไป ทั้งนี้วิชาดาบสองมือ
พระยาพิชัยดาบหักยังมีองค์ความรู้ที่มีคุณค่าอีกหลายด้าน ได้แก่
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ภาพที่ 1 : แผนภาพแสดงคุณค่าและความสาคัญของวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก
1.คุณค่าด้านประวัติศาสตร์
การเรียนดาบพระยาพิชัยดาบหัก ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก การแสดงนี้ก็ยังทาให้
ผู้ชมได้ราลึกถึงพระยาพิชัยดาบหักวีรบุรุษของไทย ที่มีต่อแผ่นดินไทย นาไปสู่ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
ของชาติและเล่าขานสืบต่อไปสู่อนุชนรุ่นหลัง จึงมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ไทยอย่างยิ่ง
2.คุณค่าทางวัฒนธรรม
วิชาดาบพระยาพิชัยดาบหักเป็นภูมิปัญญาอุตรดิตถ์ที่ไม่เหมือนใคร มีองค์ความรู้ด้านดาบพระยาพิชัย
ดาบหัก พิธีกรรม หลักคิด รูปแบบการสอน การฝึกที่เป็นของตนเอง รูปแบบในการต่อสู้ป้องกันตัว คุณธรรม
จริยธรรมที่ ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย หาจากที่อื่นเหมือนแบบของท่านนี้ไม่มีที่ใดอีกแล้ว และยากที่จะ
สร้างสรรค์ได้ในยุคปัจจุบันหากมิได้รับการสืบทอด เพื่ออนุรักษ์ไว้อย่างต่อเนื่องจริงจัง มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมชิ้นนี้คงสูญหายไปตามกาลเวลา จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยิ่ง
3.คุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม
กระบวนวิธีในการถ่า ยทอดหรือการเรียนรู้ได้ แฝงไปด้ วยการหล่ อหลอมให้ผู้ เรียนได้ รับ การปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อการเป็นคนดีมากด้วยกัน การเป็นดาบวิถีพุทธและดาบสร้างคนดีนั้นก็แสดงให้เห็น ว่า
“วิชาดาบพระยาพิชัยดาบหัก” นี้ ปลูกฝังให้ศิษย์เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความกตัญญูกตเวที ความมี
วินัยในตน ความสามัคคี ความเมตตากรุณา การเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทย การเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นต้น
จึงนับได้ว่า “วิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก ” นี้ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี ควรค่าแก่การใช้
เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม
4.คุณค่าทางด้านสุขภาพอนามัย
วิชาดาบพระยาพิชัยดาบหักเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายที่ดี ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีร่างกายที่
แข็งแรง มีสุขภาพกายมีสุขภาพจิตที่ดี เข้มแข็ง อดทน มีความแคล่วคล่องว่องไว เห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย
รู้จักเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีอยู่เสมอ
5.คุณค่าในทางสังคม
การปลูกฝังสร้างเสริม ให้ผู้ เรียนเป็น คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปั ญญาทาง
วัฒนธรรม รักชาติบ้านเมือง ภูมิใจในความเป็นไทย มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
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และสามารถป้องกันตัวเองและผู้คนรอบข้างได้ คุณลักษณะดังกล่าวย่อมส่งเสริมให้ชีวิต ครอบครัว สังคมสงบสุข
เจริญรุ่งเรือง เพราะมีสมาชิกเป็นสุภาพชนคนดี ดังปรากฏในคาปฏิญาณตนของผู้เรียนดาบพระยาพิชัยดาบหัก
จะสังเกตได้ว่าวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จะเป็นสื่อพื้นบ้านที่มีทั้งมิติทางธรรมและมิติทางโลก
ควบคู่ไปด้วยกัน ตามแนวคิดเรื่องคุณลักษณะของสื่อการแสดงพื้นบ้าน ของ กาญจนา แก้วเทพ (2548) โดยมิติ
ทางธรรมจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยาก ได้แก่ พิธีกรรมก่อนการแสดง พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีครอบครู พิธีไหว้ครู
ดาบ พิธีการเรียนและฝึกซ้อม การแต่งตัวของนักดาบ และเครื่องไหว้ในพิธีต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความหมายเพื่อทา
ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวเนื่องกับมิติทางด้านจิตวิญญาณเพื่อการหลอมรวมใจกันในหมู่คณะ เกิดความรักและ
สามัคคี การเกิดความเคารพและภาคภูมิใจในวีรบุรุษผู้คิดค้นวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ ในขณะที่มิติทางโลกก็ดาเนิน
ควบคู่ไปด้วย โดยแสดงให้เห็นท่าทางของการราดาบที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในการเรียนวิชาดาบ
สองมือพระยาพิชัยดาบหักนั้น จะสามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย เช่น ผู้หญิงสามารถใช้วิชาการราดาบเพื่อเป็น
การออกกาลังกายได้ ซึ่งการราดาบนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ มีการยืดร่างกาย กาหนดลม
หายใจได้คล้ายกับการเล่นโยคะ และเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว อีกทั้งยังใช้เป็นการออกกาลังกายประกอบจังหวะ
“คีตะดาบไทย” ของโรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีน้าหนักตัว
ที่สมส่วน และยังทาให้เกิดสมาธิในการเรียนมากขึ้นอีกด้วย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า รูปแบบการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัย
ดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากการศึกษาเชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จึงได้ทราบถึงกระบวน
ทางการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ดังต่อไปนี้
1.ผู้ส่งสาร (Sender) ได้แก่ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา ครูใหญ่ของสานักดาบพิชัยรณยุทธ์ โดยมีรูปแบบ
การสื่อสารแบบเป็นทางการ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ โดยมีทิศทางการสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 ทิศทาง คือ
การสื่อสารแบบทางเดียวและการสื่อสารแบบสองทาง
2.สาร (Message) สารที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์
มาจากผู้ส่งสาร ได้แก่ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา ครูใหญ่ของสานักดาบพิชัยรณยุทธ์ จะเป็นผู้ส่งเนื้อหาข่าวสาร
เพื่อให้กลุ่มผู้รับสารได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชยั
ดาบหัก ได้แก่ การสอนวิชาดาบ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ พิธีกรรม และกิจกรรมต่างๆ
3.ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ช่องการสื่อสารเป็นช่องทางที่สาคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวและการ
เรียนรู้ ในการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ดังนั้นช่องทางในการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่
สาคัญสาหรับการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหักนี้ไว้ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่ อเฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อใหม่
4.ผู้รับสาร เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการสื่อสาร เป็นจุดหมายปลายทางของสาร ได้แก่ ศิษย์
ผู้เรียนวิชาดาบสองมือ โดยมีทิศทางการรับสารแบบสองทางและใช้ช่องทางการรับสารแนวนอน
5.ปฏิกิริยาป้อนกลับ (Feedback)
เป็นการตอบสนองของผู้รับสารต่อผู้ส่งสารหรือสาร ซึ่งผลการตอบสนองนี้มีทั้งลักษณะพฤติกรรมที่
สังเกตเห็นได้ชัดจากคาพูด ซึ่งการตอบสนองของศิษย์สานักดาบในฐานะผู้รับสารที่มีต่อครูดาบในฐานะผู้ส่งสาร
ของวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก
พบว่า ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา เป็นครูดาบที่ศิษย์ทุกคนให้ความเคารพ ไม่ได้เน้นการสอนเพียงแค่การ
ต่อสู้ แต่ยังเน้นในเรื่องความมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ศิษย์สานักดาบพิชัยรณยุทธ์มีการ
พัฒนาทั้งกายและใจควบคู่กันไป ส่งผลให้ผู้เรียนมีสติ มีสมาธิ ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน การทางาน
หรือการเข้าสังคม เช่น มีผลการเรียนที่ดีขึ้นเพราะมีสมาธิ มีความเคารพผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะได้รับ
การอบรมสั่งสอนที่ดี มีความเป็นระเบียบวินัยมากขึ้นเพราะคาสอนของครูดาบก่อนและหลังเรียนทุกครั้ง
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สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
ผลการวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือของพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ได้
ค้นพบปัจจัยที่ทาให้เกิดการสื่อการเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือของพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ และ
ปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือของพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
สื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือของพระยาพิชัยดาบหัก จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการสื่อสารเพื่อ
การสืบทอดวิชาดาบสองมือของพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ สามารถอธิบายได้ดังนี้
สภาพปัจจุบันของการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ โดยจัด
สถานภาพของการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหักไว้ในสถานภาพหดตัวลง ในด้านปริมาณของการสืบ
ทอด สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสถานภาพของสื่อพื้นบ้าน ของ กาญจนา แก้วเทพ (2548) ซึ่งพิจารณาจาก
องค์ประกอบของการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร โดยองค์ประกอบทั้งหมดนี้จะมี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อเนื่องกัน เนื่องจากเป็นสื่อพื้นบ้านที่มีเป้าหมายหลากหลายด้าน เช่น พิธีกรรมให้ความ
ศักดิ์สิทธิ์ ให้การอบรมสั่งสอน ซึ่งเป็นสื่อที่มีการบ่มเพาะด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน มีความลึกซึ้งของผู้ถ่ายทอด ใน
ที่นี้การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ นั้น มีปัญหาด้านการสืบทอดของผู้
ส่งสารและผู้รับสาร อธิบายได้ดังนี้ ปัญหาด้านการสืบทอดในส่วนของผู้ส่งสาร คือ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา
ทายาทพระยาพิชัยดาบหักลาดับชั้นที่ 8 ผู้สืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก มีอายุที่มากขึ้นและยังเป็น
ผู้เดียวที่สืบทอดวิชานี้เอาไว้ หากยังหาบุคคลที่จะสืบทอดวิชาให้ครอบคลุมทั้งเนื้อหาสาระของวิชานี้ไว้ได้ทั้งหมด
ไม่ได้ จะทาให้ขาดการสืบทอดต่อไปในอนาคต ในส่วนของผู้รับสาร คือ ผู้คนสมัยใหม่จะไม่ค่อ ยให้ความสาคัญ
และไม่ค่อยเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม การละเล่น กีฬาแบบไทยมากนัก อีกทั้งอาจมีความคิดว่าวิชาดาบยังเป็นวิชา
ที่ไม่สามารถนามาใช้ต่อสู้ได้ แต่หากพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้ว วิชาดาบไทยเป็นวิชาที่มีรากฐานมาจากวิชามวยไทย ที่
หากไม่มีดาบไว้ในมือแล้วก็ยังสามารถใช้วิชาการต่อสู้นี้ไว้ป้องกันอันตรายจากหมู่คนพาลได้
การสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหักจึงมีการปรับตัวมาโดยตลอด ทั้งด้านความพยายามที่จะ
อนุรักษ์และปรับตัวให้เข้า กับยุคสมัย เพื่ อให้สื่ อนั้นสามารถดารงอยู่ได้ โดยเนื้อหาและพิธีกรรมนี้จะไม่ มี การ
ผิดเพี้ยนไปจากดั้งเดิมให้มากที่สุด โดยอุปสรรคที่มีผลต่อการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือระยาพิชัย
ดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ตามองค์ประกอบการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร งบประมาณ ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร โดยผู้
ส่งสารและผู้รับสาร จะมีรูปแบบการสื่อสารแบบเป็นทางการ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ การสื่อสารแบบทาง
เดียวและการสื่อสารแบบสองทาง ที่จะส่งผลไปถึงการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก
สอดคล้องกับผลวิจัยของ กนกพร จิตร์มานะโรจน์ (2553) ทาการศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อการสืบทอด
ประเพณีแชนโฎนตา ซึ่งผลวิจัยพบว่า การสื่อสารในช่วงเตรียมงาน ช่วงการจัดงานและช่วงหลังจัดงานประเพณี มี
การใช้การสื่อสารที่มีความหลากหลาย เช่น การสื่อสารที่เป็นทางการ การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ ทิศทางการ
สื่อสารแบบทางเดียว การสื่อสารแบบสองทาง มีการใช้ทั้งวัจนะภาษาและอวัจนะภาษา ที่ส่งผลให้การจัดงาน
ประเพณีแชนโฎนตาประสบความสาเร็จ
อีกทั้งผลวิจัยของ สุทราภรณ์ ตาลกุล (2559) ทาการศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อสืบทอดภาษาถิ่นของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดสกลนคร คือครอบครัวและสังคม ได้แก่ โรงเรียน กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน จากแนวคิดดังกล่าว จึงสามารถ
นามาอธิบายความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ คือ
ด้านปัญหาของผู้รับสารหรือผู้เรียน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.
อุตรดิตถ์ ที่ประกอบด้วยสภาพทางสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ได้แก่ กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย เวลาในการ
เรียนที่ส่งผลกระทบต่อเวลาในการฝึกซ้อม รวมไปถึงการมีวัฒนธรรมการต่อสู้จากต่างประเทศเข้ามา อาจทาให้มี
ผลกระทบต่อการเลือกเรียนวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหักในปัจจุบัน
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จากผลการวิจัย พบปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดวิชาดาบสองมื อพระยาพิชั ยดาบหั ก จ.อุตรดิตถ์ คือ
ด้านปัญหาของผู้รับสารหรือผู้เรียน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก
จ.อุตรดิตถ์ ที่ประกอบด้วยสภาพทางสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ได้แก่ กิ จกรรมของทางมหาวิทยาลัย เวลาใน
การเรียนที่ส่งผลกระทบต่อเวลาในการฝึกซ้อม รวมไปถึงการมีวัฒนธรรมการต่อสู้จากต่างประเทศเข้ามา อาจทา
ให้มีผลกระทบต่อการเลือกเรียนวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหักในปัจจุบัน
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคในการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหั ก จ.อุตรดิตถ์ จึงได้มีการ
ร่วมมือกับทางกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน วิชาดาบไทย
พระยาพิชัยดาบหักนี้ไว้ โดย จัดทาตาราทางวิชาการ การจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับวิชาดาบไทยและจัดอบรม
เฉพาะกิ จ ตามค าขอ แสดงผลงานทางวิ ช าการ เพิ่ ม หลั ก สู ต รการเรี ย นดาบพระยาพิ ชั ย ดาบหั ก ของ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การสื่อสารและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กัน อย่างวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก โดยถือว่าเป็น
สื่อพื้นบ้าน สื่อประเพณี สื่อวัฒนธรรมสื่อพื้นเมืองหรือสื่อท้องถิ่น เป็นสิ่ งที่มีบทบาททางสังคมที่สาคัญยิ่งใน
หลายๆ ด้านเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างคุณภาพให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหักนี้ มีการ
มุ่งเน้นทั้งในเรื่องวิชาการต่อสู้ป้องกันตัว ความบันเทิงและพิธีกรรมที่มีการบ่มเพาะที่ยาวนาน วิชาดาบสองมือ
พระยาพิชัยดาบหักนี้ยั งมีปัญหาเรื่องการสืบทอด หากพิจารณาจากองค์ประกอบของการสื่ อสารแล้ว พบว่ า
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันคือ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร คือ การสืบทอดผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจขาดการสืบทอด ถ้าเป็น
เช่นนั้นแล้ว กระบวนการสื่อสารในการสืบทอดทั้งหมดก็จะดาเนินต่อไปไม่ได้ ซึ่งการสืบทอดวิชาดาบสองมือใน
ปัจจุบันมีการอนุรักษ์และมีการปรับตัวมาโดยตลอด ได้แก่ การแสดงในทุกวันที่ 7 มกราคมของทุกปีในงาน
พระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ การแสดงตามคาเชื้อเชิญต่างๆ และการประกอบพิธีกรรมในการไหว้ครูของสานัก
ดาบพิชัยรณยุทธ์
จะสังเกตได้ว่าวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จะเป็นสื่อพื้นบ้านที่มีทั้งมิติทางธรรมและมิติทางโลก
ควบคู่ไปด้วยกัน ตามแนวคิดเรื่องคุณลักษณะของสื่อการแสดงพื้นบ้าน ของ กาญจนา แก้วเทพ (2548) โดยมิติ
ทางธรรมจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยาก ได้แก่ พิธีกรรมก่อนการแสดง พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีครอบครู พิธีไหว้ครู
ดาบ พิธีการเรียนและฝึกซ้อม การแต่งตัวของนักดาบ และเครื่องไหว้ในพิธีต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความหมายเพื่อทา
ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวเนื่องกับมิติทางด้านจิตวิญญาณเพื่อการหลอมรวมใจกันในหมู่คณะ เกิดความรักและ
สามัคคี การเกิดความเคารพและภาคภูมิใ จในวีรบุรุษผู้คิดค้นวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ ในขณะที่มิติทางโลกก็ดาเนิน
ควบคู่ไปด้วย โดยแสดงให้เห็นท่าทางของการราดาบที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในการเรียนวิชาดาบ
สองมือพระยาพิชัยดาบหักนั้น จะสามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย เช่น ผู้หญิงสามารถใช้วิชาการราดาบเพื่ อเป็น
การออกกาลังกายได้ ซึ่งการราดาบนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ มีการยืดร่างกาย กาหนดลม
หายใจได้คล้ายกับการเล่นโยคะ และเป็นการฝึกสมาธิไปในตัว อีกทั้งยังใช้เป็นการออกกาลังกายประกอบจังหวะ
“คีตะดาบไทย” ของโรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีน้าหนักตัว
ที่สมส่วน และยังทาให้เกิดสมาธิในการเรียนมากขึ้นอีกด้วย
วิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมของ
จ.อุ ต รดิ ต ถ์ โดยทุ น ทางวัฒนธรรมของวิ ชาดาบสองมื อพระยาพิชั ยดาบหั ก จ.อุ ต รดิ ต ถ์ เป็ น การนาทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามมา
เป็นส่วนเสริมในการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมไทย ที่เกิดจากภูมิปัญญาของพระยาพิชัยดาบหักและสืบทอดมา
ตามเชื้อสาย “เชาวนปรีชา” เป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์ในด้านของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในอดีต เนื่องจาก
ทุนทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอาจมีผลมาจากเทคโนโลยีและการสื่อสารในปัจจุบัน เกิดการ
กระจายและผสมผสานทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงควรมีการปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่หรือประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงวิชา
อันเก่าแก่ของท้องถิ่น ในเรื่องการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก ที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมและ
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วัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งจะต้องอาศัยสถาบันทางสังคม และทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม เฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมปลูกฝังและส่งเสริมให้มีให้เกิดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อสืบ
สานและพัฒนาต่อเนื่องสืบไป
สิ่งที่ค้นพบนอกเหนือจากด้านการสื่อสารของการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชยั ดาบหัก จ.อุตรดิตถ์
พบว่า พระยาพิชัยเป็นวีรบุรุษทางประวัติศาสตร์ที่มีความสามารถเก่งกาจ ตามชีวะประวัติของท่านที่ได้ศึกษาจาก
ผลวิจัยของ รัตนะ บัวสนธ์และคณะ (2552) เรื่อง ตระกูลวิชัยขัทคะ: ชาติมาลาพระยาพิชัยดาบหัก แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นวีรบุรุษผู้กล้าที่รักชาติและเสียสละ มีความกล้าหาญ วีรกรรมที่พระยาพิชัยดาบหักได้สร้างไว้ทาให้
เกิดความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยจนถึงปัจจุบัน เห็นได้จากในประเทศไทยได้สร้างอนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานไว้ใน
ที่ต่างๆ มากมาย ความเก่งกาจและสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของพระยาพิชัย ที่เป็นนักประยุกต์การต่อสู้นาการ
ต่อสู้แบบต่างๆ ที่เรียนรู้มาปรับปรุง สร้างสรรค์จนเกิดการต่อสู้แบบใหม่ๆ จึงได้คิดค้น “กลดาบตามตาราพิชัย
สงคราม” ขึ้น เป็นหลักการต่อสู้ที่พระยาพิชัยดาบหักได้สงั่ สอนลูกหลานต่อๆ กันมา เพื่อใช้เป็นหลักในการต่อสู้ใน
แต่ละสถานการณ์ เพื่อเผด็จศึกให้เร็วที่สุดและมุ่งชัยชนะเป็นสาคัญ ทาให้มีหลักในการเลือกใช้แม่ไม้ดาบและ
กระบวนในการต่อสู้กับศัตรู และกลดาบนี้มีชื่อตามกลศึกในตาราพิชัยสงคราม ซึ่งวิชาความสามารถนี้ก็ยังคงได้
ถ่ายทอดมาถึงปัจจุบัน ที่ไม่ได้ถ่ายทอดมาเพียงแค่ “เนื้อหา” เท่านั้น แต่ยังมี “สาระ” ที่แอบแฝงไว้ในคาสอนของ
ผศ.หั ส ดิ น ทร์ เชาวนปรีชา อี กด้ ว ย เพราะนอกจากจะสอนในเรื่องการต่ อสู้แล้ว ยั ง เน้ น ถึง ความมี คุณธรรม
จริยธรรมในตนเองของผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ การสอนด้วยหลักอิทธิบาท 4 และหลักไตรรัตนา ที่ผู้เรียนต้องอาศัย
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของกายและใจ ไม่ว่าจะทาอะไรจะต้องมีสติ ซึ่งฝึกอยู่ในการ “ราดาบไหว้ครู” ในทาง
พระพุทธศาสนา ศีล สมาธิ ปัญญา จะรวมอยู่ด้วยกัน เช่นเดียวกับวิชา ดาบ มวย คาถา (หัสดินทร์ เชาวนปรีชา,
2552)

ภาพที่ 2 : แผนภาพแสดงหลักไตรรัตนาของพระยาพิชัยดาบหัก
ดังนั้น จิตวิญญาณของดาบพระยาพิชัยดาบหักคือ “การสร้างคนให้เป็นคนดี” จึงมีการเน้นเป็นการเรียน
แบบ “วิถีพุทธ” จากคาปฏิญาณตนพื้นฐาน คาสั่งสอนและรูปแบบการสั่งสอนของครูดาบ ซึ่งการที่จะเรียนวิชา
ดาบพระยาพิชัยดาบหัก ให้ได้ผลทั้งในเรื่องกีฬา การป้องกันตัว การพัฒนาตนและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จึง
ต้องเข้าใจ เข้าถึง และเรียนรู้ “จิตวิญญาณดาบไทยพระยาพิชัยดาบหัก” ด้วย
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1.จากการวิจัยเรื่องการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งได้
อธิบายถึงรูปแบบการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ หากมีผู้สนใจทาวิจัย
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องสามารถนารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่ที่มีบริบทคล้ายกันได้
2.ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหักทั้งการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรค่อนข้างน้อย
และไม่มีการปรากฏอยู่ในสื่ออินเทอร์เน็ต โดยส่วนมากผู้วิจัยจะได้ข้อมูลจากตัวบุคคล หากหน่วยงานรัฐจัดทา
เอกสารบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาหักไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ ก็จะเป็นการสืบ
ทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหักเอาไว้และป้องการการบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริงได้
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การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
Risk Management in private hospitals in Phitsanulok province
ราชย์วิทย์ โพธิ์เอม1* และชาตรี ปรีดาอนันทสุข2
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
พิษณุโลกในด้านความเสี่ยงในการบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ,ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน และความเสี่ยงจาก
การถูกฟ้องร้อง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
โดยสัมภาษณ์บุคลากรหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในแต่ละโรงพยาบาล แบบสอบถามที่ใช้
สัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้แนวคาถามแบบปลายเปิด
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องนั้นสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายได้ถ้าบุคลากร
สามารถค้นหาประเภทความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องก่อนจะรายงานให้โรงพยาบาลทราบ ซึ่งมี
ส่วนสาคัญต่อโรงพยาบาลเอกชนในการเลือกใช้วิธีในการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม ทางด้านความเสี่ยงด้าน
การแข่งขันเนื่องจากผู้ป่วยเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น ดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และได้ผลสัมฤทธิ์ จึงมีความสาคัญในการแข่งขันกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชน นอกจากนี้ปั ญหาความเสี่ยงใน
การบริหารบุคลากรทางการแพทย์อาจมีสาเหตุมาจากความต้องการย้ายภูมิลาเนาของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่ง
โรงพยาบาลเอกชนจาเป็นต้องสารวจถึงความต้องการดังกล่าวและวางแผนด้านกาลังคนล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
คาสาคัญ: 1) ความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชน 2) โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก 3) การบริหารความ
เสี่ยง 4) บุคลากรทางการแพทย์
Abstract
This research aims to study Risk Management of private hospitals in Phitsanulok
Province in terms of Risk Management of Medical Personnels, Risk of Competition and Risk of
Litigation. This research is Qualitative Research by Indepth Interview and Non-participative
Observation. This study interviewed with Medical Personnels and Executives who are in charge
of Risk Management in each hospital. Questionnaires for interview are semi-constructed and
open-ended type.
Research results showed that Risk of Litigation can be avoided if Medical Personnels
can discover and evaluate types of risk precisely before they inform to the hospital. It is
important for the hospital to help selecting appropriate tools to handle risk. For the risk of
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competition, because patients select to use private hospital increasingly so efficient, fast and
effective communication play an important roles on competition among private hospitals.
Moreover, Problem of Medical Personnels Management can be caused by Migration of Medical
Personnels. Therefore, it is important for the hospital to survey the needs of Medical
Personnels and plan for manpower in advance to avoid the shortage of Medical Personnels.
