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The 11th Business Management Research Conference

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Welcome Message from the Dean
The Faculty of Business Administration, Chiang Mai University proudly welcomes
all participants of the 11th Business Management Research Conference ( BMRC) and the 8th
International Business Management Research Conference (IBMRC).
Once again academic experts, businesspeople, graduate students and representatives
from government agencies and private organizations join us to enrich knowledge and
understanding through research exchange as well as building up networks for further
academic cooperation. In addition, the forum provides a venue to publish academic papers.
The conference encompasses papers including nine themes which are: 1) Marketing
Management 2) Organization Management 3) Financial Management 4) Human Resource
Management 5) Accounting Management 6) Information Technology Business Management
7) Brand Management and Marketing Communication 8) Corporate Sustainability
9) Interdisciplinary Business Management oral presentation. This year distinguished guest
speaker, Professor Dr. Arnat Leemakdej, Professor from Thammasat Business School,
Thammasat University, Director of Intellectual Property and Incubation Center, Thammasat
University and the Subcommittee on Risk Management, The Zoological Park Organization
Under the Royal Patronage of H. M. has kindly accepted our invitation to give a keynote
lecture on “Changing Arena and Rising of Research Platform”

(Associate Professor Dr. Siriwut Buranapin)
Dean of Faculty of Business Administration,
Chiang Mai University,
Chiang Mai,THAILAND

คานา
การประชุ ม ผลงานวิ จั ย ด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ (Business Management Research Conference: BMRC)
ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สิบเอ็ด จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จั ง หวัดเชี ยงใหม่ และได้มีการจั ด การประชุ มผลงานวิจั ยด้า นการจั ดการธุรกิจ ระดับนานาชาติ
(International Business Management Research Conference: IBMRC) ขึ้ น เป็ น ครั้ ง ที่ เ จ็ ด ในวั น เดี ย วกั น ด้ ว ยการ
สนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจั ยและเพิ่ม
โอกาสช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารจัดการธุรกิจใน
สาขาต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างสรรค์และนาเสนองานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการธุรกิจเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการด้านการจัดการธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชน
และระดับประเทศ
การจัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟังการนาเสนอผลงานดังกล่าว ทั้งในรูปแบบของการนาเสนอ
ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนาเสนอแบบ Conceptual Paper โดยมีจานวนผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการให้นาเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้ จานวนทั้งสิ้น 33 บทความ
คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านในการจัดประชุม
ผลงานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจส่งผลงานวิชาการ
เข้ามาทุกท่าน แต่ด้วยข้อจากัดด้านเวลา และการรัก ษามาตรฐานกระบวนการคัดเลือกบทความโดยมีการตัดสินบทความที่
ได้รับคั ดเลือกจากผู้ทรงคุณ วุฒิ (Blind Reviewers) จึ ง มี เฉพาะบางบทความที่ได้รั บการตอบรับให้สามารถนาเสนอได้
คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้กาหนดให้มีการจัดประชุม ผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็น
ช่องทางสาหรับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้มีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการจัดการธุรกิจ โดยคณะบริหารธุรกิจ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการ
จัดการธุรกิจต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
ประธานกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11
และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11
The 11th Business Management Research Conference (BMRC)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการบริหารธุรกิจ
โดยการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในงานวิจัย
ที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ การจัดการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ นับได้ว่าเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเผยแพร่
ความรู้ รวมทั้ง ยัง เป็นช่ องทางในการก่ อ ให้ เ กิดการแลกเปลี่ย นประสบการณ์ และสร้า งความร่ วมมือ ระหว่า ง ผู้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้จัดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อการประชุม “การประชุมผลงานวิจัยด้านการ
จัดการธุรกิจ” (The Business Management Research Conference) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551 และพบว่าได้รับความสนใจ
อย่างมากจากผู้นาเสนอบทความวิชาการ
ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ และความเป็นผู้นาทาง
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอปรกับวัตถุประสงค์ในการสร้างเวที
เพื่อเผยแพร่ความรู้ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริ ญ ญาเอกในกลุ่ ม สาขาวิ ช าด้ า นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ และสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจะได้จัดให้มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี
การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 10 มุ่งเน้นการนาเสนอรายงานการวิจัยที่ครอบคลุมสาขาการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ ง ในด้ า นการตลาด การเงิ น การบั ญ ชี การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
การบริหารจัดการผลิต และด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ โดยรายงานการวิจัยอาจเป็นการค้นพบทฤษฎีใหม่
หรื อ เป็ น การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ห รื อ เทคโนโลยี ด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ กั บ ปั ญ หาจริ ง ในภาคอุ ต สาหกรรม ภาคบริ ก าร
ภาคพาณิชยกรรม และภาคเกษตรกรรม หรือภาคอื่น ๆ

การนาเสนอบทความ
ประเภทบทความวิจัย ที่เปิดรับสาหรับการเข้าร่วมการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) ครั้งที่ 11
ครอบคลุมทั้ง
1. เอกสาขาวิช า (Monodisciplinary) ได้แก่ การตลาด การเงิ น การบัญชี การบริหารจั ดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการผลิต โลจิสติกส์ และด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
ลักษณะงานวิจัยที่นาเสนออาจเป็นการค้นพบ นวัตกรรมองค์ความรู้ นวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจในสาขาวิชา
การที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิด หรือวิธีการด้านการจัดการธุรกิจกับสถานการณ์หรือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นภาคธุรกิจ การบริการ อุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม
2. สหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ที่เน้นการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ด้านเอกสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจกับสาขาวิชาอื่น ๆ ทาให้ได้เครื่องมือหรือวิธีการใหม่
3. พหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) ที่มีการผสมผสาน (Combine) ความรู้จากศาสตร์หลักด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น หรือสอดแทรกผสมผสานกับศาสตร์อื่น ๆ และประยุกต์ใช้กับวิชาชีพต่าง ๆ เช่น
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการหรือการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
การนาเสนอบทความวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับคือ (1) งานวิจัยที่เป็นผลงานระดับบัณฑิตศึกษา และ (2) งานวิจัย
ที่เป็นผลงานนักวิจัย

กรอบหัวข้อในการนาเสนอบทความ
1) ผลงานวิจัยที่เป็นเอกสาขาวิชา (Monodisciplinary) ได้แก่
o งานวิจัยด้านการจัดการตราผลิตภัณฑ์ (Brand Management research)
o งานวิจัยด้านการบริหารการตลาด (Marketing management research)
o งานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior management research)
o งานวิจัยด้านการบริหารการเงิน (Financial management research)
o งานวิจัยด้านบัญชี (Accounting research)
o งานวิจัยด้านการจัดการองค์กร (Organizational management research)
o งานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management research)
o งานวิจัยด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development research)
2) ผลงานที่เป็นสหสาขาวิชา (Interdisciplinary)
o การจัดการทางวัฒนธรรม (Cultural management research)
o การจัดการด้านการท่องเที่ยว (Tourism management research)
o งานวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management research)
o งานวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation management research)
o งานวิจัยด้านการบริหารกิจการทางทะเล (Marine business research)
o งานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management research)
o งานวิจัยด้านการบริหารธุรกิจเพื่อการพัฒนาและความยั่งยืน (Business administration for
development and sustainability research)

3) ผลงานที่เป็นพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary)
o การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology management)
o การจัดการธุรกิจหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Organization management or real estate projects)
o งานวิจัยด้านสื่อสารขององค์กรธุรกิจ (Organizational communication research)
o งานวิจัยด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate social responsibility research)
4) งานวิจัยด้านอื่น ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ (Other related research topics)

การเสนอบทความ
ผู้สนใจสามารถนาเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยบทความที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 3 จะได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนาเสนอผลงานในการประชุมที่จัดขึ้น แบ่งเป็น
1) เวทีนาเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
2) เวทีนาเสนอผลงานวิจัยสาหรับนักวิจัย และนักวิชาการ
o ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ผู้ส่งผลงานต้องส่งบทความฉบับเต็มไม่เกิน 15 หน้า เพื่อนาเสนอในงาน
ประชุมแบบ Oral Presentation
o สาหรับผู้นาเสนอที่ต้องการส่งผลงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในส่วนของ “Best Paper Award” ผู้นาเสนอ
จะต้องเลือกวิธีการนาเสนอภาคบรรยายในห้องจัดประชุมเท่านั้น และจัดส่งบทความฉบับเต็มที่แก้ไขสมบูรณ์แล้ว
แก่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ภายในวันที่กาหนดไว้เท่านั้น

การคัดเลือกบทความ
ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิดเผยชื่อของผู้นาเสนอบทความ (double-blind
review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and
vice versa, throughout the review process.)
คณะกรรมการจะมี ก ารตั ด สิ น รางวั ล “Best Paper Award” ส าหรั บ บทความที่ มี ก ารน าเสนอภาคบรรยาย
และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นโดยพิจารณา
จากคะแนนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ
บทความที่ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 11 (BMRC)
และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ (IBMRC) ครั้งที่ 8 จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัด เลือก
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการของ 3 สถาบั น ภายใต้ เ ครื อ ข่ า ยสถาบั นการศึ กษาแห่ ง ภูมิ ภ าคด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ (Thailand
Regional Business Schools Network – TRBS NET) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.

Professor Dr. Paul Patterson

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
The University of New South Wales, Australia

กองบรรณาธิการระดับชาติ
1.

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.

รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกานี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ แสดงหาญ

มหาวิทยาลัยบูรพา

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช

มหาวิทยาลัยบูรพา

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจนา ธรรมจินดา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.

อาจารย์ ดร. จิราภา พึ่งบางกรวย

มหาวิทยาลัยบูรพา

10. อาจารย์ ดร. เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. อาจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12. อาจารย์ ดร. สายนที เฉินบารุง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13. อาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการระดับนานาชาติ
1.

Professor Dr. Paul Patterson

Chiang Mai University, Thailand

2.

Professor Dr. Michael R. Reed

The University of New South Wales, Australia
University of Kentucky, USA

3.

Associate Professor Dr.Narumon Kimpakorn

Chiang Mai University

4.

Assistant Professor Dr. Pornrat Sadangharn

Burapha University

5.

Assistant Professor Dr. Sakchai Setarnawat

Burapha University

6.

Assistant Professor Kunsiree Kowsuvon

Chiang Mai University

7.

Assistant Professor Dr.Warat Winit

Chiang Mai University

8.

Dr. Apriani Dorkas Satya Wacana

Christian University, Indonesia

9.

Dr. Tim G. Andrews

Thammasat University

10. Dr. Ploy Sud-on

Mahidol University

11. Dr. Frank Siedlok

The University of Auckland, New Zealand

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.

รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ ฉายสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. จาเนียร บุญมาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3.

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เจรียงประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.

รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.

รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.

รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.

รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกานี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.

รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชาติ สุนทรสมัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

13.

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14.

รองศาสตราจารย์สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.

รองศาสตราจารย์ยุทธนา ธรรมเจริญ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

16.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลยา โกไศยกานนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

19.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนชื่น อัคคะวณิชชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

23.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นจิตร อังวราวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

28.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร ศิริโภคากิจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

29.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนทิพย์ ตั้งเอกจิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถนภา นิลนิยม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

32.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มณี รัตนวิชา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

33.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

34.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจนา ธรรมจินดา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

35.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัญญา กันตะบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

36.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตยา ตันจันทร์พงศ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

37.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

38.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ลือกิตินันท์

มหาวิทยาลัยบูรพา

39.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัท วินิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

40.

อาจารย์ ดร. ดุรยา สุขถมยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

41.

อาจารย์ ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42.

อาจารย์ ดร. จิราภา พึ่งบางกรวย

มหาวิทยาลัยบูรพา

43.

อาจารย์ ดร. กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่

มหาวิทยาลัยบูรพา

44.

อาจารย์ ดร. การุณ สุขสองห้อง

มหาวิทยาลัยบูรพา

45.

อาจารย์ ดร. ปวีนา กองจันทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

46.

อาจารย์ ดร. พลอย สุดอ่อน

Mahidol University International College

47.

อาจารย์ ดร. ภูริทัต อินยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

48.

อาจารย์ ดร. รวิ รุ่งเรืองศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

49.

อาจารย์ ดร. สายนที เฉินบารุง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

50.

อาจารย์ ดร. ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยบูรพา

51.

อาจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

52.

อาจารย์ ดร. วิชชุลดา เวชกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
1.

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์

ประธานกรรมการ

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ

รองประธานกรรมการ

3.

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา

กรรมการ

4.

รองศาสตราจารย์ อรชร มณีสงฆ์

กรรมการ

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนา ธรรมจินดา

กรรมการ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัท วินิจ

กรรมการ

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสิรี โค้วสุวรรณ์

กรรมการ

8.

อาจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี

กรรมการ

9.

อาจารย์ ดร. สายนที เฉินบารุง

กรรมการ

10.

นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

กรรมการและเลขานุการ

11.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

12.

นางสาวสรัญญา ชื่นเย็น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

13.

นางสาวณัฐปภัสร์ บวรภัสพงศ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดาเนินงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

ประธานอนุกรรมการ

2.

นางสาวรัชนีกร สุนทรเมือง

กรรมการ

3.

นายเทพากร ทะมา

กรรมการ

4.

นางสาวจุฑามาศ สีธิ

กรรมการ

5.

นางสาวณัฐปภัสร์ บวรภัสพงศ์

กรรมการ

6.

นางสาวมัธรินทน์ พงศ์สุวภัทร

กรรมการ

7.

นายนิวัติ วุฒิสาร

กรรมการ

8.

นางสาวสรัญญา ชื่นเย็น

กรรมการ

9.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายลงทะเบียน
1. นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

ประธานอนุกรรมการ

2.

นางศรีธร ตาวังค์

กรรมการ

3.

นางวัลย์นารา สิงห์ทองวรรณ

กรรมการ

4.

นายเทพากร ทะมา

กรรมการ

5.

นางสาวสรัญญา ชื่นเย็น

กรรมการ

6.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1. นายนิรันดร์ บรรณศรี

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายณัฐกร จันทร์คาปัน

กรรมการ

3.

นายธนากุล บัวเหลือง

กรรมการ

4.

นายเทพากร ทะมา

กรรมการ

5.

นายเทวัญ ทองทับ

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายยานพาหนะ
1. นางบุปผา ญาณตาล

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายพัทธดล ประทุม

กรรมการ

3.

นายจาเริญฤทธิ์ เมืองมา

กรรมการ

4.

นางสาวณัฐปภัสร์ บวรภัสพงศ์

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายอาหาร
1. นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

ประธานอนุกรรมการ

2.

นางสาวณัฐปภัสร์ บวรภัสพงศ์

กรรมการ

3.

นางสาวมัธรินทน์ พงศ์สุวภัทร

กรรมการ

4.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายการเงินและพัสดุ
1. นางณัจยา สิงหจรัญ

ประธานอนุกรรมการ

2.

นางสาวพิมพา ไชยนิสงค์

กรรมการ

3.

นางศิริพร เวชานนท์

กรรมการ

4.

นางสาวพิมลพรรณ จันทร์หอม

กรรมการ

5.

นายพาลาดอน การะภักดี

กรรมการ

6.

นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

กรรมการ

7.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายวิชาการ
1. อาจารย์ ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ

ประธานอนุกรรมการ

2.

นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล

กรรมการ

3.

นายอาทิตย์ ทาสวน

กรรมการ

4.

นางสาวจุฑามาศ สีธิ

กรรมการ

5.

นางสาวสรัญญา ชื่นเย็น

กรรมการ

6.

นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

กรรมการ

7.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการและเลขานุการ

8.

นางสาวณัฐปภัสร์ บวรภัสพงศ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายประสานงานห้องนาเสนอห้องย่อย
1.

นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

ประธานกรรมการ

2.

นางสาวจุฑามาศ สีธิ

กรรมการ

3.

นางสาวขนิษฐา คุ้มใหญ่โต

กรรมการ

4.

นางสาววารุณี เหมืองหม้อ

กรรมการ

5.

นางสาวดารณี ยมนา

กรรมการ

6.

นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์

กรรมการ

7.

นางสาวยุวธิดา กันธวัง

กรรมการ

8.

นางสาวณพิธิภรณ์ มะโนลิ

กรรมการ

9.

นางสาวพิมพัตรา นาคบุตรศรี

กรรมการ

10.

นางสาวสรัญญา ชื่นเย็น

กรรมการและเลขานุการ

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11”
(The 11th Business Management Research Conference)
และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 8
(The 8th International Business Management Research Conference)
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.30 - 9.00 น.
ลงทะเบียน (ผู้นาเสนอส่งไฟล์นาเสนอที่โต๊ะลงทะเบียน)
(ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 )
9.00 - 9.15 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ กล่าวต้อนรับ
ประธานในพิธีเปิด อธิการบดี / รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 )
9.15 – 10.15 น.
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Changing Arena and Rising of Research
Platform” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
o
o
o

10.15 – 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.20 น.
14.20 - 14.40 น..
14.40 - 16.00 น.
16.00 - 16.30 น..

อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อานวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

(ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 )
พักรับประทานอาหารว่าง (ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 )
นาเสนอบทความ (แยกห้องย่อย) (นาเสนอ 10 - 15 นาทีและถามตอบ 5 นาที)
o ห้องที่ 1 : Voyage (ชั้น 3)
o ห้องที่ 2 : Journey (ชั้น 3)
o ห้องที่ 3 : Expedition (ชั้น 3)
รับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง Favola ชั้น 2)
นาเสนอบทความ (แยกห้องย่อย) (นาเสนอ 10 - 15 นาที และถามตอบ 5 นาที)
พักรับประทานอาหารว่าง (หน้าห้องนาเสนอบทความ)
นาเสนอบทความ (แยกห้องย่อย) (นาเสนอ 10 - 15 นาทีและถามตอบ 5 นาที)
ประกาศผลรางวัล (ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 )

สารบัญ
การสร้างแบบวัดการประเมินความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชี

หน้า
1

สุวลักษณ์ อ้วนสอาด
วิวัฒนาการทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

20

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

บุปผา แสงศรีบุญเรือง และปวีนา กองจันทร์
ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0

32

กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ และสุขจิตต์ ณ นคร
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0

43

กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ และสุขจิตต์ ณ นคร
การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

55

ธันยานี โพธิสาร
อุปสรรคในการจัดทางบประมาณลงทุนของบริษัทผลิตเครื่องดื่มในประเทศไทย

72

พรทิพย์ คาเสียง และปวีนา กองจันทร์
ผลของความครอบคลุมของสื่อต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก

83

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฉัตรรวี ถูกแผน รวี ลงกานีและอลิชา ตรีโรจนานนท์
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมสื่อสารการตลาด

85

ของสายการบินไทยสมายล์

สุริยา บุตรพันธ์ เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้วและภาสกร ลิ้มรุ่งเรือง
ปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ QR code payment

100

ชนาธิป ทรัพย์พจน์ และภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรของผู้บริโภค

118

อรุณี เลิศกรกิจจา
ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์
ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

139

สารบัญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อสินค้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่น

หน้า
155

สายฝน สังหาร และอรชร มณีสงฆ์
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่

169

ณดา กิตติคุณาพรและอรชร มณีสงฆ์
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์

187

พิมชนก สุริยะแก้ว อรชร มณีสงฆ์และสิริเกียรติ รัชชุศานติ
ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดระหว่างทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว

205

วาสนา นวลมณี และปัทมาวรรณ จินดารักษ์
ความรักต่อตรามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยผ่านความภักดีต่อตราของธนาคารกรุงไทยในพื้นที่

215

ภาคใต้ตอนล่าง

ชยรพ จันทร์ชุม และศศิวิมล สุขบท
ระดับความภักดีของลูกค้าต่อร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์

230

ศุภลัคน์ สุดทางธรรม และอรชร มณีสงฆ์
ความภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่

241

อิทธิกร ไชยเหมรัช และอรชร มณีสงฆ์
ความคาดหวังและการรับรู้ต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัท

251

ฐิติรัตน์ อปินะ พีรยา สมศักดิ์และไพรพันธ์ ธนเลิศโสภิต
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยง

264

บุญธิดา พิสูจน์ และอรชร มณีสงฆ์
กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัดเชียงใหม่

277

พัฒนา สิทธิสงคราม และอรชร มณีสงฆ์
การประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

288

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วรวุฒิ วงศ์ฟูตัน และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
การประยุกต์ใช้ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหาร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร ใจดี และดั้นดุสิต โปราณานนท์
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การสร้างแบบวัดการประเมินความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชี*
Creating a questionnaire for evaluate the employee engagement in accounting firms

สุวลักษณ์ อ้วนสอาด**
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างแบบวัดการประเมินความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชี อันมีส่วน
ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การดูแลรักษาแรงงานวิชาชีพ บัญชีที่มีคุณภาพให้คงอยู่ในองค์กร โดยมีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ
1) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวั ด โดยสร้างแบบวัดจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และนาไปตรวจสอบความถูกต้อง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) การตรวจสอบความถูกต้องเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) และนาแบบสอบถามที่ ปรับปรุ งตามค าแนะนาของผู้ เชี่ ยวชาญไปทดสอบกับ กลุ่มตั วอย่า ง (Try out)
จานวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability) โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbachs’
Alpha Coefficient) 2) การตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้จริงของแบบวัด โดยการสัมภาษณ์นักวิชาชีพบัญชีในสานักงาน
บัญชี จานวน 5 คน
การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาแบบวัดการประเมินระดับความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชี โดยมีข้อความที่ใช้ในแบบ
วัดทั้งหมด 16 ข้อความ ประกอบด้วย (1) ด้านการสนับสนุนความต้องการพื้นฐาน 5 ข้อ ผลการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ได้ 0.82 และผลการตรวจความเที่ ย งตรงได้ 0.88 (2) ด้ า นการสนั บ สนุ น ทางการบริ ห าร 4 ข้ อ
ผลการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ได้ 0.79 และผลการตรวจความเที่ ย งตรงได้ 0.78
(3) ด้านสัมพันธภาพ 4 ข้อ ผลการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ 0.82 และผลการตรวจความ
เที่ยงตรงได้ 0.81 (4) ด้านความก้าวหน้าในงาน 3 ข้อ ผลการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ 0.73
และผลการตรวจความเที่ยงตรงได้ 0.70 ในส่วนของผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability) รวมพบว่าแบบวัดทั้งชุดมีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 0.94
สาหรับการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้งานของแบบวัด พบว่า ในภาพรวมแบบวัดมีความเหมาะสมสามารถ
นาไปใช้ได้จริง ทั้งนี้การนาไปใช้จริงสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับขนาด และนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
สานักงานบัญชี
คาสาคัญ: ความผูกพันของพนักงาน สานักงานบัญชี การประเมินความผูกพันในองค์การ

บทความนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการสร้างแบบวัดการประเมินความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชี เพื่อสนับสนุนกรอบแนวคิดการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานต่อสานักงานบัญชี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยความผูกพันของพนักงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน ใน
สานักงานบัญชี จังหวัดเชียงใหม่
** อาจารย์ประจาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
*
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ABSTRACT
The objective of this research aims to construct an evaluation questionnaire for employee
engagement in accounting firms to support strategic planning for retaining accounting profession in the
organization. There were two main processes for this research. (1) constructing and measuring the quality
of evaluation questionnaire were conducted through reviewing theoretical literature. The questionnaire
was approved by experts through content validity as well as construct validity with item- objective
congruence respectively. The edited version of questionnaire was tested by 40 try- out samplings to
investigate its reliability with Cronbach’ s Alpha Coefficient analysis. ( 2) measuring the practical
appropriation of questionnaire was confirmed by interviewing five accounting professionals in accounting
office.
An evaluation questionnaire, sixteen statements, for employee engagement in accounting office
was concluded consisting of (1) five statements of supporting basic demand with 0.82 content validity
and 0.88 reliability (2) four statements of supporting administration with 0.79 content validity and 0.78
reliability ( 3) four statements of relationship with 0. 82 content validity and 0. 81 reliability ( 4) three
statements of work progression with 0. 73 content validity and 0. 70 reliability. Generally, the reliability
of this questionnaire was at 0.94 Cronbach’s Alpha Coefficient value.
The measurement of its appropriate application found that, in overall, the questionnaire would
be applied practically, and adapted in accordance with size and human resource policy of accounting
office.
Keywords: Employee Engagement, Accounting firm, Evaluating Organization Engagement

บทนา
ความผู ก พั น ในองค์ ก าร (Employee engagement) มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น งานขององค์ ก ารอย่ า งมาก
โดยความผูกพันต่อองค์การจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้สมาชิกในองค์การปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
ทาให้องค์การสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแข่งขันในตลาดการค้าหรือให้บริการแก่สาธารณะ
ได้อย่างเต็มที่ (วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์, 2557) ประกอบกับมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจบ่งชี้ว่า พนักงานที่มีความผูกพัน ( Engaged
employee) จะส่งผลต่อผลการดาเนินขององค์การ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า หรื อผลกาไร ซึ่งพนักงานที่มีความผูกพันต่อ
องค์การจะทางานหนักขึ้น เพิ่มระดับความพยายามทุ่มเทและมีแนวโน้มลาออกน้อยกว่าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ
(Macey et al., 2009; Gallup, 2010) นอกจากนี้ ยังพบว่าความผูกพันในองค์การสามารถใช้ทานายอัตราเข้า -ออกจากงานได้
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ดีกว่าความพึงพอใจในงาน ทั้งนี้เพราะความผูกพันต่อองค์การเป็นแนวความคิดที่มีลักษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในงาน
และค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในงาน (Harter et al, 2002)
ดังนั้น องค์การธุรกิจต่างๆ จึงพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของพนักงานเพื่อให้พนักงานมีทัศนคติ ความรู้สึกและ
ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งถ้าองค์การไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพนักงานได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ความผูกพัน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และนาไปสู่การลาออกของพนักงานรุ่นใหม่รวมทั้งพนักงานศักยภาพสูงในที่สุด ดังเช่นธุรกิจ
ด้านบัญชีที่อาศัยนักวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพสูง ผู้มีบทบาทและความสาคัญอย่างมากต่อสานักงานบัญชี ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์
ที่การเปลี่ยนแปลงมีมากและมีปัญหาซับซ้อน ทาให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชียิ่งสาคั ญมากขึ้นไปอีก เพราะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทาให้ผู้บริหารต้องตัดสินใจและวางกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันที่เติบโตและความอยู่รอด (ขนิฐา นิลรัตนานนท์, 2559)
สานักงานบัญชี จึงจาเป็นต้องอาศัยนักวิชาชีพบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง และเป็นแรงงานคุณ ภาพที่มีความรู้
(Knowledge Workers) แต่ปัจจุบันกลับพบปัญหาพนักงานลาออกบ่อย อายุการทางานของพนักงานเฉลี่ยเพียง 1-2 ปี ทาให้
การทางานสะดุด ขาดความต่อเนื่องในการวางแผนการทางาน ยากต่อการขยายงาน ซึ่งสานักงานบัญชีต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
เป็นจานวนมากเพื่อให้ได้ พนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทางานทดแทน โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาการปิดบัญชี จัดทางบ
การเงินประจาปีให้ลูกค้าของทุก ๆ ปี จะเกิดปัญหาพนักงานมีไม่เพียงพอ หรือมีเพียงพอ แต่พนักงานมีประสบการณ์น้อยเกินไป
อีกทั้งยังมีข้อจากัดเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้พนั กงานที่ ขึ้นอยู่ กับอัตราค่าบริ การของลูกค้า ที่ค่อนข้างน้อยกว่าธุรกิจ อื่ น ๆ
ถึงแม้สานักงานบัญชีอยากจะจ่ายให้เท่ากับธุรกิจอื่นก็ตาม จึงเป็นเหตุให้นักวิชาชีพบัญชีอยากลาออกจากงานในสานักงานบัญชี
สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของแสงระวี อยู่ ท อง (2556) ที่ ศึ ก ษาปั ญ หาในการให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานบั ญ ชี ใ นประเทศไทย
ได้เสนอแนะว่าควรจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนงานของพนักงานบัญชี เนื่องจากเมื่อพนักงานบัญชีมีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง
แล้ว ก็ต้องมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ และทางสานักงานบัญชีก็จะประสบปัญหาเรื่องการต่อเนื่องในการทางานและประสานงาน
กับลูกค้า ฉะนั้นควรเพิ่มสิ่งตอบแทนและงานที่แปลกใหม่เพื่อให้พนักงานได้มีประสบการณ์ในแต่ละธุรกิจมากขึ้น อันเป็นแนวทาง
การรักษาพนักงานบัญชีให้คงอยู่
จากข้างต้นผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรมนุษย์จาเป็นต้องให้ความสาคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่ม โดยเริ่มจากกาหนดกลุ่มบุคลากรที่สาคัญใน
องค์การและทาความเข้าใจกับปัจจัยที่ทาให้บุคลากรเหล่านั้นเกิดความผูกพันกับองค์การ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการด้านชีวติ
และการทางานของบุคลากรที่มีความหลากหลาย เพื่อให้บุ คลากรอยู่ในองค์การโดยได้รับการดูแลอย่างดี รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ และอยากทุ่มเทกายใจในการทางานอย่า งเต็มความสามารถ ดังนั้นการวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis)
ด้วยเครื่องมือวัดประเมินความผูกพันพนักงานในองค์การ จึงเป็นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยให้องค์การสามารถค้นหาคาตอบ
เหล่านั้นได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์เกิดความเข้าใจ และตระหนักในประเด็นการบริหาร
จัดการบุคลากรที่เกิดขึ้นในองค์การอย่างถูกต้องชัดเจน
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดที่ครอบคลุมทุกมิติ มีคุณภาพ และมี
การทดสอบค่าความถูกต้องและความเที่ยงตรง เพื่อให้การประเมินผลมีมาตรฐานและสามารถวัดผลระดับความผูกพันของพนักงาน
ในสานักงานบัญชีได้จริง ผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิด The Q12 หรือ Gallup (1998) และแบบวัด Eco-Meter ของจิรประภา อัครบวร
และคณะ (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยไว้แล้ว และทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม มาสร้างแบบวัดสาหรับการประเมินความผูกพันของ
พนั ก งานในส านั ก งานบั ญ ชี รวมทั้ ง ยั ง ได้ สั ม ภาษณ์ ผู้ จั ด การหรื อ หั ว หน้ า แผนกของส านั ก งานบั ญ ชี เ พื่ อ น ามาปรั บ ปรุ งแบบ
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วัดความผูกพันของพนักงานให้สอดคล้องกับบริบทสานักงานบัญชีที่เป็นอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนาไปสู่การใช้งานจริงกับสานักงาน
บัญชีอื่นๆ ในอนาคต

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่อศึกษาสร้างแบบวัดสาหรับสานักงานบัญชีนาไปใช้ในการประเมินความผูกพันของพนักงาน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ความผูกพันของพนักงาน(Employee Engagement)
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร มีจุดร่วมที่
เหมือนกันของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร และเต็มใจที่จะทุ่มเทกาลังกายกาลังใจเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์กร โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในค่านิยม วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร มีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมขององค์ ก รตามบทบาทและหน้ า ที่ ข องตนอย่ า งเต็ ม ที่ ทุ่ ม เทความพยายามเพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ อ งค์ ก รต่ อ ไป
(เบญจมาภรณ์ นวลิมป์, 2546) นอกจากนั้นยังเป็นความรู้สึกผูกพันทางใจต่อองค์ กรพยายามจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพใน
องค์กร เข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กร เชื่อมั่นและศรัทธาในค่านิยมนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์กร และแสดงออกโดยการเข้าร่วม
กิจกรรมและพยายามทาหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพราะมีความสาเร็จขององค์กรเป็นเป้าหมาย
ความผูกพันของพนักงานเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการรวมสองแนวคิดดั้งเดิมเข้าด้วยกันคือ ความพึงพอใจของพนักงาน
(Employee Satisfaction) และความมุ่ งมั่ น ของพนั ก งาน (Employee Commitment) ความผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก ร
ถูกจาแนกเป็น 2 มิติ มิติแรกคือความผูกพันด้านทัศนคติ (Attitudinal Commitment) เป็นรูปแบบของความผูกพันในเชิงทัศนคติ
ที่มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับองค์กร มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กรและแสดงออกในการมีส่วนร่วมต่อองค์กร
ในลักษณะของความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยม มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทและมีความพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อทางานให้กับองค์กร มีความปรารถนาที่จะรักษาสถานภาพความเป็นสมาชิกขององค์กรไว้ มิติที่สองคือ ความผูกพันด้าน
พฤติกรรม (Behavioral Commitment) เป็นรูปแบบของความผูกพันที่จะแสดงออกในเชิงพฤติกรรมของความสม่าเสมอต่อเนื่อง
การคงสถานะในการทางานโดยไม่โยกย้าย ลาออกหรือเปลี่ยนแปลงที่ทางานและยังมีความพยายามในการรักษาสถานภาพความ
เป็นสมาชิกในองค์กรไว้ เพราะได้ทาการเปรียบเทียบผลตอบแทน ผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการลาออก หรือเปลี่ยนที่ทางาน
กับต้นทุนที่ได้ลงทุนไปซึ่งตนไม่สามารถเรียกคืนมาได้ (Kahn, 1990; Miner, 1992 อ้างใน ปรียนุช ปัญญา, 2557)
ในระยะต่อมาสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษา The Gallup Organization เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
1935 โดย Dr.George Gallup ได้ทาการศึกษาพบว่า มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในรูป
ของ The Gallup Path ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนและการสร้างการเติบโตของยอดขายและผลกาไรของ
องค์กรนั่นคือพนักงาน ดังนั้นการสร้างความผูกพันให้กับ พนักงานจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก โดยพนักงานทุกระดับในองค์กรจะสร้าง
การเติบโต ยอดขายและกาไร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ดีที่สุด ต้องรู้จักจูงใจและรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถไว้เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพัน ซึ่งพนักงานที่มีความผูกพัน นั้นจะช่วยเพิ่มและรักษาลูกค้าที่สร้างกาไรให้แก่
องค์กรได้ตลอดจนเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้า ส่งผลให้องค์กรเกิดการเติบโตของยอดขายและผลกาไรอย่างยั่งยืน จนเพิ่มมูลค่า
หุ้นขององค์กรได้ จากการสารวจทาให้ Gallup ค้นพบคาถาม 12 ประการ ที่สามารถวัดความผูกพันของพนักงานได้อย่างแท้จริง
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ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคาถามที่ใช้วัดความผูกพันของพนักงานทั้ง 12 ประการกับอัตราการลาออก
(Turnover) การรักษาพนักงาน (Retention) ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (Customer Metric) ความปลอดภัยในการทางาน
(Safety) ผลผลิต (Productivity) และความสามารถในการสร้างผลกาไร (Profitability) ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร
(ปรียนุช ปัญญา, 2557) คาถามทั้ง 12 ประการ (Q12) ได้กลายเป็นคาถามที่ใช้ในการวัดความผูกพันของพนักงาน (Employee
Engagement) ซึ่งแต่ละคาถามจะมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรแตกต่างกันโดยแบ่งข้อคาถามตามลาดับชั้นของ
ความผูกพัน (Hierarchy of Engagement) ที่สามารถแบ่งได้เป็นลาดับขั้นที่ 1 ด้านความต้องการพื้นฐาน (Basic Need) ลาดับขั้น
ที่ 2 ด้านการสนับสนุนทางการบริหาร (Management Support) ลาดับขั้นที่ 3 ด้านสัมพันธภาพ (Relatedness) และลาดับขั้นที่
4 ด้านความก้าวหน้า (Growth) ดังรายละเอียดนี้
1. ความต้องการพื้นฐาน (Basic Need) ประกอบด้วยปัจจัย 2 ด้านคือ
1.1 การที่พนักงานทราบความคาดหวังในการทางานขององค์กร
1.2 มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จาเป็นในการทางานอย่างเพียงพอ
2. ด้านการสนับสนุนทางการบริหาร (Management Support) ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้านคือ
2.1 โอกาสที่จะทางานเต็มศักยภาพ
2.2 มีการชื่นชมในผลงานที่ดี
2.3 การยอมรับในฐานะเพื่อนร่วมงาน
2.4 มีบุคคลในที่ทางานคอยกระตุ้นให้พัฒนาตนเอง
3. ด้านสัมพันธ์ภาพ (Relatedness) ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้านคือ
3.1 การยอมรับในความคิดเห็น
3.2 งานที่ทาสาคัญต่อเป้าหมายหรือนโยบายของบริษัท
3.3 ช่วยกันทางานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
3.4 มีเพื่อนสนิทในที่ทางาน
4. ด้านความก้าวหน้าในงาน (Growth) ประกอบด้วยปัจจัย 2 ด้านคือ
4.1 การพูดคุยกับผู้อื่นถึงความก้าวหน้าในอาชีพ
4.2 โอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตในงาน
สาหรับประเทศไทย จิระประภา อัครบวร และคณะ (2557) ได้สร้างเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การระดับตัวบุคคลเพื่อ
สะท้อนความอยู่ดี มีสุข และความผูกพันของบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย เรียกว่า “Emo-meter” (Employee
Engagement on meter ซึ่งพัฒนาข้อคาถามโดยอ้างอิงจากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสุขในองค์กร การวัด Happy Planet Index
(HPI) และแนวคิดความผูกพันของพนักงาน The Q12 ของ Gallop จนสามารถสรุป 3 ลักษณะสาคัญ หรือ เรียกแบบย่อว่า 3Bs
ได้แก่
1) ความอยู่ดี มีสุข หมายถึง บุคลากรรู้สึกได้รับการดูแลจากองค์การเป็นอย่างดี ทาให้อยากที่จะอยู่องค์การนี้ไปอีกนาน
2) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญขององค์การ หมายถึง บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การแห่งนี้
3) ความอยากทุ่มเทกาย ใจที่จะทางานให้แก่องค์การอย่างเต็มที่ หมายถึง บุคลากรอยากทางาน และตั้งใจทางานด้วย
ความมุ่งมั่น ทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่
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ด้วยเหตุนี้ ในการสร้างแบบวัดสาหรับการประเมินความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชีในครั้งนี้ ผู้ วิจัยจึงได้นา
ข้อคาถาม Q12 และข้อคาถาม Emo-meter ที่ถูกพัฒนาแล้ว มาเป็นแนวทางกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยกาหนด
ข้ อ ความวั ด ในแบบวั ดจากกรอบแนวคิ ดดังกล่า ว และแบ่ งข้ อ ความวั ดในแบบวัด เป็ น 4 ปั จ จั ย คื อ คื อ ด้ า นการสนั บสนุนใน
ความต้องการพื้นฐาน ด้านการสนับสนุนทางการบริหาร ด้านสัมพันธภาพ และด้านความก้าวหน้าในงาน