Keywords: 1) Risk in Private Hospital 2) Private Hospitals in Phitsanulok Province 3) Risk
Management 4) Medical Personnels
บทนา (Introduction)
โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย รวมถึงเป็นสถานที่ ส่งเสริม
สุขภาพไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้กับชุมชน แต่ในระยะหลัง สื่อต่าง ๆ ได้นาเสนอข่าวความผิดพลาดทาง
การแพทย์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ การละเมิดความเป็นส่วนตัว
ของคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลถู กคนไข้หรือญาติคนไข้ทาร้ายร่างกาย คนไข้
หรือญาติคนไข้ฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรทางการแพทย์หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการคุกคาม ของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและ
โรงพยาบาลจาเป็นต้องวางแผนในการรับมือกับการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
ความเสี่ยงอาจนามาซึ่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ด้านการเงิน และความเชื่อมั่นที่มี ต่อบุคลากรและโรงพยาบาล
นอกจากนี้จากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2560)
ระบุว่า ในปี 2559 พบว่าแพทย์ 1 คน ต้องรับผิดชอบประชากรในประเทศถึง 2,065 คน แม้ว่าจะมีโรงพยาบาล
รัฐที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งมีจานวนทั้งสิ้นรวม 896 แห่ง ประกอบกับนโยบายบัตร
ทอง ท าให้ ป ระชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาอย่ างทั่ ว ถึง แต่ ด้ วยจ านวนผู้ รับ บริการที่ มี จ านวนมาก สถาน
รัก ษาพยาบาลก็ ยั ง ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการการรัก ษา จ านวนมาก เนื่ อ งด้ ว ยมี ข้ อ จ ากั ด เรื่อ ง
งบประมาณ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจานวนไม่เพียงพอ ประกอบกับภาระงานจานวนมากที่บุคลากรทาง
การแพทย์ต้องแบกรับ ภาระมากเกินไป บุคลากรทางการแพทย์จึงออกจากระบบแม้ว่าจะมีการผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
จากข้อมู ลของธนาคารกรุงศรีอยุ ธยา ในปี พ.ศ. 2559 มี โรงพยาบาลเอกชนจานวนทั้งสิ้ น 343 แห่ ง
(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2559) และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีการขยายตัวของ GDP (Gross Domestic Product) สูงขึ้น 2.8% โดยมีกาไรเฉลี่ยอยู่
ที่ 13.9% (ตลาดหลั กทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย, 2558) และข้อมู ล จากสหประชาชาติ (United Nation : UN)
ชี้ให้ เห็ น ว่าระดั บ ความเป็ น เมื องของประเทศไทยจะขยายตั วจาก 35.6% เพิ่ ม เป็ น 40.7% ในปี พ.ศ. 2565
กล่าวคือประเทศไทยจะกระจายความเป็นเมืองที่เจริญกว้างขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายตัวการให้บริการทาง
การแพทย์มากขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด
อย่ างไรก็ต ามข้อมู ล ณ วัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2559 แสดงให้ เห็ น ว่ า มี ข้อมู ล คดี ที่ โจทก์ ฟ้ องร้องกระทรวง
สาธารณสุขและสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตกเป็นจาเลยในคดีเกี่ยวกับความผิดพลาดทางการ แพทย์
และสาธารณสุขมีจานวนมากถึง 499 คดี (http://www.hfocus.org, 2561) การที่มีคดีฟ้องร้องจานวนมากส่วน
หนึ่งเกิดจากการสื่อสารและการเยียวยาที่ช้าเกินไปของหน่วยงานสาธารณสุข จนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวง
กว้าง ผลลัพธ์ที่เกิดจากอุบัติการณ์ ดังกล่าวแม้ว่าจะอยู่ในการคาดการณ์ของทางโรงพยาบาลของรัฐหรือไม่ก็ตาม
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักคือต้องทาอย่างไร เพื่อลดความถี่ในการเกิดปัญหาการฟ้องร้องเหล่านี้ให้น้อยลง พร้อม
โต้ตอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เร็วที่สุด รวมทั้งควรมีวิธีการเยียวยาเหยื่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเหยื่อนั้นจะ
เป็นผู้ป่วยเอง ญาติของผู้ป่วย หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ เพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโรงพยาบาลของรัฐโดยตรง
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จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ประชาชนที่มีฐานะทางการเงินในระดับหนึ่งจึงเลือกใช้บริการ โรงพยาบาล
เอกชน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดจากโรงพยาบาลของรัฐ อีกทั้งผู้ใช้บริการคาดหวังว่าจานวนเงินที่ต้องเสียในการ
รักษาแต่ละครั้งจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการรักษาและได้รับบริการที่ดี หรือไม่มีเหตุที่ทาให้ผู้รับบริการเกิดความ
เสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน จากการรับบริการที่โรงพยาบาลเอกชน ฉะนั้นโรงพยาบาลเอกชนจึงจาเป็นต้อง
ปรับปรุงคุณภาพการบริการที่ดีที่ตอบสนองความต้องการของ ผู้มารับบริการและหามาตรการป้องการความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นที่รัดกุมและเข้มงวด เพราะถ้าเมื่อใดเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดความเสียหาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ
เกิดกับผู้รับบริการหรือไม่ก็ตามล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลเอกชน
การบริหารความเสี่ยง คือ การจัดการในรูปแบบของการค้นหาว่าอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงที่อาจนาไปสู่
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งวิธีจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นและมีวัตถุประสงค์ ในการควบคุมความ
เสียหายที่เกิดจากความไม่แน่นอนจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนาไปสู่ความเสียหายโดยการบริหารความเสี่ยงถือเป็น
ตั ว ชี้ วั ด ตั ว หนึ่ ง ที่ ม าตรฐานของสถานพยาบาล (HA: Hospital Accreditation) ก าหนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนซึ่ ง
โรงพยาบาลที่ต้องการได้รับการประกันคุณภาพจาเป็น ต้องมีและจาเป็นต้องมี การปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษา ในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกจานวน 3 แห่งซึ่งให้
ความร่วมมือในการทาวิจัยนี้ จากโรงพยาบาลเอกชนที่มีอยู่ทั้งสิ้น จานวน 4 แห่งในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้วย
จังหวัดพิษณุโลกถือว่าเป็นศูนย์กลาง การรักษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง กล่าวคือ มีโรงพยาบาลของรัฐขนาด
ใหญ่ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จานวนมาก แต่ด้วยข้อจากัดของโรงพยาบาลของรัฐซึ่งอาจจะไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที่ต้องการรับการรักษาจานวนหนึ่งได้ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว โรงพยาบาลเอกชนจึง
เป็นทางเลือกในการรองรับจานวนผู้ที่เข้ามารักษาจานวนดังกล่าว
การที่โรงพยาบาลเอกชนรองรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับบริการที่ดีกว่าการใช้บริการจากโรงพยาบาลของรัฐ
ความเสี่ ย งที่ เกิด ขึ้น จากการใช้ บ ริการของโรงพยาบาลเอกชนอาจจะตามมา โรงพยาบาลเอกชนในจั งหวั ด
พิ ษ ณุ โ ลกมี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น อย่ า งไร สิ่ ง ที่ ง านวิ จั ย นี้ ส นใจคื อ รู ป แบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
โรงพยาบาลเอกชนในเขตจังหวัดพิษณุโลกเป็นรูปแบบเป็นอย่างไร แนวคิดในการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความ
เสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชน การเตรียมรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้นการแก้ไขปัญ หาจากความเสี่ยงเหล่านั้น
การประเมินผลและควบคุมความเสี่ยงให้เหลือน้ อยที่สุด ในประเด็นการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้นั้น โรงพยาบาล
เอกชนแต่ละแห่งมีวิธีการบริหารที่แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารความ
เสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกจากงานวิจัยนี้ช่วยทาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ในโรงพยาบาลเอกชนได้ดีขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชนที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกในเรื่อง ความเสี่ยง
ทางด้านการบริหารบุคลากรทางการแพทย์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องความเสี่ยง
ด้านการแข่งขัน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องความเสี่ยง
จากการถูกฟ้องร้อง
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ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ความหมายของความเสี่ยง
ความเสี่ยงเป็น เหตุการณ์ การกระทาหรือผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากสถานการณ์ ไม่แน่ นอน ส่งผลกระทบที่
ก่อให้เกิดความเสียหายขององค์กร มีนักวิจัยหลายท่านได้ให้คานิยามของความเสี่ยงไว้ดังนี้
Wilczynski (1973, pp. 50) ได้นิยามความหมายของความเสี่ยงว่าเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น
เป็นความคลาดเคลื่อนจากจุดมุ่งหมาย หรือสถานการณ์ที่คาดหวังไว้ Williams and Heins (1999, อ้างใน เพ็ญ
นภา เส้งซ้าย, 2552, หน้า 9) ระบุว่าความเสี่ยงนี้เป็นขวากหนามที่ทาให้องค์กรไม่สามารถไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
โดยผลกระทบจากความเสี่ยงสามารถสร้างความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ประเภทของความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรรวมถึงโรงพยาบาลสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามบริบทของของ
โรงพยาบาลนั้น ๆ กล่าวคือ แม้ว่าโรงพยาบาลจะตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่างกัน การจัด
ประเภทของความเสี่ ย ง ท าให้ ผู้ บ ริหารสามารถกาหนดกลยุ ท ธ์ในการจั ด การกับ ความเสี่ ย งต่ างๆได้ ง่ ายขึ้ น
Michael R. Powers (2006, pp. 345-347) แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ความเสี่ยงบริสุทธิ์ (Pure Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วมีเกิดความสูญเสีย โดยสามารถเกิดขึ้นกับ