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการสร้างแบบวัดสาหรับการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน คือดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบวัด ในขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยคือ
1.1) การตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) ผู้วิจัยได้พัฒนาข้อคาถามตามปัจจัยที่ผ่านการคัดเลือก (First Draft)
โดยอ้างอิงจากแนวคิดและแบบสอบถาม ได้แก่ แนวคิด The Q12 หรือ Gallup (1998) และแบบวัด Eco-Meter ของจิรประภา
อัครบวร และคณะ (2557) ที่แบ่งลาดับขั้นของความผูกพันเป็น 4 ด้าน ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Congruence : IOC) (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2553) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ตรวจสอบและให้คะแนนเป็นรายข้อตามดุลยพินิจ รวมถึง
การใช้ภาษา (Wording) และด้านอื่นๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควรแก้ไข
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) โดยใช้เกณฑ์ CVI ต้องมีค่าไม่น้อย
กว่า 0.8 เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาในแต่ละข้อของแบบวัดมีความถูกต้องสอดคล้องกับแนวคิดความผูกพันของพนัก งานหรื อไม่
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายผู้ ทาบัญ ชี จานวน 40 คน เพื่อตรวจสอบความเข้ าใจเนื้ อหาข้ อคาถามในแบบประเมิน และหาค่า
ความเที่ยงของแบบประเมิน
1.2) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability) โดยใช้การวิเคราะห์ประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s
alpha) (เชาว์ อินใย, 2553) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่มีความตรงและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปรนัย (Objectivity) ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอไว้ น าไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ตาแหน่งเป็ น พนั ก งานบั ญชี ใ นส านั กงานบั ญ ชี จั งหวั ดเชี ย งใหม่ ทั้ งหมด 40 คน
เกณฑ์การยอมรับต้องมากกว่า 0.80
1.3) การทดสอบความถูกต้องเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบว่าข้ อความในแต่ละข้ อของแบบวัดได้ จัดแบ่งกลุ่มข้ อความที่แ บ่ ง เป็ น
4 ด้าน คือด้านการสนับสนุนในความต้องการพื้นฐาน ด้านการสนับสนุนทางการบริหาร ด้านสัมพันธภาพ และด้านความก้าวหน้าใน
งานได้ถูกต้องหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้งานจริงของแบบวัดสาหรับการประเมินความผูกพันของพนักงานใน
สานักงานบัญชี โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในสานักงานบัญชีจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุง
แบบส ารวจเพื่ อ ให้ สอดคล้อ งกั บ บริบ ทของส านั ก งานบั ญชี ได้ แ ก่ คุ ณ ลั ก ษณะของกลุ่ มพนั ก งานบั ญชี ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใน
การสารวจความผูกพันของพนักงานและปัจจัยสนับสนุนจากองค์การ แล้วปรับคาในข้อคาถามเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสานักงาน
บัญชีที่เป็นอยู่

ผลการศึกษา
ผลการพัฒนาแบบประเมินความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชี พบว่า
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ผลการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ผลการประเมินความถูกต้องเชิงเนื้อหาของแบบประเมินความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชี โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ
4 ท่าน พบว่า ทุกข้อคาถามมีค่า CVI ไม่ต่ากว่า 0.8 และมีความถูกต้องเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ เท่ากับ
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability)
เมื่อนาแบบประเมินความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชี ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่มีตาแหน่งเป็นพนักงานบัญชี
ในสานักงานบัญชีจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 40 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาข้อคาถามในแบบประเมิน พบว่า กลุ่มเป้าหมาย
ทุกคนเข้าใจข้อคาถามทุกข้อเป็นอย่างดี จากนั้นหาค่าความเที่ยงของแบบประเมินด้วยการประเมินความสอดคล้องภายในเนื้อหา
ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่า มีค่าเท่ากับ
ผลการทดสอบความถูกต้องเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
เมื่อผู้วิจัยนาแบบประเมินความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชี ซึ่งมีข้อคาถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 24 ข้อความ
ดังนี้
ด้านที่ 1 การสนับสนุนในความต้องการพื้นฐาน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบความถูกต้องเชิง
เนื้อหา (Content Validity) 0.82 ประกอบด้วยข้อความในการประเมินผลความผูกพันพนักงานในสานักงานบัญชี 6 ข้อความ
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนจากข้อคาถาม

X1

4.18

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.549

X2

4.03

0.698

3

5

X3

3.78

0.530

3

5

X4

4.03

0.768

3

5

X5

4.50

0.506

4

5

X6

3.33

0.526

3

5

ชื่อ
ค่าเฉลี่ย
ตัวแปร

ข้อคาถาม
1. ฉันมีเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ต่างๆ เพียงพอต่อการทางาน
ด้านบัญชี
2. สานักงานบัญชีแห่งนี้มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทาให้ฉันสามารถ
ทางานได้อย่างราบรื่น เช่น โปรแกรมบัญชี อินเตอร์เน็ต รถรับส่ง
ในการเดิ น ทางไปนอกสถานที่ / ค่ า น้ ามั น รถ ตู้ น้ าดื่ ม และมุ ม
พักผ่อน เป็นต้น
3. ฉันเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรม เหมาะกับกาลัง
และความสามารถที่ฉันใช้ในการทางานด้านบัญชี
4. เมื่อเทียบกับสานักงานบัญชีอื่น ฉันถือว่าสานักงานบัญชีแห่งนี้ได้
ให้สวัสดิการที่เหมาะสมแล้ว
5. ฉันรับทราบและเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานบัญชีของฉัน
อย่างชัดเจน
6. สานักงานบัญชีแห่งนี้ให้การสนับสนุนความสมดุลระหว่างความ
ต้องการในชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและการทางานของฉัน
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างคู่ตัวแปร
ตัวแปร
X1
X2
X3
X1
1.000
X2
0.390
1.000
X3
0.051
0.639
1.000
X4
0.476
0.861
0.644
X5
0.415
0.690
0.334
X6
0.419
0.607
0.177
หมายเหตุ ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

X4

1.000
0.759
0.678

X5

1.000
0.530

X6

0.530
1.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 6 ตัว มีความสัมพันธ์กัน จากนั้นดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ
ยืนยันด้วยการสกัดตัวแปรวิธีองค์ประกอบหลักที่มีค่าน้อย โดยได้ผลการทดสอบตัวแปร 5 ตัว (X2 X3 X4 X5 X6) ดังนี้
ผลการทดสอบความเพียงพอของการสุ่มของไคเซอร์ไมเยอร์โอ พบว่า สถิติทดสอบ KMO เท่ากับ 0.708 แสดงว่ามีข้อมูล
เพียงพอในการวิเคราะห์องค์ประกอบ และสถิติทดสอบ Bartlett เท่ากับ 140.699 (df = 10) ซึ่งมีค่า significance น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัว มีความสัมพันธ์กัน เมื่อนา 5 ตัวแปรมาสกัดองค์ประกอบด้วย
วิธีองค์ประกอบหลักพบว่า สามารถสกัดได้เพียงองค์ประกอบเดียว ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยการสกัดตัวแปรวิธีองค์ประกอบหลัก
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Componen
Cumulative
t
Total % of Variance
%

Total % of Variance Cumulative %

1

3.429

68.583

68.583 3.429

2

.861

17.216

85.799

3

.443

8.870

94.669

4

.173

3.462

98.131

5

.093

1.869

100.000

68.583

68.583

จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร สามารถสกัดองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1 ได้เพียง
องค์ประกอบเดียว ซึ่งองค์ประกอบใหม่นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรได้คิดเป็นร้อยละ 68.583
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ตารางที่ 4 ค่าน้าหนักของตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบที่สกัดได้
ตัวแปร
ค่าน้าหนักของตัวแปร
ค่าความร่วมกัน
ในแต่ละองค์ประกอบ
(Communality)
X4
0.964
0.929
X2
0.930
0.864
X5
0.815
0.664
X6
0.728
0.529
X3
0.665
0.443
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร (คะแนนจากข้อคาถามทั้ง 5 ข้อ) มีความสัมพันธ์
สามารถสร้างเป็นองค์ประกอบเดียว นั่นคือ ด้านการสนับสนุนในความต้องการพื้นฐาน
ด้านที่ 2 การสนับสนุนทางการบริหาร ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา
(Content Validity) 0.79 ประกอบด้วยข้อความในการประเมินผลความผูกพันพนักงานในสานักงานบัญชี 7 ข้อความ
ตารางที่ 5 ค่าสถิติพนื้ ฐานของคะแนนจากข้อคาถาม

Y1

4.00

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.320

Y2
Y3

3.80
3.60

0.516
0.591

3
3

5
5

Y4

3.68

0.572

3

5

Y5

3.45

0.677

2

4

Y6
Y7

3.50
4.00

.506
0.679

3
3

4
5

ชื่อ
ค่าเฉลี่ย
ตัวแปร

ข้อคาถาม
1. ฉันมีโอกาสได้ทางานเต็มศักยภาพของนักวิชาชีพบัญชีในสานักงาน
บัญชีแห่งนี้
2. ฉันได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถและผลงานด้านบัญชี
3. ฉันมีหัวหน้างานในระดับถัดไปที่คอยดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตในการ
ทางานของฉัน
4. การสอนงาน/คาแนะนาของหัวหน้างานในระดับถัดไป มีส่วนช่วยให้
ฉันเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการทางาน
5. ฉันมีโอกาสเลือกรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวกับงาน
บัญชี เช่น การซื้อหนังสือมาอ่านเอง การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
ออนไลน์ การเข้าร่วมอบรมบัญชีเพื่อเก็บชั่วโมงผู้ทาบัญชี (CPD) การ
เข้าร่วมอบรมบัญชีจัดโดยส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์
6. ฉันได้รับมอบหมายงานด้านบัญชีที่มีความยากและท้าทายอยู่เสมอ
7. สานักงานบัญชีเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ฉันได้เลื่อนระดับตาแหน่ง
ตามความสามารถ
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างคู่ตัวแปร
ตัวแปร
Y1
Y2
Y3
Y1
1.000
Y2
0.310
1.000
Y3
-0.136
0.404
1.000
Y4
-0.140
0.121
0.668
Y5
0.355
0.557
0.013
Y6
0.316
0.490
0.000
Y7
0.236
0.658
0.575
หมายเหตุ ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Y4

1.000
-0.076
-0.221
0.396

Y5

1.000
0.075
0.167

Y6

1.000
0.596

Y7

1.000

จากตารางที่ 6 พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 7 ตัว มีความสัมพันธ์กัน จากนั้นดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ
ยืนยันด้วยการสกัดตัวแปรวิธีองค์ประกอบหลักที่มีค่าน้อย โดยได้ผลการทดสอบตัวแปร 4 ตัว ( Y2 Y3 Y4 Y7) ดังนี้
ผลการทดสอบความเพียงพอของการสุ่มของไคเซอร์ไมเยอร์โอ พบว่า สถิติทดสอบ KMO เท่ากับ 0.626 แสดงว่ามีข้อมูล
เพียงพอในการวิเคราะห์องค์ประกอบ และสถิติทดสอบ Bartlett เท่ากับ 60.438 (df = 6) ซึ่งมีค่า significance น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีความสัมพันธ์กัน เมื่อนา 4 ตัวแปรมาสกัดองค์ประกอบด้วย
วิธีองค์ประกอบหลักพบว่า สามารถสกัดได้เพียงองค์ประกอบเดียว ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยการสกัดตัวแปรวิธีองค์ประกอบหลัก
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings
Component Total

% of Variance Cumulative %

1

2.435

60.867

60.867

2

.999

24.976

85.843

3

.305

7.631

93.474

4

.261

6.526

100.000

Total
2.435

% of Variance Cumulative %
60.867

60.867

จากตารางที่ 7 พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร สามารถสกัดองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1 ได้เพียง
องค์ประกอบเดียว ซึ่งองค์ประกอบใหม่นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรได้คิดเป็นร้อยละ 68.583
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ตารางที่ 8 ค่าน้าหนักของตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบที่สกัดได้
ตัวแปร
ค่าน้าหนักของตัวแปร
ค่าความร่วมกัน
ในแต่ละองค์ประกอบ
(Communality)
Y3
0.861
0.741
Y7
0.855
0.730
Y4
0.695
0.483
Y2
0.693
0.480
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร (คะแนนจากข้อคาถามทั้ง 5 ข้อ) มีความสัมพันธ์
สามารถสร้างเป็นองค์ประกอบเดียว นั่นคือ ด้านการสนับสนุนทางการบริหาร
ด้านที่ 3 สัมพันธภาพ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity)
0.82 ประกอบด้วยข้อความในการประเมินผลความผูกพันพนักงานในสานักงานบัญชี 6 ข้อความ
ตารางที่ 9 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนจากข้อคาถาม

Z1

3.85

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.483

Z2

3.33

0.572

3

5

Z3

3.85

0.483

3

5

Z4

3.86

0.463

3

5

Z5
Z6

3.93
4.08

0.267
0.350

3
3

4
5

ชื่อ
ค่าเฉลี่ย
ตัวแปร

ข้อคาถาม
1. “ความคิดเห็น” ของฉันมักได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานระดับถัดไป
และเพื่อนร่วมงาน
2. ฉันมักได้รับความไว้วางใจให้ทางานสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จของ
สานักงานบัญชีแห่งนี้เสมอ
3. ฉันรู้สึกมีคุณค่าและภูมิใจที่ได้ทางานด้านบัญชีในสานักงานงานบัญชี
แห่งนี้
4. ฉันมีเพื่อนร่วมงานและลูกน้องที่ตั้งใจทางานและสนับสนุนการทางาน
ของฉันอย่างเต็มที่
5. ฉันกับเพื่อนร่วมงานสามารถทางานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
6. ฉันมีเพื่อนร่วมงานที่คอยให้คาแนะนาและปรึกษาได้
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างคู่ตัวแปร
ตัวแปร
Z1
Z2
Z3
Z4
Z1
1.000
Z2
0.274
1.000
Z3
0.670
0.274
1.000
Z4
0.716
0.350
0.601
1.000
Z5
-0.289
-0.004
-0.090
-0.078
Z6
0.220
.515
0.372
0.376
หมายเหตุ ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Z5

1.000
0.062

Z6

1.000

จากตารางที่ 10 พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 6 ตัว มีความสัมพันธ์กัน จากนั้นดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ
ยืนยันด้วยการสกัดตัวแปรวิธีองค์ประกอบหลักที่มีค่าน้อย โดยได้ผลการทดสอบตัวแปร 4 ตัว (Z1 Z3 Z4 Z6) ดังนี้
ผลการทดสอบความเพียงพอของการสุ่มของไคเซอร์ไมเยอร์โอ พบว่า สถิติทดสอบ KMO เท่ากับ 0.702แสดงว่ามีข้อมูล
เพียงพอในการวิเคราะห์องค์ประกอบ และสถิติทดสอบ Bartlett เท่ากับ 58.810 (df = 6) ซึ่งมีค่า significance น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีความสัมพันธ์กัน เมื่อนา 4 ตัวแปรมาสกัดองค์ประกอบด้วย
วิธีองค์ประกอบหลักพบว่า สามารถสกัดได้เพียงองค์ประกอบเดียว ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยการสกัดตัวแปรวิธีองค์ประกอบหลัก
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings
Component Total

% of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1

2.529

63.230

63.230

2

.828

20.705

83.935

3

.402

10.053

93.987

4

.241

6.013

100.000

2.529

63.230

63.230

จากตารางที่ 11 พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร สามารถสกัดองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1 ได้เพียง
องค์ประกอบเดียว ซึ่งองค์ประกอบใหม่นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรได้คิดเป็นร้อยละ 63.230
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ตารางที่ 12 ค่าน้าหนักของตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบที่สกัดได้
ตัวแปร
ค่าน้าหนักของตัวแปร
ค่าความร่วมกัน
ในแต่ละองค์ประกอบ
(Communality)
Z4
0.873
0.762
Z1
0.861
0.742
Z3
0.853
0.728
Z6
0.546
0.298
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร (คะแนนจากข้อคาถามทั้ง 6 ข้อ) มีความสัมพันธ์
สามารถสร้างเป็นองค์ประกอบเดียว นั่นคือ ด้านสัมพันธภาพ
ด้านที่ 4 ความก้าวหน้าในงาน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content
Validity) 0.73 ประกอบด้วยข้อความในการประเมินผลความผูกพันพนักงานในสานักงานบัญชี 5 ข้อความ
ตารางที่ 13 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนจากข้อคาถาม

Q1

4.05

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.316

Q2

4.00

0.716

3

5

Q3

3.85

0.483

3

5

Q4

4.25

0.438

4

5

Q5

3.25

0.630

3

5

ชื่อ
ค่าเฉลี่ย
ตัวแปร

ข้อคาถาม
1. ส านั ก งานบั ญ ชี เ ปิ ด โอกาสให้ ฉั น ได้ เ ลื่อ นระดั บ ตาแหน่ ง หากฉั น มี
คุณสมบัติตรงตามที่กาหนด
2. ฉันมองเห็นโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี จาก
การทางานในปัจจุบัน
3. ฉันเห็นอนาคตในการทางานที่สามารถฝากไว้กับสานักงานบัญชีแห่งนี้
ได้
4. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ฉันได้รับการฝึกอบรมเพื่อเก็บชั่วโมงผู้ทาบัญชี
(CPD) อย่างน้อย 12 ชั่วโมง หรือสนับสนุนให้เป็นผูส้ อบบัญชีภาษี
อากร (TA) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
5. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ฉันมีโอกาสเรียนรู้พัฒนางานด้านบัญชี มีการ
เลื่อนตาแหน่งหรือมีการเติบโตในการทางาน
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างคู่ตัวแปร
ตัวแปร
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
1.000
Q2
0.340
1.000
Q3
0.218
0.593
1.000
Q4
-0.092
0.000
0.424
1.000
Q5
-0.064
0.454
0.295
-0.46
หมายเหตุ ** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Q5

1.000

จากตารางที่ 14 พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 5 ตัว มีความสัมพันธ์กัน จากนั้นดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ
ยืนยันด้วยการสกัดตัวแปรวิธีองค์ประกอบหลักที่มีค่าน้อย โดยได้ผลการทดสอบตัวแปร 3 ตัว (Q2 Q3 Q5) ดังนี้
ผลการทดสอบความเพียงพอของการสุ่มของไคเซอร์ไมเยอร์โอ พบว่า สถิติทดสอบ KMO เท่ากับ 0.603 แสดงว่ามีข้อมูล
เพียงพอในการวิเคราะห์องค์ประกอบ และสถิติทดสอบ Bartlett เท่ากับ 24.746 (df = 3) ซึ่งมีค่า significance น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญ 0.01 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัว มีความสัมพันธ์กัน เมื่อนา 3 ตัวแปรมาสกัดองค์ประกอบด้วย
วิธีองค์ประกอบหลักพบว่า สามารถสกัดได้เพียงองค์ประกอบเดียว ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยการสกัดตัวแปรวิธีองค์ประกอบหลัก
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1

1.906

63.523

63.523

2

.720

23.986

87.509

3

.375

12.491

100.000

1.906

63.523

63.523

จากตารางที่ 15 พบว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร สามารถสกัดองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1 ได้เพียง
องค์ประกอบเดียว ซึ่งองค์ประกอบใหม่นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรได้คิดเป็นร้อยละ 63.523
ตารางที่ 16 ค่าน้าหนักของตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบที่สกัดได้
ตัวแปร
ค่าน้าหนักของตัวแปร
ค่าความร่วมกัน
ในแต่ละองค์ประกอบ
(Communality)
Q2
0.877
0.770
Q3
0.803
0.644
Q5
0.701
0.492
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ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สรุปได้ว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร (คะแนนจากข้อคาถามทั้ง 4 ข้อ) มีความสัมพันธ์
สามารถสร้างเป็นองค์ประกอบเดียว นั่นคือ ด้านความก้าวหน้าในงาน
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability) ของแบบวัดสาหรับการประเมินความผูกพันพนักงานในสานักงานบัญชี
พบว่า แบบวัดทั้งชุดมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 0.944 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และการตรวจสอบความเที่ยงตรงในแต่ละด้าน
ได้แก่ ด้านการสนับสนุนความต้องการพื้นฐาน มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 0.883 ด้านการสนับสนุนทางการบริหาร
มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 0.783 ด้านสัมพันธภาพมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 0.805 และด้านความก้าวหน้า
ในงาน มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 0.700
สาหรับการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้งานของแบบวัดพบว่า ในภาพรวมแบบวัดมีความเหมาะสม สามารถ
นาไปใช้ในการประเมินความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชีต่าง ๆ ได้จริง
หลังจากได้ผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้นาผลการวิจัยมาสร้างเป็นแบบวัดสาหรับการประเมินความผูกพันของพนักงานใน
สานักงานบัญชีที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้สาหรับ ดังต่อไปนี
แบบวัดสาหรับการประเมินความผูกพันพนักงานในสานักงานบัญชี

กรุณาทาเครื่อง / ลงในช่องที่ตรงกับการประเมินของท่านมากที่สดุ
ระดับความผูกพัน
เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย
มาก มาก ปาน น้อย น้อยที่สุด
ที่สุด
4
กลาง
2
1
5
3

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ด้านการสนับสนุนความต้องการพื้นฐาน
- สานักงานบัญชีแห่งนี้มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทาให้ฉันสามารถทางานได้
อย่างราบรื่น เช่น โปรแกรมบัญชี อินเตอร์เน็ต รถรับส่งในการเดินทางไปนอก
สถานที่/ค่าน้ามันรถ ตู้น้าดื่ม และมุมพักผ่อน เป็นต้น
- ฉั น เห็ น ว่ า ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ มี ค วามเป็ น ธรรม เหมาะกั บ ก าลั ง และ
ความสามารถที่ฉันใช้ในการทางานด้านบัญชี
- เมื่อเทียบกับสานักงานบัญชีอื่น ฉันถือว่าสานักงานบัญชีแห่งนี้ได้ให้สวัสดิการที่
เหมาะสมแล้ว
- ฉันรับทราบและเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานบัญชีของฉันอย่างชัดเจน
- สานักงานบัญชีแห่งนี้ให้การสนับสนุนความสมดุลระหว่างความต้องการในชีวิต
ส่วนตัว ครอบครัวและการทางานของฉัน
2. ด้านการสนับสนุนทางการบริหาร
- ฉันได้รับการยกย่องชมเชยในความสามารถและผลงานด้านบัญชี
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- ฉันมีหัวหน้างานในระดับถัดไปที่คอยดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตในการทางาน
ของฉัน
- การสอนงาน/คาแนะนาของหัวหน้างานในระดับถัดไป มีส่วนช่วยให้ฉันเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพในการทางาน
- สานักงานบัญชีเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ฉันได้เลื่อนระดับตาแหน่งตาม
ความสามารถ
3. ด้านสัมพันธภาพ
- “ความคิดเห็น” ของฉันมักได้รบั การยอมรับจากหัวหน้างานระดับถัดไปและ
เพื่อนร่วมงาน
- ฉันรู้สึกมีคุณค่าและภูมิใจทีไ่ ด้ทางานด้านบัญชีในสานักงานงานบัญชีแห่งนี้
- ฉันมีเพื่อนร่วมงานและลูกน้องที่ตั้งใจทางานและสนับสนุนการทางานของฉัน
อย่างเต็มที่
- ฉันมีเพื่อนร่วมงานที่คอยให้คาแนะนาและปรึกษาได้
4. ด้านความก้าวหน้าในงาน
- ฉันมองเห็นโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี จากการทางาน
ในปัจจุบัน
- ฉันเห็นอนาคตในการทางานที่สามารถฝากไว้กับสานักงานบัญชีแห่งนี้ได้
– ในช่ ว ง 1 ปี ที่ ผ่ า นมา ฉั น มี โ อกาสเรี ย นรู้ พั ฒ นางานด้ า นบั ญ ชี มี ก ารเลื่ อ น
ตาแหน่งหรือมีการเติบโตในการทางาน

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นการอภิปรายในประเด็น ดังนี้
คุณภาพของแบบวัดสาหรับการประเมินความผูกพันพนักงานในสานักงานบัญชี
จากผลการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
(Index of Congruence : IOC) และการตรวจสอบความถูกต้องเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ
การสร้ า งแบบวั ด ส าหรั บ การประเมิ น ความผู ก พั น พนั ก งานในส านั ก งานบั ญ ชี ใ ห้ มี คุ ณภาพ และมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ มากยิ่ งขึ้น
ดังที่วิทยาธร ท่อแก้ว (2548) กล่าวว่า การให้ได้มาซึ่งข้อมูลการวิจัยต้องอาศัยการวัด และการวัดต้องอาศัยเครื่องมือในการวัด
ซึ่งข้อมูลที่ดีมาจากการวัดที่ดี และการวัดที่ดีมาจากเครื่องมือ วัดที่ดี ซึ่งเครื่องมือในการใช้วัด ครั้งนี้ได้นาตั ว ชี้ วัด 12 ตัวชี้วัด
ของ Gallup (1998) ซึ่ งผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพในระดั บ หนึ่ ง แล้ ว แต่ เ พื่ อ เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพมากยิ่ งขึ้ น จึ งได้ มี
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยคือ emo-meter ของจิรประภา อัครบวร (2557)
สามารถสรุปได้ว่า กรอบตัวชี้วัดในการสร้างแบบวัดสาหรับการประเมินความผูกพันพนักงานในสานักงานบัญชี แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
คือ ด้านการสนับสนุนความต้องการพื้นฐาน การสนับสนุนทางการบริหาร สัมพันธภาพ และความก้าวหน้าในงาน ตามแนวคิด
Q12 ข้อความที่ใช้วัดสาหรับการประเมินความผูกพันพนั กงานในสานักงานบัญชี จึงเพิ่มเป็น 24 ข้อความ หลังจากนั้นนาไป
ตรวจสอบความถูกต้องใน 2 คุณลักษณะ คือ การตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการตรวจสอบความ
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ถูกต้องเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่านสอดคล้องกับที่ ศิริชัย พงษ์วิชัย (2553) กล่าวว่า จานวน
ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความถูกต้องควรมีไม่น้อยกว่า 3 ท่าน จากการตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) ทั้ง 2 คุณลักษณะทาให้มี
การปรับเปลี่ยนข้อความ รวมทั้งมีการตัดข้อความบางข้อความออกและเพิ่มเติมบางข้อความที่ยังไม่ครอบคลุม จึงมีข้อความ ที่ใช้
วัดทั้งหมด 16 ข้อความ ได้แก่ ด้านการสนับสนุนความต้องการพื้นฐาน 5 ข้อความ การสนับสนุนทางการบริหาร 4 ข้อความ
สัมพันธภาพ 4 ข้อความ และความก้าวหน้าในงาน 3 ข้อความ และการปรับแก้ข้อความให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นตามดุลยพินิจของ
ผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นตรวจสอบความเที่ ยงตรง (Reliability) ของแบบวัดสาหรับการประเมินความผูกพันของพนักงานในสานักงาน
บัญชีฉบับใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบัญชีทั้งหมด 40 คน ซึ่งการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบวัด (Reliability)
นั้นถือว่าเป็นส่วนสาคัญที่สร้างความน่าเชื่อถือของแบบวัดให้มากขึ้น ดังที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) กล่าวว่าแบบวัดที่ดีจะต้องมี
ความคลาดเคลื่อนต่า (Minimum Error) ค่าที่ได้จะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อ ถือ สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเที่ย งตรง
(Reliability) มีหลายวิธี แต่นิยมใช้กันคือ สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค ซึ่งจะใช้สาหรับข้อมูลที่มีการแบ่งระดับการวัดแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของแบบวัดสาหรับการประเมินผลความผูกพันของพนักงานในสานักงาน
บัญชี ดังนั้นผู้วิจัยใช้การตรวจสอบแบบวัดกับกลุ่มตัวอย่างพนักงานบัญชีในสานักงานบัญชี มาคานวณด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า
ของครอนบัค ได้ค่า (α) เท่ากับ 0.944 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ที่0.80 พบว่า แบบสอบถามวัดความผูกพันของ
พนักงานในสานักงานบัญชีมีค่าความเที่ยงตรงอยู่ในระดับดี ผลการทดสอบความเที่ยงตรงสามารถยืนยันความน่าเชื่อถือของ
แบบวัดนี้ได้ว่าเป็นแบบวัดที่มีคุณภาพดี
การใช้งานแบบวัดมีความเหมาะสมในเนื้อหาที่มีความครอบคลุมบริบทสานักงานบัญชี
แบบวัดสาหรับการประเมินความผูกพันพนักงานในสานักงานบัญชีฉบับนี้มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์แล้ว เนื่องจาก
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และตรวจสอบความถูกต้องเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Reliability)
โดยใช้สถิติคานวณ ซึ่งผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงอยู่ในระดับที่ดียอมรับได้ แบบวัดฉบับนี้จึงมีความสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะ
สามารถนามาใช้ในการประเมินผลได้จริง เนื่องจากผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้งานของแบบวัดดังกล่าว
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสานักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่จานวน 5 แห่ง
จากการวิจัยพบว่าแบบวัดฉบับนี้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะใช้ในการความผูกพันของพนักงานในสานักงานบัญชีได้
จริง หากนักวิจัยท่านอื่นสนใจจะนาไปประยุกต์ใช้กับประเมินความผูกพันของนักบัญชีในองค์กรอื่น สามารถปรับเพิ่มข้อคาถามให้
เหมาะสมให้สอดคล้องนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจได้ กล่าวโดยสรุป แบบวัดฉบับนี้มีความสมบูรณ์
เหมาะสมในการจะนาไปประเมินความผูกพันในสานักงานบัญชีได้อย่างมีคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ใช้
แบบวั ด ฉบั บ นี้ เป็ น แบบวั ด สาหรับ การประเมิน ความผูก พั น พนั ก งานในสานั ก งานบั ญชี หากต้ อ งการน าไปประเมิน
ความผูกพันของนักบัญชีในหน่วยงาน ควรพัฒนาปรับเพิ่มข้อคาถามให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรธุรกิจด้วย
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ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยพัฒนาแบบวัดที่สารวจปัจจัยสร้างความผูกพันของพนักงานในการทางาน อันนาไปสู่
ความตั้งใจทางานและลดอัตราการลาออกของพนักงานบัญชีรุ่นใหม่เพิ่มเติม
2. ควรมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานในการวัดการผูกพันของพนักงาน ความสุขในการทางาน กับพฤติกรรมการทางาน
ของพนักงานกลุ่มศักยภาพสูง เพื่อการรักษาพนักงานเก่งและดีในคงอยู่อย่างยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณกองทุนสนับสนุนการวิจัย สานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้ทุนสนับสนุนการทา
วิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ มงคลสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ ดร. ภาสกร เตวิชพงศ์ และ
ดร.วราวุธ หิรัญยศิริ ที่ให้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะและคาแนะนาอันเป็นประโยชน์ทาให้การเขียน
บทความวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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วิวัฒนาการทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
The Evolution of Management Accounting Practices in Manufacturing SMEs in the
Northeastern Region of Thailand.