1.1 เกิดกับบุคคล : เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกับบุคคลโดยตรง มีผลทาให้สูญเสียความสามารถในการหา
รายได้เมื่อทุพพลภาพและเกิดความเจ็บป่วย
1.2 เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน : เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกับทรัพย์สิน เมื่อทรัพย์สินเสียหายต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม
ดังนั้นเมื่อเกิดความเสี่ยงบริสุทธิ์ขึ้นกับบุคคล หรือองค์กร สิ่งที่นามาใช้รองรับกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
คือการทาประกันภัยด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. ความเสี่ ย งที่ เกิด จากการเก็งกาไร (Speculative Risk) เป็ น ความเสี่ ยงที่ เกิด ขึ้น จากการลงทุ น แล้ ว
คาดหวังว่าจะได้รับผลกาไร (Gain) แต่ก็มีโอกาสเกิดการขาดทุน (Loss) หรือแม้แต่การที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ขึ้น (No Change) (Jones and Long, 1996 อ้างอิงใน วิมลพร ไสยวรรณ, 2545, หน้า 15)
เมื่อพิจารณาแล้วความเสี่ยงที่เกิดกับการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชนเป็นความเสี่ยงประเภท
ความเสี่ยงบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเก็งกาไร เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการบริหารโรงพยาบาล
ไม่ใช่เพื่อการเก็งกาไรแต่บริหารเพื่อให้โรงพยาบาลบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ขัดขวาง
ไม่ให้โรงพยาบาลบรรลุเป้าหมาย
ปัจจัยการเกิดความเสี่ยง
ปัจจัยการเกิดความเสี่ยง เป็นจุดสาคัญที่องค์กรต้องตระหนักถึงเป็นอันดันต้ น ๆ ถ้าองค์กรทราบถึงปัจจัย
ดังกล่าว ก็จะสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ถ้ามีการจัดการที่ดีจะสามารถยับยั้ง การเกิดความเสี่ยงได้
โดย หทัยชนก จรณะ (2550, หน้า 11) และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554, หน้า 27) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยสามารถจาแนกแหล่งที่มาได้จาก 2 แหล่ง คือ
1.ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในองค์การ (Internal Factor)
ความเสี่ยงมักจะเกิดขึ้นในทุกกระบวนการทางานขององค์กร ผู้บริหารองค์กรควรมุ่งเน้นการจัดการความ
เสี่ยงภายในองค์กร เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุม ดูแล และจากัดความถี่ในการ
เกิดความเสียหาย เช่น ความเสี่ยงจากการกระทาของพนักงาน เป็นต้น
2. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกขององค์การ (External Factor)
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เป็น ความเสี่ยงที่ ไม่ สามารถควบคุมได้ เพราะเกิดจากแหล่งภายนอกที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่
เกิดขึ้นแต่สามารถหามาตรการป้องกันหรือรับมือได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย , คู่แข่งรายใหม่เข้ามา ใน
พื้นที่ รวมถึงภัยธรรมชาติ เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง เป็นงานด้านหนึ่งของการบริหารองค์กร เนื่องจากผลกระทบจากความเสี่ยงสามารถ
สร้างความเสียหายให้กับองค์กรหรือบุคลากรในองค์กร จิราพรและคณะ (2556, หน้า 13-14) ได้ให้ความหมาย
การบริหารความเสี่ยงว่า เป็นวิธีการบริหารปัจจัยเสี่ยง โดยควบคุมกิจกรรมและการดาเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย
คือ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับ ที่องค์กรรับได้และ
กระทบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ และสร้างมูลค่าให้กับองค์กร โดย
ธัชทอง สุขสมบัติ (2552 ,หน้า 9) ได้แบ่งวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. วัตถุประสงค์ก่อนความสูญเสีย (Pre-loss Objectives)
การบริหารความเสี่ยงก่อนความสูญเสียมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการความสูญเสียขององค์กร แล้วยัง
รวมถึงการลดความกังวลของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กร โดยความกังวลอาจทาให้ศักยภาพการทางานลดลง
การบริหารความเสี่ยงก่อนความสูญเสียนั้นสิ่งแรกที่ควรคานึงถึงคือกฎหมาย หรือ ข้อ กาหนดและระเบียบแนว
ทางการปฏิบัติในการดาเนินงาน
2. วัตถุประสงค์หลังความสูญเสีย (Post-loss Objectives)
การบริหารความเสี่ย งหลั งความสู ญ เสี ย มีวั ตถุป ระสงค์เพื่ อวางแผนรองรับ เหตุการณ์ ที่ เกิดความ
เสี ย หายกั บ บุ ค คลหรือ องค์ ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง แผนการเยี ย วยาความสู ญ เสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยการวางแผนนั้ น จะมี
รายละเอียดว่าเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นจะมีขั้นตอน กระบวนการในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดความสูญเสียเกิดขึ้น
แล้วจะทาอย่างไรเพื่อที่จะให้องค์กรยังคงดาเนินการต่อวัตถุประสงค์ต่อไปได้
การบริหารความเสี่ยงก่อนเกิดความสูญเสียและหลังเกิดความสูญเสียมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน กล่าวคือ
ถ้าเป็นช่วงก่อนจะเกิดความสูญเสียจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงควบคุมความเสียหายจาก
ผลกระทบของความเสี่ยงให้เกิดขึ้นกับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรให้น้อยที่สุด ถ้าเป็นช่วงหลังจากที่
เกิดความสูญเสียจะเป็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Process)
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และสถาบันพัฒนาและรับรองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล (2543, หน้ า 16-27) กล่ า วถึ ง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลมี 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)
การค้นหาความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่จะเปิดเผยว่า ความเสี่ยงนั้ นเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุมาจาก
ไหน มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดมากน้อยเพียงใด การระบุความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรสามารถรับรู้ได้ว่าความเสี่ยง
อยู่ในกระบวนการ สถานที่ หรือ ณ จุดใดจุดหนึ่งในองค์กร การค้นหาความเสี่ยงที่เป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อป้องกัน
ความสูญเสียของโรงพยาบาล โดยมีช่องทางการค้นหาความเสี่ยงดังต่อไปนี้
1.1 เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตโดยดูจากบันทึก รายงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ต่าง ๆ ที่
เคยบันทึกไว้
1.2 เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ทาได้โดยดูจากการค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ การเข้าร่ว ม
ประชุมวิชาการ การติดตามข่าวสาร หรือสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลใน/นอกเครือข่าย
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1.3 การเรียนรู้ในระหว่างการทางาน หมายถึงการจัดการกับความเสี่ยงพร้อมทั้งควบคุมความเสียหาย
และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเป็นกิจกรรมที่ทาก่อนความเสี่ยงเกิดขึ้น เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ว่าโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงนั้นมีมากหรือน้อย มีโอกาสเกิดขึ้น มีความถี่มากน้อยเพียงใด และสามารถสร้างความเสียหายให้กับ
โรงพยาบาลมากน้อยเพียงใด
การประเมินขั้นต้น (Initial Assessment) เริ่มต้นจากการประเมินและการควบคุมความเสียหาย โดยผู้
อยู่ในเหตุการณ์ ตามด้วยรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งต้องมีการใช้ดุลยพินิจว่าเมื่อไรจะให้ผู้จัดการความ
เสี่ยงและผู้บริหารระดับสูงเข้ามารับผิดชอบ โดยความรุนแรงของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตัวกาหนดว่าผู้รับผิดชอบในการ
จัดการจะอยู่ในระดับหน่วยงาน/แผนงาน หรือจะรวมศูนย์มาอยู่ที่ผู้จัดการความเสี่ยง ซึ่งการรายงานเหตุการณ์ที่
เกิด ขึ้น ให้ ผู้ รับ ผิ ด ชอบรับ ทราบท าให้ เกิด มุ ม มองที่ ก ว้า งขึ้น สามารถเชื่ อ มโยงกับ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิด ขึ้ น เข้ากั บ
เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ทาให้ต้องพิจารณาทบทวนสมมุติฐานเกี่ยวกับสาเหตุและเปลี่ยนแปลงการประเมินความ
เสี่ยง
3. การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
ความเสี่ยงที่หลากหลายแต่ละความเสี่ยงสามารถสร้างความเสียหายกับองค์กรในรูปแบบที่ต่างกัน อาจ
เป็ น ทางด้ า นเสี ย หายทางด้ า นสิ น ทรัพ ย์ , ทางด้ า นร่า งกาย จิ ต ใจ ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ องค์ ก ร หรื อ
โรงพยาบาล, หรือแม้แต่ชื่อเสียงที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงทาให้องค์กรยกให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ขององค์กรที่จาเป็น การควบคุมความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
3.1 กระบวนการจัดการความเสี่ยงซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประการดังนี้
3.1.1 การหลีกเลี่ยง(Risk Avoidance) คือการหลีกเลี่ยงการกระทาที่มีโอกาสที่อาจทาให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคล หรือ องค์กรได้
3.1.2 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ การที่องค์กรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นรับผิดชอบ
3.1.3 การป้องกันความเสี่ยง (Risk Prevention) คือ การวางมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ลดโอกาส
การเกิดความเสียหายจากความเสี่ยง
3.1.4 การลดความสูญเสีย (Loss reduction) คือกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาหลังจากที่เกิ ดความ
เสี ย หายขึ้ น โดยใช้ วิ ธี แ ก้ ไ ขด้ ว ยความรวดเร็ ว สื่ อ สารกั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย รวมถึ ง การเจรจาอย่ า ง
ประนีประนอม ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้
3.1.5 การแบ่งแยกความเสี่ยง (Risk Segregation) คือการกระจายความเสี่ย งออกมาในรูปแบบ
ต่าง ๆรวมถึงการมีระบบสารอง