บุปผา แสงศรีบุญเรือง* และปวีนา กองจันทร์**
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการทางการบั ญชี บ ริ หารของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) ประเภทอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ตามแนวคิ ด ของ International Federation of
Accountants (IFAC’1998) ซึ่งกาหนดวิวัฒนาการทั้งหมด 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 เน้นการกาหนดต้นทุนและการควบคุมทางการเงิน
ขั้นที่ 2 เน้นข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและการควบคุม ขั้นที่ 3 เน้นการลดของเสียและความสิ้นเปลืองในกระบวนการ
ธุรกิจ ขั้นที่ 4 เน้นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จาก SMEs ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าบริโภคและอุปโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจานวน 81 ราย
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ และฐานนิยม
ผลการศึกษาพบว่า วิวัฒนาการทางการบัญชีบริหารของ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอยู่ในขั้นที่ 1 และขั้น
ที่ 2 โดยกลุ่ มตัว อย่า งร้อ ยละ 62.96 ใช้ เ ครื่ อ งมื อทางการบั ญชี บริ หารในขั้ น ที่ 1 ได้ แ ก่ ก ารบัญชี ต้ นทุ น รวมและงบประมาณ
ร้อยละ 59.01 ใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารในขั้นที่ 2 ได้แก่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนมาตรฐาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณา
การข้อมูล การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร และการสั่งซื้อที่ประหยัด นอกจากนี้มีกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มในการใช้เครื่องมือในขั้น
ที่ 4 ที่เน้นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ ไคเซ็น การบริหารคุณภาพโดยรวม ห่วงโซ่อุปทาน
ต้นทุนตามเป้าหมาย การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวัดผลดุลยภาพ และการวิเคราะห์กาไรจากลูกค้า มากกว่าการใช้เครื่องมือ
ในขั้นที่ 3 เน้นการลดของเสียและความสิ้นเปลืองในกระบวนการธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนคุณภาพและการผลิตแบบทันเวลา
คาสาคัญ: วิวัฒนาการทางการบัญชีบริหาร เครื่องมือทางการบัญชีบริหาร SMEs

ABTRACT
This study aims to study the evolution of management accounting practices in Thai small and medium
manufacturing enterprises manufacturing SMEs) in the Northeastern region of Thailand following the concept
proposed by the International Federation of Accountants (IFACs) in 1998. The four stages of evolution are identified
into four stages, namely the first stage: cost determination and financial control, the second stage: information
for management planning and control, the third stage: reduction of resource waste in business process, and the
fourth stage: creation of value through effective resources use. Questionnaires are used to collect data from 81 Thai
*
**

คณะบริหารธุรกิจและการบัญขี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
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Manufacturing SMEs which are medium and large sizes, and are located in the Northeast of Thailand. Descriptive
statistics that are mode and percentage are used for data analysis.
The study found that management accounting practices in Thai manufacturing SMEs in the Northeastern
region of Thailand fully reached the first stage and the second stage. 62.96 percentages of SMEs are in the first
stage. Management accounting practices, which are adopted, are Full Costing and Budgeting. 59.01 percentages
of SMEs are in the second stage. Management accounting practices, which are adopted, are Variable Costing,
Standard Cost, Enterprise Resource Planning, Cost- volume- profit Analysis and Economic Order Quantity.
Moreover, the study indicates that the sample uses management accounting practices in the fourth stage (focus
on creation of value through effective resources) more than the third stage ( focus on reduction of resource
waste in business processes) . Management accounting practices in the fourth stage, which include Kaizen
Costing, Total Quality Management, Supply Chain, Target Costing, Responsibility Accounting, Balance Scorecard
and Customer Profitability Analysis. Management accounting practices in the third stage include Cost of quality
and Just in time.
Keywords: Management Accounting Evolution, Management Accounting Practices, SMEs

บทนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยรวมถึงเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีตัวชี้วัดให้
เห็นความสาคัญของอุตสาหกรรม SMEs ไทย ด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP1 SMEs) เป็นร้อยละ 42.10
ของ GDP ทั้ งประเทศ และในไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี 2559 มี มู ล ค่ า GDP SMEs 6.04 ล้ า นล้ า นบาทซึ่ งขยายตั ว จากปี 2558
ร้อยละ 4.8 (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560)
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่กาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเปิดการค้าเสรี
ระหว่างประเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงทาให้ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสาคัญมากขึ้นเพราะมีเส้นทาง
ชายแดนการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นด่านทางการค้า และยังมีแม่น้าสาคัญคือลุ่มแม่น้า
โขงซึ่งใช้ในการคมนาคมขนส่ง ดังนั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเปรียบเสมือนประตูการค้าระหว่างภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งประกอบ
กับภาคการผลิตเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเครื่องจักร วัตถุดิบและแรงงานฝีมือที่มีความสามารถในการประกอบกิจการทาให้ธุรกิจมี
ความซับซ้อนกว่าธุรกิจประเภทอื่น รวมไปถึงในการบริหารงานจาเป็น อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ เพื่อการวางแผน และการ
ตัดสินใจที่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการซึ่งจะทาให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนและแข่งขันได้
เครื่องมือหนึ่งที่ผู้บริหารใช้ประกอบการบริหารคือเครื่องมือด้านการบัญชีบริหาร ซึ่งผู้บริหารองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่มี
การขยายตัวและอยู่ในภาวะแข่งขันที่รุนแรงจะใช้เครื่องมือด้านการบัญชีบริหารมาช่วยส่งเสริมการดาเนินธุรกิจให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้ โดยใช้เครื่องมือในการจัดการข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผน ควบคุมงาน การตัดสินใจและการกาหนด
นโยบายลดของเสียในกระบวนการผลิตรวมไปถึงการสร้างคุณค่าให้องค์กร (กชกร เฉลิมกาญจนา, 2557) ซึ่งการจัดการข้อมูล
1

Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
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ทางการบัญชีบริหารอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถวิเคราะห์และประเมินผลประกอบการของธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้อง ส่งผลต่อการตัดสินใจที่แม่นยาก่อให้เกิดการได้เปรียบทางธุรกิจ ด้วยความสาคัญของบัญชีบริหารที่กล่าวมาข้างต้นจึงทาให้
สภานั ก บั ญ ชี น านาชาติ (International Federation of Accountants: IFAC) ให้ ค วามสนใจและศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการ
ทางการบัญชีบริหารนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้เครื่องมือจากวัตถุ ประสงค์ขั้นพื้นฐานไปยัง
วัตถุประสงค์ขั้นสูงสุดที่มีการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน วิวัฒนาการการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารจึงแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 เน้นการกาหนดต้นทุนและการควบคุมทางการเงิน ขั้นที่ 2 เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและ
ควบคุม ขั้นที่ 3 เน้นการลดของเสียและความสิ้นเปลืองในกระบวนการธุรกิจ และขั้นที่ 4 เน้นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (IFAC, 1998 Cited in Abdel-Kader and Luther, 2006)
การศึกษาวิวัฒนาการยังเป็นต้นแบบของการศึกษาในงานศึ กษาต่าง ๆ หลายเรื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
งานของ Mahfar and Oma (2004) ได้ศึกษาระดับขั้นวิวัฒนาการของการบัญชีบริหารในประเทศมาเลเซียและพบว่าบริษัท
ส่วนมากในประเทศมาเลเซียมีวิวัฒนาการทางการบัญชีบริหารอยู่ใน
ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ซึ่งเน้นการใช้เครื่อ งมือเพื่อการกาหนดต้นทุนและควบคุมทางการเงิน และการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนบริหารจัดการและควบคุม นอกจากนี้ Abdel-Kader and Luther (2006) ได้ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชีบริหารของ
บริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เครื่องมืออยู่ในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ซึ่งเน้น
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและควบคุม และการลดของเสียและความสิ้นเปลืองในกระบวนการธุรกิจ
ส่วนในประเทศไทยมีงานของ วิมล รอดเพ็ชร (2548) ได้ทาการศึกษาการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารของ SMEs ของไทย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารตามวิวัฒนาการการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารอยู่ในขั้นที่ 2
เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและควบคุม นอกจากนี้ดารารัตน์ สุขแก้วและสัมพันธุ์ จันทร์ดี (2551)
ได้ศึกษาแนวโน้มกลยุทธ์การบัญชีบริหารของประเทศไทยช่วงปี 2541 – 2549 ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือทางการบัญชี บริหารตามวิวัฒนาการการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารอยู่ในขั้นที่ 4
เน้นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการนาเครื่องมือทางการ
บัญชีบริหารมาประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งวิสาหกิจขนาดใหญ่และ SMEs แต่สาหรั บในประเทศไทยพบว่า การศึกษาวิวัฒนาการ
ทางการบัญชีบริหารของการใช้เครื่องมือใน SMEs ยังมีไม่มาก ทาให้ไม่ทราบแน่ชัดว่าการนาเครื่องมือทางการบัญชีบริหารมาใช้ใน
กิจการต่าง ๆ อยู่ในขั้นใด ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิวัฒนาการทางด้านการบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมประเภทกิจการอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
สภานักบัญชีระหว่างประเทศ (International Federation of Accountants: IFAC) ให้ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการทางด้านบัญชีบริหาร โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการนาไปใช้และได้แบ่งขั้นของวิวัฒนาการทางการบัญชีบริหาร
ออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่
ขั้ น ที่ 1 เน้ น การก าหนดต้ น ทุ น และการควบคุ ม ทางการเงิ น (Cost determination and financial control
(Pre 1950) มีวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงินแบบพื้นฐานด้วยรายงานต้นทุนโดยภาพรวม โดยเครื่องมือที่อยู่ในขั้นนี้ ได้แก่
การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอัตราเดียว (Plant wide Overhead Rate) การบัญชีต้นทุนรวม (Full Costing หรือ
Absorption Costing) การจัดทางบประมาณ (Budgeting)
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ขั้นที่ 2 เน้นข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและการควบคุม (Information for management planning and
control (by 1965) วัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและการควบคุม โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นนี้ ได้แก่
ต้ น ทุ น มาตรฐาน (Standard Cost) การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ปริ ม าณและก าไร (Cost-volume-profit Analysis) ต้ น ทุ น ผั น แปร
(Variable Costing) การสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity) ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูล (Enterprise
Resource Planning (ERP )
ขั้ น ที่ 3 เน้ น การลดของเสี ย และความสิ้ น เปลื อ งในกระบวนการธุ ร กิ จ ( Reduction of resource waste in
business processes (1985) วัตถุประสงค์การวิเคราะห์เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจซึ่งเครื่องมือทางการบัญชี
บริหารที่นามาใช้ ได้แก่ งบประมาณฐานศูนย์ (Zero base Budgeting) ต้นทุนคุณภาพ (Cost of quality) ต้นทุนฐานกิจกรรม
(Activity based costing: ABC) และการผลิตแบบทันเวลา (Just in time)
ขั้ น ที่ 4 เน้ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ธุ ร กิ จ ด้ ว ยการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล(Creation of value through
effective resources use (by 1995) วัตถุประสงค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวสินค้าและองค์กร โดยเครื่องมือที่ใช้ในขั้นนี้
ได้แก่ การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) ต้นทุนตามเป้าหมาย (Target Costing) การวัดผลดุลย
ภาพ (Balance Scorecard) การค านวณต้ น ทุ น ตามอายุ ผลิ ตภั ณฑ์ (Product Life Cycle Costing) ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Supply
Chain) ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value chain) การวิ เคราะห์ ก าไรจากลู กค้ า (Customer Profitability Analysis) การเปรี ยบเที ยบวั ด
(Benchmarking) การบัญชีตามความรับผิดชอบ (Responsibility Accounting) และการปรับปรุงให้ดีขึ้น (Kaizen Costing)

ภาพที่ 1 แสดงวิวัฒนาการทางการบัญชีบริหารตามแนวคิด IFAC 1998 ดัดแปลงจาก IFAC (1998 Cited in Abdel-Kader &
Luther, 2006)
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แนวโน้ ม การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางการบั ญ ชี บ ริ ห ารของต่ า งประเทศในทวี ป ยุ โ รป มี ง านศึ ก ษาในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(Lucas and Prowle, 2013) พบว่ามีการใช้เครื่องมือในขั้นที่ 1 เน้นการกาหนดต้นทุนและการควบคุมทางการเงิน และ 2 เน้น
ข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและการควบคุม ส่วนงานของ Abdel-Kader and Luther (2006) พบว่ามีการใช้เครื่องมือใน
ขั้ น ที่ 2 เน้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ การวางแผนบริ ห ารจั ด การและการควบคุ ม และขั้ น ที่ 3 เน้ น การลดของเสี ย และความสิ้ น เปลื อ งใน
กระบวนการธุรกิจ
ส่วนในทวีปเอเชียมีการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารอยู่ในขั้นที่ 1 เน้นการกาหนดต้นทุนและการควบคุมทางการเงิน
และขั้นที่ 2 เน้นข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและการควบคุม ในประเทศมาเลเซีย (Smith, Abdulla and Razak, 2008)
ในประเทศอินโดนีเซีย (Sunarni, 2013) ในประเทศฟิลิปปินส์ (Rufino, 2014) และในประเทศเวียดนาม (Phuong Dung and
Aoki, 2014) นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการใช้เครื่อ งมื อทางการบัญ ชีบริหารในขั้น ที่ 4 เน้นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย
ส่วนงานศึกษาในประเทศไทย (วิมล รอดเพ็ชร, 2548) ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่การใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหาร
อยู่ในขั้นที่ 2 เน้นข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและการควบคุม
จากผลการศึกษาของงานที่ศึกษาในอดีตทั้งต่างประเทศและในประเทศ พบว่าผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง SMEs รวมถึง
บริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มแถบภูมิภาคอาเซียน มีวิวัฒนาการอยู่ในขั้นที่ 1 และ 2 ในประเทศมาเลเซีย (Smith et al., 2008)
ประเทศอินโดนีเซีย (Sunarni, 2013) ประเทศฟิลิปปินส์ (Rufino, 2014) ประเทศเวียดนาม (Phuong, Dung and Aoki, 2014)
รวมถึงในประเทศไทย (วิมล รอดเพ็ชร, 2548) ซึ่งเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากบริษัท SMEs ทาให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางการ
บั ญ ชี บ ริ ห ารในอดี ต พบว่ า บริ ษั ท ต่างๆ ที่ มี ก ารใช้ เครื่อ งมือ ทางการบัญ ชีบ ริห าร สามารถน าเครื่อ งมือ ไปประยุก ต์ใ ช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ดั้งนั้นการศึกษาในครั้งนี้ได้เลือกเครื่องมือที่มีความจาเป็นต่อธุรกิจ SMEs ที่มีการใช้จานวน 21 เครื่องมือ มาจัดทา
แบบสอบถามและนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลตามวิวัฒนาการการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารของ SMEs
โดยนาหลักการของ IFAC (1998) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการระบุขั้นของวิวัฒนาการการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหาร โดยจาแนก
เป็น 4 ขั้น สิ่งที่ผู้ศึกษาคาดหวังในการศึกษาครั้งนี้คือ ประเภทของธุรกิจมีผลต่อการนาเครื่องมือทางการบัญชีบริหารมาใช้ในการ
บริหารงาน โดยผลที่ได้จากการศึกษาทาให้มองเห็นวิวัฒนาการของการใช้เ ครื่องมือทางการบัญชีบริหารได้ชัดเจนมากขึ้น และเพื่อ
เป็นข้อมูลให้ SMEs ใช้เป็นข้อมูลสารวจการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารของตนเองและกระตุ้นให้เกิดความต้องการการเรียนรู้
เครื่องมือทางการบัญชีบริหารอื่น ๆ ที่ได้พบจากการสารวจ รวมไปถึงเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ภาครัฐและเอกชนประกอบการ
พิจารณากาหนดแผนในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางด้านบัญชีบริหาร และการใช้เครื่องมือทางด้านบริหารให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ SMEs ของไทยต่อไปโดยวางกรอบแนวคิดดังนี้

Page 24

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดงานศึกษา

วิธีดาเนินการศึกษา
1. คาถามการศึกษา
วิ วั ฒ นาการทางการบั ญ ชี บ ริ ห ารของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มประเภทกิ จ ก ารอุ ต สาหกรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ในระดับใดตามแนวคิดของ IFAC ปี 1998
2. การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ พัฒนาแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยเลือกเครื่องมือจากผลการศึกษาของ Lucas and Prowle
(2013) , Sunarni (2013) และ Rufino (2014) ซึ่งศึกษาการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารของบริษัท SMEs พบว่าเครื่องมือที่
SMEs ใช้มีทั้งสิ้น 21 เครื่องมือ ผู้วิจัยจึงนาเครื่องมือทั้งหมดมาจัดทาแบบสอบถามโดยใช้มาตราประมาณค่า (Rating Scale)
เป็นระบบตัวเลขแบ่งคะแนนออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 0 คือไม่รู้จัก ระดับ 1 คือไม่ใช้ ระดับ 2 คือ ใช้เป็นบางครั้ง ระดับ 3 คือใช้
เป็นประจา
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเฉพาะประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต
ที่มีขนาดกิจการอยู่ในกลุ่มขนาดกลางและขนาดใหญ่ และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ยังประกอบกิจการอยู่ ณ ปัจจุบันมีทั้งสิ้นจานวน 257 บริษัท (สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559)
การเลือกขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกขนาดตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงกิจการอุตสาหกรรมการผลิต โดยเลือก
ขนาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่จานวน 257 บริษัท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึง
ผู้จัดการบัญชีหรือตาแหน่งเทียบเท่า ของกลุ่มตัวอย่าง SMEs จานวนกลุ่มตัวอย่าง 257 บริษัท จากการส่งแบบสอบถามได้รับการ
ตอบกลับจานวน 86 ฉบับ ในจานวนนี้มี 5 ฉบับที่มีการกรอกข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่า
ฐานนิยม (Mode) และร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
อัตราการตอบกลับร้อยละ 31.52 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Aker, Kumar, Day and Leone, 2011)
โดยกาหนดอัตราการตอบกลับไว้อย่างน้อยในอัตราร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่าง สัดส่วนระหว่างสินค้าบริโภคและอุปโภคคิดเป็น
ร้อยละ 39.30 และร้อยละ 60.70 ตามลาดับ มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนบริษัทแยกตามประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
ประเภทอุตสาหกรรม
จานวนตัวอย่าง

ร้อยละ
การตอบกลับ

ร้อยละสัดส่วน
ระหว่าง
อุตสาหกรรม

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ส่ ง กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการ
แบบสอบถาม
ตอบกลับสมบูรณ์
ผลิตสินค้าบริโภค
101
40
39.60
39.30
ผลิตสินค้าอุปโภค
156
41
26.28
60.70
รวม
257
81
31.52
100
การตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การตอบกลั บ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Alpha Coefficient) คิดเป็นร้อยละ 90.70 ซึ่งโดยปกติถ้าค่าความเชื่อมั่นมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าสามารถเชื่อถือได้
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
จากการศึกษาวิวัฒนาการการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารของ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
พบว่า SMEs มีวิวัฒนาการการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารอยู่ในขั้นที่ 1 ซึ่งเน้นการกาหนดต้นทุนและการควบคุมทางการเงิน
คิดเป็นร้อยละ 62.96 รองลงมา คือขั้นที่ 2 เน้นข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและการควบคุม คิดเป็นร้อยละ 59.01
นอกจากนี้ มีแนวโน้มในการใช้ในขั้นที่ 4 เน้นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล คิดเป็นร้อยละ 46.30
และใช้น้อยที่สุดขั้นที่ 3 เน้นการลดของเสียและความสิ้นเปลืองในกระบวนการธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 35.19 รายละเอียดแสดงดัง
ภาพที่ 2
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ร ้อยละ

ภาพรวมวิวัฒนาการการใช ้เครือ
่ งมือทางการบัญชีบริหาร

ร ้อยละของจานวนผู ้ตอบ

75.000

60.000

45.000

30.000

15.000

0.000

ไม่ใช ้
6.79

ใช ้บางครัง้
28.40

ใช ้ประจา
62.96

1.48

9.88

29.63

59.01

6.48

27.16

31.17

35.19

3.46

17.78

32.47

46.30

การบัญชีขน
ั ้ ที่ 1

ไม่รู ้จัก
1.85

การบัญชีขน
ั ้ ที่ 2
การบัญชีขน
ั ้ ที่ 3
การบัญชีขน
ั ้ ที่ 4

ภาพที่ 2 แสดงวิวัฒนาการการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหาร
นอกจากนี้ เครื่องมือที่ SMEs ใช้อยู่ในระดับใช้ประจา ในการกาหนดต้นทุนและการควบคุมทางการเงินได้แก่ บัญชีต้นทุน
รวมและงบประมาณ ในการเน้นข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและการควบคุม ได้แก่ต้นทุนผันแปร ต้นทุนมาตรฐาน ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูล การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกาไร และการสั่งซื้อที่ประหยัด ในการเน้นการลดของเสียและ
ความสิ้นเปลืองในกระบวนการธุรกิจ ได้แก่ การผลิตแบบทันเวลา ต้นทุนคุณภาพ และในการเน้นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ ด้วยการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ ไคเซ็น การบริหารคุณภาพโดยรวม ห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนตามเป้าหมาย การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ การวัดผลดุลยภาพ การวิเคราะห์ กาไรจากลูกค้า รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการใช้เครื่องมือที่ใช้เป็นประจาในแต่ละขั้น
ลาดับขั้นของวิวัฒนาการการใช้
เครื่องมือที่ใช้เป็นประจา
เครื่องมือทางการบัญชีบริหาร
ขั้นที่ 1 การกาหนดต้นทุนและการ
การบัญชีต้นทุนรวม
ควบคุมทางการเงิน
งบประมาณ
ขั้นที่ 2 ข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหาร ต้นทุนผันแปร
จัดการและการควบคุม
ต้นทุนมาตรฐาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูล
การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกาไร
การสั่งซื้อที่ประหยัด
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59.26
65.43
64.20
58.02
55.56
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ลาดับขั้นของวิวัฒนาการการใช้
เครื่องมือทางการบัญชีบริหาร
ขั้นที่ 3 เน้นการลดของเสียและความ
สิ้นเปลืองในกระบวนการธุรกิจ
ขั้นที่ 4 เน้นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ
ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล

เครื่องมือที่ใช้เป็นประจา

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
60.49
35.80
72.84
61.73
53.09
50.62
45.68
46.91
40.74

การผลิตแบบทันเวลา
ต้นทุนคุณภาพ
ไคเซ็น
การบริหารคุณภาพโดยรวม
ห่วงโซ่อุปทาน
ต้นทุนตามเป้าหมาย
การบัญชีตามความรับผิดชอบ
การวัดผลดุลยภาพ
การวิเคราะห์ กาไรจากลูกค้า

เมื่อวิเคราะห์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าบริโภคและอุปโภคมีวิวัฒนาการการใช้
เครื่องมือทางการบัญชีบริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีการใช้ในขั้นที่ 1 และ 2 พบว่ากิจการผลิตสินค้าบริโภคมีการใช้
เครื่องมือในระดับใช้เป็นประจา มากกว่ากิ จการผลิตสินค้าอุปโภคเกือบทุกเครื่องมือ เช่น การบัญชีต้นทุนรวม ต้นทุนผันแปร
การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกาไร ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนฐานกิจกรรม การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวัดผลดุลยภาพ เป็นต้น
รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารของกิจการผลิตสินค้าบริโภคและอุปโภค ในระดับใช้ประจา
เครื่องมือทางการบัญชีบริหาร
ผลิตสินค้าบริโภค
ผลิตสินค้าอุปโภค
ผลต่าง
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ขั้นที่ 1 การกาหนดต้นทุนและการควบคุมทางการเงิน
การบัญชีต้นทุนรวม
77.50
56.10
21.40
งบประมาณ
62.50
56.10
6.40
ขั้นที่ 2 ข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและการควบคุม
ต้นทุนผันแปร
77.50
53.66
23.84
ต้นทุนมาตรฐาน
70.00
58.54
11.46
การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกาไร
70.00
41.46
28.54
ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูล
67.50
48.78
18.72
การสั่งซื้อที่ประหยัด
50.00
53.66
-3.66
ขั้นที่ 3 เน้นการลดของเสียและความสิ้นเปลืองในกระบวนการธุรกิจ
การผลิตแบบทันเวลา
67.50
ต้นทุนคุณภาพ
50.00
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เครื่องมือทางการบัญชีบริหาร

ผลิตสินค้าบริโภค
ผลิตสินค้าอุปโภค
ร้อยละ
ร้อยละ
ต้นทุนฐานกิจกรรม
40.00
ขั้นที่ 4 เน้นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
ไคเซ็น
85.00
60.98
การบัญชีตามความรับผิดชอบ
60.00
การบริหารคุณภาพโดยรวม
60.00
63.41
การวัดผลดุลยภาพ
60.00
ต้นทุนตามเป้าหมาย
60.00
41.46
ห่วงโซ่อุปทาน
57.50
48.78
การวิเคราะห์ กาไรจากลูกค้า
45.00
ห่วงโซ่คุณค่า
45.00
36.59

BMRC
ผลต่าง
ร้อยละ
40.00
24.02
60.00
-3.41
60.00
18.54
8.72
45.00
8.41

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า กิจการส่วนใหญ่ร้อยละ 62.96 เลือกใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารมากที่สุด อยู่ขั้นที่ 1 เน้นการ
กาหนดต้นทุนและการควบคุมทางการเงิน และรองลงมากิจการร้อยละ 59.01 ใช้เครื่องมือในขั้นที่ 2 เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนบริหารจัดการและควบคุม ซึ่งกลุ่มบริษัทในแถบทวีปเอเซีย อย่างประเทศมาเลเซีย (Mahfar and Oma, 2004),
(Smith et al., 2008) ประเทศอินโดนีเซีย (Sunarni, 2013) ฟิลิปปินส์ (Rufino, 2014) มีการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหาร
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจการอุตสาหกรรมการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ยังพบว่า SMEs ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Lucas and Prowle, 2013) มีแนวโน้มของวิวัฒนาการทางการบัญชีบริหาร
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษา คืออยู่ในขั้นที่ 1 เน้นการกาหนดต้นทุนและการควบคุมทางการเงิน และขั้นที่ 2 ข้อมูล
เพื่อการวางแผนบริหารจัดการและการควบคุม เนื่องมาจากขนาดของธุรกิจซึ่งกิจการที่มีขนาดเล็กไม่มีความจาเป็นต้องนาระบบ
บัญชีและการบริหารทางการเงินที่ซับซ้อนมาใช้ (ณภัทร วิไลสกุลยง, 2553) ความต้องการใช้ปัจจัยการผลิต เครื่องจักร รวมไปถึง
ความซับซ้อนของกระบวนการผลิตมีผลต่อการเลือกเครื่องมือทางการบัญชีบริหารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ SMEs มีแนวโน้มในการใช้เครื่องมือทางการบัญชีบริหารเพื่อเน้นการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ ด้วยการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 46.30 เนื่องจาก SMEs เป็นฐานสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะฉะนั้น ภาครัฐ
จึงให้การสนับสนุนการพัฒนา SMEs ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560) ดั้งนั้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ SMEs จาเป็นต้องหาเครื่องมือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเครื่องมือในขั้นนี้จะส่งผลต่อการลดของเสียและปรั บปรุง
กระบวนการทางธุรกิจเป็นลาดับถัดไป และเครื่องมือที่ใช้มากและโดดเด่น คือ การปรับปรุงกระบวนการทางานให้ดีขึ้น (Kaizen)
เนื่องจากเป็นการปรับปรุงทีละน้อย และเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับทุกขนาดทุกวิสาหกิจ เนื่องจากมีความง่ายไม่มีข้อจากัดเรื่อง
ความรู้ ไม่ สิ้ น เปลื อ งงบประมาณ (บู ร ชั ย ศิ ริ ม หาสาคร, ม.ป.ป.) จึ ง ท าให้ เ ครื่ อ งมื อ นี้ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลาย
และผลการศึกษานี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศเวียดนาม (Phuong Dung and Aoki, 2014) ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการ
สร้างคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย
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สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะในการศึกษา
ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เน้นการกาหนดต้นทุนและการควบคุมทางการเงิน
และเน้นข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและการควบคุม รวมถึงมีแนวโน้มที่จะใช้การสร้างคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่มากขึ้นทาให้ SMEs หาเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในการเสริมองค์ความรู้เพื่อให้องค์กร
สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปอุตสาหกรรมอื่นๆ ในกลุ่ม SMEs เพื่อให้เห็นถึง
ทิศทางการนาเครื่องมือทางการบัญชีบริหารไปใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม
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ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0
The Factors affecting an auditing company that Influences the quality auditor in Thailand 4.0

กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์* และสุขจิตต์ ณ นคร**
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ เ กิ ด จากบริ ษั ท ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นยุ ค ไทยแลนด์ 4.0
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
และ 2) เพื่อศึกษาคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ อ้างอิง คือ การวิเคราะห์ การถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 31 - 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสานักงาน Non Big 4 ที่ไม่ตรวจสอบบริษัทมหาชนจากัด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 3 ปี รายได้ต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความสาคัญสูงสุดได้แก่ ด้านวัฒนธรรมอยู่
ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมา ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ด้านเศรษฐกิจ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.58
ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และด้านการเมืองรัฐบาล กฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 คุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณมีค่าเฉลี่ย สูงสุดเท่ากับ
3.99 รองลงมา ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.83 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี ได้แก่ ด้านขนาด และด้านนโยบาย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
คุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีมีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ร้อยละ 81.10 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี คุณภาพของผู้สอบบัญชี ยุคไทยแลนด์ 4.0

ABSTRACT
The objective of studying the factors affecting an auditing company that Influences the quality
auditor in Thailand 4.0 are 1) to examine the factors affecting an auditing company that Influences the quality
auditor in Thailand 4.0 and 2) to examine the quality auditor in Thailand 4.0. The samples used in the study
were 400 auditors and assistant auditors. The questionnaire was used as a tool to collect data. The data were
analyzed using descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation and the reference
statistic is the Multiple Regression Analysis in hypothesis testing.
*
**

อาจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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The research was founded that the respondents were male more than female, aged from 31 to 35
years old, be an auditor or assistant auditor in the Non Big 4 office that does not audit a public company,
duration of operation is less than 3 years, monthly income 20,000 - 30,000 Baht, and pay attention to
external factors at high level. The highest average is term of culture (3.89), followed by technology (3.62),
economic (3.58), social (3.56), and political government and the law (3.50). The quality auditor in Thailand 4.0
was very high that the average is 3.92. When considering each aspect, it was founded that the ethics is the
highest average (3.99), followed by the skill in communicating with the person (3.93), and knowledge skill
( 3. 83) . The results of the hypothesis test showed that the factors of the auditing company is positive
influence on the quality auditor in Thailand 4.0. The research showed that the factors influencing the quality
auditor changed in the Thai version 4.0. for 81.10% with statistically significant at 0.05.
Keywords: Factor of the auditing company, quality auditor, Thailand 4.0

บทนา
การสอบบัญชีเป็นกระบวนการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับ
ระดับความสอดคล้องต้องกันของข้อมูลสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ว่างบการเงินที่กิจการจัดทาขึ้นมีความถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่ว ไปเพียงใดหรือไม่และงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่จาเป็นเพื่อให้ผู้อ่าน
งบการเงินได้ทราบอย่างเพียงพอ (พะยอม สิงห์เสน่ห์, 2548) ดังนั้นการสอบ บัญชีย่อมต้องอาศัยการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้สอบบัญชีอยู่ไม่น้อย ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้ ผู้สอบบัญชีจึงต้องใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน
นั้นว่าได้มีการจัดทาขึ้นในส่วนสาระสาคัญว่าเป็นไปตามแม่บทการบัญชีในการรายงานทางการเงินหรือไม่ ซึ่งในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน นั้นจะต้องได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมด้วยวิธี การตรวจสอบต่างๆ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัด
การทางานของผู้สอบบัญชีในด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพนั่นเอง ประกอบไปด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพ การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และการใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร คือ
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับ ด้วยการที่เป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชีจึงต้องเป็นบุคคลที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ ตรวจสอบเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ
แต่ละด้านรวมถึงต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตามนักตรวจสอบด้านบัญชีและมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและยุติธรรม
หลักการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชี ถือเป็นกระบวนการและวิธีการให้ได้มาซึ่งการเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีที่เป็นตัว
แทนที่แท้ จริงของหน่วยรับตรวจ เพื่ อตอบสนองความต้ องการให้กับ ผู้ใช้รายงานการตรวจสอบและ ลดความเสี่ยงของข้อมู ล
สารสนเทศที่ใช้เพื่อการตัดสินใจ และเป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีมีการแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินว่าได้จัดทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามแม่บทการบัญ ชี ในการรายงานทางการเงิน (นิพันธ์ เห็นโชคชัย
ชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2556) ซึ่งการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างการสอบบัญชีเพื่อนามาเป็นตัวแทนของหน่วยรับตรวจเพื่อค้นหา
ข้อผิดพลาด และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอบบัญชีควรนากลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการเลือก
ตัวอย่างการสอบบัญชี ซึ่งกลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีสมัยใหม่ (Modern Audit Practice Strategy) เป็นขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานทางการสอบบัญชี ซึ่งถือว่ามีความสาคัญต่อผู้สอบบัญชีในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมีการปรับ
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ใช้กลยุทธ์การปฏิบัติงานให้ ทันสมัยโดยมีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีใช้วิธีการที่เหมาะสมทาใน
สิ่งที่ถูกและควรทาเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กาหนดไว้นอกจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้ ว
อาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการทางานมาเป็นตัวช่วยเนื่องจากงานตรวจสอบเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องการความน่าเชื่อถือ
เป็นอย่างมากประสบการณ์ที่มีอยู่นั้นจะเป็นตัวช่วยให้เกิดกลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีสมัยใหม่ได้เพื่อเป็นส่วนช่วยให้
ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้สอบบัญชีต้องใช้กลยุทธ์ในหลายด้านประกอบด้วยด้านการเตรียมงาน
และวางแผนด้ า นการตรวจสอบและรวบรวมหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี แ ละด้ า นการสรุ ป ผลการตรวจสอบและจั ด ท ารายงาน
การสอบบัญชีเพื่อนาไปสู่ความเป็นเลิศทางการสอบบัญชี (สุชาย ยังประสิทธิกุล, 2550)
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีในยุค 4.0 จะต้องคานึงถึงว่าธุรกิจต่าง ๆ ในยุคนี้ได้ก้าวสู่เข้าสู่ยุคดิจิตอลกระบวนการทางาน
ทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ดังนั้นผู้สอบบัญชี
จะต้องมีการปรับตัวในการทาบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีให้ทันยุคและทันสมัย ตัวอย่างเช่น การรวบรวมเอกสารและส่งยอดให้กับ
ธนาคาร โดยผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องรวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินพร้อมทั้งความ
รับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาการของมาตรฐาน เทคนิคการรวบรวมหลักฐานโดยเทคนิคในการรวบรวมหลักฐานที่สาคัญ
มากได้แก่ การขอยืนยันจากบุคคลภายนอกตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 505 หลักฐานที่ได้รับดังกล่าวจะมีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยขึ้นอยู่กับกระบวนการควบคุมของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่งหลักฐานนั้น ตัวอย่างเช่น การขอคายืน ยันจากธนาคารของกิจการ
เป็นต้น (ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, 2560)
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ าวมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจศึ ก ษา ปั จ จั ย ที่ เกิ ด จากบริ ษั ท ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพของ
ผู้สอบบัญ ชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่ อทดสอบว่า ขนาดของบริษัท นโยบายของบริษัท และโครงสร้างของบริ ษั ทมีอิทธิพลต่ อ
คุณภาพของผู้สอบบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือไม่อย่างไร ซึ่งทาการเก็บข้อมูลจากผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของสานัก
งานสอบบัญ ชีที่มีผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตทั่วไปและผู้ช่วยผู้สอบบัญ ชี ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา สามารถเป็ น
แนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอบบัญชีเพื่อประสิทธิภาพในการสอบบัญชีให้ดียิ่งขึ้น และเป็นกลยุทธ์ในการสร้างคุณภาพ
การสอบบัญชีเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงอันดีแก่วิชาชีพสอบบัญชีต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0

สมมติฐานทางการศึกษา
ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0
จากบทความวิจัยและบทความวิชาการพบว่า มีนักวิชาการให้นิยามและความหมายของปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไว้ดังนี้
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1. ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี
Wooten (2003) ได้ทาการรวบรวมและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของงานสอบบัญชีโดยอ้างอิงจากผลงานวิจัยของ De
Angelo (1981) สรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีมีดังนี้
1.1 ปัจจัยด้านขนาดของสานักงานสอบบัญชี
ยังมีผลการศึกษาที่หลากหลายเกี่ยวกับความแตกต่างของคุณ ภาพงานสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญ ชีขนาดใหญ่
กั บ ส านั ก งานสอบบั ญ ชี ข นาดเล็ ก De Angelo (1981) มี แ นวคิ ด ว่ าส านั ก งานสอบบั ญ ชี ข นาดใหญ่ มี คุ ณ ภาพดี ก ว่ าเนื่ อ งจาก
สานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ต้องรักษาชื่อเสียงไว้และนอกจากนี้ยั งมีทรัพยากรมากเพียงพอในการเพิ่มทักษะของกับพนักงาน
ให้สูงขึ้น แต่มีงานวิจัยบางเรื่องที่พบว่า ความจริงแล้วคุณภาพของงานสอบบัญชีระหว่างสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และขนาด
เล็กไม่ได้แตกต่างกัน (Fuerman and Kraten, 2009) แต่การรับรู้ที่ว่าสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มีคุณภาพของงานสอบบัญชีที่
สูงกว่ายังคงมีอยู่เนื่องจากสานักงานสอบบัญ ชีขนาดใหญ่ เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในเรื่องคุณ ภาพของงานสอบบั ญชีรวมถึงใน
ประเทศไทย (กชกร ตรังวัชรกุล, 2547)
1.2 ปัจจัยด้านสานักงานสอบบัญชี
1.2.1 ทรัพยากรมนุษย์ของสานักงาน งานสอบบัญชีที่มีคุณ ภาพดีนั้นอาจเกิดจากการที่สานักงานสอบบัญชีมีทีมงาน
ตรวจสอบ ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่ก้าวหน้าเป็นปัจจุบัน มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป็น
อย่างดี ซึ่งการที่ทรัพยากรมนุษย์ของสานักงานจะมีคุณภาพดีนั้นส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการจ้างงานและการฝึกอบรมที่มี
ประสิทธิภาพของสานักงานสอบบัญชี
1.2.2 กระบวนการการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี สานักงานสอบบัญชีที่มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชีและมีกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เข้มงวดและเหมาะสมจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบให้น้อยลงได้
1.2.3 ประสบการณ์การตรวจสอบในอุตสาหกรรมที่ธุรกิจของลูกค้าดาเนินงานอยู่ การที่สานักงานสอบบัญชีมีลูกค้า
ซึ่งดาเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเป็นจานวนมาก จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการระบุความ
เสี่ยงของบริษัทซึ่งดาเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว
1.3 ปัจจัยด้านทีมงานตรวจสอบ
1.3.1 ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีผู้เป็นหุ้นส่วนและผู้จัดการ มีผลการวิจัยที่พบว่า
ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีผู้เป็นหุ้นส่วน (Partner) และผู้จัดการ (Manager) มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพของงานสอบบัญชี
1.3.2 การปฏิ บัติงานเยี่ยงผู้ป ระกอบวิชาชีพ สมาชิกในทีมงานตรวจสอบที่ปฏิ บัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (มี
ความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ) มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและไม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงินที่มิได้ทาการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับสมาชิกในทีมงานตรวจสอบที่ใช้วิจารณญาณในการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ยอมรับหลักฐานการตรวจสอบที่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม
1.3.3 ประสบการณ์การตรวจสอบในบริษัทลูกค้า ทีมงานตรวจสอบที่ทาการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทลูกค้า
เป็นระยะเวลานานมีแนวโน้มที่จะมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในกระบวนการดาเนินธุรกิจของบริษัทลูกค้า และทราบถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนในระบบการบัญชีของบริษัทลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถระบุถึงจุดที่มีความเสี่ยงสูงและจุดที่เคยเกิดข้ อผิดพลาด
ซึ่งได้ตรวจพบในปีก่อน ๆ เพื่อจะได้ให้ความใส่ใจในจุดดังกล่าวเป็นพิเศษ และวางแผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม
1.3.4 ประสบการณ์ ก ารตรวจสอบในอุ ต สาหกรรมที่ ธุ รกิ จ ของลู ก ค้ าด าเนิ น งานอยู่ การที่ ที ม งานตรวจสอบมี
ประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทลูกค้าที่ดาเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นจานวนมาก จะทาให้ทีมงานตรวจสอบมีความรู้
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ความชานาญในการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทีมงานจะมีความเข้าใจในจุดอ่อน ความเสี่ยง และเหตุการณ์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นเป็นอย่างดี ซึ่งจะทาให้ผู้สอบบัญชีมีความเชื่อมั่นในการประเมินหลักฐานการตรวจสอบของบริษัท
ดังกล่าว
2. คุณภาพการสอบบัญชี (Auditing Quality)
Gallouj (1997, pp. 41-60) กล่าวถึง คุณ ภาพการตรวจสอบบัญ ชี คือ งบการเงินที่สะท้อนความถูกต้อง ความเที่ยง
ธรรม ความชัดเจน ความกะทัดรัด ความสร้างสรรค์ และความสมบูรณ์ รวมถึงความทันต่อเวลาแล้วนั้น ยังต้องมีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีอีกด้วย Kilgore Radich & Harrison (2011, pp. 253-265) ได้กล่าวว่า คุณภาพการสอบบัญชีเป็น
คุณ ลั กษณะที่ มีความสาคั ญ ที่ลู กค้าหรือผู้ ใช้รายงานการตรวจสอบจะรับ รู้ถึงการบริการการสอบบั ญ ชี ที่มี สามารถตอบสนอง
ความต้องการของทุ กฝ่ายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และยุติธรรม ซึ่งคุณ ลักษณะการสอบบัญ ชีที่มีคุ ณ ภาพดังกล่าวจะได้จาก
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามกฎข้อบังคับทางการสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและ
เกิดภาพลักษณ์เกี่ยวกับการดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งแสดงถึงประสิทธิผล ความสมบูรณ์ และความซื่อสัตย์ในกระบวนการสอบบัญชี
รวมถึงทาให้กระบวนการคิดตาและส่งเสริมดูแลกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิ ผลผ่านการตรวจสอบที่มีคุณภาพ
Gros & Daniel Worret (2014, pp. 345-374) กล่าว่า การตรวจสอบงบการเงินของลูกค้าผ่านการตรวจสอบที่มีคุณ ภาพจาก
ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต คุ ณ ภาพของงบการเงิ น นั้ น จะสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งความเชื่ อ มั่ น ความถู ก ต้ อ ง และความทั น ต่ อ เวลา
Ken Y. Chen (2005, pp. 86-104) ระบุว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากบริษัทชั้นนาทางด้านการ
ตรวจสอบบัญชีจะนามาสู่ความถูกต้องและความเที่ยงธรรมในรายงานทางการเงิน รวมถึงความสร้างสรรค์และความสมบูรณ์ของ
รายงานทางการเงิน Marius สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (2547) กล่าวว่า คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง ผลลัพธ์ในส่วนรายงาน
การสอบบัญชี ซึ่งแสดงสาระสาคัญเกี่ยวกับผลการดาเนินงานหรืองบการเงินที่ปราศจากความผิดพลาด มีความเป็นจริง ครบถ้วน
และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานทางการเงิน โดยประยุกต์จากแนวคิดหลักเกณฑ์และข้อ กาหนด
ตามมาตรฐานการตรวจสอบ รหั ส 2420 อั น ประกอบไปด้ ว ย ด้ า นความถู ก ต้ อ ง ด้ า นความเที่ ย งธรรม ด้ า นความชั ด เจน
ด้า นความกะทั ด รัด ด้ านความสร้ างสรรค์ ด้ านความสมบู รณ์ และด้า นความทั น เวลา นอกจากนี้ งานวิจั ย ของ พวงพะยอม
วนาพัฒนสิน (2554) ได้ศึกษา ผลกระทบของการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีที่มี่ต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของสานัก
งานสอบบัญชีในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การนานโยบายควบคุมคุณภาพมาใช้ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ สุ วิ ด า เรื อ งพรวิ สุ ท ธิ (2559) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า คุ ณ ภาพของผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ อั น
ประกอบด้วย ทักษะทางวิชาชีพสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ประกอบด้วยทักษะ
ทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจงสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึงความชานาญทางตัวเลข ความชานาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะทางคุณ ลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร จะช่วยในการทางาน
ร่วมกับคนอื่น รับและส่งผ่านสารสนเทศได้ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อแก้ไขปัญ หาความขัดแย้ง การท างานเป็น ทีม การปฏิ สัมพั นธ์กับ ผู้ ที่ วัฒ นธรรมหรือความคิดเห็นต่างกัน การเจรจาเพื่ อได้
ข้อตกลงที่ยอมรับได้ การทางานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนาเสนอ การพูดคุย การรายงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและพูด
3. แนวคิดไทยแลนด์ 4.0
กองบริห ารงานวิจั ยและประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา (2559) กล่ าวว่า Thailand 4.0 เป็ น โมเดลเศรษฐกิ จที่ จะน าพา
ประเทศไทยให้ ห ลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก ประเทศรายได้ ป านกลาง กั บ ดั ก ความเหลื่ อ มล้ า และกั บ ดั ก ความไม่ ส มดุ ล พร้ อ มๆ

Page 36

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของ The Fourth Industrial
Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไป
กับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ”
สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 คือ
1. อยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และเป็นสังคมที่มีความ
สมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม
ความเหลื่อมล้าอยู่ในระดับต่า สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี
2. เป็น คนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต
เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติ เพื่อทาให้โลกดีขึ้น
น่าอยู่ขึ้น
3. เป็น เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็นผู้ประกอบการทาง
การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่า สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจาก
การแปรรูป
4. เป็น SME 4.0 ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ
มี ค วามสามารถทางการค้ า ขาย สามารถเข้ าถึ งตลาดในประเทศ ตลาดอาเซี ย น และตลาดโลก ท าให้ มี ร ายได้ สู งขึ้ น มี ชีวิ ต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส
5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทางานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้โดยไม่
จาเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาสและงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ก ารเป็ น ประเทศที่ มั่ งคั่ ง มั่ น คง และยั่ งยื น ตามวิ สั ย ทั ศ น์ รั ฐ บาล
เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพั ฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ
กัน เป็น การผนึก กาลังของทุ กภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐที่ผ นึกก าลั งกับ เครือข่ายพั นธมิต รทางธุรกิจ การวิจั ยพัฒ นา
และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีในยุค 4.0 จะต้องคานึงถึงว่าธุรกิจต่างๆ ในยุคนี้ได้ก้าวสู่เข้าสู่ยุค
ดิจิตอลกระบวนการทางานทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบทาง
ธุรกิจ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจะต้องมีการปรับตัวในการทาบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีให้ทันยุคและทันสมัย

กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยได้นา
แนวคิดทฤษฏีจาก Wooten (2003) และสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (2547) มาประยุกต์กาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี
1) ขนาดของบริษัท
2) นโยบายของบริษัท
3) โครงสร้างของบริษัท

H1

คุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
1) ด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ
2) ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล
3) ด้านจรรยาบรรณ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรขอ W. G. cochran (กัลยา วานิชย์ปัญญา, 2554)
โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 ราย
การสุ่ ม ตั วอย่ าง ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธีก ารสุ่ ม แบบอาศั ย ความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) โดยใช้ วิ ธีก ารสุ่ ม อย่ างง่า ย
(Sample Random Sampling) เป็นวิธีที่ประชากรแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่ากันโดยอาศัยความสะดวก
ของผู้วิจัยเป็นหลัก จากกลุ่มตัวอย่างคื อผู้ให้ ความร่วมมื อกับให้ข้อมูลจากผู้สอบบัญ ชีของสานักงานสอบบัญ ชีที่ มีผู้สอบบัญ ชี
ซึ่งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยและประชากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไปและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รวมจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire)
สาหรับการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และรายได้ต่อเดือน มีจานวน 6 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย ด้านขนาด ด้านนโยบาย และด้านโครงสร้าง
องค์กร มีข้อคาถาม 12 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย ด้านทักษะความรู้
ความเชี่ยวชาญ ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล และด้านจรรยาบรรณ มีข้อคาถาม 12 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale)
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดลองสมมติฐานจะใช้การวิเคราะห์จากสถิติ
อนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อทาการทดสอบอิทธิพลของปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี ประกอบด้วย ด้านขนาด ด้านนโยบาย และด้านโครงสร้างองค์กร
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในประเทศไทย
ทั้ งหมดจานวน 450 ชุ ด ได้ รับ กลั บ คื น มา 400 ชุ ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 88.90 และได้ ท าการตรวจสอบข้ อ มู ลและสอบถามเพิ่ ม
กรณีที่แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลจนได้แบบสอบถามครบถ้วน 100 %
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ส่วนที่ 1 ปัจจัยลักษณะบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ปัจจัยลักษณะบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n = 400)
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
จานวน
ร้อยละ
1. เพศชาย
246
61.50
2. อายุ 31-35 ปี
163
40.75
3. ระดับการศึกษาปริญญาตรี
201
50.25
4. อาชีพผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสานักงาน Non Big 4
150
37.50
ที่ไม่ตรวจสอบบริษัทมหาชนจากัด
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 3 ปี
164
41.00
6. รายได้ต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท
146
36.50
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.50 อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.75
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.25 อาชีพผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสานักงาน Non Big 4 ที่ไม่ตรวจสอบ
บริษัทมหาชนจากัด คิดเป็นร้อยละ 37.50 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 3 ปี จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00
และรายได้ต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.50
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี
ตารางที่ 2 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกิดจากผู้สอบบัญชี
ปัจจัยที่เกิดจากผู้สอบบัญชี
ด้านขนาด
ด้านนโยบาย
ด้านโครงสร้างองค์กร
โดยรวม

x
3.83
3.93
3.89
3.88

S.D.
0.71
0.73
0.79
0.64

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา ด้านโครงสร้างองค์กร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
และค่าเฉลี่ยน้อยทีสุด ด้านขนาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
ตารางที่ 3 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุค
ไทยแลนด์ 4.0
คุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x
ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ
3.83
0.71
มาก
ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล
3.93
0.73
มาก
ด้านจรรยาบรรณ
3.99
0.65
มาก
โดยรวม
3.92
0.50
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่ มตั วอย่างมี ความคิด เห็น เกี่ยวกับ คุณ ภาพของผู้ สอบบั ญ ชีรับ อนุ ญ าตในยุค ไทยแลนด์ 4.0
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ ด้านทักษะ
ในการสื่อสารกับบุคคล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยที่เกิดจากผู้สอบบัญชีกับคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
Unstandardized Standardized
Model
Coefficients
Coefficients
(ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี)
t.
Sig.
B
Std. Error
Beta
(Constant)
1.319
0.067
19.795 0.000
ด้านขนาด
0.301
0.023
0.432
13.293 0.000*
ด้านนโยบาย
0.354
0.023
0.521
15.384 0.000*
ด้านโครงสร้างองค์กร
0.014
0.017
0.022
0.826
0.409
R. = 0.901 R Square = 0.812 R Square Adjusted (R2) = 81.10% (0.811)
F-statistics = 571.113 Sig. = 0.000 Durbin-Watson = 2.151
* อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี ได้แก่ ด้านขนาด และด้านนโยบาย มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ร้อยละ 81.10 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 31 - 35 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสานักงาน Non Big 4 ที่ไม่ตรวจสอบบริษัทมหาชนจากัด รองลงมา ผู้สอบบัญชี
หรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ ส อบบั ญ ชี อิ ส ระ ผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ ส อบบั ญ ชี ในส านั ก งาน Non Big 4 ที่ ต รวจสอบบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด
และผู้สอบบัญ ชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญ ชีในสานักงาน Big 4 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี รายได้ต่อเดือน 20,000 30,000 บาท
2. จากผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีมีความสาคัญในระดับมาก โดยสูงสุด ด้านนโยบาย รองลงมา
ด้านโครงสร้างองค์กรและด้านขนาด ตามลาดับ ซึ่งในด้านขนาด ให้ความสาคัญ สูงสุด ในเรื่อง เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทผู้สอบ
บัญชี ด้านนโยบายให้ความสาคัญสูงสุดกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางบัญชีอย่างเคร่งครัดและด้านโครงสร้างองค์กร
ให้ความสาคัญสูงสุด ในเรื่อง มีการแบ่งแยกงานกันทาอย่างชัดเจน
3. จากผลวิ จั ย พบว่ า คุ ณ ภาพของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตในยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 อยู่ ในเกณฑ์ ร ะดั บ มาก โดยสู งสุ ด
ด้านจรรยาบรรณรองลงมา ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล และด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามลาดับ ในด้านทักษะ
ความรู้ความเชี่ยวชาญ สูงสุด ผู้สอบบัญชีได้รับการเข้าอบรมความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล
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สูงสุด ผู้สอบบัญชีการมีสื่อสารระหว่างผู้สอบกับบริษัทผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ และด้านจรรยาบรรณสูงสุด ผู้สอบบัญชีไม่ไ ด้
ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทผู้ว่าจ้าง
4. จากผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี ได้แก่ ด้านขนาด และ ด้านนโยบาย มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชีมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ร้อยละ 81.10 โดยการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ขนาด เพิ่มสูงขึ้น มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.432 หน่วยมาตรฐาน และ
การเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายเพิ่มสูงขึ้น มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
0.521 หน่ ว ยมาตรฐาน ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของประดิ นั น ท์ ประดั บ ศิ ล ป์ และลั ก ษณา เกตุ เตี ย น (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ทาบัญชีที่ปฏิบัติงานในสานักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครต่อการจัดทาบัญชีและนาเสนองบการเงินที่
อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า ขนาดของสานักงานบัญชีมีผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทผู้สอบบัญชี ได้แก่ ด้านขนาด และด้านนโยบาย มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรให้
ความสาคัญกับด้านขนาด และ ด้านนโยบาย ของบริษัทผู้สอบบัญชีเพราะมีผลต่อ คุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทย
แลนด์ 4.0
2. คุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า ด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรอบรมให้ผู้ สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น และควรให้ผู้สอบบัญชีได้มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น

บรรณานุกรม
กชกร ตรังวัชรกุล. (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี: การศึกษาเชิงประจักษ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. (2559). Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง
และยั่งยืน. กรุงเทพฯ: กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา.
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2554). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย. (2560). แนวทางการส่งหนังสือยืนยันยอด ในยุคไทยแลนด์ 4.0. สืบค้นจาก
http://www.fap.or.th/images/column_1479470732/Bank%20Confirm%20Thailand%204_0%20W.pdf.
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2559). การสอบบัญชี. กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส.
ประดินันท์ ประดับศิลป์ และลักษณา เกตุเตียน. (2557). จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ทาบัญชีที่ปฏิบัติงานในสานักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครต่อการทางานทาบัญชีและเสนองบการเงินที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Page 41

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

พวงพะยอม วนาพัฒนสิน. (2554). ผลกระทบของการควบคุมการสอบบัญชีที่มีต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของสานักงานสอบ
บัญชีในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).
พะยอม สิงห์เสน่ห์. (2548). การสอบบัญชี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.
สมพงษ์ พรอุปถัมภ์. (2546). การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในสหราชอาณาจักร. วารสารนักบัญชี.
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย. (2547). มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน. กรุงเทพฯ:
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย.
สุชาย ยังประสิทธิกุล. (2550). การสอบบัญชี. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิดา เรืองพรวิสุทธิ. (2559). จรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชี. กรุงเทพฯ: สภาพวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics, 3.
Fuerman, R. D. & M. Kraten. (2009). The Big 4 Audit Report: Should the Public Perceive It as a
Label of Quality?. n.p.: API 9.
Gallouj. (1997). Towards a neo-Schumpeterian theory of innovation in services. n.p.: Peace Economics,
Peace Science and Public Policy.
Ken Y. C. (2005). Audit quality and earnings management for Taiwan IPO firms. Managerial

Auditing Journal.
Kilgore, R. & Harrison. (2011). The Relative Importance of Audit Quality Attributes. Australian

Accounting Review.
Marius, G. & Daniel Worret. (2014). The challenge of measuring audit quality : some evidence.
International Journal of Critical Accounting.
W. G. cochran. (1963). Sampling Techniques. New York: London.
Wooten, T. C. (2003). Research about Audit Quality. CPA Journal, 73.

Page 42

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0
The Factors affecting an external environment that influences the quality auditor in Thailand 4.0

กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์* และสุขจิตต์ ณ นคร**
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย สภ าพแวดล้ อ มภ ายนอกที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภ าพของผู้ ส อบ บั ญ ชี ใ นยุ ค ไทยแลนด์ 4.0
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 และ
2) เพื่อศึกษาคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ผู้ช่วยผู้ ส อบบั ญ ชี จานวน 400 คน ใช้แ บบสอบถามเป็ น เครื่อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ ส ถิ ติ
เชิงพรรณนา ประอบด้วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง คือ ใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐานในการทดสอบสมมติฐาน
ผ ล ก ารวิ จั ย พ บ ว่ า ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส่ วน ให ญ่ เป็ น เพ ศ ช าย ม าก ก ว่ า เพ ศ ห ญิ ง มี อ ายุ 31 - 35 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสานักงาน Non Big 4 ที่ไม่ตรวจสอบบริษัทมหาชนจากัด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี รายได้ต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาทปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีความสาคัญ
สู งสุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นวั ฒ นธรรม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.89 และอยู่ ในระดั บ มาก รองลงมา ด้ านเทคโนโลยี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.62
ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และด้านการเมืองและกฎหมาย มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 3.50
คุ ณ ภาพของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตในยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.92 อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น
พบว่า ด้านจรรยาบรรณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมา ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
และด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่
ด้านวัฒนธรรม มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านทักษะความรู้ความชานาญ ด้านทักษะในการ
สื่อสารกับบุคล และโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านวัฒนธรรม
เป็นตัวทานายคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.00 โดยรวมได้ร้อยละ 30.80
คาสาคัญ: ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก คุณภาพของผู้สอบบัญชี ยุคไทยแลนด์ 4.0

ABSTRACT
The objective of studying the factors affecting an external environment that influences the quality
auditor in Thailand 4.0 are 1) to examine the factors affecting an external environment that Influences the
quality auditor in Thailand 4.0 and 2) to examine the quality auditor in Thailand 4.0. The samples used in the
*
**

อาจารย์ ดร. ประจาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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study were 400 auditors and assistant auditors. The questionnaire was used as a tool to collect data. The
data were analyzed using descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation and the
reference statistic is the Pearson’s Correlation in hypothesis testing.
The research was founded that the respondents were male more than female, aged from 31 to 35
years old, be an auditor or assistant auditor in the Non Big 4 office that does not audit a public company,
duration of operation is less than 3 years, monthly income 20,000 - 30,000 Baht, and pay attention to
external factors at high level. The highest average is term of culture (3.89), followed by technology (3.62),
economic (3.58), social (3.56), and political government and the law (3.50). The quality auditor in Thailand 4.0
was very high that the average is 3.92. When considering each aspect, it was founded that the ethics is the
highest average (3.99), followed by the skill in communicating with the person (3.93), and knowledge skill
(3.83). The results of the hypothesis test showed that the factors of the external environment is influence on
the quality auditor in Thailand 4.0. with statistically significant at 0.01. The external cultural environment is
the predictor of the quality of the auditor in the Thailand 4.00 at 30.80 percent.
Keywords: Factor of the external environment, quality auditor, Thailand 4.0

บทนา
กลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีสมัยใหม่ (Modern Audit Practice Strategy) เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ทางการสอบบัญชี ซึ่งถือว่ามีความสาคัญต่อผู้สอบบัญชีในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมีการปรับใช้กลยุทธ์
การปฏิบัติงานให้ทันสมัยโดยมีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีใช้วิธีการที่เหมาะสมทาในสิ่งที่ถูกและ
ควรทาเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กาหนดไว้นอกจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วอาจจะต้อง
ใช้ประสบการณ์ในการทางานมาเป็นตัวช่วยเนื่องจากงานตรวจสอบเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องการความน่าเชื่อถือเป็นอย่าง
มากประสบการณ์ที่มีอยู่นั้นจะเป็นตัวช่วยให้เกิดกลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีสมัยใหม่ได้เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ผู้สอบบัญชี
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้สอบบัญชีต้องใช้กลยุทธ์ในหลายด้านประกอบด้วยด้านการเตรียมงานและวางแผน
ด้านการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีและด้านการสรุปผลการตรวจสอบและจัดทารายงานการสอบบัญชีเพื่อนาไปสู่
ความเป็นเลิศทางการสอบบัญชี (สุชาย ยังประสิทธิกุล, 2550)
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีในยุค 4.0 จะต้องคานึงถึงว่าธุรกิจต่าง ๆ ในยุคนี้ได้ก้าวสู่เข้าสู่ยุคดิ จิตอลกระบวนการทางาน
ทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ดังนั้นผู้สอบบัญชี
จะต้องมีการปรับตัวในการทาบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีให้ทันยุคและทันสมัย ตัวอย่างเช่น การรวบรวมเอกสารและส่งยอดให้กับ
ธนาคาร โดยผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องรวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินพร้อมทั้งความ
รับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาการของมาตรฐาน เทคนิคการรวบรวมหลักฐานโดยเทคนิคในการรวบรวมหลักฐานที่สาคัญ
มากได้แก่ การขอยืนยันจากบุคคลภายนอกตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 505 หลักฐานที่ได้รับดังกล่าวจะมีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยขึ้นอยู่กับกระบวนการควบคุมของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่งหลักฐานนั้น ตัวอย่างเช่น การขอคายืนยันจากธนาคารของกิจการ
เป็นต้น (ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, 2560)
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จากเหตุ ผลที่ กล่ าวมาข้ างต้ น จะเห็ นได้ ว่ าในปั จจุ บั นสาขาวิ ชาชี พบั ญชี จะต้ องมี การปรับตั วเองให้ ทั นกั บสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะไทยแลนด์ 4.0 ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งพื้นฐานของไทยแลนด์ 4.0 คือการสร้างคนให้มีคุณภาพและสอดรับกับทักษะของ
มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการสร้างมาตรฐานและคุณภาพในวิชาชีพบัญชีเพื่อให้นักบัญชีที่เรียนจบมาและมาสอบรับใบอนุญาตเป็น
ผู้สอบบัญชี มีคุณภาพตามที่สังคมในอนาคตมีความต้องการ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่ อคุ ณ ภาพของผู้ สอบบั ญ ชี ในยุ คไทยแลนด์ 4.0 เพื่ อศึ กษาว่ า ปั จจั ยสภาพแวดล้ อมภายนอก ประกอบด้ วย ด้ านเศรษฐกิ จ
ด้ านการเมื องและกฎหมาย ด้ านสั งคม ด้ านวัฒนธรรม และด้ านเทคโนโลยี มี ผลต่ อคุ ณภาพของผู้ สอบบั ญชี ในยุ คไทยแลนด์ 4.0
หรือไม่อย่างไร และผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถนามาเป็นแนวทางในการสอบบัญชีให้ได้คุณภาพของผู้สอบบัญชี เพื่อประโยชน์
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยให้เทียบเท่ากับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และมีส่วนช่วยลดการทุจริต
คอรัปชั่นอีกทางด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
2. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0

สมมติฐานทางการศึกษา
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
จากบทความวิจัยและบทความวิชาการพบว่า มีนักวิชาการให้นิยามและความหมายของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไว้ดังนี้
1. คุณภาพการสอบบัญชี (Auditing Quality)
Kilgore Radich & Harrison (2011, pp. 253-265) ได้กล่าวว่า คุณภาพการสอบบัญชีเป็นคุณลักษณะที่มีความสาคัญที่
ลูกค้าหรือผู้ใช้รายงานการตรวจสอบจะรับรู้ถึงการบริการการสอบบัญชีที่มีสามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และยุติธรรม ซึ่งคุณ ลักษณะการสอบบัญ ชีที่มีคุณภาพดังกล่าวจะได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญ ชีของ
ผู้สอบบัญ ชีตามกฎข้อบังคับทางการสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและเกิดภาพลักษณ์ เกี่ยวกับการ
ดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งแสดงถึงประสิทธิผล ความสมบูรณ์ และความซื่อสัตย์ในกระบวนการสอบบัญชี รวมถึงทาให้กระบวนการ
คิดตาและส่งเสริมดูแลกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิผลผ่านการตรวจสอบที่มีคุณภาพ Ken Y. Chen (2005,
pp. 86-104) ระบุว่าคุณภาพของรายงานทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากบริษัทชั้นนาทางด้านการตรวจสอบบัญชีจะนามา
สู่ความถูกต้องและความเที่ยงธรรมในรายงานทางการเงิน รวมถึงความสร้างสรรค์และความสมบูรณ์ ของรายงานทางการเงิน
Gallouj (1997, pp. 41-60) กล่ าวถึ ง คุ ณ ภาพการตรวจสอบบั ญ ชี คื อ งบการเงิน ที่ ส ะท้ อ นความถู ก ต้ อ ง ความเที่ ย งธรรม
ความชัดเจน ความกะทัดรัด ความสร้างสรรค์ และความสมบูรณ์ รวมถึงความทันต่อเวลาแล้วนั้น ยังต้องมีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจของผู้สอบบัญ ชีอีกด้วย Marius Gros & Daniel Worret (2014, pp. 345-374) กล่าว่า การตรวจสอบงบการเงินของ
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ลูกค้าผ่านการตรวจสอบที่ มีคุณ ภาพจากผู้ส อบบั ญ ชีรับ อนุญ าต คุณ ภาพของงบการเงินนั้ นจะสะท้ อนให้เห็น ถึงความเชื่อมั่ น
ความถูกต้อง และความทันต่อเวลา สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (2547) กล่าวว่า คุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง ผลลัพธ์ในส่วน
รายงานการสอบบัญชี ซึ่งแสดงสาระสาคัญเกี่ยวกับผลการดาเนินงานหรืองบการเงินที่ปราศจากความผิดพลาด มีความเป็นจริง
ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานทางการเงิน โดยประยุกต์จากแนวคิดหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบ รหัส 2420 อันประกอบไปด้วย ด้านความถูกต้อง ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความชัดเจน
ด้า นความกะทั ด รัด ด้ านความสร้ างสรรค์ ด้ านความสมบู รณ์ และด้า นความทั น เวลา นอกจากนี้ งานวิจั ย ของ พวงพะยอม
วนาพัฒนสิน (2554) ได้ศึกษา ผลกระทบของการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีที่มี่ต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของสานัก
งานสอบบัญชีในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การนานโยบายควบคุมคุณภาพมาใช้ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ สุ วิ ด า เรื อ งพรวิ สุ ท ธิ (2559) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า คุ ณ ภาพของผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี จ ะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ
อันประกอบด้วย ทักษะทางวิชาชีพสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ประกอบด้วยทักษะ
ทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจงสาหรับผู้ประกอบวิ ชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึงความชานาญทางตัวเลข ความชานาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร จะช่วยในการทางาน
ร่วมกับคนอื่น รับและส่งผ่านสารสนเทศได้ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อแก้ไขปัญ หาความขัดแย้ง การท างานเป็น ทีม การปฏิ สัมพั นธ์กับ ผู้ที่ วัฒ นธรรมหรือความคิดเห็นต่างกัน การเจรจาเพื่ อได้
ข้อตกลงที่ยอมรับได้ การทางานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนาเสนอ การพูดคุย การรายงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและพูด
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
2.1 ผลบังคับของกฎหมายจากผู้กาหนดนโยบาย
มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินใช้ประโยชน์จากการ รายงานอย่างต่อเนื่อง และในปี
พ.ศ. 2557 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ปรับแม่บทการการบัญชี เปลี่ยนชื่อ เป็นกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน และปรับปรุงลักษณะ
เชิงคุณภาพจากเดิม ความเกี่ยวข้อง กับการตัดสินใจและความน่าเชื่อถือ มาเป็นความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเป็น
ตัวแทน อันเที่ยงธรรม เพื่อให้งบการเงินมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น งานวิจัยก่อนหน้านี้ของ Lin, Chen and Tang (2001) มีการประเมิน
ระบบบัญชีธุรกิจระบบใหม่ของประเทศจีน ซึ่งมาตรฐานการบัญชี สาหรับธุรกิจระบบใหม่ มีลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 13 อุตสาหกรรม ภาครัฐส่งเสริมให้มีการกาหนดรายละเอียดแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีมากขึ้น หลังจากที่
รัฐบาลแนะนาให้ธุรกิจใช้ ในปี ค.ศ.1993 งานวิจัยนี้ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ ผลกระทบของการปรับใช้ระบบ
บัญชีของธุรกิจระบบใหม่ พบว่าโดยทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียจะเห็น ด้วยกับระบบบัญชีของธุรกิจระบบใหม่ โดยให้ข้อมูลว่าระบบบัญชี
ของธุรกิจระบบใหม่ มี ส่วนช่วยในการพั ฒ นา ความสามารถความเข้ าใจ ความสามารถเปรียบเที ยบกัน ได้แ ละธุรกิ จมีก ารใช้
ประโยชน์ จากข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามมีความเห็นที่ตรงกันในการส่งเสริมให้มีการลดทางเลือกทางการ
บัญชีให้น้อยลงเพื่อการรับรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการกาหนดรูปแบบมาตรฐานการ บัญชีในบริบทของธุรกิจประเทศจีน จากงานวิจัย
ดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพร้อมและความเข้มงวด ของนโยบายภาครัฐและผู้ที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ออกกฎระเบี ย บในการปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เพื่ อ ปกป้ อ งผลประโยชน์ ข องนั ก ลงทุ น จะส่ งผลให้ เกิ ด คุ ณ ภาพ
ของงบการเงินมากขึ้น และความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่ยุ่งยากในทางปฏิบัติของรูปแบบ มาตรฐานจะส่งผลให้เกิดคุณภาพ
ของงบการเงินมากขึ้น
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2.2 สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบบรายงานการเงินในระดับชาติ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจักร มีค่านิยมทางบัญชีเรื่องความระมัดระวัง และการรักษาความลับต่า (มองโลกแง่ดีและโปร่งใสมาก) ประเทศที่มี
วัฒนธรรมละตินอเมริการวมเม็กซิโกและโคลัมเบีย มีความระมัดระวังและการรักษาความลับสูง ทาให้เปิดเผยข้อมูลจากัด (การรักษา
ความลับสูง) คาดว่าจะยึดแนวคิดความระมัดระวังสูงด้วยในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน (Gray, 1988 อ้างถึงใน Doupnik &
Perera, 2015, p. 39)
2.3 ระบบกฏหมาย เศรษฐกิจและอื่นๆ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระบบกฎหมายและเศรษฐกิจส่งผลต่อแนวปฏิบัติทางการบัญชี ตลอดจนการปรับใช้ IFRS อย่างเต็ม
รูปแบบของประเทศต่างๆ ปัจจัยด้านการกฎหมายซึ่งประกอบด้วย 2 ระบบ คือระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)
และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Code Law) ที่มีผลต่อการพัฒนาการบัญชีในประเทศกฎหมายจารีตประเพณีใช้แนวทางการ
ปฏิบัติจากตัวอย่างที่มีม าก่อนหรือกฎหมาย จากกรณี ศึกษาใช้มากในอังกฤษหรือประเทศอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
กฎหมายทางการบัญชี มีรายละเอียดในการปฏิบัติและมีคาแนะนาเฉพาะเรื่องแหล่งข้อกาหนดทางการบัญชีกาหนดโดยวิชาชีพหรือ
หน่วยงานอิสระที่ไม่ใช่รัฐ สาหรับกฎหมายลายลักษณ์ อักษร กฎระเบียบทางการบัญชีกาหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ กฎหมาย
ทางการบัญชีมักกาหนดเรื่องทั่วไป ไม่กาหนดรายละเอียดเฉพาะ ต้องใช้แนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีจากแหล่งอื่น Doupnik
and Perera (2015)
2.4 เทคโนโลยี เทคโนโลยีระดับความรู้และความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสารระบบข้อมูลความทันสมัยของเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ (วันชัย มีชาติ, 2549)
2.5 ด้านการเมืองและกฎหมาย
ผลกระทบจากการเมืองและกฎหมาย รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐที่มีต่อองค์การ ระบบการเมืองและกฎหมายของแต่ละ
ประเทศจะแตกต่ า งกั น และส่ งผลกระทบต่ อ องค์ ก ารต่ า งๆ ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะเข้ า มาควบคุ ม การท างานขององค์ ก าร เช่ น
รัฐมีนโยบายป้องกันการผูกขาดก็จะออกกฎหมายป้องกันการผูกขาด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันกัน ปัจจัยทางด้านการเมืองและ
กฎหมายนี้อาจรวมถึงหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการควบคุมการดาเนินงานต่างๆ ขององค์การได้
2.6 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์การ เช่น ลักษณะของสังคมที่องค์การกาลังดาเนินงานอยู่
ความเชื่อ ค่านิยม ของคนในสังคม จานวนประชากร โครงสร้างประชากร ระดับความรู้ และการศึกษาของคน ประเพณี และ
วัฒนธรรม ทัศนคติของคน ระบบความสัมพันธ์ของคนในสังคม การรวมกลุ่มขบวนการทางสังคม และการเลื่อนชั้นทางสังคม
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งสิ้น
3. แนวคิดไทยแลนด์ 4.0
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (2559, หน้า 8-9) กล่าวว่า Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะ
น าพาประเทศไทยให้ ห ลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก ประเทศรายได้ ป านกลาง กั บ ดั ก ความเหลื่ อ มล้ า และกั บ ดั ก ความไม่ ส มดุ ล
พร้อ มๆ กับ เปลี่ ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลกที่ หนึ่ ง ที่ มี ความมั่น คง มั่ง คั่ง และยั่งยืน ในบริบ ทของ The Fourth
Industrial Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ”

Page 47

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 คือ
1. อยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และเป็นสังคมที่มีความ
สมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม
ความเหลื่อมล้าอยู่ในระดับต่า สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี
2. เป็น คนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต
เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อทาให้โลกดีขึ้น
น่าอยู่ขึ้น
3. เป็น เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็นผู้ประกอบการทาง
การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่า สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจาก
การแปรรูป
4. เป็น SME 4.0 ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ
มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดโลก ทาให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส
5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทางานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้โดย
ไม่จาเป็นต้องเข้ามาทางานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาสและงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ในการขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ก ารเป็ น ประเทศที่ มั่ งคั่ ง มั่ น คง และยั่ งยื น ตามวิ สั ย ทั ศ น์ รั ฐ บาล
เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจั ยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ
กัน เป็น การผนึก กาลังของทุ กภาคส่วนภายใต้แนวคิด ประชารัฐที่ผ นึกก าลั งกับ เครือข่ายพั นธมิต รทางธุรกิจ การวิจั ยพัฒ นา
และบุค ลากรทั้ งในประเทศและระดับ โลก ซึ่งผู้ ตรวจสอบบัญ ชี ในยุค 4.0 จะต้ องค านึ งถึงว่าธุรกิจต่างๆ ในยุคนี้ ได้ ก้าวสู่เข้าสู่
ยุคดิจิตอลกระบวนการทางานทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบ
ทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจะต้องมีการปรับตัวในการทาบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีให้ทันยุคและทันสมัย

กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยได้
นาแนวคิดทฤษฎีจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต่าง ๆ แล้วนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
1) เศรษฐกิจ
2) การเมืองและกฎหมาย
3) สังคม
4) วัฒนธรรม
5) เทคโนโลยี

H1

คุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0
1) ด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ
2) ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล
3) ด้านจรรยาบรรณ