3.2 การบริหารเงินชดเชยความสูญเสีย (Risk Financing)
การบริหารเงินชดเชยมีเป้าหมายเพื่อจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นอย่างเหมาะสมและไม่
กระทบต่อสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลมักนิยมใช้การจัด การค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกไป
ในรูปแบบต่างๆ
3.3 การบริหารคาเรียกร้องค่าเสียหาย (Claim Management : CM)
การบริหารคาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่ง และเป็นหน้าที่หลักของผู้จัดทา
ความเสี่ยง อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ที่รุนแรงจะมีโอกาสที่ จะถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายจะต้องได้รับ
การจัดการอย่างเร่งด่วนถูกต้องและเป็นความลับ
3.4 การจัดการกับความเสี่ยง (Action to Manage Risk)
การจัดการกับความเสี่ยงมีกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ การควบคุมความเสี่ยงและการบริหารเงิน
ชดเชยความสูญเสีย ในขั้นตอนนี้ ทีมผู้จัดการความเสี่ยงมีโอกาสที่จะทบทวนการเผชิญกับความเสี่ยงที่รุนแรง
และพิจารณาว่าวิธีควบคุมความเสีย่ งและการบริหารเงินชดเชยความสูญเสียวิธีใดเหมาะสมที่สุดสาหรับความเสี่ยง
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แต่ละเรื่อง กลยุทธ์ที่ใช้อาจจะเป็นกลยุทธ์เฉพาะสาหรับความเสี่ยงแต่ละเรื่องหรืออาจจะเป็นกลยุทธ์กว้างๆ ที่ใช้
สาหรับความเสี่ยงทั่วไป ซึ่งวิธีหลังนี้จะมีค่าใช้จ่ายต่าและมีโอกาสเกิดความสาเร็จสูงสุด
ในการเลือกกลยุทธ์ที่จะใช้จัดการกับความเสี่ยงนั้น ผู้จัดทาความเสี่ยงจะต้องเลือกทางเลือกที่เป็นไปได้และ
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ในขณะที่มองจากมุมการบริหารความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยงก็เป็นสิ่งที่น่ากระทา แต่ถ้ากิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หน้าที่ของผู้จัดทาความเสี่ยงต้องกาหนดกล
ยุทธ์ควบคุมความเสี่ยงและใช้การบริหารเงินชดเชยความเสียหายสาหรับความเสี่ยงสาคัญที่ระบุไว้ โดยเรียงจากความเสี่ยง
ที่สาคัญที่สุดจนไปสู่ระดับรองลงมาจนครอบคลุมความเสี่ยงหลัก ๆ ทั้งหมด
4. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Evaluation)
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้หมายถึง การทบทวนประสบการณ์ หรือ วิเคราะห์ กลยุทธ์
ในการจัดการความเสี่ยงว่าดีพอและเหมาะสมหรือไม่ แต่สิ่งที่ควรทบทวนได้แก่
4.1 ความถี่ในการเกิดความเสี่ยงและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งเงินที่ต้องจ่ายเพื่อชดเชยความสูญเสีย
โดยจาแนกตามลักษณะของความเสี่ยงและการจ่ายเงิน ควรเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และถ้า
เป็นไปได้ก็ควรเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่น ๆ
4.2 กิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการไปในรอบปี รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4.3 ประเมิ น ความตระหนั ก และการที ส่ ว นร่ ว มของเจ้ า หน้ า ที่ ภายใต้ ส มมติ ฐ านว่ า บุ ค ลากร
ในโรงพยาบาลทั้งหมดคือผู้จัดทาความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการในการจัดการกับความเสี่ยง โดยเริ่มจากการค้นหา
ความเสี่ยง จากนั้นประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงดังกล่าว แล้วทาการหาวิธีการควบคุมความเสี่ยงด้วย
วิธีการที่เหมาะสม และสุดท้ายในทุกกระบวนต้องมีการประเมินผล เพื่อวิเคราะห์ในกระบวนการจัดการความ
เสี่ยงสามารถทาได้ดีมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมหรือไม่ มีขั้นตอนที่ควรปรับปรุงหรือไม่
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องวิธีการบริหารความเสี่ยงจะมีขั้นตอนหลักอยู่ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การค้น หาความเสี่ย ง (Risk Identification) คือ ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงที่มี โอกาสเกิดขึ้นกับ
องค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ ขั้นตอนการประเมินความรุนแรงความเสี่ยงที่องค์กร
ค้นหาพบว่ามีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) คือขั้นตอนวิธีการที่องค์กรเลือกมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยง
4. การประเมิ น ผลการบริหารความเสี่ ย ง (Risk Management Evaluation) คือ ขั้น ตอนการทบทวน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรใช้มาประเมินถึงผลกระทบหลังจากที่องค์กรได้จัดการกับความเสี่ยง โดย
ทบทวนกระบวนการต่างๆว่าได้มีการจัดการกับความเสี่ยงได้ผลหรือไม่ มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด และควรจะ
เปลี่ยนวิธีการกับความเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่
จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยจึงสร้างกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชน ดังภาพที่ 1
เพื่อทาการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมี 4 ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอนการค้นหา
ความเสี่ยงว่า ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงประเภทใดบ้าง ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงคือ
การประเมินแต่ละความเสี่ยงที่พบโดยพิจารณาจากระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแต่ละตัวตามความถี่และ
ผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงพิจารณาว่าโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการความ
เสี่ย งอย่ างไร เพื่ อให้ ได้ รับ ผลกระทบต่ อความเสี่ ย งดั งกล่ าวน้ อยที่ สุ ด และขั้น ตอนสุ ด ท้ า ยก็คือการประเมิ น
การบริหารความเสี่ยง ที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชน

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methodology)
ในการศึ กษาวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก
(In-depth Interview) โดยทาการสัมภาษณ์บุคลากรหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงใน
แต่ละโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลเอกชนทั้ ง 3 แห่ ง ซึ่ งผู้วิจั ยใช้การสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured
Interview) โดยใช้ แนวค าถามแบบปลายเปิ ด (Open-Ended Question) และการสั งเกตแบบไม่ มี ส่ วนร่ วม (NonParticipant Observation) ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้วิธกี ารตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นการศึกษา สรุปและตีความ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักคือ บุคลากรหรือผู้บริหารในโรงพยาบาลเอกชนแต่
ละแ ห่ งที่ รั บ ผิ ด ช อบ ใน 3 ฝ่ ายห ลั ก ดั งนี้ คื อ 1) ผู้ อ าน วยก ารฝ่ าย ก ารต ล าด ห รื อที่ เกี่ ยวข้ อง
2) ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 3) ผู้อานวยการสายการแพทย์หรื อที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบุคลากรหรือ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบทั้ง 3 ฝ่ายดังกล่าวเป็นผู้ที่คลุกคลีและมีประสบการณ์ตรงในการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
เอกชน ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลและรายละเอียด เชิงลึกในด้านการบริหารความเสี่ยงจากมุมมอง
ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี โดยโรงพยาบาลเอกชน A ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ผู้อานวยการฝ่ายบริการ จานวน
1 ท่าน, ผู้ อานวยการโรงพยาบาล จานวน 1 ท่ าน โรงพยาบาลเอกชน B ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ หั วหน้าฝ่ายการตลาด
จ านวน 1 ท่ าน, ผู้ อ านวยการฝ่ ายการแพทย์ จ านวน 1 ท่ าน และโรงพยาบาลเอกชน C ผู้ วิ จั ยได้ สั มภาษณ์ รอง
ผู้อานวยการโรงพยาบาล จานวน 1 ท่าน
ขอบเขตและระยะเวลาในการศึกษา
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งในจังหวัด
พิษณุโลก โดยวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดในภาพที่ 1 นั่นคือ การค้นหา
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล การประเมินความเสี่ยงในโรงพยาบาล การจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล และการ
ประเมินการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล โดยการสัมภาษณ์บุคลากรและผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงทั้ง 3 ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชนคือ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบุคลากรทางการแพทย์ โดยผู้วิจัย
ทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในโรงพยาบาลเอกชนทั้งสามแห่งในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2563
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ผลการศึกษา (Research Results)
จากการสัมภาษณ์บุคลากรหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในแต่ละโรงพยาบาล คือ
ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดหรือที่ เกี่ยวข้อง, ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมายหรือที่เกี่ยวข้องและ ผู้อานวยการสาย
การแพทย์หรือที่ เกี่ยวข้อง พบว่ามีความเสี่ยงหลัก 3 ประเภทที่ พบในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวัดพิษณุโลกคือ ความเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ความเสี่ยงจากการแข่งขัน และ
ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง ซึ่งงานวิจัยนี้จะทาการวิเคราะห์ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงแยกตามประเภท
ของความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงทางด้านการบริหารบุคลากรทางการแพทย์
1.1 การค้นหาความเสี่ยง
ที่มาของความเสี่ยงทางด้านการบริหารบุคลากรทางการแพทย์นอกจากเกิดภาวะขาดแคลนของบุคลากร
ทางการแพทย์แล้ว มีการระบุว่าเกิดจากการไหลออกนอกระบบของบุคลากร โดยเกิดจากความต้องการเดินทางกลับ
ภูมิลาเนา หรือการย้ายที่อยู่ตามครอบครัว โดยมีบุคลาคลากรทางการแพทย์ส่วนหนึ่งซึ่งต้องการเปลี่ยนสถานที่ทางาน
อย่างการย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชนอื่นเนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนเองมีจานวนที่มากขึ้น และมีส่วนหนึ่งที่ไม่
ต้องการทางานที่โรงพยาบาล
1.2 การประเมินความเสี่ยงโรงพยาบาลมีการประเมินจานวนของบุคลากรทางการแพทย์อยู่เสมอเพื่อวางแผน
รักษาจานวนบุคลากรทางการแพทย์ให้อยู่ในระดับที่โรงพยาบาลรับได้อยู่เสมอ เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพ
และจานวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล มีการกล่าวถึงสัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพต่อจานวนเตียง หากเกิด
ภาวะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นจะทาให้โรงพยาบาลต้องขาดรายได้เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ
1.3 การจัดการความเสี่ยง
การวางแผนอัตรากาลังหมุนเวียนของบุคลากรทางการแพทย์เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเรื่องการทางาน
ของบุคลกรไม่ให้ได้รับภาระงานที่มากเกินไป รวมถึงการจูงใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการเพิ่มค่าตอบแทน
บางครั้งก็ไม่ใช่คาตอบหลักในการแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว แต่เป็นวิธีจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นอีกวิธีหนึ่ง ในการ
จ้างบุคลากรทางการแพทย์ทางานล่วงเวลาเป็นวิธีที่ใช้ประโยชน์จากบริบทของ
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเอกชนจังหวัดพิษณุโลก
ด้านการแข่งขัน
จากการถูกฟ้องร้อง
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จากตารางที่ 1 สรุปได้ ว่ าโรงพยาบาลเอกชน A และโรงพยาบาลเอกชน B ให้ ความส าคั ญกั บประเด็ นการ
ออกนอกระบบของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาเหตุที่จังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมี
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐหลายแห่งจึงสามารถจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐสามารถ
มาทางานล่วงเวลาให้โรงพยาบาลเอกชนได้ง่ายขึ้น
1.4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลต้องให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ถึงความต้องการและความแตกต่างของบุคลากรทาง
การแพทย์ ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง ค้ น หาแนวทางในการหาบุ ค ลากรทางการแพทย์ เข้ า มาร่ ว มงาน เพราะฉะนั้ น
โรงพยาบาลจึงต้องมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางด้านการบริหารบุคลากรทางการแพทย์ เสมอ เพื่อ
นามาสร้างแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ผู้วิจัยทาตารางสรุปเปรียบเทียบประเด็นการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ทาให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร ขณะที่โรงพยาบาลเอกชน C มองว่าต้นเหตุของการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์เกิดจากโรงพยาบาลเอกชนมีจานวนมากขึ้น ในการจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลเอกชน A ได้ประยุกต์นา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนกาลังพลเพื่อหลีกเลี่ยงกับปัญหา แม้ว่าโรงพยาบาลเอกชน B และโรงพยาบาล
เอกชน C มี แนวทางที่ต่ างกัน แต่ ทั้ง 3 โรงพยาบาลมีมุมมองต่อการขาดแคลนว่าเป็ นปั ญหาที่เรื้อรัง และเข้าใจถึง
ระยะเวลาที่ใช้ในการใช้สรรหาบุคลากรว่ามีระยะเวลาที่นาน ไม่สามารถคาดเดาเวลาได้
2. ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
2.1 การค้นหาความเสี่ยงการที่ผู้ป่วยเลือกใช้โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มมากขึ้นมาจากความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ต้องการหลีกหนีความแออัดจากโรงพยาบาลของรัฐ ด้วยความที่โรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจประเภท
หนึ่งย่อมต้องมีการแข่งขัน ดังนั้นโรงพยาบาลเอกชนจึงต้องมีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่ รอดได้ในสภาวะที่มีการ
แข่งขันการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันที่เพิ่มขึ้น
2.2 การประเมินความเสี่ยงเมื่อมีโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มเข้ามาในพื้นที่ ให้วิเคราะห์ถึงจุดประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาลเอกชนที่เพิ่มเข้ามา จากนั้นวิเคราะห์ว่าโรงพยาบาลของตนมีจุดประสงค์หรือกลุ่ม
ลูกค้าที่ตรงกับโรงพยาบาลดังกล่าวหรือไม่ ถ้าตรงกับโรงพยาบาลดังกล่าว ควรประเมินถึงโอกาสและรายได้ที่อาจ
เสียไปในอนาคต โดยความรุนแรงขึ้นอยู่กับโอกาสและรายได้ที่อาจเสียไป
2.3 การจัดการความเสี่ยง ธุ รกิ จ โรงพยาบาลไม่ ใช่ ธุ รกิ จ ที่ แ ข่ ง ขั น ทางด้า นราคาแต่เ ป็น การขาย
ผลิตภัณฑ์และการให้
บริการ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงต้องแข่งกันชูจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสามารถในการสื่อสาร ให้ข้อมูล
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งที่ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน พร้อมทั้งต้ องประเมินตนเอง
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับโรงพยาบาลใกล้เคียงได้
2.4 การประเมิ นผลการบริหารความเสี่ ยง การแข่งขัน กัน ของโรงพยาบาลเอกชนเป็ น การแข่งขัน
ทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ประเด็นสาคัญของการแข่งขัน คือ ความเร็วในการสื่อสาร ถ้าโรงพยาบ าล
สามารถสื่อสารกับ ผู้บริโภคได้เร็ว กว่าย่อมได้เปรียบ ดังนั้น จึงมี การประเมิน จากสิ่งที่โรงพยาบาลต้องการสื่ อ
ออกไปว่ามีศักยภาพเพียงใด และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาลหรือไม่
ผู้วิจัยทาตารางสรุปเปรียบเทียบประเด็นการจัดการความเสี่ยงด้านการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดพิษณุโลกดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบการจัดการความเสี่ยงด้านการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดพิษณุโลก

จากตารางที่ 2 โรงพยาบาลเอกชน A มีมุมมองว่าโรงพยาบาลมีผู้ใช้บริการมากขึ้น โรงพยาบาลเอกชน B
และโรงพยาบาลเอกชน C จึงมีแนวคิดสอดคล้องกันว่าการแข่งขันของโรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติและเป็นการ
แข่งขันเรื่องของคุณภาพ นอกจากนี้โรงพยาบาล A มีแนวคิดว่าสื่อสารที่ดีระหว่างโรงพยาบาลกับคนไข้ทาให้
ได้เปรีย บในการแข่งขัน ขณะโรงพยาบาลเอกชน B และ โรงพยาบาลเอกชน C เน้ น การจัด การโดยยึด ตาม
สถานการณ์จึงไม่มีการระบุกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
3. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
3.1 การค้นหาความเสี่ยง
การฟ้องร้องเกิดจากความคาดหวังของผู้รับบริการที่ต้องจ่ายค่าบริการโดยหวังว่าจะได้รับการ
บริก ารที ่ต้อ งการด้ว ยความพึง พอใจและคุ้ม ค่า กับ เงิน ที่เสีย ไปแต่ไ ม่ไ ด้รับ บริก ารอย่า งที ่ค าดหวัง ไว้ หรือ
บางครั้งการฟ้องร้องเกิดจากความเสียหายของผู้ป่วยที่ได้รับจากการรักษา อีกทั้งมุมมองความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นลักษณะผู้มีพระคุณ ถ้อยทีถ้อยอาศัย กลายมา
เป็นผู้ให้บริการที่ผู้รับบริการเป็นผู้จ่ายเงินให้ ประกอบกับมีมาตรา 41 เมื่อเกิดความสูญเสียทางร่างกายหรือ
จิตใจที่เกิดจากการใช้บริการด้านสาธารณสุข สามารถขอเรียกร้องขอเยียวยาได้
3.2 การประเมินความเสี่ยง
เมื่อโรงพยาบาลสามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่สามารถนาไปสู่การฟ้องร้อง โรงพยาบาล สามารถ
ประเมินเหตุการณ์จากรายงานข้อมูลความเสี่ยงหรือรายงานอุบัติการณ์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดที่เกิดขึ้นว่า
เหตุการณ์เกิด จากอะไร เกิดขึ้น ได้อย่า งไร แล้ว ผู้ป ฏิบัติง าน ณ จุด ดังกล่าวได้ทาการแก้ไขอะไรไปบ้า งแล้ว
ฉะนั้น ทักษะหนึ่งที่โรงพยาบาลต้องถ่า ยทอดให้กับ บุคลากร คือ การประเมิน เหตุการณ์เบื้องต้น ก่อนที่จ ะ
รายงานกับโรงพยาบาล บุคลากรได้ทราบถึงรายละเอียดเพื่อประเมินหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง ถ้า
บุคลากรสามารถประเมินได้สถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างแม่นยา ทาให้โรงพยาบาลวางแผน ในการจัดการกับ
เหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง
3.3 การจัด การความเสี่ย งโรงพยาบาลต้อ งให้ความสาคัญ ในการหาต้น เหตุข องการฟ้อ งร้อ งให้
รวดเร็ว หาว่าต้นเหตุของการฟ้องร้องเกิดจากอะไร สาเหตุใดที่ผู้รับบริการถึงต้องฟ้องร้องโรงพยาบาล เมื่อ
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รับรู้ส าเหตุโรงพยาบาลควรเข้าไปไกล่เกลี่ยกับ ผู้ฟ้องร้อง ซึ่ง บางครั้งสามารถทาให้ เรื่องจบลงในขั้นตอนนี้
ถ้าไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ เหตุการณ์อาจนาไปสู่การฟ้องร้องได้
หากมีการร้องเรียนขึ้น โรงพยาบาลควรเข้าไปพูดคุย เจรจากับผู้ร้องเรียน เพื่อรับฟังถึงปัญหา
หรือสาเหตุของผู้ฟ้องร้อง เมื่อทราบถึงจุด ประสงค์ของการร้องเรีย นแล้ว โรงพยาบาลควรรีบ ดาเนินการนา
โรงพยาบาลควรเข้า ไปไกล่เกลี่ยกับผู้ฟ้องร้อง บางครั้งสามารถทาให้เรื่องจบลง ในขั้นตอนนี้ ถ้าไม่ส ามารถ
ไกล่เกลี่ย ได้ เหตุ การณ์อาจนาไปสู่การฟ้องร้องได้ เหตุการณ์หรือบุคคลกร ที่เกี่ยวข้องมาทบทวนเหตุการณ์
เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง โดยควบคู่กับการหาหลักฐาน ตัวอย่างเช่น บันทึกหรือรายงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบ
เป็นหลักฐาน เพื่อรวบรวมแล้วนาคาตอบที่ได้ ตอบปัญหาหรือพิสูจน์ เพื่อคลายความคับข้องใจของผู้ฟ้องร้อง
3.4 การประเมิน ผลการบริหารความเสี่ย งในการปรับ ปรุงกระบวนการรักษาหรือการให้บ ริการ
นอกจากข้อมูลจากการฟ้ องร้องและร้องเรียนแล้ว โรงพยาบาลสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากภายนอก เช่น
การเชิญ ผู้เ ชี่ย วชาญเฉพาะมาให้ค วามเห็น หรือ วิเคราะห์ก ระบวนการ หรือ ใช้ก รณีศึก ษาที ่เคยเกิด ขึ้น ที่
โรงพยาบาลอื่น หรือใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากโรงพยาบาลพันธมิตร เป็นต้น