วิธีดาเนินการวิจัย
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรขอ W.G.cochran (กัลยา วานิชย์ปัญญา, 2554)
โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
การสุ่ ม ตั วอย่ าง ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธีก ารสุ่ ม แบบอาศั ย ความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) โดยใช้ วิ ธีก ารสุ่ ม อย่ างง่า ย
(Sample Random Sampling) เป็นวิธีที่ประชากรแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่ากันโดยอาศัยความสะดวก
ของผู้วิจัยเป็ น หลั กจากกลุ่มตั วอย่างคือผู้ ให้ ความร่วมมื อกั บให้ ข้อ มูล จากผู้ส อบบัญ ชีของส านั กงานสอบบัญ ชีที่ มีผู้ สอบบั ญ ชี
ซึ่งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยและประชากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไปและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รวมจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire)
สาหรับการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน เป็นคาถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว มีคาถาม
รวมจานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองรัฐบาล
กฎหมาย ด้ านสั งคม ด้ า นเทคโนโลยี และด้ านวั ฒ นธรรม มี ข้ อ ค าถาม 20 ข้ อ ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบประมาณค่ า
(Rating Scale)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย ด้านทักษะความรู้
ความเชี่ยวชาญ ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล และด้านจรรยาบรรณ มีข้อคาถาม 12 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale)
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
น าผลสรุ ป ไปประมาณหรื อ คาดการณ์ ป ระชากร ประกอบด้ ว ย ใช้ ค่ า สถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์สั น (Pearson’s
Correlation) และการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ท าการทดสอบอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในประเทศไทย
ทั้ งหมดจ านวน 500 ชุ ด ได้ รั บ กลั บ คื น มา 400 ชุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80 และได้ ท าการตรวจสอบข้ อ มู ล และสอบถามเพิ่ ม
กรณีที่แบบสอบถามไม่สมบูรณ์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลจนได้แบบสอบถามครบถ้วน 100 %
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ส่วนที่ 1 ปัจจัยลักษณะบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ปัจจัยลักษณะบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n = 400)
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
จานวน
ร้อยละ
1. เพศชาย
246
61.50
2. อายุ 31-35 ปี
163
40.75
3. ระดับการศึกษาปริญญาตรี
201
50.25
4. อาชีพผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสานักงาน Non Big 4
150
37.50
ที่ไม่ตรวจสอบบริษัทมหาชนจากัด
5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 3 ปี
164
41.00
6. รายได้ต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท
146
36.50
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น (1) เพศชาย จานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 (2) อายุ 31-35 ปี
จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 (3) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 (4) อาชีพผู้สอบ
บัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสานักงาน Non Big 4 ที่ไม่ตรวจสอบบริษัทมหาชนจากัด จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 (5)
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 3 ปี จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 และ (6) รายได้ต่อเดือน 20,000 - 30,000 บาท
จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ตารางที่ 2 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x
ด้านเศรษฐกิจ
3.58
0.42
มาก
ด้านการเมืองและกฎหมาย
3.50
0.30
มาก
ด้านสังคม
3.56
0.32
มาก
ด้านเทคโนโลยี
3.62
0.73
มาก
ด้านวัฒนธรรม
3.89
0.79
มาก
โดยรวม
3.63
0.28
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
ระหว่ า ง 3.50-3.89 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นวั ฒ นธรรมมี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.89 รองลงมาคื อ
ด้านเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และด้านการเมืองและกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50

Page 50

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
ตารางที่ 3 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุค
ไทยแลนด์ 4.0
คุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x
ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ
3.83
0.71
มาก
ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล
3.93
0.73
มาก
ด้านจรรยาบรรณ
3.99
0.65
มาก
โดยรวม
3.92
0.50
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่ มตั วอย่างมี ความคิด เห็น เกี่ยวกับ คุณ ภาพของผู้ สอบบั ญ ชีรับ อนุ ญ าตในยุค ไทยแลนด์ 4.0
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.83-3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.99 รองลงมาคือ ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และ ด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกกับคุณ ภาพของผู้สอบบั ญชีรับอนุญ าตในยุค
ไทยแลนด์ 4.0
ตัวแปร
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
ด้านเศรษฐกิจ
0.075
0.136
ด้านการเมืองและกฎหมาย
0.084
0.094
ด้านสังคม
-0.014
0.786
ด้านเทคโนโลยี
0.018
0.716
ด้านวัฒนธรรม
0.547
0.000*
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี
ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่ ด้านวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ ข องปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอกกั บ คุ ณ ภาพของผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตในยุ ค
ไทยแลนด์ 4.0
Coefficients
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

P-value

7.180

0.000

(Constant)

2.490

0.347

ด้านเศรษฐกิจ

0.043

0.050

0.037

0.860

0.390

ด้านการเมือง/รัฐบาล/กฎหมาย

0.067

0.073

0.040

0.924

0.356

ด้านสังคม

-0.040

0.067

-0.026

-0.593

0.554

ด้านเทคโนโลยี

-0.049

0.029

-0.073

-1.698

0.090

ด้านวัฒนธรรม
0.349
0.027
0.553
12.933
2
2
(R) = 0.555, (R ) = 0.308, (Adjustted R ) = 0.299, F =35.00 (P = 0.000), (SEest) = 0.415

0.000*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / a. Dependent Variable: คุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0

จากตารางที่ 5 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านวัฒนธรรม เป็นตัว
ทานายคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.00 โดยรวมได้ร้อยละ 30.80

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 31 - 35 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสานักงาน Non Big 4 ที่ไม่ตรวจสอบบริษัทมหาชนจากัด รองลงมา
ผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสานักงาน Non Big 4 ที่ตรวจสอบบริษัทมหาชนจากัด
และผู้สอบบัญ ชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญ ชีในสานักงาน Big 4 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี รายได้ต่อเดือน 20,000 30,000 บาท โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะให้ความสาคัญกับด้าน
วัฒนธรรมมากที่สุด รองลงมา ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองและกฎหมาย
2. จากผลวิจัยพบว่า คุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยสูงสุด ด้านจรรยาบรรณ
รองลงมา ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล และด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามลาดับ ในด้านทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญสูงสุด
ผู้สอบบัญชีได้รับการเข้าอบรมความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ด้านทักษะในการสือ่ สารกับบุคคลสูงสุด ผู้สอบบัญชีการมีสื่อระหว่างผู้สอบกับ
บริษัทผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ และด้านจรรยาบรรณสูงสุด ผู้สอบบัญชีไม่ได้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับบริษัท
ผู้ว่าจ้าง
3. จากผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านการเมือง/รัฐบาล/
กฏหมายมีผลต่อคุณภาพของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านทักษะความรู้ความชานาญและด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านวัฒนธรรมมีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ด้ านทั กษะความรู้ ความช านาญ ด้ านทั กษะในการสื่ อสารกั บ บุ คล และโดยรวม อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก โดยรวม มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคลและ
โดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคมและด้านเทคโนโลยีไม่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้พบว่า ค่า Pearson Correlation เป็นบวกทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น คุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
ด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคลก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านการเมืองและกฏหมายเพิ่มขึ้นคุณภาพของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านทักษะความรู้ความชานาญและด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคล ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก ด้านวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านทักษะความรู้ความชานาญ ด้านทักษะในการ
สื่อสารกับบุคล และโดยรวม ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก โดยรวม เพิ่มขึ้นคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ด้านทั กษะในการสื่ อสารกับบุ คคลและโดยรวม อย่ างมี นั ยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.01 และปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายนอก
ด้านวัฒนธรรม เป็นตัวทานายคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.00 โดยรวมได้ร้อยละ 30.80 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้ อมภายนอกของ Bstieler (2005), Gordon & Naryanan (1984) กล่ าวว่า ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแรงกดดันอันเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจ
ต้องกาหนดนโยบายและปรับเปลี่ยนทิศทางการดาเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับต่อ
แรงกดดันจากภายนอก

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรให้ความสาคัญกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านเศรษฐกิจ
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีควรมีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน ความซับซ้อนของงาน และความเสี่ยงของ
ธุรกิจ เนื่องจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านทักษะในการ
สื่อสารกับบุคคล ในเรื่อง ผู้สอบบัญชีมีการสื่อสารระหว่างผู้สอบกับบริษัทผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ
2. ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรให้ความสาคัญกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านการเมือง/
รัฐบาล/กฎหมาย ได้แก่ นโยบายของกรมบัญ ชีกลางที่ มีต่อคุณ ภาพการสอบบัญ ชี เนื่องจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านทักษะความรู้ความชานาญและด้านทักษะในการสื่อสารกับ
บุคคล ในเรื่อง ผู้สอบบัญชีได้รับการเข้าอบรมความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและผู้สอบบัญชีสามารถอธิบายหรือปรึกษาหารือใน
ประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีให้ผู้บริหารทราบและเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้
3. ผู้บริหารหรือผู้ มีส่วนได้เสี ยที่ เกี่ยวข้องทุ กฝ่ายควรให้ความส าคัญกั บปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านวัฒนธรรม ได้ แก่
การใช้งานที่ง่ายและมีคู่มือในการใช้งานระบบสารสนเทศทางบัญชีและประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลและการสารองข้อมูล เนื่องจากผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านทักษะความรู้ความชานาญ ด้านทักษะใน
การสื่อสารกับบุคล และโดยรวม ในเรื่อง ผู้สอบบัญชีได้รับการเข้าอบรมความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถใน
การสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีการสื่อสารระหว่างผู้สอบกับบริษัทผู้ว่าจ้าง เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ และผู้สอบบัญชีสามารถอธิบายหรือปรึกษาหารือ
ในประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีให้ผู้บริหารทราบและเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้
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การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Use of Data Analytic software among Internal Auditors in
Thai Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand.

ธันยานี โพธิสาร**
บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
และเครื่องมือวิเคราะห์ของผู้ตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย” ซึ่งยังอยู่ระหว่างการสะสมข้อมูลเพื่อทา
การทดสอบกรอบแนวคิดของการวิจัย บทความนาเสอนผลการวิจัยในส่ วนของสถานะการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้ตรวจสอบภายในไทยของบริษัทจดทะเบียนไทย ที่เป็นผลจากการทาวิจัยเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามทั้งแบบสอบถามแบบ
กระดาษและแบบสอบถามออนไลน์ทั้ งนี้เพื่ อให้สอดคล้ องกับสภาพการสื่อสารดิจิตอลในปั จจุบันของผู้ตรวจสอบภายในไท ย
ผลจากการสารวจมีแบบสอบถามจานวน 280 ชุดเป็นข้อมูลในการวิจัยนี้ สถานการณ์ของการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลของ
ผู้ ต รวจสอบภายในไทยพบว่ า บริ ษั ท จดทะเบี ย นไทยมี ก ารใช้ ซ อฟต์ แ วร์ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล หลายชนิ ด โดยมี ซ อฟต์ แ วร์ ในกลุ่ ม
Spreadsheet เป็ น ซอฟต์ แ วร์ พื้ น ฐาน แต่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และเลื อ กใช้ โ ดยผู้ ต รวจสอบภายในไทยกว่ า ร้ อ ยละ 53.2
ในงานตรวจสอบภายใน โดยประเด็นการตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนไทยกว่าร้อยละ 80.7% คือการตรวจสอบ
ข้อมูลบัญชีการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกิจการ ระดับการพัฒ นาการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมู ลในการงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระดับเริ่มต้น หรือเป็นการใช้งานซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานเฉพาะอย่าง ไม่สามารถมุ่งเน้น
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ งานซอฟต์ แ วร์ อ ย่ างชั ด เจน ความส าเร็ จ ของงานขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถส่ ว นและทั ก ษะส่ ว นบุ ค คล
ของผู้ตรวจสอบภายในเท่านั้น โดยส่วนใหญ่ ลักษณะงานตรวจสอบภายในที่ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เพื่อการสุ่มเลือกข้อมูลเพื่ อ
การตรวจสอบ และมีเหตุผลในการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ
ภายใน
คาสาคัญ: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในไทย บริษัทจดทะเบียนไทย การใช้

ABSTRACT
This research is a part of “ The Use and Acceptance of Big Data and Analytic Technology among
Internal Auditors in Thai Listed Companies” research. This study focusses on a current situation of using data
analysis software by internal auditors in the Stock Exchange of Thailand listed companies. The survey research
by questionnaire was used in this study where both printing questionnaire and online questionnaires were
adapted to match with the digital communication to reach the unit of study, Internal Auditor of Thai listed
Companies. The total number of 280 Thai internal auditors participated in this study. The situations of data
*
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analytic software using among Thai internal auditor are as following. Internal audit in Thai listed companies
provided a wide range of data analysis software where the spreadsheet software basically available in every
company However, 53.2% of internal auditors chose to use Spreadsheet software as their data analytic
software. Most common data source in spreadsheet format is audited by Thai internal auditor to perform
financial auditing (80.7%) and operational audits (68.2%). The stage of using data analysis software among Thai
internal auditor is at initial stage (data analytic software to analyze data for specific tasks, the performance of
the software is unclear and based on skills of internal auditor. Thai Internal auditors use data analysis
software for sampling data. Lastly, the main reason made Thai internal auditors used data analysis software is
to improve efficiency and effectiveness in the audit jobs.
Keywords: Data analytic software, Internal auditors, Thai listed companies, The use.

บทนา
สภาวการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ธุรกิจและวิชาชีพหลากหลายสาขา มีการกล่าวถึงผลกระทบของ Disruptive
technology ที่ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบในการปฏิบัติงาน วิชาชีพบัญชีได้มีการกล่าวถึงผลกระทบของข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) และ เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ชื่อเรียกว่า ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล
(Data analytic software) ไว้หลากหลายมิติ ไม่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ที่เป็นทั้งในแง่ของ
การคุกคามต่อธุรกิจและตาแหน่งงานแบบดังเดิมที่ไม่มีการปรั บตัวเข้ากับยุคดิจิตทัล และในแง่ของเป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานแบบดังเดิม ซึ่งวิชาชีพบัญชีซึ่งประกอบไปด้วย งานบัญชีทั่วไป งานสอบบัญชี
งานตรวจสอบภายใน และวิชาการการบัญ ชี ได้ถูกวิเคราะห์และคาดการณ์ ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก Disruptive
technology เช่น Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data and Data analytics
ในวิ ช าชี พ บั ญ ชี เทคโนโลยี วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล (Data Analytics) ถู ก กล่ า วถึ งว่ า จะเทคโนโลยี ที่ ป รั บ เปลี่ ย นมุ ม มอง
กระบวนการ และ หลักการในการดาเนินงานของวิชาชีพบัญชีแบบดังเดิมในภาพรวม (Vasarhelyi 2016) เช่น เทคโนโลยีวิเคราะห์
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลทางการบัญชีและงบการเงินสามารถปฏิบัติได้โดยง่ายและไม่ยึดติดกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของแต่ละประเทศส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการการตรวจสอบบัญชีด้วยรูปแบบการกาหนดขนาด
ตัวอย่ าง และ ความสามารถในการท าการทดสอบรายการจากประชากร (The Chartered Institute of Internal Auditors
2017)นอกจากนี้ยังอาจจะได้รับผลกระทบทางด้านลบในแง่ของการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เกินกว่าจะรับได้ (Information
Overload) และ การที่ข้อมูลที่มีปริมาณมากเกินไปส่งผลต่อการแสดงความเห็นที่คลาดเคลื่อน (Financial Reporting Council
2017) ซึ่งครอบคลุมการทางานของทั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีจากภายนอก ในมุมมองวิชาการสถาบันรับรองมาตรฐาน
การวิ จั ย ทางด้ า นบ ริ ห ารธุ ร กิ จ และการบั ญ ชี ทั่ ว โลก (AACSB) Accounting Teaching and Learning Standard A7:
Information Technology Skills and Knowledge of Accounting Graduate ทาการระบุถึงความจาเป็นอย่างยิ่งที่หลั กสูตร
ในสาขาบัญชีควรมีการกาหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ในการพัฒนาและเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิเคราะห์
ข้อมูล ไว้ในหลักสูตรบัญชีและบริหารธุรกิจ (AACSB, 2016)
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อจากนี้จะเรียกแทนด้วยคาว่า “บริษัทจดทะเบียนไทย)” ซึ่งถือว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่มีโครงสร้าง
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ในการบริหารจัดการที่ถูกกาหนดให้มีโครงสร้างของคณะกรรมตรวจสอบภายในและมีการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการกากับ
ดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้และการยอมรับ
เทคโนโลยี วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ข องผู้ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
โดยผลจากการวิ จัย ครั้ งนี้ ค าดว่ าจะเป็ น ประโยชน์ เชิ งปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายใน เพื่ อ เป็ น แนวทางในสร้างสภาพแวดล้ อ ม
ให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่จะเอื้อให้เกิดการยอมรับและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจดทะเบียนไทยและเพิ่มความรู้ความเข้าใจสภาพแวด ล้อม ของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานตรวจสอบภายในและรูปแบบการใช้
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในงานบัญชีโดยเฉพาะงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนักศึกษา
สาขาบัญชีในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เป็นการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ทบทวนวรรณกรรม
1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) หมายถึงกระบวนการในการตรวจสอบ คลีนซิ่ง ปรับเปลี่ยน และจัดรูปแบบข้อมูล
ให้อยู่รูปแบบของสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยในการตอบคาถามประเภท
อย่างไร และ ทาไม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นต้องอาศัยซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic Software) ที่มีให้เลือกใช้หลาย
ระดับตั้งแต่ ซอฟต์แวร์เบื้องต้น โปรแกรมตารางคานวณ (Spreadsheet Software) โปรแกรมช่วยในการตรวจสอบทั่วไป (General
Audit Software) ในกลุ่มของเทคโนโลยีช่วยในการตรวจสอบ (Computer Aids Auditing Technique) ไปถึง ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจสาหรับการตรวจสอบ (Decision Support System for Audit) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Audit Expert system) และในปัจจุบัน
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data Analytics) ได้ถูกจับตามองวิชาชีพบัญ ชีว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะเป็น ตัวเปลี่ยน
กระบวนการ และนาความเปลี่ยนแปลงมาให้ กับวิชาชีพบัญ ชี โดย Big Data Analytics คือการใช้งานรวมกันระหว่างเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 ส่วนได้แก่ เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data) หรือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก (ระดับ tera byte หรือ peta byte)
เกินกว่า ที่ถูกรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลายหลาย ต่างรูปแบบ(variety) ทั้งที่มีรูปแบบ และไม่มีรูปแบบ เช่น ข้อมูลจาก
social media ข้อมูลการซื้อขาย ข้อมูล transaction การเงินหรือการใช้โทรศัพท์ หรือข้อมูลจาก sensor จึงทาให้ข้อมูลมีหลากหลาย
รูป แบบ ซึ่ งอาจจะอยู่ ในรูป ทั้ ง RDBMS, text, XML, JSON หรือ image และเทคโนโลยีวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล (Data Analytics/Data
Science ) หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะสาคัญ 4 ข้อ คือข้อมูลที่มีปริมาณมากเกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้ (Volume)
ซึ่งข้อมูลนั้นมีอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบ Real-time (Velocity) มีรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย (Variety) และเป็นข้อมูลที่มีความ
คลุมเครือ (Veracity) โดย ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics software) มีความสามารถในการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่
โดยผลลั พ ธ์ จ ากประมวลผลข้ อ มู ล สามารถสร้ า งสารสนเท ศหลากห ลายรู ป แบบเช่ น การสร้ า งรู ป แบบของข้ อ มู ล
(Pattern Recognitions) ทั้งแบบในกรอบที่กาหนดไว้ เพื่อ 1) การพยากรณ์อนาคตด้วยข้อมูลปัจจุบัน (Now casting) ซึ่งทันต่อเวลา
มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ความถู ก ต้ อ ง สู งกว่ า การพยากรณ์ แ บบดั งเดิ ม ที่ ใช้ ข้ อ มู ล ในอดี ต (Forecasting) 2)ค้ น หารู ป แบบพฤติ ก รรม
(Search Behavior) ของสิ่งที่สนใจจากข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อสะท้อนพฤติกรรมแท้จริง เพื่อเพิ่มความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน 3) การจัดทาสารสนเทศเชิงลึก (Information Insights) เกิดจากการใช้
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของข้อมูล ทาให้เกิดสารสนเทศเชิงลึกในการตัดสินใจ 4) การตรวจจับ
และป้องกันจากการทุจริต (Fraud Detection/Prevention) ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเชิงลึก และการค้นหารูปแบบ
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พฤติกรรม ในการตรวจสอบความผิด ปกติ จากข้อมู ลที่เป็น ปัจจุบัน ส่งผลให้ ธุรกิจสามารถตรวจจับ และป้องกันการทุ จริต ได้ทัน ที
(รัชพร วงศาโรจน์, 2015)
2. การบัญชี การตรวจสอบภายในและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใต้วิชาชีพของบัญชี นั้น นักบัญชีที่ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยได้หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มบัญชีการเงิน กลุ่มบัญชีบริหาร กลุ่มการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน กลุ่มบัญชีภาษีอากร และ กลุ่มระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี 2547) เนื่องจากทุกกลุ่มวิชาชีพบัญชีที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบรวมกัน
เพื่อที่จะทางานของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือการนาเสนอข้อมูลรายงานทางการเงิน สาหรับประกอบการตัดสินใจของ
ผู้ใช้งบการเงินทั้งภายในและภายนอกกิจการ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และทันต่อเวลา
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ คาปรึกษาอย่างเป็นอิสระ
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมาย
ที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็น
ระบบและเป็นระเบียบ (The Institute of Internal Auditors, 2018)เป็นตามกระบวนการซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารของ
องค์ กรก าหนดหรือ ออกแบบไว้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจอย่างสมเหตุส มผลว่าบริษั ท จะบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ทั้ งด้า น
การดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน และ การปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ
การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร
ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ
องค์ก รสามารถปฏิ บั ติห น้ าที่ และดาเนิ น งานเป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั งคับ ที่ เกี่ ยวข้ อง อย่ างมี ประสิท ธิภ าพยิ่งขึ้ น
ผลการดาเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มี
การควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เหมาะสม ตามความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ของการตรวจสอบภายในคื อ
1. ประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ด้วยวิธีการที่เป็น
ระบบและระเบียบ 2.ประเมินความมีประสิทธิภาพและมีส่วนช่วยในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาว่า
กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้วิธีการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ ยวข้องต่าง เพื่ อสนับ สนุนการประเมินดังกล่าว ระหว่าง
การปฏิบัติภารกิจเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 3. ประเมินโอกาส
ของการเกิดทุจริตและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตในองค์กร ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในในภาคธุรกิจนั้นเป็น
หน่วยงานที่ สาคัญ หน่วยงานหนึ่ งของธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ไทย ซึ่งหมายถึ ง
หน่วยงานธุรกิจในรูปแบบบริษัทที่นาหุ้นของบริษัทไปจดทะเบียนในตลาดทุนไทยซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศได้ดาเนินการพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไป
ตามหลักการและมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ และได้กาหนดบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ให้มีอยู่ในโครงสร้างการบริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทุกบริษัทต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การอานวยการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2018)
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบข้อมู ลทางการบัญ ชี ทั้งผู้ตรวจสอบบั ญ ชี และผู้ตรวจสอบภายใน ต้ องทาการตรวจสอบข้อมู ลทาง
การบั ญ ชีที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการดาเนิ นงานของกิจการที่แตกต่างกันออกไป เช่น ในอดีตหากกิจการนั้นมีระบบบั ญ ชีและ
จัดทารายงานทางการเงินด้วยระบบมือ หลักฐาน ข้อมูล และเอกสารในการตรวจสอบด้วยแผนการตรวจสอบที่ตรวจจากหลักฐาน
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เช่น เอกสาร สมุดบัญ ชี และ รายงานต่างๆ (จันทนา สาขากร, นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2553) แต่
เนื่องจากในปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทาให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถในการจัดการข้อมูล ทั้ง
ในด้านการบันทึก จัดเก็บและประมวผลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และมีราคาถูกกว่าระบบมือ ทาให้ทั้งภาคธุรกิจ
และภาครั ฐ มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในการจั ด ท าบั ญ ชี แ ละด าเนิ น การของกิ จ การมากขึ้ น (Vasarhelyi 2016)
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทาให้วิชาชีพการสอบบัญชีทั้ง การสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีภายนอก และ การตรวจสอบภายในต้องมีการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายมาใช้ เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเข้าถึงเข้าข้อมูล การใช้เทคโนโลยีเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตรวจสอบบัญชีการเงิน
และการตรวจสอบภายใน โดยสานั กงานสอบบัญ ชีขนาดใหญ่ ห รือกลุ่ ม Big-4 ต่างออกมาให้ค วามเห็ น และเสนอบริการการ
ตรวจสอบด้วย เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) กันอย่างแพร่หลาย (Deloitte, 2016; Mortell,
Williams & et al., 2016; Verver, 2016; Vollmer, 2017)
งานวิจัยในหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนไทยและการใช้ซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบภายไทยในมี
ปริมาณที่จากัด มีการศึกษาในบริบทของต่างประเทศเช่น อเมริกา มาเลเซีย ในอดีต จิตรภา รุ่นประพันธ์ (2013) ทาการศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยเป็นวิจัยเชิงสารวจกับหน่วย
ศึก ษาที่ เป็ น ผู้ รับ การตรวจสอบ ซึ่ งพบว่าปั จ จัย การได้รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้บ ริห ารและผู้ รับ ตรวจ อัจ ฉรารัต น์ สิ ท ธิ ( 2010)
ทาการวิจัยเชิงสารวจเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในและใช้ประชากรในการศึกษาเป็นผู้รับตรวจสอบ
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์ (2014) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีค วามสาคัญต่อต้นทุนของการตรวจสอบภายในกับกลุ่มผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วน
ใหญ่มีบุคคลกรปฏิบัติงานจานวน 3 คน มีการแบ่งประเภทของการตรวจสอบภายในออกเป็นการตรวจสอบด้าน ( Operating
Audit) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) และการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) โดยการงานตรวจสอบประเภทของ
การตรวจสอบทางการเงินมีปริมาณการตรวจสอบมากที่สุด และ ตรวจสอบพิเศษ เป็นประเภทของการตรวจสอบที่มีความซับซ้อน
ของงานมากที่สุด
Glen Gray (2006) ทาการส ารวจการใช้เทคโนโลยีในงานตรวจสอบภายในในลักษณะงานตรวจสอบประเภทต่างๆ
จากประชากรผู้ตรวจสอบภายในกว่า 6,500 รายที่เป็นสมาชิกของ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในนานาชาติ (IIA) โดยมีผู้ตรวจสอบ
ภายในจากหลากหลายขนาดธุรกิจจากหลายประเทศทั่วโลก ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจจานวน 516 ราย โดยกว่าร้อย
ละ 75เป็นผู้ตรวจสอบภายในจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบภายใน
ที่ ห ลากหลายตั้ งแต่ ร ะดั บ ซอฟต์ แ วร์ ทั่ ว ไป ในกลุ่ ม spreadsheet จนถึ งระดั บ สู งเช่ น Expert System โดย spreadsheet
เป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุด
D.P. van der Nest , Louis Smidt, & Lubbe, D. (2017) ทาการศึกษาการใช้งานซอฟต์แวร์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ช่วยใน
การตรวจสอบ (General Audit Software) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในในประเทศแอฟริกาใต้
ผลการส ารวจพบว่า ผู้ ต รวจสอบภายในประเทศแอฟริก าใต้ ใช้ งานซอฟต์ แ วร์ ช่วยในการตรวจสอบในเพื่ อ ระบุ ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ ง
ทาการตรวจสอบและเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับประชากรข้อมูลทั้งหมด และรวบรวมหลักฐานในการตรวจสอบเพื่อใช้ในการยืนยัน
ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน มากที่สุด และระดับพัฒ นาการในการใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยในการตรวจสอบใน
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งานตรวจสอบยังเป็นไปเพื่อการตรวจสอบเฉพาะอย่าง และยังไม่มีการใช้งานซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบในระดับมีประสิทธภาพ
สูงสุด
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช จัดทารายงานการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบภายในและมีการแบ่งระดับพัฒนาการ
การใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบภายใน เป็ น 5 ระดับ ดังนี้ ขั้น เริ่มต้น (Initial state) ซึ่งเป็นการใช้งาน
ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานเฉพาะอย่าง ไม่คานึงถึงประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยความสาเร็จของการใช้งานขึ้นอยู่กับ
ทักษะและความสามารถส่วนบุคคลของผู้ตรวจสอบภายในเท่านั้น ระดับที่ 2 ขั้นพัฒนา (Developing state) เป็นขั้นที่หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเริ่มมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน เนื่องจากประสบความสาเร็จในการใช้
งานซอฟต์ แ วร์ ใ นลั ก ษณะงานเดิ ม แบบซ้ าๆ แต่ ยั ง ไม่ รู ป แบบที่ แ น่ น อน ระดั บ ที่ 3 ขั้ น การก าหนดรู ป แบบการใช้ ง าน
(Defined State) เป็ น ระดั บที่ ห น่ วยงานตรวจสอบภายในมี การสนั บ สนุ น ให้ เกิ ดการใช้งานซอฟต์แ วร์วิเคราะห์ข้ อมู ลใน งาน
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และมีการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างเป็นรูปธรรม ระดับที่ 4
ขั้นมีความก้าวหน้า (Advanced State) คือเมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
มีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานเพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ และระดับที่ 5 ขั้นผู้นา (Leading
State) เป็นระดับของการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลที่มีการปรับปรุงการใช้งานอย่างต่อเนื่องและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือ
นวัตกรรมการใช้งานในอนาคต (Lloyd and Singh, 2016)
5. การสารวจระดับความสามารถและความต้องการของงานตรวจสอบภายใน
Protiviti.com ทาการสารวจระดับความสามารถและความต้องการของงานตรวจสอบภายใน ด้วยแบบสอบถามออนไลน์
โดยเนื้อหาการสารวจครอบคลุมประเด็นการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลในการงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งทักษะและระดับ
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการตรวจสอบภายใน และทักษะและระดับความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างผูท้ างาน
ในสายงานตรวจสอบภายในทุกระดับ จานวน 900 ชุด จาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิต การบริการทางการแพทย์
และการธนาคาร จาก 7 ทวีปทั่วโลก ในไตรมาสที่ 4 ของปี ค.ศ. 2016 (Protoviti, 2017) ผลการสารวจพบว่า เหตุผลที่ทาให้
ผู้ตรวจสอบภายในใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบภายใน มากที่สุด 4 ลาดับแรก (ผลตอบรับมากกว่าร้อยละ 70) คือ
เพื่อขยายหรือเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อตรวจสอบจากประชากรข้อมูลทั้งหมด โดยให้เหตุผลเพื่อตอบสนองความคาดหวังที่สูงขึ้นของคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในจากบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุผลที่ผู้ตรวจสอบภายในให้ความสาคัญ ต่าที่สุด (ร้อยละ 34) และการใช้งานซอฟต์แวร์
วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในยังอยู่ใน ในขั้นเริ่มต้น (Initial state) กว่าร้อยละ 40 นอกจากนี้
ผู้ตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40) ใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบเพียงร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 25 ของงาน
ตรวจสอบภายในทั้งหมด

วิธีการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
บทความวิ จั ย นี้ มี ข อบเขตงานวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ซ อฟต์ แ วร์วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท
จดทะเบียนไทย เพื่อค้นหารูปแบบและสถานะการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทจดทะเบียนในไทยในปี พ.ศ. 2560
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2. ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัย นี้ เริ่ ม ต้ น จากการทบทวนวรรณกรรมจากบทความในวิ ชาชีพ การตรวจสอบบั ญ ชี การตรวจสอบภายใน
และ เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมถูกนามา
พั ฒ นาเครื่อ งมื อ วิจั ย และด าเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ของกลุ่ ม ตั วอย่ าง ก่ อ นจะท าการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยแบ่ งส่ ว นของ
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและ สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งในตลาดทุนไทย และส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การใช้และการยอมรับเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ตามกรอบแนวคิด UTAUT ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดาเนินการ และไม่อยู่
ในขอบเขตของบทความวิชาการนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
หน่ วยของการวิจัยและประชาการของการวิจัยนี้คื อ ผู้ตรวจสอบภายในไทยที่ท างานตรวจสอบภายในให้ กับ บริษั ท
จดทะเบียนไทย ดังนั้นประชากรของการวิจัยนี้คือ ผู้ตรวจสอบภายในไทยซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
2. กลุ่มตัวอย่าง
เนื่ อ งจากไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แ น่ น อนของผู้ ต รวจสอบภายในไทยที่ ท าการตรวจสอบภายในให้ กั บ บริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การกาหนดกลุ่มตัวอย่างจึงทาการอ้างอิงจาก ตารางสาเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ ( Yamane)
เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรที่ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน โดยขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อน เท่ ากับ ±5% หรือระดับความเชื่อมั่น 95% ทากาหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 400 ราย(Yamane
1973)

เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็ นการวิจั ยเชิงสารวจโดยใช้ แบบสอบถามแบบเป็ น เครื่องมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยช่วงแรกใช้
ชุ ด แบบสอบถาม ในแบบสอบถามแบ่ งเป็ น 3 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 เป็ น ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม
บริษัทจดทะเบียนไทยที่ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวข้องกับรูปแบบและสถานการณ์การใช้งาน
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในบริษัทจดทะเบียนไทยและลักษณะงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในของ ที่นาชุดคาถาม
บางส่วนมาจากงานวิจัยด้านความพร้อมและความต้องการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบภายในโดยการสารวจ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน (Protoviti, 2017) เนื่องจากข้อคาถามในชุดแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต้นแบบเป็นภาษาอังกฤษ
ข้ อ ค าถามต่ า งๆ ได้ ถู ก น าแปลเป็ น ภาษาไทยโดยผู้ วิ จั ย จากนั้ น ผ่ า นการพิ จ ารณาและแก้ ไขโดยอาจารย์ ส ถาบั น ภาษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
เบื้องต้น จากนั้นชุดคาถามภาษาไทยถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งด้วยอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
และถูกตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อคาถามในชุดแบบสอบถามกับคาถามต้นฉบับโดยอาจารย์เจ้าของภาษาในสังกัดของสถาบั น
ภาษาในสถาบันอุดมศึกษา ในขั้นสุดท้ายแบบสอบถามการทดสอบถูกทดสอบความเข้าใจในข้อคาถามด้วยผู้ตรวจสอบภายในอีก
30 คนจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 10 แห่ง ก่อนจะใช้ในการเก็บข้อมูลจริง
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ชุดแบบสอบถามงานวิจัยพร้อมซองจดหมายตอบกลั บชุดละ 5 สาเนา ถูกจัดเตรียมและส่งทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายบุคคล
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีจดหมายนาถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคลในขอความอนุเคราะห์ให้ส่งต่อ
ให้กับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานทั้งสิ้น 400 บริษัท โดยแบ่งตามโควตาของกลุ่มกิจการค้าขาย กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต และ
กลุ่มบริการ กลุ่มละเท่าๆกัน โดยมีการส่งทั้งสิ้น 2 รอบ รอบที่ 1 ในเดือน ตุลาคม 2560 มีชุดแบบสอบถามส่งกลับจากรอบนี้เพียง
36 ชุด จึงมีการดาเนินการส่งชุดแบบสอบถามรอบที่ 2 จานวน 400 ชุด ในเดือนธันวาคม 2560 มีแบบสอบถามได้รับการตอบรับ
ทั้งสิ้นทางไปรษณีย์ 76 ชุด ซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาจึงได้ขยายช่องทางการกระจายแบบสอบถามอีก
2 ช่องทางเพื่อเข้าถึงผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในตลาดทุนไทย ดังนี้ ช่องทางที่ 1 เป็นกระจายแบบสอบถามออนไลน์ ในกลุ่ม
สั งคมออนไลน์ ข องผู้ ต รวจสอบภายใน ได้ แ ก่ กลุ่ ม Facebook ของ CIA Coach Consulting Co., Ltd. by Coach Meng
ที่มีสมาชิกผู้ติดตามจานวน 1,764 คนและ เพจเฟ๊สบุ๊กของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Institute of Internal
Auditors Thailand) การส่ งข้ อ ความบนกลุ่ ม Line Chat ของ CIA coaching consulting ที่ ส มาชิ ก คงอยู่ จ านวน 301 ราย
และการส่ง E-mail ขอความอนุเคราะห์ไปยังบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ให้บริการตรวจสอบภายใน โดยท้ายที่สุดมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ทั้งสิ้น 174 participants จากช่องทางดังกล่าว ช่องทางที่ 2 คือการกระจายแบบสอบถามในงานสัมมนาหัวข้อเกี่ยวกั บ
การตรวจสอบภายในที่จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 3 ครั้ง จากการทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการกระจายแบบสอบถามในงาน
สัมมนา มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 30 ชุดจากช่องทางนี้ โดยแบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามที่ใช้ในช่องทางที่ 2
ได้มีการเพิ่มเติมคาถามคัดกรองเบื้องต้นกับผู้ ตอบแบบสอบถามว่าเคยตอบกลับแบบสอบถามชุดนี้ทางไปรษณีย์มาก่อนหรือไม่
โดยมีจานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 280 ชุด ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการเขียนบทความนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากแบบสอบถามจะถู ก น ามาประมวลผลทางด้ ว ยสถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การแจกแจงแบบตารางไขว้ (Cross Tab) เพื่อรายงานสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลการวิจัย
1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและบริษัทจดทะเบียนที่ทาการตรวจสอบภายใน
เพศ(N = 280)
ร้อยละ
เพศชาย
30.4
เพศหญิง
69.6
ช่วงอายุ (N = 280)
ร้อยละ
อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
23.2
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี
35.4
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี
21.4
อายุระหว่าง 51 - 60 ปี
20.0
ระดับการศึกษา (N = 280)
ร้อยละ
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เพศ(N = 280)
Bachelor or below
Master
Above Master
ปีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน (N = 280)
น้อยกว่า 5 ปี
ระหว่าง 5 - 10 ปี
ระหว่าง 11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
กลุ่มอุตสาหกรรมของกิจการที่ทาการตรวจสอบ (N = 280)
การค้าขายสินค้า Retail and Wholesales
การผลิต (Manufacturing)
การบริการ (Service)