ผู้วิจัยทาตารางสรุปเปรียบเทียบประเด็นการจัดการความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องของโรงพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดพิษณุโลกดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบการจัดการความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องของโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดพิษณุโลก

จากตารางที่ 3 โรงพยาบาลเอกชน A และโรงพยาบาลเอกชน C และโรงพยาบาล B มีมุมมองที่คล้ายกัน
ที่ว่าการฟ้องร้องมาจากความคาดหวังของผู้รับบริการ อีกทั้งยังเกิดจากการได้รับความไม่พอใจ ความเสียหาย ใน
การจั ด การความเสี่ ย งนั้ น ทั้ ง 3 โรงพยาบาลมี จุ ด ร่ว มที่ ส าคั ญ คือ เมื่ อเกิ ด การเหตุ ก ารณ์ ขึ้น โรงพยาบาล
ตรวจสอบเอกสารทางการแพทย์ หรือรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อประเมิน
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เหตุ การณ์ แล้ วเลื อกวิ ธี จั ด การกับ ความเสี่ ย ง โรงพยาบาลเอกชน A ได้ เพิ่ ม เติ ม ว่ าผู้ ป ฏิ บั ติ งานต้ องประเมิ น
เหตุการณ์เบื้องต้นก่อนเพื่อที่โรงพยาบาลจะได้จัดอันดับความเร่งด่วนในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้วิจัยทาตารางสรุปประเด็นการจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกดังแสดงใน
ตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางสรุปประเด็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดพิษณุโลก

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ความเสี่ยงด้านการบริหารบุคคลากรทางการแพทย์ ต้นเหตุของความขาดแคลน
คือการออกนอกระบบของบุคลากร โดยแนวทางการจัดการความเสี่ยงคือ การนาระบบสารสนเทศช่วยวางแผน
ก าลั ง พลของบุ ค ลากร เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งผลกระทบจากความเสี่ ย ง ในความเสี่ ย งด้ า นการแข่ ง ขั น ผู้ ใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชนมีมากขึ้นเนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงความแออัดจากโรงพยาบาลของรัฐ อีกทั้งการแข่งขันเป็น
ลักษณะของการแข่งขันด้านคุณภาพการให้บริการ การที่โรงพยาบาลเอกชนให้ความสาคัญกับการสื่อสารระหว่าง
โรงพยาบาลแลผู้รับบริการ การสื่อสาร ที่ รวดเร็วถูกต้ อง มี ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล ย่อมท าให้มี ความ
ได้เปรียบโรงพยาบาลเอกชนอื่น นอกจากนี้ในความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง สาเหตุของการฟ้องร้องเกิดจาก
ความคาดหวัง รวมถึงความไม่พอใจหรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่สร้างความ
เสียหายต่อผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติต้องทาการประเมินเหตุการณ์เบื้องต้นก่อนส่งรายงานให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อ
หาแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และหาแนวทางในการเยียวยา เจรจากับผู้ได้รับความเสียหาย เพื่อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากการถูกฟ้องร้อง
สรุปผลและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
จากการศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดพิษณุโลก พบว่าในส่วนของการ
บริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกในเรื่อง ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง พบว่าการที่
บุคลากรทาการประเมินเหตุการณ์เบื้องต้นก่อนที่จะรายงานกับโรงพยาบาลให้ทราบถึงรายละเอียดเพื่อประเมิน
หาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงนั้น ถ้าบุคลากรสามารถประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างแม่นยาก็จะทาให้
โรงพยาบาลสามารถวางแผนในการจัดการกับเหตุการณ์ ได้ อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ ปุณ นนุช อยู่จารัส
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(2556) จากการศึกษาเรื่องการวิ เคราะห์ สถานการณ์ บ ริหารความเสี่ ยงในหอผู้ป่ วยในโรงพยาบาลห ริภุญ ชั ย
เมโมเรียล จังหวัดลาพูน โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ซึง่ ศรีทวน วิบูลย์มา (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์บริหารความเสี่ยงในห้องตรวจผู้ป่วย
นอก แผนก อายุรกรรม โรงพยาบาลลาพูน ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่บุคลากรไม่สามารถประเมินเหตุการณ์
เบื้องต้นได้ว่า เมื่อบุคลากรไม่ทราบหลักเกณฑ์การประเมิน มีทักษะไม่เพียงพอในการแบ่งระดับความรุนแรงและ
การจัดการความเสี่ยง ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลวางแผนในการจัดการกับเหตุการณ์ได้อย่างล่าช้ามากขึ้น ส่งผลอาจ
ทาให้เกิดความเสียหายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ ธิดารัตน์ ขาวเงินยวง (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ได้
ระบุ ถึ งมู ล ค่ า ในการจ่ า ยเงิน ช่ วยเหลื อเบื้ อ งต้ น สั ม พั น ธ์ กับ ประเภทความเสี ย หาย(ระดั บ ความรุน แรง) และ
ระยะเวลาของผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย นั่นหมายถึงการดาเนินการที่ล่าช้าส่งผลต่อความเสียหายกับผู้
ฟ้องร้อง และทาให้โรงพยาบาล ต้องเสียทรัพยากรในการชดใช้ผู้เสียหายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
ไพโรจน์ บุญศิริคาชัย (2555) จากการศึกษาเรื่องการชดเชยความเสียหายโดยไม่พิสูจน์ความผิดเพื่อคุ้มครอง
ผู้ เสี ย หายจากการรับ บริก ารสาธารณสุ ข ถ้ า โรงพยาบาลให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ กระบวนการจั ด การความเสี่ ย ง
ดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว เยียวยาด้วยความเหมาะสมละพอใจแล้วมักจะไม่ฟ้องคดีต่อไป เพราะฉะนั้นเมื่อเกิด
ความเสี่ยงขึ้น นอกจากโรงพยาบาลต้องประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้ว การมีทีมเจรจาเฝ้าระวัง และไกล่
เกลี่ยส่งผลดีต่อการเจรจา ซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์พร จันทร์สิน (2551) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อ
ร้องเรียนโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการกรณีร้องเรียนด้านการรักษาพยาบาล
ข้อค้นพบใหม่
1. จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้พบว่า ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้มาจาก
สาเหตุของการผลิตแพทย์ไม่เพียงพอเพียงอย่างเดียว แต่มีสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ออกนอกระบบ
โดยสาเหตุจากการย้ายกลับภูมิลาเนาเดิม , การย้ายตามครอบครัว, การไปประกอบอาชีพอื่นหรือทางานที่อื่นที่
ไม่ใช่ในโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนจาเป็นต้องมีการสารวจความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และ
วางแผนด้านกาลังคนให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
2. จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้พบว่า การแข่งขันที่สูงขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนมีสาเหตุมาจากความ
ต้ องการของผู้ รับ บริการที่ เพิ่ ม มากขึ้น จึ งผลั ก ดั น ให้ โรงพยาบาลเอกชนแข่งขั น กั น ลั กษณะการแข่งขัน ของ
โรงพยาบาลเป็ น การแข่ ง ขั น ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริก าร ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก โรงพยาบาลต่ า งก็ มี เหมื อ นกั น
แต่ประเด็นคือวิธีการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เป็นประเด็นสาคัญ ถ้า โรงพยาบาลสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ย่อมทาให้มีความได้เปรียบเหนือโรงพยาบาลเอกชนอื่น
ข้อจากัดของงานวิจัย
ในงานวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากบุคลากรทางการแพทย์และผู้บริหารในโรงพยาบาลเอกชน
ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลกที่ รับ ผิ ด ชอบด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง การเข้ า ถึ ง ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key Informants)
ในการให้สัมภาษณ์กระทาได้ค่อนข้างยากเนื่องจากผู้วิจัยไม่มีสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ให้ข้อมูลหลัก นอกจากนี้
ในช่ วงเวลาก่อนเก็บ ข้อมู ล มี การระบาดของโรคโควิ ด -19 จึ งไม่ ส ามารถเก็บ ข้อมูล ได้ จนกระทั่ งสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ถูกควบคุมได้แล้วจึงเริ่มต้นเก็บข้อมูล ทาให้งานวิจัยนี้เริ่มต้นเก็บข้อมูลได้ล่ าช้ากว่า
กาหนดการเดิมที่วางไว้ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลนี้เป็นการเก็บจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้บริหาร
และบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นไม่ได้เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล และพื้นที่ในการทาวิจัยจากัด
ขอบเขตแค่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกที่ให้ความร่วมมือในการทาวิจัยจานวน 3 แห่งจากโรงพยาบาล
เอกชนทั้งหมดจานวน 4 แห่ง
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
งานวิ จั ย ในครั้ง นี้ เกี่ ย วข้อ งกั บ แนวทางการบริห ารความเสี่ ย งของโรงพยาบาลเอกชนในจั งหวั ด
พิษณุโลกในเรื่อง ความเสี่ยงทางด้านการบริหารบุคลากรทางการแพทย์ , ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน และความ
เสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้อ งงาน ซึ่งผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสาหรับ สาหรับ ผู้
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลและผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
2. ข้อเสนอแนะในการทาการวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น ซึ่ง
การศึกษาในครั้งหน้าควรขยายกลุ่มโรงพยาบาลในเขตจังหวัดอื่น ๆ หรือส่วนภูมิภาคและเพิ่มแนวทางการบริหาร
ด้านอื่น ๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้ ความรู้และแนวคิดในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชนมีมุมมองที่
กว้างมากยิ่งขึ้นและสะท้อนภาพการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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