ร้อยละ
40
49.3
10.7
ร้อยละ
35.7
22.1
14.3
27.9
ร้อยละ
22.9
36.8
40.4

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่ากว่าร้อยละ 70ของผู้ตรวจสอบภายในส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในระยะเวลาน้อย
กว่า 5 ปี และตรวจสอบภายในให้กับธุรกิจบริการ
ตารางที่ 2 รูปแบบของข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการตรวจสอบภายใน
รูปแบบของข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
สมุดบัญชี หรือสมุดทะเบียนต่างๆ
ไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรม Spreadsheet
ไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรมสาเร็จรูป
ฐานข้อมูลจากโปรแกรมสาเร็จรูป
ฐานข้อมูลจากระบบ ERP เช่น SAP
ข้อมูลขนาดใหญ่หลากหลายรูปแบบ (Big Data)
ตารางที่ 3 ปริมาณข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายไทยต้องทาการตรวจสอบ
จานวนชุดข้อมูล
น้อยกว่า 1,000 ชุดข้อมูล
ระหว่าง 1001-5,000 ชุดข้อมูล
ระหว่าง 5,001 – 10,000 ชุดข้อมูล
ระหว่าง 10,001 – 50,000 ชุดข้อมูล
มากกว่า 50,001 ชุดข้อมูล
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนไทยส่วนใหญ่ต้องทาการตรวจสอบพบว่าส่วน
ใหญ่ จะเป็นข้อมูลในรูปแบบไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรม Spreadsheet ร้อยละ 73.9 รูปแบบไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรมสาเร็จรูป
ร้อยละ 58.6 รูปแบบฐานข้อมูลจากโปรแกรมสาเร็จรูป ร้อยละ 46.8 รูปแบบฐานข้อมูลจากระบบ ERP ร้อยละ 38.9 และอีกกว่า
ร้อยละ 30 ของการตรวจสอบทาการตรวจสอบกับข้อมูลในรูปแบบสมุดบัญชี สมุดทะเบียน และข้อมูลขนาดใหญ่ โดยปริมาณของ
ข้ อ มู ล น้ อ ยกว่ า 1,000 ชุ ด ข้ อ มู ล ร้ อ ยละ 27.9 และปริ ม าณข้ อ มู ล ระหว่ า ง 10,001 ถึ ง 50,000 ชุ ด ข้ อ มู ล ร้ อ ยละ 27.1
ดังแสดงในตารางที่ 3
2. การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic software)
ตารางที่ 4 ประเภทซอฟแวร์ที่มีใช้ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประเภทซอฟแวร์ที่มีใช้ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน (มากกว่า 1 คาตอบ)

ร้อยละ

Spreadsheet Software เช่น MS Excel

100.0

General Audit Software เช่น ACL, IDEA

47.1

Big Data Analytic software เช่น ERP audit module, SPSS, R
27.9
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ประเภทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลที่มีในหน่วยงานตรวจสอบภายใน พบว่า ซอฟต์แวร์
Spreadsheet มีพร้อมใช้งานในหน่วยงานตรวจสอบภายในร้อยละ 100.0 นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ช่วยในการตรวจสอบทั่วไป
(General Audit Software) ร้อยละ 47.1 โดยมี ซฮฟต์แวร์ในกลุ่มBig Data Analytics software เพียงร้อยละ 27.9
ตารางที่ 5 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในเลือกใช้ในงานตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในเลือกใช้ในงาน

ร้อยละ

Spreadsheet Software เช่น MS Excel

53.2

General Audit Software เช่น ACL, IDEA

35.0

Big Data analytic software เช่น ERP audit module, SPSS, R

11.8

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของการเลือกใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนไทยพบว่า
มากกว่าร้ อยละ 50 เลือ กที่ จ ะใช้ ซอฟต์ แ วร์ในกลุ่ ม Spreadsheet เป็ น ซอฟต์ แ วร์ห ลัก ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ร้อ ยละ 35.0
ใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ ช่ ว ยในการตรวจสอบทั่ ว ไป (General Audit Software) เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ห ลั ก มี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย ที่ ใ ช้
Data Analytics software เช่น ERP audit module, SPSS และ R ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. สถานะการการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนไทย
ตารางที่ 6 ร้อยละปริมาณงานตรวจสอบภายด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล
อัตราร้อยละของปริมาณการตรวจสอบ
ร้อยละ
น้อยกว่าร้อยละ 25
7.1
ระหว่าง ร้อยละ 26 ถึง 50
45.0
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ระหว่าง ร้อยละ51 ถึง 75
มากกว่าร้อยละ 76

25.0
22.9

ตารางที่ 6 แสดงร้อยละของปริมาณงานตรวจสอบภายในที่ถูกตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 45 ใช้ซอฟต์แวร์ฯในการตรวจสอบระหว่าง 26-50 ของปริมาณงานตรวจสอบ และมีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่ระบุว่าใช้
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบน้อยกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณงานตรวจสอบ
ตารางที่ 7 ปรเภทของงานที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ
ประเภทของงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย
ร้อยละ
การตรวจสอบข้อมูลบัญชีการเงิน (Financial Audit)
80.7
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit)
68.2
การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)
39.3
การตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับ (Compliance Audit)
35.7
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)
38.2
การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
29.3
ตารางที่ 7 แสดงสัดส่วนของการตรวจสอบภายในแยกตามประเภทงานตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนไทยพบว่า ร้อย
ละ 80.7 เป็นการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีการเงิน (Financial Audit) รองลงมาคือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(Operation Audit) ร้อยละ 68.2 โดยมีการตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit) การตรวจสอบตามระเบี ยบ
ข้อบังคับ (Compliance Audit) และ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และมีสัดส่วนของการ
ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) น้อยที่สุดร้อยละ 29.3
ตารางที่ 8 เหตุผลที่ทาให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบภายใน
เหตุผลที่ใช้ DA ในการตรวจสอบภายใน
ร้อยละ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน
70.0
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
55.4
เพื่อทาการตรวจสอบแบบแบบต่อเนื่อง (Continuous Auditing)
38.9
เพือ่ ค้นหาจุดบ่งชี้ความเสี่ยงในการตรวจสอบภายใน
36.8
เพื่อมีหลักฐานเชิงปริมาณจากการตรวจสอบในการอ้างอิงกับฝ่ายบริหาร
35.4
เพื่อขยายหรือเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบภายใน
35.0
เพื่อเพิ่มรายละเอียดในการตรวจสอบภายใน
30.7
เพื่อตอบสนองความคาดหวังที่สูงขึ้นของคุณภาพการตรวจสอบภายในของบุคคลที่
21.4
เกี่ยวข้อง
จากตารางที่ 8 แสดงเหตุผลที่ทาให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบภายใน โดยกว่าร้อย
ละ 70 ของผู้ต รวจสอบภายในใช้ ซอฟต์แ วร์วิเคราะห์ ข้อ มูล เพราะต้อ งการเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพในงานตรวจสอบมากที่ สุด เพื่ อ
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ประสิทธิผลในการตรวจสอบภายใน ร้อยละ 55.4 โดยมีเพียงร้อยละ 21.4 ที่ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบสนองความ
คาดหวังที่สูงขึ้นของคุณภาพการตรวจสอบภายในจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 9 งานตรวจสอบภายในหลักที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในการปฏิบัติงาน
ลักษณะการตรวจสอบภายใน
ร้อยละ
การตรวจสอบข้อมูลบัญชีการเงิน (Financial Audit)

34.6

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit)

23.9

การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)

21.4

การตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับ (Compliance Audit)

9.3

การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)

7.1

การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
3.6
ตารางที่ 9 แสดงรัอยละของลักษณะการตรวจสอบภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติในงานตรวจสอบ ดังนี้ ร้อยละ 34.6
เป็นงานตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) เป็นงานการตรวจสอบการปฏิ บัติงาน ร้อยละ 23.9 การตรวจสอบการบริหาร
จัดการ ร้อยละ 21.4 และการตรวจสอบพิเศษมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10
ตารางที่ 10 พัฒนาการของการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบภายใน
ระดับของพัฒนาการ

ร้อยละ

ขั้นเริ่มต้น (Initial state)

43.9

ขั้นพัฒนา (Developing state)

20.7

ขั้นการกาหนดรูปแบบ (Defined State)

11.8

ขั้นก้าวหน้า (Advance State)

13.9

ขั้นผู้นา (Leading State)

9.6

ตารางที่ 10 แสดงระดับพัฒนาการของการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบภายในไทย พบกว่า ร้อยละ
43.9 ของการตรวจสอบภายใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นเริ่มต้น (Initial state) คือเป็นการใช้งานซอฟต์แวร์การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่องานเฉพาะอย่าง ร้อยละ 20.7 อยู่ในระดับที่ 2 ขั้นพัฒนา (Developing state) คือเริ่มมีการพัฒนารูปแบบการใช้งาน
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 11.8 อยู่ในระดับที่ 3 ขั้นการกาหนดรูปแบบการใช้งาน (Defined State) คือมีการใช้
งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และมีการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการใช้งานซอฟต์แวร์
อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 13.9 อยู่ในระดับการพัฒนาใช้งานในระดับที่ 4 ขั้นก้าวหน้า (Advanced State) หรือการใช้ซอฟต์แวร์
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น ระบบและมี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งเป็ น ระบบ มี เพี ย งร้ อ ยละ 9.6
มีการพัฒนาการระดับที่ 5 ขั้นผู้นา (Leading State) มีการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงการใช้งานอย่างต่อเนื่องและ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมการใช้งานในอนาคต (Lloyd and Singh, 2016)
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ตารางที่ 11 ลักษณะงานตรวจสอบภายในที่ใช้ซฮฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบ
ลักษณะงานตรวจสอบภายในที่ใช้ซฮฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ม
เพื่อทดสอบกิจกรรมการควบคุม
การหาหลักฐานในการตรวจสอบ
คานวณซ้า
วิเคราะห์แนวโน้มและประเด็นการตรวจสอบ
การประเมินความเสี่ยง
เพื่อพัฒนาหรือใช้งานเครื่องมือการตรวจสอบแบบต่อเนื่อง (Continuous Audit)
การแยกข้อมูล (Extract data)
เพื่อตรวจจับการทางานที่การละเมิดนโยบายการปฏิบัติงาน
กาหนดขอบเขตของการตรวจสอบ
การคาดการณ์การทุจริต(Fraud Detection/Prevention)
คาดการณ์จากข้อมูลเชิงลึก(Information Insights)
ค้นหารูปแบบ (Pattern)
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Verify data integrity)
การตรวจสอบแบบต่อเนื่อง (Continuous Audit)
การคาดการณ์จากข้อมูลปัจจุบัน (Nowcasting)
ตรวจสอบความซ้าซ้อน (Duplicate check)
การทดสอบชุดคาสั่งงาน (Code Review)
การค้นหาพฤติกรรม (Search Behavior)
การทาโปรไฟล์ข้อมูล (Data Profile)

BMRC
ร้อยละ
65.4
42.5
41.4
41.4
37.1
34.6
31.8
31.4
28.9
27.9
27.1
27.1
26.4
24.6
22.9
22.9
22.9
17.9
16.8
15.0
13.9

ตารางที่ 11 แสดงลักษณะของการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า 5 ลาดับแรกของ
ลักษณะงานตรวจสอบภายในที่ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะการใช้งานเพื่อจัดการข้อมูล โดยร้อยละ 65.4ใช้เพื่อเลือกลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 42.5 ใช้เพื่อทดสอบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ม ร้อยละ 41.4 ใช้งานในการทดสอบกิจกรรมควบคุมและ
การหาหลักฐานในการตรวจสอบ จากข้อมูลพบว่ามีการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในระดับ Data Analytic/Data Science หรือ
การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อ คาดการณ์การทุจริต(Fraud Detection/Prevention) คาดการณ์จากข้อมูลเชิงลึก(Information Insights)
การคาดการณ์จากข้อมูลปัจจุบัน (Nowcasting) ค้นหารูปแบบ (Pattern) และ การค้นหาพฤติกรรม (Search Behavior) น้อย
กว่าร้อยละ 30
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ตารางที่ 12 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบตารางไขว้ระหว่างเพศของผู้ตรวจสอบภายในกับประเภทซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้
ประเภทของซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล
เพศ
ชาย

หญิง

รวม

Spreadsheet

42(49.4%) 107(54.9%) 149(53.2%)

General Audit software

27(31.8%)

71(36.4%) 98(35.0%)

Data Analytics software

16(18.8%)

17(8.7%)

รวม

85(100%)

195(100%) 280(100%)

33(11.8%)

ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์การแจกแจงแบบตารางไขว้ปัจจัยระหว่างด้านเพศของผู้ตรวจสอบภายในกับการเลือก
ประเภทซอฟต์แ วร์ วิเคราะห์ ข้ อ มูล ในงานตรวจสอบ พบว่าผู้ ตรวจสอบภายในเพศชายมี สั ดส่ วนการเลือ กใช้ Data Analytic
Software สูงกว่าผู้ตรวจสอบภายในเพศหญิง ร้อยละ 18.8 และ 8.7 ตามลาดับในขณะที่ผู้ตรวจสอบภายในเพศหญิง
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบตารางไขว้ระหว่างเพศกับงานตรวจสอบภายในที่รับมอบหมายหลัก
ลักษะงานตรวจสอบ
เพศ
ชาย

หญิง

รวม

การตรวจสอบข้อมูลบัญชีการเงิน (Financial Audit)

26(30.6%)

71(36.4%) 97(34.6%)

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit)

22(25.9%)

45(23.1%) 67(23.9%)

การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)

16(18.8%)

44(22.6%) 60(21.4%)

การตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับ (Compliance Audit) 13(15.3%)

13(6.7%)

26(9.3%)

การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)

6(7.1%)

14(7.2%)

20(7.1%)

การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

2(2.4%)

8(4.1%)

10(3.6%)

รวม

85(100%)

195(100%) 280(100%)

ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์การแจกแจงแบบตารางไขว้ระหว่างปัจจัยด้านเพศของผู้ตรวจสอบภายในกับการใช้
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายหลักพบว่าผู้ตรวจสอบเพศชายและเพศหญิงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันใน
การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลบัญ ชีการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจสอบระบบสารสนเทศ
แต่มีความแตกต่างในงานตรวจสอบตามระเบี ยบข้อบังคับ ที่เป็นการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในเพศชาย ร้อยละ 15.3
และผู้ตรวจสอบภายในเพศหญิงเพียงร้อยละ 6.7 ในขณะที่การตรวจสอบพิเศษ พบในผู้ตรวจสอบภายในเพศชายร้อยละ 2.4
ผู้ตรวจสอบภายในเพศหญิง ร้อยละ 4.1
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อภิปรายผลการวิจัย
ผู้ต รวจสอบภายในมี ป ระเภทของการตรวจสอบภายในหลายด้ านแบ่ งเป็ น การตรวจสอบด้าน (Operating Audit)
การตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ งาน (Performance Audit) การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ (Compliance Audit)
การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) และการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) โดยการงานตรวจสอบประเภทของการ
ตรวจสอบทางการเงิน มี ป ริม าณการตรวจสอบมากที่ สุ ด โดยผู้ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
มีการให้บริการด้านการตรวจสอบทางการเงินมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์ (2014) ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดประเภทของการตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในทั่วไปและการตรวจสอบทางการเงินเป็นเป้าหมายหลัก
ในการตรวจสอบภายในเพื่อทาให้เกิดการบริการอย่างมีธรรมาภิบาลของผู้กากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาด
ประเภทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในไทยมีความหลากหลายตั้งแต่ระดับ
ซอฟต์แวร์ทั่วไป ในกลุ่ม spreadsheet software ที่มีพร้อมใช้ในธุรกิจทุกประเภท ไปถึงซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง ที่ถูกใช้
งานแพร่หลายในกลุ่มผู้ตรวจสอบภายในคือ ซอฟต์แวร์กลุ่ม spreadsheet ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Glen Gray (2006)
ที่ทาการสารวจการใช้งานเทคโนโลยีในงานตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
นานาชาติ อาจะเป็ น เพราะซอฟต์ แ วร์ ก ลุ่ ม spreadsheet เป็ น ซอฟต์ แ วร์ พื้ น ฐานในการจั ด การธุ ร กิ จ และมี ร าคาไม่ สู งมาก
แต่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วนในการจัดการข้อมูลและการช่วยในการคานวณ อีกทั้งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและใช้งานทั่วไป
ในสายบริหารธุรกิจและงานบัญชี
ระดับพัฒนาการในการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบของไทยที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ ในขั้นเริ่มต้น
(Initial state) ร้อยละ 43.9 และสัด ส่ วนของการพั ฒ นาการใช้งานที่ มี ความใกล้เคี ยงกับ ผลการรายงานส ารวจของ Protiviti
ที่ทาการสารวจพัฒนาการการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบภายในของบริษัทชั้นนาจาก 20 ประเทศทั่วโลก
ซึ่ งอาจจะเป็ น ผลมาจากการที่ ร ะบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ ยั งเป็ น แบบดั งเดิ ม และลั ก ษณะงานตรวจสอบภายในยั งไม่ ต้ อ ง
พึ่งพาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเต็มที่ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ D.P. van der Nest et al. (2017) ที่ทารายงาน
ระดับพัฒนาการการใช้งานซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประเทศแอฟริกาใต้ในงานตรวจสอบเฉพาะ
ด้านและยังไม่การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของระบบสารสนเทศของธุรกิจในปัจจุบันยังเป็นระบบการ
จัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศแบบดังเดิมที่ไม่รูปแบบข้อมูลที่ซับซ้อนและประเด็นในการตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ยังเป็นการ
ตรวจสอบเฉพางาน อีกทั้งผู้ตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ยังมีทักษะและความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในขั้น
พื้นฐานเท่านั้น
สัดส่วนของงานตรวจสอบภายในที่ทาการตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้ อมูลของผู้ตรวจสอบภายในของไทยมี
สัดส่วนงานที่ตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลมากที่สุดร้อยละ 26 -50 ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนงานที่ตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์
วิเคราะห์จากการวิจัยของ Protiviti ที่มีสัดส่วนงานที่ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบเพียง ร้อยละ 1-25 ร้อยละ 42 ในขณะที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของไทยเพียงร้อยละ 7.1 ที่ใช้ซอฟต์แวร์ฯในการตรวจสอบในสัดส่วนน้อยกว่า ร้อยละ 25 ของงานตรวจสอบภายใน
ผลการสารวจจากการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับผลการสารวจของ Protiviti ในประเด็นเหตุผลที่ทาให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในงานตรวจสอบเพราะต้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบภายใน เช่นเดียวกับเหตุผลเพื่อตอบสนองความคาดหวังที่สูงขึ้นของคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในจากบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุผลที่ผู้ตรวจสอบภายในให้ความ สาคัญต่าที่สุด ยกเว้นสาเหตุการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อ
ขยายหรือเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในไทยให้ความ สาคัญในระดับน้อย แต่กลับเป็นเหตุผลหลักในการใช้
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ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นเพราะขนาดของการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสูง
กว่าที่รายงานในการศึกษาของ Protiviti ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น

ข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในการใช้ Data Analytic Software ท าให้ ง านตรวจสอบภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น
จึงควรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน เนื่องจาก
สายงานการตรวจสอบเป็นสายงานหนึ่งในวิชาชีพบัญชีที่ถูกคุกคามจาก Disruptive technology ที่เป็นทั้งตัวผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาของธุรกิจและระบบของข้อมูลและสารสนเทศของธุรกิจที่ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เรียนรู้ถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีทั้ง Big data และ Data analytic technology เพื่อการปรับตัวและตั้ง
รับกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของ Disruptive technology ในวิชาชีพของตนเอง แม้ว่าในสภาวะปัจจุบันบริษัท
จดทะเบียนไทยยังมีโครงสร้างของระบบข้อมูลแบบดังเดิม แต่ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งด้านบัญชีการเงิน และการดาเนินงานของธุรกิจที่
ได้รับจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ผู้ตรวจสอบทั้งสองกลุ่มควรมีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์
วิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูงจะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับบริษัทจดทะเบียนไทย นาไปใช้ในการจัดสรรเงินลงทุนและพัฒ นาบุคคลากรให้มีทักษะและ
ความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สาคัญยิ่งต่อการประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของธุรกิจ และการจัดการธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นควรให้ความสาคัญกับการทางานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในร่ ว มถึ ง ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก่ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในเพื่ อ จั ด ซื้ อ และฝึ ก อบรมความรู้
กับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาการใช้งานให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน
3. สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพบัญชี ควรเพิ่มเติมวิชาหรือบรรจุการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์
ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบัญชีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีทักษะและความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์
วิเคราะห์ข้อมูลเมื่อไปทางานในภาคธุรกิจ

บรรณานุกรม
จันทนา สาขากร, นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2553). การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน.
กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
จิตรภา รุ่นประพันธ์. (2013). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน บริษัท การบินไทย (จากัด) มหาชน ใน
มุมมองของผู้รับตรวจ. (วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2018). กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ. สืบค้นจาก
https://www.set.or.th/th/regulations/simplified_regulations/AC_ID_p1.html
รัชพร วงศาโรจน์. (2015). Big Data ในยุคเศรษฐกิจดิจติ อลกับความท้าทายที่ต้องเผชิญ. ม.ป.ท.
สภาวิชาชีพบัญชี. (2547). พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ: สภาวิชาชีพการบัญชี.
สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์. (2014). ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อต้นทุนของการตรวจสอบภายใน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา,
6(11).

Page 70

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

อัจฉรารัตน์ สิทธิ. (2010). ทัศนคติของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้รับ
ตรวจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
AACSB. (2016). Eligibility Procedures and Accreditation Standards for Accounting Accreditation. Retrieved from
http://www.aacsb.edu/-/media/aacsb/docs/accreditation/standards/accountingstds_2013 _update03oct_final_tracked_changes.ashx?la=en
The Chartered Institute of Internal Auditors. (2017). DATA ANALYTICS- Is it time to take the first step?. n.p.
D. P. van der Nest., Louis Smidt. & Lubbe, D. (2017). The Use of Generalised Audit Software by Internal Audit
Functions In A Developing Country: The Purpose Of The Use Of Generalised Audit Software As A
Data Analytics Tool. Risk Governance and Control. Financial Markets & Institutions, 7(4).
Deloitte. (2016). Internal audit analytics: The journey to 2020 Insight-driven auditing. n.p.
Financial Reporting Council. (2017). The Use of Data Analytics in the Audit of Financial Statements. n.p.
The Institute of Internal Auditors. (2018). Mission of Internal Audit. Retrieved from
https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Mission-of-Internal-Audit.aspx.
Gray, G. L. (2006). An array of technology tools: a broad mix of spreadsheet and audit-specific products

enables auditors to take on many different tasks, according to the 2006 Internal Auditor Software
Survey. n.p.
Lloyd, J. & Singh, R. (2016). Implementing Analytics in Internal Audit.
Mortell, C. & et al. (2016). The power of data and analytics in Internal Audit. Retrieved from
https://home.kpmg.com/au/en/home/insights/2016/09/internal-audit-data-analytics.html.
Protiviti. (2017). Embracing Analytics in Auditing. Retrieved from www.Protiviti.com.
Vasarhelyi, M. A. (2016). Audit 4.0. JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING.
Verver, J. (2016). Why is internal audit not addressing the data analytics capability gap?. Retrieved from
https://www.acl.com/2016/08/why-is-internal-audit-not-addressing-the-data-analytics-capability-gap/.
Vollmer, B. S. (2017). Data analytics: New ways for internal auditors to apply their skills. Retrieved from
http://www.cgma.org/magazine/2017/feb/data-analytics-for-internal-auditors-201716077.html
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper & Row.

Page 71

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

อุปสรรคในการจัดทางบประมาณลงทุนของบริษัทผลิตเครื่องดื่มในประเทศไทย
A study of the obstacles of capital budgeting in a Thai beverage company

พรทิพย์ คำเสียง และปวีนำ กองจันทร์
บทคัดย่อ
กำรศึกษำนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและวิเครำะห์อุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนที่เกิดจำก 3 ปัจจัยหลัก คือ คน
เครื่องมือ และกระบวนกำร ตำมแนวคิดเรื่องอุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณของ Orlando (2009) ที่ส่งผลต่อขั้นตอนกำรจัดทำ
งบประมำณลงทุนของบริษัทผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนกำรกำหนดแผน 2) ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำม
แผน 3) ขั้นตอนกำรติดตำมแผน 4) ขั้นตอนกำรปรับปรุงแผน โดยศึกษำจำกบุคลำกรที่มีหน้ำที่ในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนของ
บริษัทกรณีศึกษำ จำนวน 52 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale) ใช้สถิติค่ำเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรศึกษำพบว่ำ บริษัทกรณีศึกษำมีอุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนแยกตำมปัจจัยและขั้ นตอนอยู่ในระดับ
ปำนกลำงทุกปัจจัยและทุกขั้นตอน แต่เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำปัจจัยด้ำนเครื่องมือเป็นอุปสรรคมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยรวม
เท่ำกับ 3.32 (S.D. = 0.787) เนื่องจำกบริษัทขำดกำรติดตำมควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของ
งบประมำณแบบ Real Time มีคู่มืองบประมำณที่ไม่พร้อมใช้งำน และมีฐำนข้อมูลที่ไม่เพียงพอ อุปสรรครองลงมำคือ ปัจจัยด้ำน
กระบวนกำร มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 3.38 (S.D. = 0.849) เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมล่ำช้ำและขำดกำรมีส่วนร่วมของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยด้ำนคน มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 3.53 (S.D. = 0.828) บริษัทไม่ได้จัดอบรมกำรจัดทำงบประมำณ
ลงทุนเป็นประจำทุกปี รวมไปถึงกำรมีจำนวนบุคลำกรที่ไม่เพียงพอ
คาสาคัญ: อุปสรรคกำรจัดทำงบประมำณลงทุน งบประมำณลงทุน ผลิตเครื่องดื่ม

ABSTRACT
The aim of this study is to identify and analyze the obstacles in the capital budgeting from 3 factors
is people, tools and process by the concept of the ‘Obstacles in the budgeting of Orlando’ (2009). Affecting
process of a beverage company with four steps including 1) Planning 2) Plan Implementation 3) Plan followup 4) Plan improvement. The populations participated in this study are 52 respondents concerning the
company capital budgeting. The research data is collected using rating scale questionnaires and the statistical
mean and standard deviation for data analysis.
The study results revealed that all factors and process are in the medium level, considering the
obstacle tools factor is the most affected with the mean of 3.32 (S.D. = 0.787) because the company lack of


นักศึกษำหลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี มหำวิทยำลัยขอนแก่น
 ดร. อำจำรย์ประจำคณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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follow-up satisfaction regarding procurement, to track the progress of the budget real time, budgeting manual
not available and the database is not enough. The second obstacle factor is the process with the mean of
3.38 (S.D. = 0.849) because the procurement delays and the lack of participation of the relevant department .
The last obstacle factor is people with the mean of 3. 53 ( S. D. = 0. 828) because the company does not
training capital budgeting course every year and limited number of manpower.
Keywords: Obstacles of capital budgeting, Capital budgeting, Manufacturing beverages

บทนา
บริษัทกรณีศึกษำ เป็นโรงงำนผลิตเครื่องดื่มภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำชนิดหนึ่ง ได้นำงบประมำณมำใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำร แต่ในกำรจัดทำงบประมำณของบริษัทที่ผ่ำนมำ 5 ปี มีผลต่ำงของงบประมำณลงทุนกับผลกำรดำเนินงำนจริงในอัตรำที่
สูงถึงร้อยละ 58.01 จำกผลต่ำงดังกล่ำวส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทมีควำมคลำดเคลื่อนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ทำให้
เกิดกำรบริหำรจัดกำรเงินสดที่ไม่มีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี้งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องพบอุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณที่เกิดจำก 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ คน เครื่องมือ
และกระบวนกำร (Orlando, 2009) และงำนวิจัยโดยส่วนใหญ่เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณหลัก เมื่อศึกษำ
เฉพำะเจำะจงเกี่ยวกับงำนวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับงบประมำณลงทุนก็เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับเทคนิคในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนเพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุน ไม่ได้มีกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรจัดทำงบประมำณลงทุนแต่อย่ำงใด อีกทั้งงำนวิจัยน
ประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณของหน่วยงำนรำชกำร กำรศึกษำกำรจัดทำงบประมำณใน
รูปแบบของบริษัทยังมีน้อย
ดังนั้นผู้ศึกษำอยำกจะศึกษำหำอุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนของบริ ษัทกรณีศึกษำ ตำมแนวคิดของ Orlando
(2009) ซึ่งมี 3 ปัจจัยหลัก คือ คน เครื่องมือ และกระบวนกำร เพื่อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขกำรจัดทำงบประมำณลงทุนของ
บริษัท อีกทั้งยังเป็นกำรลดข้อจำกัดของงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อระบุและวิเครำะห์อุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนของบริษัทกรณีศึกษำ ตำมแนวคิดอุปสรรคในกำรจัดทำ
งบประมำณของ Orlando (2009) ซึ่งมี 3 ปัจจัยหลัก คือ คน เครื่องมือ และกระบวนกำร

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กำรศึ กษำครั้งนี้ ได้รวบรวม และประมวลเอกสำรที่ เกี่ ยวข้ องกั บขั้ น ตอนกำรจั ดท ำงบประมำณที่ ดี และอุป สรรคใน
กำรจัดทำงบประมำณ แสดงรำยละเอียดดังต่อไปนี้
กำรจัดทำงบประมำณลงทุน หมำยถึง แผนงำนเกี่ยวกับกำรตัดสินใจลงทุนในระยะยำว เป็นกำรลงทุ นในสินทรัพย์ถำวร
ต่ำงๆ ที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมำก และให้ผลตอบแทนในอนำคตระยะยำว ซึ่งเป็นสิ่งที่คำดคะเนได้ยำกและมักมีควำมเสี่ยงรวมอยู่
ด้วย (เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, 2554)
1. ขั้นตอนการจัดทางบประมาณที่ดี

Page 73

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนของกิจกำรให้เป็นไปโดยรำบรื่นจะต้องมีกำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำร
ดำเนินงำนว่ำกิจกำรจะมุ่งไปในทิศทำงใด รวมทั้งมีกำรวำงแผนเกี่ยวกับกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรในระยะยำว เพื่อกำรขยำยงำน
ของกิจกำรสำเร็จตำมวัตถุประสงค์โดยรำบรื่น แผนเหล่ำ นี้ประกอบกันเป็นแผนกำรจ่ำยลงทุ น ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักๆ
(ธนำกร เอกเผ่ำพันธุ,์ 2548) ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการเตรียมการ
งบประมำณที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหำรขององค์กรมีเครื่องมือในกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่ม
ดำเนินกำรวำงแผนงบประมำณควรมีกำรดำเนินกำร ดังนี้ 1) จัดตั้งคณะทำงำนที่ประกอบด้วยหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 2)
กำหนดระยะเวลำในกำรจัดทำงบประมำณ 3) จัดทำคู่มืองบประมำณเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดทำงบประมำณให้แต่ละหน่วยงำน
กำหนดแผนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
1.2 ขั้นตอนในการจัดทางบประมาณลงทุน
1.2.1 รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการ เช่ น แต่ ล ะโครงกำรต้ อ งกำรเงิน ลงทุ น จ ำนวนมำกน้ อ ยเท่ ำไหร่
ผลตอบแทนจะได้รับปีละเท่ำไหร่ เป็นเวลำกี่ปี รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษต่ำงๆ ของแต่ละโครงกำร เพื่อประกอบกำรประเมินผลโครงกำร
ในขั้นตอนต่อไป
1.2.2 การประเมินผลโครงการ โดยพิจำรณำถึงกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับ และจัดกลุ่มข้อเสนอต่ำงๆ แต่
ละโครงกำรเปรียบเทียบกับเงินสดที่ต้องจ่ำยลงทุนและผลตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับกลับคืนมำ เพื่อเตรียมกำรเลือกโครงกำรที่ให้
ผลตอบแทนแก่กิจกำรมำกที่สุด
1.2.3 ประเมินอายุโครงการ โครงกำรหรือข้อเสนอต่ำงๆ ที่มีอยู่ นำมำประเมินอำยุโครงกำรว่ำแต่ละโครงกำร
มีอำยุสั้นยำวเท่ำไหร่ โอกำสที่จะได้รับผลตอบแทนมีกี่ปีในแต่ละโครงกำร
1.2.4 การเลือกโครงการ พิจำรณำเลือกโครงกำรที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด และจัดเรียงตำมลำดับโครงกำรที่
สมควรได้รับเลือกลงทุนหลังจำกนั้นนำโครงกำรที่ได้รับคัดเลือกไปจัดทำงบประมำณลงทุน
1.3 ขั้นตอนการบริหารงบประมาณลงทุน
1.3.1 การด าเนิ น การ หลั งจำกได้ รั บ อนุ มั ติ งบประมำณให้ เริ่ม ด ำเนิ น กำรตำมโครงกำรได้ กิ จ กำรจะเริ่ ม
ดำเนินกำรโครงกำรตำมกำหนดวันเวลำที่ระบุไว้ในงบประมำณทันที
1.3.2 การควบคุมการจ่ายลงทุน หลังจำกเริ่มดำเนินกำรโครงกำรแล้วจะต้องมีกำรควบคุมกำรลงทุนให้เป็นไป
ตำมงบประมำณ และพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ต่ำงๆ ที่ใช้ไปนั้นได้ใช้ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงไร และจะต้องควบคุมผลว่ำ
ตรงกับที่คำดหมำยไว้หรือไม่ ถ้ำไม่เป็นไปตำมที่คำดไว้ต้องหำสำเหตุและรีบแก้ไขทันที
1.3.3 ตรวจสอบและติดตามผลการจ่ายลงทุน เมื่อโครงกำรได้เสร็จสิน้ ลงแล้ว ผู้บริหำรจะต้องประเมินผลของ
กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรนั้น ๆ ว่ำผลที่ได้รับเป็นอย่ำงไร มีข้อดีข้อบกพร่องอะไรบ้ำง เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทำงพื้นฐำนในกำร
วำงแผนและกำรจัดทำกระแสเงินสดสำหรับโครงกำรใหม่ๆ ในครั้งต่อไป
2. อุปสรรคในการจัดทางบประมาณ
ในกำรจัดทำงบประมำณลงทุน มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดทำงบประมำณ Orlando (2009) จำแนกอุปสรรคใน
กำรจัดทำงบประมำณออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย คน เครื่องมือ และกระบวนกำร (ดังภำพที่ 1)
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ภาพที่ 1 : ภำพแสดงควำมสัมพันธ์ของอุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณ
ที่มำ : John Orlando (2009 : P.48)

1. ปัจจัยด้านคน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำงบประมำณ เป็นปัจจัยที่ มีควำมสำคัญ และมีผลต่อควำมสำเร็จของงบประมำณเป็ น
อย่ำงมำก หำกผู้จัดทำงบประมำณไม่เข้ำใจในกระบวนกำรหรือสิ่งที่จำเป็น หรือให้ตัวเลขที่ไม่สมจริง ทำให้เกิดกำรวำงแผนที่ไม่มี
ประสิทธิภำพ (บุญถี สอนเจริญทรัพย์, 2553; วรรณำ หอมสุด, 2552; มำนพ ประวำลลัญฉกร, 2551)
กำรสนั บ สนุ น ของผู้ บ ริ ห ำร อุ ป สรรคในกำรจั ด ท ำงบประมำณอี ก ประกำรหนึ่ งคื อ ผู้ บ ริห ำรระดั บ สู งไม่ ได้ เข้ ำใจใน
ควำมสำคัญของงบประมำณ และไม่รู้ในขั้นตอนกำรจัดทำงบประมำณ (Bani-Ahmad, 2014; มำนพ ประวำลลัญฉกร, 2551)
รวมไปถึงกำรขำดทิศทำงที่แน่นอนทำให้กำรกำหนดเป้ำหมำยไม่ชัดเจน หน่วยงำนต่ำงๆ เกิดควำมสับสนเพรำะไม่รู้ว่ำองค์กรจะ
เดินไปในทิศทำงไหน (Little, 1999)
2. ปัจจัยด้านเครื่องมือ
ขำดเครื่องมือที่เหมำะสม อุปสรรคด้ำนเครื่องมือที่ยังพบอยู่เสมอคือองค์กรไม่ได้นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรจัดเตรียมงบประมำณส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำ และกำรนำเครื่องมือมำใช้ในกำรพยำกรณ์ที่ไม่เหมำะสมส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ไม่
สมจริง เนื่องจำกไม่ได้ใช้เทคนิคและวิธีกำรสมัยใหม่ (Bani-Ahmad, 2014)
ควำมเพียงพอของข้อมูล งบประมำณที่จัดทำขึ้นจะมีประสิทธิภำพหรือไม่นั้นต้องอำศัยข้อมูลเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
และกำรตัด สินใจ หำกมีข้ อมูล ที่ไม่ เพีย งพอในกำรจัดท ำงบประมำณจะส่งผลต่ อควำมแม่ นย ำและสมจริงของงบประมำณได้
(Bani-Ahmad, 2014)
3. ปัจจัยด้านกระบวนการ
กำรมีส่วนร่วม งบประมำณที่ดีจะต้องเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยเนื่องจำกจะทำให้ได้ตัวเลขที่สมจริงมำกที่สุด
(Little, 1999) ถึงแม้กำรมีส่วนร่วมจะส่งผลต่อประสิทธิภำพของงบประมำณ แต่ก็ยังพบบำงองค์กรยังขำดกำรมีส่วนร่วมในกำร
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จัดทำงบประมำณอยู่ ส่งผลให้งบประมำณไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Tanase, 2014; Bani-Ahmad, 2014;
บุญมี รำญมีชัย, 2553; ปภำดำ ช่ำงเพ็ชรผล, 2555)
ควำมยุ่งยำกของกระบวนกำร ขั้ นตอนกำรจัด ทำงบประมำณมีควำมยุ่ งยำกสลั บซั บซ้ อนยำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ
(ปภำดำ ช่ำงเพ็ชรผล, 2555; Tanase, 2014) อำจเป็นเพรำะบุคลำกรขององค์กรยังไม่เข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
จัดทำงบประมำณที่ดีพอจึงทำให้เกิดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดทำงบประมำณ งบประมำณที่ดีควรมีระยะเวลำในกำรจัดทำที่เหมำะสม กำรที่ใช้ระยะเวลำใน
กำรจัดทำงบประมำณที่นำนเกินไป (Tanase, 2014; Najafi, 2012) ส่งผลให้งบประมำณที่จัดทำขึ้นไม่สำมำรถเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรหรือปัจจัยแห่งควำมสำเร็จได้
กำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรและกำรประสำนงำน กำรขำดกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรหรื อ ขำดกำรประสำนงำนระหว่ ำ งหน่ ว ยงำน
(มำนพ ประวำลลัญฉกร, 2551; Tanase, 2014; Najafi, 2012; Bani-Ahmad, 2014) ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหำที่มีผลต่อกำรจัดทำ
งบประมำณด้ วยเช่ น กั น หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงเป้ ำ หมำยหรือ สมมติ ฐำนในกำรจั ด ท ำงบประมำณและข้ อ มู ล ไม่ ได้ ส่ งไปถึ ง
ผู้ปฏิบัติงำน
มำตรฐำนหรือแนวทำงในกำรจัดทำงบประมำณ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่แต่ละองค์ กรควรมีกำรกำหนดไว้เพื่อเป็น
แนวทำงให้ผู้ปฏิบัติงำนดำเนินงำนได้ถูกต้องตรงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องกำร กำรขำดมำตรฐำนหรือแนวทำงใน
กำรจัดทำงบประมำณ (Bani-Ahmad, 2014; บุญถี สอนเจริญทรัพย์, 2553) ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมสับสนเนื่องจำกไม่มีแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนทำงำนที่ชัดเจน

กรอบแนวคิดในการศึกษา
กำรศึ ก ษำนี้ เน้ น กำรศึ ก ษำอุ ป สรรคในกำรจั ด ท ำงบประมำณลงทุ น ที่ เ กิ ด จำก 3 ปั จ จั ย หลั ก คื อ คน เครื่ อ งมื อ
และกระบวนกำร ตำมแนวคิดอุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณของ Orlando (2009) ที่ส่งผลต่อกระบวนกำรจัดทำงบประมำณ
ลงทุนของบริษั ทกรณี ศึกษำ ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนกำรกำหนดแผน 2) ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมแผน
3) ขั้นตอนกำรติดตำมแผน 4) ขั้นตอนกำรปรับปรุงแผน เพื่ อหำอุปสรรคในกำรจัดท ำงบประมำณลงทุนและเสนอแนะแนว
ทำงแก้ไขกำรจัดทำงบประมำณลงทุนของบริษัทกรณีศึกษำ รำยละเอียดดังภำพแสดงด้ำนล่ำงนี้
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ภาพที่ 2 : สรุปกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ

วิธีการดาเนินงานวิจัย
กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเชิงสำรวจ (Survey research) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำ มีทั้งหมด 52 คน
ใช้วิธีกำรสุ่มโดยไม่ใช้ควำมน่ำจะเป็น (Non-Probability) โดยสุ่มแบบเจำะจงจำกบุคลำกรที่มีตำแหน่งในระดับหัวหน้ำหน่วยขึ้นไป
และเจ้ำหน้ำที่บำงตำแหน่งที่มีหน้ำที่ในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนของบริษัทกรณี ศึกษำซึ่งประกอบด้วยแผนกต่ำง ๆ ภำยใต้
โครงสร้ำงองค์ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถำมที่ผู้ศึกษำสร้ำงขึ้นเป็นแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ ประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำรจัดทำงบประมำณลงทุน แยกเป็น 3 ปั จจัย ตำมแนวคิดของ Orlando
(2009) ได้แก่ คน เครื่องมือ และกระบวนกำร และ 3) ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษา
ผลกำรศึ ก ษำจ ำแนกอุ ป สรรคในกำรจั ด ท ำงบประมำณลงทุ น ออกเป็ น 3 ปั จ จั ย หลั ก ประกอบด้ ว ย คน เครื่ อ งมื อ
และกระบวนกำร โดยแสดงผลดังตำรำงต่อไปนี้
จำกตำรำงที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมโดยส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นโดยภำพรวมทุกปัจจัยและทุกขั้นตอนเป็น
อุปสรรคอยู่ในระดับปำนกลำง โดยปัจจัยด้ำนคนมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 3.53 (S.D. = 0.828) ปัจจัยด้ำนเครื่องมือมีค่ำเฉลี่ยรวม
เท่ำกับ 3.32 (S.D. = 0.787) และปัจจัยด้ำนกระบวนกำรมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 3.38 (S.D. = 0.849)
ตารางที่ 1 : สรุปผลกำรศึกษำแยกตำมปัจจัยและกระบวนกำร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดทางบประมาณลงทุน
ปัจจัยด้านคน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดทางบประมาณลงทุน

S.D.

1) ขั้นตอนกำหนดแผน

3.55

0.853

2) ขั้นตอนดำเนินงำนตำมแผน

3.39

0.715

3) ขั้นตอนติดตำมแผน

3.65

0.712

4) ขั้นตอนปรับปรุงแผน

3.54

1.030

3.53

0.828

1) ขั้นตอนกำหนดแผน

3.32

0.790

2) ขั้นตอนดำเนินงำนตำมแผน

3.44

0.718

3) ขั้นตอนติดตำมแผน

3.06

0.838

4) ขั้นตอนปรับปรุงแผน

3.46

0.803

3.32

0.787

1) ขั้นตอนกำหนดแผน

3.54

0.852

2) ขั้นตอนดำเนินงำนตำมแผน

3.32

0.718

3) ขั้นตอนติดตำมแผน

3.21

0.958

4) ขั้นตอนปรับปรุงแผน

3.46

0.868

3.38

0.849

สรุปปัจจัยด้านคน
ปัจจัยด้านเครื่องมือ

สรุปปัจจัยด้านเครื่องมือ
ปัจจัยด้านกระบวนการ

สรุปปัจจัยด้านกระบวนการ

สรุปผลการศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถำม 52 คน โดยส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ระหว่ำง 41-50 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 51.92 มีอำยุงำน
มำกกว่ ำ 10 ปี จ ำนวน 38 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.08 มี ก ำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี จ ำนวน 34 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.38
อยู่ในตำแหน่งผู้จัดกำรแผนก จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38 และส่วนใหญ่ ไม่เคยได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรจัดทำ
งบประมำณลงทุน จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 55.77
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ บริษัทกรณีศึกษำมีอุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนอยู่ในระดับปำนกลำงทุกปัจจัยและทุก
ขัน้ ตอน ดังตำรำงที่ 1 แต่เมื่อพิจำรณำลงในรำยละเอียด พบปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนที่เป็นอุปสรรคอยู่
ในระดับมำกถึงมำกที่สุด แสดงรำยละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยด้านคน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.53 (S.D. = 0.828)
1.1 บริษัทมีกำรจัดอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนเป็นประจำทุกปีในระดับน้อย
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1.2 บริษัทมีจำนวนบุคลำกรที่ทำหน้ำที่ในกำรออกแบบและประเมินรำคำไม่เพียงพอ
2. ปัจจัยด้านเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.32 (S.D. = 0.787)
2.1 บริษัทไม่ได้มีกำรจัดทำรำยงำนเพื่อติดตำมควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งทำให้ผู้บริหำรไม่ได้รับทรำบ
ข้อมูลหรือปัญหำเกี่ยวกับกำรทำงำนของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2.2 กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรดำเนิน งำนงบประมำณยังไม่สำมำรถทำได้แบบ Real Time ทั้งในส่ วนของกำร
ติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรจ่ำยเงินและกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำร
2.3 คู่มืองบประมำณของบริษัทยังไม่ละเอียดและชัดเจนมำกพอ
2.4 บริษั ท มี ฐำนข้ อมู ล ของผู้ข ำยที่ ไม่เพี ยงพอส่งผลให้ กระบวนกำรจั ด ซื้อ จัด จ้ำงในขั้ น ตอนกำรดำเนิ น งำนตำมแผน
เกิดควำมล่ำช้ำ
3. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.38 (S.D. = 0.849)
3.1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมล่ำช้ำไม่สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมแผน
3.2 กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรขำดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกไม่ได้มีกำรประชุมร่วมกัน

ข้อเสนอแนะผลการศึกษา
จำกผลกำรศึกษำที่พบอุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนของบริษัทกรณีศึกษำผู้ศึกษำขอเสนอแนะแนวทำงกำร
จัดทำงบประมำณลงทุนของบริษัทกรณีศึกษำ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านคน
1.1 บริษัทมีกำรจัดอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนเป็นประจำทุกปีในระดับน้อย ในขั้นตอน
กำรกำหนดแผน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข บริษัท ฯ ควรจัดอบรมเพื่ อให้บุค ลำกรมีควำมรู้ค วำมเข้ำใจในกำรจัดทำงบประมำณลงทุ น
โดยหลั ก สู ต รอบรมอำจเป็ น ในเรื่ อ งของหลั ก กำรจั ด ท ำงบประมำณ กำรวำงแผน หลั ก กำรบั ญ ชี พื้ น ฐำน ผลกระทบจำก
กำรตั้งงบประมำณที่สูงหรือต่ำกว่ำควำมจริง เป็นต้น
1.2 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลำกรทีท่ ำหน้ำที่ในกำรออกแบบและประเมินรำคำไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหำคอขวดต้องรอ
กำรออกแบบ ในขั้นตอนกำรกำหนดแผน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข บริษัทฯ อำจจะต้องพิจำรณำวิเครำะห์ปริมำณงำนของบุคคลกรที่ทำหน้ำที่ในกำรออกแบบและ
ประเมินรำคำใหม่ว่ำสำเหตุของกำรเกิดปัญหำคอขวดอยู่ในจุดไหน และพิจำรณำแก้ตำมสำเหตุที่แท้จริง เช่น พิจำรณำเนื้องำนแล้ว
คนไม่พ อจริง ๆ อำจจะต้อ งพิ จ ำรณำรับ คนเพิ่ ม หรือ เกิด จำกสำเหตุ ของงำนเข้ำมำกระจุ กเฉพำะช่วงกำรจัด ท ำงบประมำณ
อำจพิจำรณำดึงงำนออกจำกเจ้ำหน้ำที่เขียนแบบเพื่อให้สำมำรถเขียนแบบเพื่อจัดทำงบประมำณลงทุนทันตำมเวลำกำหนด เป็นต้น
2. ปัจจัยด้านเครื่องมือ
2.1 บริษัทฯ ไม่ได้มีกำรจัดทำรำยงำนเพื่อติดตำมควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในขั้นตอนกำรติดตำมแผน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข บริษัทฯ ควรมีกำรจัดทำรำยงำนเพื่อติดตำมควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อนำผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจมำเป็นข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
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2.2 กำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนงบประมำณยังไม่สำมำรถทำได้แบบ Real Time ทั้งในส่วนของกำรติดตำม
ควำมคืบหน้ำของกำรจ่ำยเงินและกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำร ในขั้นตอนกำรติดตำมแผน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข บริษัทฯ อำจพิจำรณำกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลที่มีอยู่รวมไปถึงทำกำรออกแบบแบบฟอร์มเพื่อให้
เหมำะสมต่อกำรติดตำมข้อมูล หรืออำจพิจำรณำนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรติดตำมข้อมูล
2.3 กำรจัดทำคู่มืองบประมำณของบริษัทยังไม่ละเอียดและชัดเจนมำกพอในขั้นตอนกำรกำหนดแผน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข บริษัทฯ ควรทบทวนคู่มืองบประมำณที่มีอยู่ของบริษัท เพื่อให้มีควำมละเอียดและชัดเจนมำกขึ้น
โดยรำยละเอียดในคู่มืองบประมำณจะแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบำยและขั้นตอนต่ำงๆ ที่มีควำมสำคัญและควรมี
อยู่ในคู่มืองบประมำณประกอบด้วย
2.3.1 วัตถุประสงค์หรือนโยบำยของงบประมำณ
2.3.2 ขั้นตอน วิธีกำรและคำแนะนำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณ และกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณ
2.3.3 ตัวอย่ำงเอกสำรหลักฐำนและแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำงบประมำณ
2.3.4 ระดับควำมรับผิดชอบของผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดทำงบประมำณ
2.3.5 ตำรำงเวลำในกำรจัดทำงบประมำณ และกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณ
2.3.6 ประเภทและปริมำณของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่จำเป็นจะต้องจัดทำเพื่อใช้ในกำรประเมิ นผลกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ
2.3.7 อำนำจหน้ำที่ในกำรแก้ไขหรือทบทวนงบประมำณ
2.3.8 ระเบียบ ประกำศ หรือคำสั่งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำงบประมำณ
2.4 กำรมีฐำนข้อมูลที่ไม่เพียงพอ เนื่องจำกมีจำนวนผู้ขำยที่มีอยู่ในทะเบียนของบริษัทไม่เพียงพอเพื่อให้พร้อมสำมำรถทำกำร
สืบรำคำได้ทันที ในขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมแผน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข บริษัทฯ ควรมีจัดกลุ่มฐำนข้อมูล Suppliers เพื่อให้เห็นภำพว่ำยังมี Supplies กลุ่มไหนที่ มี
ฐำนข้อมูลไม่เพียงพอ และทำกำรหำ Suppliers เพิ่ม เพื่อให้มีข้อมูลพร้อมดำเนินกำรในขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
3. ปัจจัยด้านกระบวนการ
3.1 ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมล่ำช้ำไม่สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมแผน ในขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมแผน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข บริษัทฯ อำจต้องมีกำรวิเครำะห์ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมแผนว่ำมีควำมล่ำช้ำอยู่ในจุดไหน
เช่น ขั้นตอนกำรขออนุมัติใช้งบประมำณมีควำมยุ่งยำกทำให้เสียเวลำในกำรปฏิบัติ อำจเป็นเพรำะบุคลำกรไม่เข้ำใจในขั้นตอนกำร
ปฏิบัติทำให้เกิดควำมล่ำช้ำและผิดพลำดได้ หรืออำจมีฐำนข้อมูลที่ไม่เพียงพอจึงไม่สำมำรถดำเนินงำนได้ทันเวลำ เป็นต้น เพื่อให้
สำมำรถแก้ไขควำมล่ำช้ำของขั้นตอนกำรทำงำนได้ตรงจุด
3.2 กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของงบประมำณลงทุนไม่ได้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข บริษัทฯ ควรเพิ่มกำรมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิด
กำรมองเห็นภำพร่วมกัน

อภิปรายผลการศึกษา
ผลกำรศึกษำชี้ให้ เห็ นว่ำในกำรจัดท ำงบประมำณลงทุน ของบริษัท กรณี ศึ กษำอุปสรรคที่ส ำคัญ คือ เครื่องมือที่ ใช้ใน
กำรจัดทำงบประมำณลงทุน ได้แก่ กำรจัด ทำรำยงำนเพื่อติดตำมควำมพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงำนของ วรรณำ หอมสุด (2552)
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พบว่ำ ขำดกำรตรวจสอบติ ดตำมผลกำรใช้ จ่ำ ยงบประมำณว่ำถูก ต้ องโปร่ งใสเกิ ด ประโยชน์ ห รือไม่ และขำดกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนิ น งำนให้ ทุ ก หน่ วยงำนรั บ ทรำบ ซึ่ งท ำให้ อ งค์ ก รไม่ ได้ รั บ รู้ ถึ งผลกำรปฏิ บั ติ งำนและไม่ ได้ น ำงบประมำณมำใช้ เพื่ อ
กำรบริหำรงำนที่แท้จริงเนื่องจำกไม่มีกำรติดตำมผล และอุปสรรคในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของงบประมำณแบบ Real Time มี
คู่มืองบประมำณที่ไม่พร้อมใช้งำน และมีฐำนข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงำนของ Bani-Ahmad (2014) พบว่ำ กำรมี
ข้อมูลที่ไม่เพียงพอและกำรนำเครื่องมือมำใช้ในกำรพยำกรณ์ ที่ ไม่เหมำะสมไม่ทัน สมัยส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ไม่แม่น ยำไม่สมจริง
เนื่องจำกไม่ได้ใช้เทคนิคและวิธีกำรสมัยใหม่ รวมไปถึงองค์กรไม่ได้นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดเตรียมงบประมำณ
ส่งผลให้กำรจัดทำงบประมำณมีควำมล่ำช้ำ และบุญถี สอนเจริญทรัพย์ (2553) พบว่ำ ขำดเครื่องมือช่วยในกำรจัดเก็บหลักฐำน
ประกอบกำรเบิ กจ่ำยเนื่องจำกเอกสำรมีจำนวนมำกส่งผลให้ขั้นตอนกำรบริหำรงบประมำณเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ และขำด
มำตรฐำนหรือแนวทำงในกำรจัดทำงบประมำณทำให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมสับสนเนื่องจำกไม่มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน โดยเครื่องมือเหล่ำนี้หำกไม่นำมำใช้จะทำให้กำรจัดทำงบประมำณผิดพลำด
อี ก มุ ม หนึ่ งมี ก ำรศึ ก ษำของ Orlando (2009) พบว่ ำ ปั จ จั ย ด้ ำ นคนเป็ น อุ ป สรรคส ำคั ญ ในกำรจั ด ท ำงบประมำณเนื่ อ งจำก
กระบวนกำรอยู่ที่เครื่องมือที่ควรใช้ วิธีกำรที่คนคำดว่ำจะดำเนินกำร และปฏิรูปกระบวนกำรจนไม่ได้รับรู้ว่ำมันคืออุปสรรค แต่
บริษัทกรณีศึกษำมีอุปสรรคด้ำนคนในระดับปำนกลำงเนื่องจำกคนในองค์กรมีเป้ำหมำยเดียวกันคือต้องกำรทำงำนให้สำเร็จภำยใต้
ข้อจำกัดของเครื่องมือ ดังนั้นคนจึงพยำยำมที่จะทำให้กำรจัดทำงบประมำณลงทุนให้สำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนด (ตำมแนวคิด
เรื่องควำมมุ่งมั่นทุ่มเทในกำรทำงำนของ The Ken Blanchard Companies, 2009 อ้ำงถึงใน กุลธิดำ กรมเวช, 2558)

ข้อเสนอแนะ
กำรศึกษำอุปสรรคในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนของบริษัทผลิตเครื่องดื่มในประเทศไทย ผู้ศึกษำมีข้อเสนอแนะจำก
ผลกำรศึกษำ ดังนี้
ข้อเสนอแนะบริษัทกรณีศึกษา
ผู้ศึกษำขอเสนอแนะให้บริษัทกรณีศึกษำลองเข้ำไปทบทวนอุปสรรคต่ำงๆ ที่ผู้ศึกษำได้พบเจอ และอำจพิจำรณำเพิ่มเติม
หรือปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงำนที่ผู้ศึกษำได้เสนอแนะไว้ ทั้งนี้แนวทำงที่เสนอแนะยังไม่ได้มีกำรทดสอบว่ำบริษัทมีอุปสรรคจริง
หรือไม่เนื่องจำกผลกำรศึกษำได้จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นของบุคลำกรที่มีหน้ำที่ในกำรจัดทำงบประมำณลงทุนของบริษัทฯ
เท่ำนั้น และจำกแนวทำงข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขผู้ศึกษำยังไม่ได้มีกำรคำนวณในเรื่องของเงินลงทุนที่บริษัทฯ อำจจะต้องมี
กำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดทำงบประมำณลงทุนหรือกำรลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสำระสนเทศ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. กำรศึกษำครั้งต่อไปผู้สนใจศึกษำอำจศึกษำแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณลงทุนที่มีประสิทธิภำพ
2. ในอนำคตหำกมีผู้สนใจศึกษำอุป สรรคในกำรจัดท ำงบประมำณลงทุ นอำจศึกษำแยกเป็ นปั จจัยภำยนอกองค์ก ร
และปัจจัยภำยในองค์กร
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ผลของความครอบคลุมของสื่อต่อผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ที่
เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Effect of Media Coverage on the First-day Returns of Initial Public Offerings

ฉัตรรวี ถูกแผน* รวี ลงกานี** และอลิชา ตรีโรจนานนท์***
บทคัดย่อ
ปรากฏการณ์ผลตอบแทนสูงในวันแรกของการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกต่อสาธารณะ หรือหลักทรัพย์
ไอพี โอได้รับ ความสนใจจากนั กวิชาการด้านการเงิน อย่ างต่ อเนื่ อง งานวิจัยนี้ มุ่ งน าเสนอมุ มมองในการอธิบายปรากฏการณ์
ผลตอบแทนวันแรกที่สูงผิดปกติโดยทดสอบกับข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักทรัพย์ไอพีโอก่อนเกิดการซื้อขาย
หุ้นไอพีโอในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ข่าวไอพีโอที่ศึกษาครั้งนี้วัดความครอบคลุมของการ
นาเสนอข่าว (จานวนข่าว พื้นที่ของข่าว และจานวนหนังสือพิมพ์) และมูลค่าประชาสัมพันธ์ของข่าวซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าความเป็น
ข่าวและประสิทธิภาพในการนาเสนอประเด็นเนื้อหาของนักสื่อสารองค์ กร ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณพื้นที่ของข่าวที่นาเสนอ
ผ่านหน้าหนังสือพิ มพ์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ กับผลตอบแทนวัน แรกในทิ ศทางลบ เช่นเดียวกับมูลค่าประชาสัมพัน ธ์
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่า การที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์เป็นจานวนมาก และมีความสามารถ
การกระจายข้อมู ลของข่าวได้มาก ท าให้ผลตอบแทนวันแรกของหลักทรัพย์ไอพีโอที่เกินปกตินั้นต่าลง การศึกษาพบต่อไปว่า
ช่วงเวลา 1-3 วันก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ไอพีโอในตลาดรองเป็นช่วงเวลาที่ความครอบคลุมของข่าวเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีผลให้
ผลตอบแทนลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และยังพบว่ามูลค่าการประชาสัมพันธ์ของหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยมและหนังสือพิมพ์
เฉพาะทางในเชิ งเศรษฐกิ จมี นั ยส าคั ญ ที่ ท าให้ ผ ลตอบแทนวัน แรกต่ าลง ผลที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาสนั บ สนุ น แนวคิ ด ที่ อ ธิบ ายว่ า
ความไม่สมมาตรของข้อมูลระหว่างผู้ออกหลักทรัพย์และนักลงทุ นเป็นเหตุให้ผลตอบแทนวันแรกสูง และการนาเสนอข่าวผ่าน
ช่องทางที่ เป็นสื่อมวลชนสามารถลดความไม่สมมาตรของข้อมูลได้
คาสาคัญ: ความครอบคลุมของข่าว มูลค่าประชาสัมพันธ์ ผลตอบแทนวันแรก หลักทรัพย์ไอพีโอ

ABSTRACT
The high first-day initial returns on initial public offerings have been of interested and have been of
puzzled for academics for many years. This research proposes the explanation to this anomaly by relating to
news coverage of IPOs on newspapers prior to the first day trading in The Stock Exchange of Thailand and The
Market of Alternative Investment. News are measured by media coverages (area of news covered, number of
*นักศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร. อาจารย์ประจาภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**รองศาสตราจารย์
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news headlines and number of newspaper heads) and the public relations value which is the good proxy for
potential for information dissemination. Results show that the areas of articles published have significant
negative relation with lower of first-day returns of IPOs. Also, similar effect have been found using the public
relations value. In other words, amount of information and quality of information dissemination caused the
lower of abnormal first-day returns. We further find that the coverages on one to three days prior to the first
trading days have significant negative with first day returns. And, the more public relations value of popular
newspaper and economic newspapers have significant negative relations with lower of first-day returns of
IPOs. These findings support the explanations of IPOs’ anomaly conjectured that high initial returns are
caused by the asymmetric information between issuers and investors on the IPOs. Amount of information
pressed and quality of information can reduce these information asymmetries, hence, reducing the initial
returns.
Keywords: Initial Public Offerings, Information Asymmetry, Media Coverage, Public Relation Value
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ปัจจัยทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ที่มีผลต่อการให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบินไทยสมายล์
Study of demographic factors and tourist behavior that affect to the attention of
the Thai Smile airline Marketing Communication Activities

สุริยา บุตรพันธ์* เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว* * และภาสกร ลิ้มรุง่ เรือง***
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบินไทยสมายล์ ที่มีผลต่อการให้ความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว 2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมสื่อสาร
การตลาด และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ผลการศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี
สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท
ผลการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาด
จาแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านสถานภาพสมรส และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งเพศ อายุ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
ขึ้นอยู่กับด้านเพศ จานวนผู้ร่วมเดินทางในการท่อ งเที่ย วขึ้ นอยู่กั บด้านเพศ อายุ ระยะเวลาในการเดินทางในการท่ องเที่ ย ว
และความสาคัญสาหรับการเดินทางการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: กิจกรรมสื่อสารการตลาด สายการบินไทยสมายล์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

ABSTRACT
The objectives of the study were 1) to study the marketing communication activities of the Thai Smile
airline that affect to the attention of tourists. 2) to study the demographic factors that affect to tourist’ s
attention towards the marketing communication activities 3) to study the demographic factors that affect the
behavior of tourists.
The educational demographics of respondents most found to be male, age was in the range 20- 30
years old, marital status was single, profession was a student and the average monthly income was 20,001 30,000 baht.
Results of the study, demographic factors that affect tourist’ s attention towards marketing
communications activities. Sort by demographic factors. The research found that the average income, marital
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
* * อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
*** นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
*
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status were statistically significant at the .05 level, again both on the age and sex are difference was statistically
significant at the .05 level.
Results of the study, demographic factors that affect the behavior of tourists. The research found that
the purpose of travel depends on the sex. The number of participants in the tourism- dependent aspects of
gender, race, age, duration of travel and tourism was important for tourist travel, depending on age, statistically
significant at the .05 level.
Keywords: Marketing Communications Activities, Thai Smile airlines, behavior of tourists

บทนา
ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ได้ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน รวมถึ ง
ภาคประชาคมทั้ ง ในเขตพื้ น ที่ แ ละเขตภู มิ ภ าคโดยการระดมความคิ ด เห็ น ก าหนดทิ ศ ทางพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการปฏิ รู ป
การท่องเที่ยว กาหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ เสริมสร้างฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม ร่วมกันสร้างแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร สร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ส่ ง เสริ ม ประชาสั ม พั น ธ์ และสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจสังคมที่ดีขึ้น อันเป็นมาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
มากขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน
18.20 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.30 และมีนักท่องเที่ยวหน้าใหม่จากประเทศจีนและประเทศอินเดียเพิ่มขึ้น ในปี 2560 มีจานวน
นักท่องเที่ยวจากอินเดียและจีนที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 1.19 ล้านคน และ 9 ล้านคนตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 10
จากส่วนแบ่งตลาด สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศมากถึง 400 ล้านบาท ปัจจุบันธุรกิจสายการบินจัดเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ย วภายในประเทศ โดยมีสายการบินหลากหลายที่ให้บริการภายในประเทศ (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2561)
สายการบินไทยสมายล์ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิผลการดาเนินงานและเป็นองค์กรที่ ดีต่อสังคมตามวิสัยทัศน์คือ “ทันสมัย
เป็นมิตร คุ้มค่า ” และพันธ์กิจที่ว่า “SMART-SABAI-SMILE” (SMART) ในการค้นหาไฟลท์จองซื้อตั๋วเครื่องบินที่ครอบคลุมทุก
เส้นทางสะดวก สบาย รวดเร็ว (SABAI) โดยผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางได้ทั้งจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสนามบิน
นานาชาติดอนเมือง ท้ายสุดคือ (SMILE) จากบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crews) ที่ให้บริการอ่อนน้อมจริงใจ
เต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย ส่วนด้านกิจกรรมสื่อสารการตลาด ของสายการบิน ไทยสมายล์ เป็นส่วนหนึ่งของ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การบินไทย นกแอร์ ไทยสมายล์ ร่วมทา MOU
เที่ยวบินร่วมบริการบินตรงสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยด้านการบินนกแอร์จะเป็นผู้ทาการบินให้ ส่วนการบินไทยและสายการบินไทย
สมายล์ ได้ ร่ ว มท าการขายซึ่ งเพิ่ ม ช่ อ งทางโอกาสในการจ าหน่ า ยบั ต รโดยสารตอบรั บ นโยบายรั ฐ บาลที่ ว่ า ด้ ว ยการส่ งเสริ ม
การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถไปถึ ง จุ ด หมายได้ ส ะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ภายในประเทศ
และต่างประเทศ ยังไม่รู้จักสายการบิน ไทยสมายล์ อย่างแพร่หลาย เพราะขาดการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ไทยสมายล์ ต้องดาเนินงานอย่างไร ในการจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
การสนับสนุนกิจกรรม และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภครวมไปถึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชากร
Page 86

BMRC

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

ภายในประเทศดียิ่งขึ้น จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
ที่มีผลต่อการให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบินไทยสมายล์ เพื่อที่จะเข้าใจปัญหาจากกิจกรรมสื่อสาร
การตลาด และเป็นการพัฒนาวิธีการสื่อสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบิน ไทยสมายล์ ที่มีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยว
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาด
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

สมมติฐานงานวิจัย
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางประชากรศาสตร์
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ที่มีผลต่อการให้ความสนใจที่แตกต่างกันของกิจกรรมสื่อสาร
การตลาดของสายการบิน ไทยสมายล์

กรอบแนวคิด
ผู้ วิ จั ย พั ฒ นากรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Mathieson & Wall, 1982) รวมถึงการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดจากแนวคิด (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) ดังภาพต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

ตัวแปรตาม (Dependent Variable )

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1. วัตถุประสงค์ของการเดินทาง
2. รูปแบบการเดินทาง
3. จานวนผู้ร่วมเดินทาง
4. ระยะเวลาในการเดินทาง
5. การตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวอีก

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic)
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กิจกรรมการสื่อสารการตลาดของ
สายการบิน ไทยสมายล์
1. การโฆษณา
2. การประชาสัมพันธ์
3. การส่งเสริมการตลาด
4. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5. การสนับสนุนกิจกรรมการตลาด
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การศึกษาด้านลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งสาคัญเนื่องจากความแตกต่างของประชากรในแต่ละด้านจะทาให้ซื้อสินค้าและใช้
บริการที่แตกต่างกัน ซึ่งมีแนวคิด ดังนี้
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้ให้ความหมายว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อเป็นการแบ่งส่วนตลาดทาให้มี
ประสิทธิผลในการกาหนดตลาดเป้าหมาย และง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ประกอบด้วย
1. เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชาย มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติและพฤติกรรม
2. อายุ (Age) กลุ่มอายุที่มีความแตกต่างกันทาให้มีความชื่นชอบรสนิยมที่แตกต่างกัน โดยรสนิยมบุ คคลเปลี่ยนแปลงไป
ตามวัยโดยสามารถตอบสนองตามความต้องการของแต่ละกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงส่งผลให้มีการบริโภคสินค้าและใช้บริการที่มีคุณภาพดีกว่า
รวมถึงราคาสูงกว่าการบริโภคสินค้าและการใช้บริการของผู้ที่มีการศึกษาในระดับต่า
4. อาชีพ (Occupation) บุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลให้ความต้องการด้านสินค้าและบริการต่างกัน
5. รายได้ (Income) ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและมีรายได้ปานกลางมีขนาดตลาดใหญ่กว่าผู้บริโภคที่มีรายได้สงู สินค้าและ
บริการต่าง ๆ จึงต้องมีการแบ่งส่วนตลาดตามรายได้
จากแนวคิดข้างต้น สามารถที่จะแบ่งลักษณะประชากรศาสตร์เพื่อแบ่งส่วนตลาด และกาหนดตลาดเป้าหมายได้ดังนี้ คือ
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักการตลาดสามารถจาแนกผูบ้ ริโภคได้อย่างชัดเจน และสามารถ
นามาใช้แบ่งประชากรที่จะศึกษาในธุรกิจสายการบินได้
2. แนวคิดด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
การศึกษาด้านลักษณะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสาคัญเนื่องจากความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการสินค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งมีแนวคิด ดังนี้
Mathieson and Wall (1982) ได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวได้เป็นหลัก ๆ ดังนี้
1. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเดิ น ทาง 2.รู ป แบบการเดิ น ทาง 3.จ านวนผู้ ร่ ว มเดิ น ทาง 4.ระยะเวลาในการเดิ น ทาง
5.การตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวอีก โดยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแบ่งแยกให้เห็นถึง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
จากแนวคิดข้างต้น สามารถที่จะแบ่งลักษณะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อเจาะตลาด และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อลูกค้า
เป้าหมายได้ดังนี้คือ วัตถุประสงค์ของการเดินทาง รูปแบบการเดินทาง จานวนผู้ร่วมเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง การให้
ความสาคัญในการเดินทาง และการตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวอีก
3. แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาด
เสรี วงษ์มณฑา (2547) ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสารการตลาด คือการนาคาว่าสื่อสารและการตลาดมาร่วมกัน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการทาตลาด สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด โดย สามารถทาได้
ด้วยการใช้ 6 เครื่องมือ ดังนี้
1. การโฆษณา คือ กิจกรรมการตลาดที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการขาย เพิ่มกาไร
2. การประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างเสริมเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ หรือสินค้าทั้งทางตรง และทางอ้อม
3. การสื่อสารการตลาดทางตรง คือ การทาการตลาดโดยการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงระหว่างธุรกิจ กับผู้บริโภค
หรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นการทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพิเศษเป็นส่วนตัว แต่ในธุรกิจสายการบิน ไทยสมายล์ กาลังมีปัญหาด้าน
การรับรู้ในวงกว้างของผู้บริโภค จึงไม่เลือกใช้เครื่องมือข้อนี้
4. การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมการตลาด คือ การทาการตลาดเพื่อจูงใจกระตุ้นให้เกิดการขายที่เร็วขึ้น
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5. การสื่อสารแบบส่วนตัว คือ การสื่อสารโดยใช้พนักงาน เป็นการสื่อสารการตลาดแบบใช้พนักงานขายเป็น
การสื่อสารที่เหมาะกับสินค้าบริการแบบส่วนตัว อาทิเช่น ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ซึ่งต้องการรายละเอียดและกระตุ้นความ
ต้องการซื้อให้กับผู้บริโภค จึงค่อนข้างจากัดในวงแคบ ดังนั้นจึงเลือกเครื่องมือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ทาการสื่อสารตลาด
แทนเนื่องจาก ปัจจุบันทุกคนล้วนใช้พื้นที่ทางออนไลน์ ทากิจกรรมแทบทุกอย่าง จึงเป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด
6. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด คือ การกระตุ้นความต้องการซือ้ ของผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมาย
จากแนวคิดข้างต้น สามารถนาเครื่องมือสื่อสารการตลาดนามาปรับใช้ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เป็นต้น

ขอบเขตและระเบียบวิธีการวิจัย
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมสื่อสารการตลาดของ
สายการบินไทยสมายล์ มีขอบเขตและระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบิน ไทยสมายล์ ที่มีผลต่อการให้ความสนใจของลูกค้า
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ยทางประชากรศาสตร์ ที่มี ผลต่อการให้ ความสนใจของนั กท่ อ งเที่ย วที่ มีต่อ กิ จกรรมสื่อ สารการตลาด และ
3) เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านทางสาย
การบินไทยสมายล์ โดยไม่ทราบจานวนแน่ชัด จึงได้ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบจานวน โดยอาศัย
หลักการคานวณจากสูตร n = (P*(1-.45)*Z2)/e2 (บุญชม ศรีสะอาด, 2538: 38) กาหนดให้สัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.45
ต้องการระดับความเชื่อมั่น 95%, Z=1.96 และยอมให้มีค่าความเคลื่อนได้ 5% (error = 0.05) จานวนกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้
เท่ากับ 380.32 หรือเท่ากับ 380 คน และผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างเพิ่มอีกจานวน 20 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน
380 + 20 = 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ
3. ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 2 ประเภท ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variable) คื อ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ตั ว แปรตาม (Dependent Variable)
ได้แก่ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และกิจกรรมการสื่อสารการตลาดของสายการบินไทยสมายล์ เป็นต้น
4. พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยผ่านสายการบินไทยสมายล์
ทั้งทางสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลวิจัย ดาเนินการระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2561

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การทาแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบิน ไทยสมายล์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
หลักเกณฑ์การแปลความหมาย ตามเกณฑ์ระดับคะแนนความสาคัญที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ (Likert, 1961)
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คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับความสาคัญ
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก
สาคัญปานกลาง
สาคัญน้อย
สาคัญน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ก่อนการแจกแบบสอบถามได้นาแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 รายแล้ว นาไปตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of congruence: IOC) แล้วคัดเลือกไว้เฉพาะข้อคาถามที่มี
ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.06-1.00 และผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-Test) กับกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยนาไปทดสอบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยผ่านช่องทางสายการบินไทยสมายล์
ที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง จานวนทั้งสิ้น 30 คน
ผลการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 244 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.00 โดยมีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี มากที่สุดเป็นจานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีสถานภาพโสดมากที่สุดจานวน
198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวมากที่สุดจานวน 111 คนคิดเป็นร้อยละ 27.75 ทั้งนี้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
30,001 บาทขึ้นไป มากสุดจานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75
ผลการทดสอบวัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการศึกษากิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบิน ไทยสมายล์ ที่มีผลต่อการให้
ความสนใจของนักท่องเที่ยว ดังแสดงในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสาคัญของกิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบิน ไทยสมายล์
ทีมีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยว
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
1. ด้านการโฆษณา (Advertisement)
1.1 การทาสื่อภาพยนต์โฆษณารณรงค์
1.2 การท้ายโฆษณา (Billboards)
1.3 การโฆษณาข้อมูลผ่านโซเซียลมิเดีย
1.4 การโฆษณาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัล
1.5 การโฆษณาการท่องเที่ยวผ่านแพลทฟอร์ม
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ระดับ
ความสาคัญ

4.33
4.30
4.26
4.30
4.61
4.61

0.64
0.70
0.69
0.70
0.50
0.66

สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
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กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

x

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
2.1 การจัดทาบูทประชาสัมพันธ์
2.2 การจัดทาเว็บไซด์หลัก
2.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมิเดีย
2.4 การประชาสัมพันธ์ผ่านการรับรางวัล
2.5 การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานการท่องเที่ยว
3. ด้านการส่งเสริมตลาด (Marketing Promotion)
3.1 การจัดทาโปรโมชั่นร่วมกับธนาคาร
3.2 การจัดทาโปรโมชั่นราคาพิเศษ
3.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.4 การจัดกิจกรรมสมายล์พาส
3.5 การจัดกิจกรรมสะสมไมล์
4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม (Activity support)
4.1 กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศโดยเชิ ญ ผู้ มี
อิทธิพลทางสังคมออนไลน์ (Influencer)
4.2 การทาข้อตกลง MOU ระหว่างเที่ยวบิน
4.3 การจัดหาผู้สนับสนุนกิจกรรมกรรม (Sponsor)
4.4 การเพิ่มเส้นทางสายการบินภายในประเทศไทย
4.5 การจัดกิจกรรม CSR
5. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
5.1 หน้าเว็บไซด์มีข้อมูลครบถ้วน แบ่งชัดเจน
5.2 ความหลากหลายของช่องทางการชาระเงิน
5.3 การสารองที่นั่งง่ายต่อการใช้งาน
5.4 การเชื่อมต่อเที่ยวบินภายในประเทศ
5.5 ความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสาร
รวม (เฉลี่ย)

4.22
4.43
4.52
4.61
4.17
4.17
4.36
4.09
4.70
4.70
4.61
4.43
4.14
4.39

0.66
0.79
0.59
0.50
0.72
0.65
0.64
0.67
0.56
0.47
0.72
0.73
0.66
0.64

สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก
สาคัญมากที่สุด

3.65
4.52
3.91
4.57
4.11
4.39
3.65
4.52
3.91
4.57
4.23

0.64
0.66
0.95
0.59
0.68
0.58
1.07
0.67
0.95
0.59
0.60

สาคัญมาก
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด

ตารางที่ 2 สรุปค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสาคัญของกิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบิน ไทยสมายล์
ทีม่ ีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวรายด้าน
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กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
1. ด้านการโฆษณา (Advertisement)
2. ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
3. ด้านการส่งเสริมตลาด (Marketing Promotion)
4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม (Activity support)
5. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
รวม (เฉลี่ย)

x

S.D.

ระดับ
ความสาคัญ

4.33
4.22
4.36
4.14
4.11
4.23

0.64
0.66
0.64
0.66
0.68
0.60

สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สาคัญมากที่สุด

อันดับที่
2
3
1
4
5

ผลการวิจัยจากตารางที่ 1 และตารางที่2 พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านการส่งเสริมการตลาด มากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.36 รองลงมาให้ความสนใจต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาด โดยการจัดทาโปรโมชั่นราคาพิเศษมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.70 ตามลาดับ
ผลการทดสอบวัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการให้ความสนใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาด ดังแสดงในตารางที่ 3-7 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติของนักท่องเที่ยวต่อ กิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบิน ไทยสมายล์
โดยจาแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
(n=244)
(n=156)
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
T-value
P-value
S.D.
S.D.
x
x
1. ด้านการโฆษณา
4.36
0.60
4.28
0.71
2.74
.23
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
4.25
0.61
4.18
0.73
.20
.33
3. ด้านการส่งเสริมตลาด
4.38
0.59
4.33
0.73
.36
.39
4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม
4.16
0.64
4.12
0.70
.12
.60
5. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.14
0.64
4.07
0.75
1.21
.05*
รวม (เฉลี่ย)
4.26
0.56
4.19
0.67
.19
.05*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยจากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ มีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาด ในด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (การออกบัตรโดยสารการสารองที่นั่งและระบบเช็คอินง่ายต่อการ
ใช้งาน) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Page 92

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบินไทยสมายล์
จาแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
(n =25)
(n =148)
(n =120)
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
S.D.
S.D.
S.D.
x
x
x
1. ด้านการโฆษณา
4.26 0.82 4.35 0.67 4.30
0.60
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
4.16 0.80 4.24 0.69 4.21
0.63
3. ด้านการส่งเสริมตลาด
4.30 0.83 4.39 0.67 4.36
0.61
4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม
3.98 0.82 4.15 0.73 4.12
0.64
5. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.00 0.82 4.14 0.72 4.18
0.60
รวม (เฉลี่ย)
4.14 0.78 4.25 0.64 4.23 0.55
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
(n =58)
(n =31)
(n =18)
F-value P-value
S.D.
S.D.
S.D.
x
x
x
1. ด้านการโฆษณา
4.33 0.66 4.32 0.60 4.37
0.47
.14
.98
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
4.16 0.67 4.30 0.60 4.23
0.55
.29
.92
3. ด้านการส่งเสริมตลาด
4.32 0.65 4.41 0.58 4.22
0.52
.33
.89
4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม
4.03 0.69 4.17 0.62 4.19
0.47
.61
.70
5. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.08 0.65 4.24 0.55 4.16
0.53
.45
.81
รวม (เฉลี่ย)
4.18 0.60 4.29 0.53 4.23 0.45
.28
.92
7
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยจากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ไม่มีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบินไทยสมายล์
จาแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพ
หม้าย/หย่า/
โสด
สมรส
แยกกันอยู่
(n =310)
(n =78)
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
F-Value P-Value
(n =12)
S.D.
S.D. x
S.D.
x
x
1. ด้านการโฆษณา
4.29 0.67 4.47 0.56 4.40 0.32
2.74
.05*
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
4.22 0.68 4.23 0.57 4.10 0.64
.20
.01*
3. ด้านการส่งเสริมตลาด
4.35 0.67 4.42 0.51 4.33 0.70
.36
.70
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4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม
5. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รวม (เฉลี่ย)

4.15
4.14
4.23

0.69
0.67
0.63

4.06
4.13
4.26

0.69 3.87
0.64 4.07
0.53 4.15

0.39
0.49
0.48

.12
1.21
.19

.89
.02*
.33

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยจากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพ มีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาด ในด้านการโฆษณา (การโฆษณาข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย) ด้านการประชาสัมพันธ์
(การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อ โซเชียลมีเดีย) และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ความหลากหลายของช่องทางการ
ชาระเงิน) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe ผลปรากฏ
ดังนี้
สถานภาพต่าง ๆ ให้ระดับความสาคัญในกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสายการบิน ไทยสมายล์ ที่ ใช้ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่
กลุ่ ม สถานภาพสมรส ให้ ร ะดั บ ความส าคั ญ ด้ า นการโฆษณา (การท าป้ า ยโฆษณา) มากกว่ า กลุ่ ม สถานภาพโสด
ความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากับ .28 และให้ระดับความสาคัญด้ านการประชาสัมพันธ์ (การท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย)
มากกว่ากลุ่มสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากับ .73
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติของนักท่องเที่ยวต่อ กิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบินไทยสมายล์
จาแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ
รับราชการ/
พนักงาน
ธุรกิจส่วนตัว
รัฐวิสาหกิจ
บริษัทเอกชน
(n =36)
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
(n =24)
(n =150)
S.D.
S.D.
S.D.
x
x
x
1. ด้านการโฆษณา
4.38 0.46 4.39 0.50 4.40
0.57
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
4.17 0.53 4.29 0.57 4.17
0.62
3. ด้านการส่งเสริมตลาด
4.30 0.41 4.49 0.47 4.36
0.61
4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม
4.00 0.49 4.20 0.60 4.06
0.73
5. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.90 0.54 4.23 0.56 4.12 0.58
รวม (เฉลี่ย)
4.15 0.39 4.32 0.48 4.22 0.55

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
1. ด้านการโฆษณา
2. ด้านการประชาสัมพันธ์

นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา
(n =180)
S.D.
x
4.28 0.69
4.21 0.68
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อาชีพอิสระ/
ค้าขาย
(n =10)
S.D.
x
3.80 1.56
3.56 1.42

FValue

PValue

2.50
3.12

.88
.57
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3. ด้านการส่งเสริมตลาด
4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม
5. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รวม (เฉลี่ย)

4.30
4.12
4.17
4.22

0.70
0.70
0.68
0.64

3.56
3.12
3.00
3.41

1.43
1.14
1.11
1.29

6.18
9.82
6.39
5.90

.87
.69
.69
.86

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยจากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ ไม่มีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาด โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบินไทยสมายล์ จาแนก
ตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท
(n =58)
(n =141)
n =153
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
S.D.
S.D.
S.D.
x
x
x
1. ด้านการโฆษณา
4.32
0.63
4.33
0.61
4.27
0.60
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
4.27
0.60
4.19
0.68
4.07
0.62
3. ด้านการส่งเสริมตลาด
4.36
0.63
4.36
0.63
4.29
0.53
4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม
4.19
0.65
4.09
0.71
3.97
0.60
5. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.21
0.63
4.13
0.67
4.10
0.56
รวม (เฉลี่ย)
4.27
0.57
4.22
0.60
4.14
0.53
30,001 บาท
ขึ้นไป (n =48)
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
F-Value P-Value
S.D.
x
1. ด้านการโฆษณา
4.40
0.84
.38
.02*
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
4.32
0.82
1.75
.00*
3. ด้านการส่งเสริมตลาด
4.45
0.83
.55
.02*
4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรม
4.08
0.81
1.36
.02*
5. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.01
0.83
1.58
.00*
รวม (เฉลี่ย)
4.25
0.77
.67
.01*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยจากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการให้ความสนใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านการสนับสนุน
กิจกรรม และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe ผลปรากฎดังนี้
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กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ให้ระดับความสาคัญใน ด้านการโฆษณา (การทาป้ายโฆษณา) มากกว่า
กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทโดยมีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากับ .36
กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้ระดับความสาคัญใน ด้านการประชาสัมพันธ์ (การจัดทาบูท
ประชาสัมพันธ์) ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน้าเว็ปไซต์มีข้อมูลครบถ้วน แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน) มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท โดยมีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากับ .40 และ .42 ตามลาดับ
กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ให้ระดับความสาคัญใน ด้านการประชาสัมพันธ์ (การจัดทาบูท
ประชาสัมพันธ์) ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน้าเว็ บไซต์มีข้อมูลครบถ้วน แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน) มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาทโดยมีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากับ .36 และ .41 ตามลาดับ
กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 30,001 บาทขึ้ น ไป ให้ ร ะดั บ ความส าคั ญ ใน ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ (การจั ด ท าบู ท
ประชาสัมพันธ์) มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาทโดยมีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากับ .51
กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้ระดับความสาคัญใน ด้านการสนับสนุนกิจกรรม (การทาข้อตกลง
(MOU) ร่วมเที่ยวบินบริการภายในประเทศ) ด้านการสนับสนุนกิจกรรม (การจัดหาผู้สนับสนุนกิจกรรม (sponsor)) มากกว่ากลุ่มที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป โดยมีความแตกต่างเป็นรายคู่เท่ากับ .41 และ .44 ตามลาดับ
ผลการทดสอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 3 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยใช้
สถิติไคแสควร์ พบว่า
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และ
สถานภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จานวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ระยะเวลาในการเดินทางในการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
การตัดสินใจกลับมาเดินทางท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง
20-30 ปี สถานภาพโสด อาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิรินทร์ลิตา พรหมเพชร (2556) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อของฝากในอาเภอเมืองลาปาง
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษากิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบิน ไทยสมายล์ ที่มีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยว
สรุปผลการศึกษา นักท่องเที่ยวให้ระดับความสนใจในด้านการส่งเสริมการตลาด (จัดทาโปรโมชั่นราคาพิเศษ) มากที่สุด
รองลงมาคือด้านการโฆษณา (โฆษณาผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัล) ด้านการประชาสัมพันธ์(ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล
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มิเดีย) ด้านการสนับสนุนกิจกรรม (จัดกิจกรรม CSR) และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้โดยสาร) ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมสือ่ สารการตลาด
สรุปผลการศึกษา ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมสือ่ สารการตลาด
มีดังนี้
1. ด้านเพศ สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการให้ความสนใจต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาด แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นทษร สุขสารอมรกุล (2554) ที่ทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ โดยเพศชายจะให้ความสนใจสูงกว่า
เพศหญิง
2. ด้ า นอายุ สรุ ป ได้ ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ายุ แ ตกต่ างกั น ไม่มีผ ลต่อ การให้ ค วามสนใจต่อ กิ จกรรมสื่อ สารการตลาด
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นทษร สุขสารอมรกุล (2554) ที่ทาการศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
3. ด้านสถานภาพ สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการให้ความสนใจต่อกิจกรรมสือ่ สารการตลาด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นทษร สุขสารอมรกุล (2554) ที่ทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ โดยนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับ
กิจกรรมสื่อสารการตลาด ในด้านการโฆษณา ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดของ วัฒนชัย ชูมาก (2554) ศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาสมาชิกสโมสรโรตารี อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธีของ Scheffe ผลปรากฏ ดังนี้
สถานภาพที่แตกต่างกัน ให้ระดับความสาคัญและสนใจในกิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบิน ไทยสมายล์ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่
1) กลุ่มสถานภาพสมรส ให้ระดับความสาคัญด้านการโฆษณา และสนใจกิจกรรมสือ่ สารการตลาด โดยการทาป้ายโฆษณา
มากกว่ากลุ่มสถานภาพโสด
2) กลุ่มสถานภาพสมรส ให้ระดับความสาคัญด้านการประชาสัมพันธ์ และสนใจกิจกรรมสื่อสารการตลาด โดยจัดการ
ท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มากกว่ากลุ่มสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
4. ด้านอาชีพ สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันไม่มี ผลต่อการให้ความสนใจต่อกิจกรรมสื่อสารการตลาด
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนทษร สุขสารอมรกุล (2554) ที่ได้ทาการศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
5. ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการให้ความสนใจต่อ
กิจกรรมสื่อสารการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนชัย ชูมาก (2554)
ศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาสมาชิกสโมสรโรตารี อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับกิจกรรมสื่อสารการตลาด ใน ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริม
ตลาด ด้ า นการสนั บ สนุ น กิ จ กรรม และด้ า นการพาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ผลปรากฏดังนี้
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ให้ระดับความสาคัญและสนใจในกิจกรรมสื่อสารการตลาดของสายการบินไทยสมายล์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
1) กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ให้ระดับความสาคัญใน ด้านการโฆษณา และสนใจกิจกรรมสื่อสาร
การตลาด โดยการทาป้ายโฆษณา มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท
2) กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ให้ระดับ
ความสาคัญใน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสนใจกิจกรรมสื่อสารการตลาด โดยการจัดทาบูท
ประชาสัมพันธ์ จัดทาหน้าเว็ปไซต์ให้มีข้อมูลครบถ้วนแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน มากกว่ากลุ่ม ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000
บาท
3) กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ให้ระดับความสาคัญใน ด้านการประชาสัมพันธ์ และสนใจกิจกรรม
สื่อสารการตลาด โดยการจัดทาบูทประชาสัมพันธ์มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
4) กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้ระดับความสาคัญใน ด้านการสนับสนุนกิจกรรม และสนใจ
กิจกรรมสื่อสารการตลาด โดย การทาข้อตกลง MOU ร่วมเที่ยวบินบริการภายในประเทศ การจัดหาผู้สนับสนุนกิจกรรม มากกว่า
กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
สรุปผลการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยใช้สถิติไคแสควร์ ได้ ดังนี้
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวไม่ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนชัย ชูมาก (2554) ที่ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาสมาชิกสโมสรโรตารี อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับเพศ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่ขึ้นอยู่กับอายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ น อาชี พ สถานภาพ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของนทษร สุ ข สารอมรกุ ล (2554)
ที่ได้ทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
จานวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับเพศ อายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่ขึ้นอยู่กับรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรินทร์ลิตา พรหมเพชร (2556)
ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อของฝากในอาเภอเมืองลาปาง
ระยะเวลาในการเดินทางในการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่ขึ้นอยู่กับเพศ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ สถานภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของนทษร สุขสารอมรกุล
(2554) ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผลต่อ การตั ด สิน ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ของผู้ บ ริโ ภคในห้ า งสรรพสิ นค้า
ซีคอนสแควร์
การตัดสินใจกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกขึ้นอยู่กับเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพ สถานภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรินทร์ลิตา พรหมเพชร
(2556) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อของฝากในอาเภอเมืองลาปาง

ข้อเสนอแนะ
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1.สายการบินไทยสมายล์ ควรจัดทาโปรโมชั่นราคาพิเศษเพื่อส่งเสริมการตลาด โดยเน้นไปที่กลุ่มลูกค้า อายุ 20 -30 ปี
เพศชาย สถานภาพโสด อาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
2.สายการบิ น ไทยสมายล์ ควรจั ด กิ จ กรรมสื่ อ สารการตลาดในด้ า นการส่ งเสริ มการตลาด ด้ า นการโฆษณาด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ความสาคัญเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านเพศ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยว
3.สายการบินไทยสมายล์ ควรให้ความสาคัญต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ในด้านวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
จานวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการเดินทางในการท่องเที่ยว และการตัดสินใจกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีก
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้ความสนใจของนักท่องเที่ยว
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ปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ QR code payment
THE INFLUENCES OF PERCEIVED VALUE ON CUSTOMER’S SATISFACTION TOWARD
QR CODE PAYMENT

ชนาธิป ทรัพย์พจน์ และภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์
บทคัดย่อ
ปัจจุบัน ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยอย่างมาก โดยระบบ
ล่าสุดที่ได้เริ่มนามาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไตรมาศ 4 พ.ศ. 2560 คือ การชาระเงินด้วย QR code ถึงแม้ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ศึกษา
และวิจัยในเรื่องนี้มากนัก แต่จานวนการเพิ่มขึ้นของการใช้งานระบบชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบนี้กลับเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคั ญ และเป็น ที่ น่าสนใจอย่างยิ่ง ดังนั้ น การศึ กษาในครั้งนี้ จึงได้ มุ่งเน้น ไปที่ผ ลกระทบและการรับ รู้คุ ณ ค่าที่จ ะส่งผลต่ อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ QR Code Payment
โดยได้ พั ฒ นากรอบแนวคิ ด จากการประยุ ก ต์ แ นวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ค่ า ที่ รั บ รู้ (Perceived value)
ของบริการที่มีป ฏิสัม พัน ธ์กับ การใช้เทคโนโลยีและการให้บริการตั วเอง (Self service) เพื่ อให้ สามารถอธิบายถึงอิท ธิพลของ
คุ ณ ค่ าที่ รั บ รู้ ในการใช้ บ ริ ก าร QR code payment ได้ ดี ยิ่ งขึ้ น และใช้ ท ฤษฎี ค วามคาดหวั ง (Expectancy disconfirmation
theory) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความพึ งพอใจ โดยกาหนดคุณ ค่าที่รับรู้สาหรับการศึกษาทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่
ความสะดวกในเรื่อ งเวลา (Time value) การควบคุ ม ของผู้ ใช้ (User control value), การรับ รู้ความเสี่ ยงด้ านประสิท ธิ ภ าพ
(Perceived performance risk) การรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย (Perceived security risk) และ ความพยายาม
ในการเรี ย นรู้ ท าความเข้ า ใจ (Cognitive effort) โดยสองปั จ จั ย แรกเป็ น คุ ณ ค่ า ที่ มี ป ระโยชน์ (Benefit factors) ในขณะที่
สามปัจจัยหลังเป็นคุณค่าเกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในการใช้เทคโนโลยี (Cost factors)
งานวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 19 – 53
ปี หรืออยู่ ในช่วงเจเนอเรชั่น X และ Y เนื่ องจากเป็ นช่วงอายุที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและการทาธุรกรรมบนมือถือ โดยการวิธี
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และเลือกศึกษาเฉพาะผู้ที่ให้ความร่วมมือที่จะตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ที่เคยใช้
บริการ QR code payment มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจานวน 400 คน และนามาวิเคราะห์ทางตามหลักสถิติวิธี โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Linear Regression)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ QR code payment อย่างมีนัยสาคัญมากที่สุด
ได้แก่ การรับรู้คุณค่าด้านเวลา (Time value) รองลงมาคือ อิทธิผลเชิงลบของการรับรู้ความเสีย่ งด้านประสิทธิภาพในการใช้บริการ
(Perceived performance risk) ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ล้วนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้ ยกเว้นปัจจัย “ความพยายามในการเรียนรู้ ทาความเข้าใจ (Cognitive effort)” ที่ไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยในอดีตชี้ถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวว่ามีนัยสาคัญ
คาสาคัญ: คุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ คิวอาร์โค้ด การชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด



Performance Marketing Associate บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จากัด
อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ABSTRACT
In the past years, it is undeniable that electronic payment ( e-payment) has obviously become a
significant payment method in Thailand. The latest e-payment that was introduced to Thailand since Q’4 of
2017 is QR code payment. Even though there are not many researches about QR code in these days, but
numbers of this electronic payment method are significantly increasing which is very interesting for the
researcher. Therefore, this research aims to study the effect and value perception which influence the using
of QR code payment and satisfaction from using it.
This study has developed a conceptual framework based on the application of related concepts and
theories about Perceived value: Interacting with technology-based self-service. The concept of M-commerce
is taking into consideration so that the value and perception of QR code payment can be described at best.
Moreover, expectancy disconfirmation Theory is used to determine the satisfaction by specifying five factors;
two perceived benefit factors include Perceived time value and Perceived user control value, and another
three perceived cost factors include perceived performance risk, perceived security risk, and cognitive effort.
The study uses quantitative research methods and the samples used in this study were people aged
between 19 and 53 years or in the generations X and Y. The reason that this research is conducting on this
generation of people is the familiarity with technology and mobile transactions. We apply Accidental
Sampling by choosing only those who have used QR code payment at least once in last three months and
live in Bangkok and its perimeter. The data were collected through 400 questionnaires and analyzed by
Multiple Linear Regression analysis.
The research found that the most Perceived value factors that significantly affect the satisfaction of QR
code payment usage is Perceived time value followed by the negative effect of Perceived performance risk.
While other factors correlated with significant satisfaction based on the research hypothesis defined, only
Perceived cognitive effort has no significant correlation with satisfaction, which is different from research in
the past which stated that efforts to learn and understand can affect level of satisfaction in using the service.
Keywords: Perceived Value, Satisfaction, QR code, QR code payment

1. บทนา
ปัจจุบันระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย ดังจะสังเกตได้จาก
การนาเครื่องมือหรือรูป แบบใหม่ ๆ มาใช้กัน อย่างแพร่ห ลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่เชื่อมต่อกับอุป กรณ์ เคลื่อนที่ หรือ
โทรศัพท์มือถืออย่าง Mobile payment ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) พบว่าจานวนธุรกรรม e-Payment ของไทย
มีการขยายตัวสูง ซึ่งหนึ่งใน e-Payment ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดคือการทาธุรกรรมธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile
banking) ที่ มี อั ต ราการเติ บ โตสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 122 ในปี พ.ศ. 2559 เนื่ อ งจากผู้ ใ ช้ ส ามารถท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ต่ า ง ๆ
ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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ปัจจุบัน รัฐบาลไทยมีนโยบายผลักดันระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (National E-Payment) โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ได้ผลักดันการพัฒนาระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ รับ
การพัฒนาและนามาใช้ล่าสุดคือ QR code payment ได้นามาใช้เมื่อไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นระบบที่แสดงโค้ดสองมิติ
เพื่อใช้สาหรับการชาระสินค้าหรือบริการระหว่างลูกค้าและผู้ขาย ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลายมากกว่า Barcode แบบเส้นตรงปกติ
คือ สามารถเก็บข้อมูลได้ มากกว่า ไม่เปลืองพื้นที่ในการแสดงข้อมูล และสามารถอ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว (Lee et al., 2011)
โดย QR code payment ที่นามาใช้จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เพื่อลดความซ้าซ้อนในการมี QR code หลากหลายรูปแบบ
อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมแนวทางการพัฒนาระบบ e-Payment ในมิติต่าง ๆ ด้วยประโยชน์ดังกล่าวจึงเห็นกลไกการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชนให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ QR Payment แทนการใช้เงินสด เนื่องจาก
การเป็ น สั งคมไร้เงิน สด (Cashless Society) จะท าให้ เกิ ด ประโยชน์ มากมาย ซึ่งจากการประเมิ น ของ VISA (2015) พบว่ า
หากกรุงเทพมหานครสามารถก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้จะเกิดประโยชน์เป็นคุณค่ากว่า 1.25 แสนล้านบาทต่อปี โดยประโยชน์
ส่วนใหญ่ตกอยู่กับภาคธุรกิจ
โดย QR code payment นั้นมีประโยชน์ทั้งฝ่ายฝ่ายธุรกิจและฝ่ายผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางและทางเลือก
ในการชาระเงินให้กับลูกค้าเพื่ออานวยความสะดวก ลดการใช้เงินสด รวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องรูดบัตรเครดิตหรือ
เดบิต (EDC) และสาหรับลูกค้า QR code payment สามารถเลือกการชาระเงินที่หลากหลาย เชื่อมต่อกับบัตรเดบิต/เครดิต
บัญชีเงินฝากทุกธนาคาร e-Wallet และรองรับการชาระเงินจากต่างประเทศ ทาให้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถโอนเงินข้าม
ธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือระบบบริการชาระเงินที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์ร่วมกันพัฒนาขึ้น
ที่ให้ผู้โอนระบุเลขประจาตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับเงินแทนเลขที่บัญชีธนาคาร
ซึ่งมีค่าธรรมเนียมต่ากว่าหรือไม่มีค่าธรรมเนียมเลย รวมถึงสามารถสแกน QR code ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้
ทาให้ การชาระเงินของลูกค้าในธุรกรรมต่าง ๆ นั้ น สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดความเสี่ยงของก ารพกเงิน สด และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง (ปิยพร อรุณเกรียงไกร, 2560)
อย่างไรก็ดีการ ปรากฏการณ์การบริการชาระเงินรูปแบบใหม่นี้ยังไม่มีงานวิจัยใดในประเทศไทยที่ศึกษาการรับรู้ในคุณค่าและ
ความพอใจในการให้บริการชาระเงินด้วยระบบ QR code payment ซึ่งเป็นโอกาสในการวิจัยในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริการ QR code payment รวมถึงช่วยพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อเข้าใจภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าและความ
พึงพอใจของผู้บริโภค บนพื้นฐานของทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎี Means-end และ Self-service Technology
quality เป็นต้น (Lin & Hsieh, 2011; Woodruff & Gardial, 1996) ซึ่งจากผลวิจัยดังกล่าวจะทาให้ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ QR
code payment และผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียทั้ งภาครัฐและหน่ วยงานเอกชนต่ าง ๆ สามารถเข้าใจถึงพฤติ กรรมและแนวโน้ มของ
ผู้บริโภค รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาบริการต่อ เพื่อนาไปประกอบการวางแผนกลยุทธ์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ให้บริการทั้งส่วนของธนาคารและเอกชนผู้ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและนาไปใช้เป็น
แนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคุณค่า (Perceived value)
แนวคิด และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องกั บคุ ณ ค่ าที่ รับรู้นั้น มีก ารศึก ษากัน อย่างกว้างขวางทั้ งในทฤษฎี เชิงการตลาดและการวิจั ย
ผู้บริโภค แต่แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณค่านั้นยังคงมีความคลุมเครืออยู่มาก กล่าวคือยังคงมีช่องว่างทางทฤษฎี
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(Theory Gaps) อย่างไรก็ดีงานวิจัยของ Sánchez-Fernández and Iniesta-Bonillo (2007) ได้มีการวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็น
ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนั้นมีวิธีการที่แตกต่างกัน โดยมีความซับซ้อนและ
ลักษณะของการรับรู้คุณค่าในหลายมิติ ซึ่ งมีความเป็นธรรมชาติต่างกันไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lin (2005) ที่กล่าวไว้ว่า
แนวคิดบางอย่างที่กล่าวถึงการรับรู้คุณค่าไม่สามารถแยกแยะลักษณะที่ซับซ้อนและหลากหลายของการรับรู้ได้ เช่น บางท่านให้คา
นิยามของคุณค่าที่รับรู้ในภาพรวมว่าคือการประเมินโดยรวมของผู้บริโภคเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากสิ่งที่เสีย
ไปและสิ่งที่ได้รับเปรียบเทียบกับราคา (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) หรือมุมมองของ Kotler & Keller (2012)
อธิบายว่า “คุณค่าที่รับรู้ (perceived value)” หมายถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากการเป็นเจ้าของและการใช้
สินค้าหรือบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการได้เป็นเจ้าของสินค้า ขณะที่นักวิชาการด้านการตลาดรายอื่น
เสนอมุมมองของมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ต่อสินค้าหรือบริการของลูกค้า ทั้งคุณค่าเชิงสุนทรียศาสตร์ และคุณค่าเชิงอรรถ
ประโยชน์ (Holbrook & Hirschman, 1982) ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารพั ฒ นามาตราวัด แบบหลายมิ ติ ในเวลาต่ อ มา ซึ่ งมาตรวัด แบบ
หลากมิตินั้น ประกอบด้วย คือ (1) ภายนอก คือ สิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ (2) ภายใน คือ ความชื่นชมทางอารมณ์
ของผู้บริโภค และ (3) การเป็นระบบ คือ เหตุผลหรือแง่มุมเชิงตรรกะ (Hartman, 1967; Ruiz et al., 2010)
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีการออกแบบกรอบแนวคิดโดยนาเอาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่มีความใกล้เคียงกับธุรกิจการให้บริการ
ชาระเงินและการให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคุณค่าจากการมีปฏิสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีด้วยตัวเอง
(Perceived value: Interacting with technology-based self-services) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ Self-service
technologies (SSTs) เพื่อช่วยให้การออกแบบแนวคิดนี้สอดคล้องกับการให้บริการ QR Code Payment มากที่สุด
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคุณค่าจากการมีปฏิสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีด้วยตัวเอง (Perceived value:
Interacting with technology-based self-services)
ปัจจุบัน องค์ความรู้ทางการตลาดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ศิ วฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2557) ได้น าเสนอกระบวนทัศน์ การตลาดยุคใหม่ที่มุ่ งเน้นกระบวนการสร้างคุ ณ ค่าร่วมกั น
(Co-creation) โดยมุ่งเน้นที่มุมมองใหม่เกี่ยวกับคุณค่าของลูกค้าและกระบวนการสร้างคุณค่าในยุคเครือค่ายสังคมออนไลน์ที่ลูกค้า
คือผู้สร้างคุณค่าจากการใช้สินค้าหรือบริการ โดยแนวคิดสาคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการในปัจจุบันที่บทบาทของเทคโนโลยีมีมาก
ขึ้นก็คือ Self-service technologies (SSTs) หรือเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างไปจากธุรกิจบริการในอดีต โดย
Lin and Hsieh (2011) ได้ พั ฒ นาตั ว วั ด คุ ณ ค่ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี ก ารบริ ก ารด้ ว ยตนเอง (SSTs) โดยสรุ ป ได้ 7 มิ ติ
(ห รื อ SSTQUAL scale) คื อ 1 .Functionality 2 .Enjoyment 3 .Security 4 .Design 5 .Assurance 6 .Convenience
7. Customization นอกจากนี้ผลการวิจัยของ Shahid Iqbol et al. (2018) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ของคุณค่าของเทคโนโลยีการบริการด้วยตนเอง (SSTs) กับความภักดีของลูกค้า (Loyalty) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการให้บริการ
ที่มีคุณภาพทีส่ ูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีการให้บริการตนเอง (SSTs) จะช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ Ju Rebecca Yen
and Gwinner (2003) ที่กล่าวว่า การให้บริการด้วยตนเอง หรือ Internet SSTs ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดี
ในทานองเดียวกัน
ยังมีนักวิจัยจานวนหนึ่ง ได้อธิบายแนวคิดการสร้างและปรับแต่งคุณค่าที่แตกต่างออกไปจากเดิม เช่น แนวทางการปฏิรูป
กระบวนทั ศ น์ ของ Heinonen (2004) ที่ เป็ น แนวคิ ด ที่ ข ยายขอบเขตของคุ ณ ค่ า ที่ ลู ก ค้ า รั บ รู้ โดยมี มิ ติ เพิ่ ม เติ ม อี ก สองมิ ติ
นอกเหนือจากมิติแบบดั้งเดิมของ Service Quality Model (ที่ประกอบด้วย Technical Quality และ Functional Quality
ซึ่ งน าเสนอโดย Gronroos ในปี 1982) เนื่ อ งจากทฤษฎี แ บบดั้ งเดิ ม ไม่ ได้ พิ จ ารณา “คุ ณ ค่ าของการให้ บ ริ ก ารในสถานที่ ”
และ “กรอบเวลาที่ไม่ได้ควบคุมโดยผู้ให้บริการ” เนื่องจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนั้นสามารถควบคุมการใช้บริการได้ด้วยตนเอง
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(Technology-based self-services) ดังนั้น Heinonen จึงได้รวมคุณค่าสี่มิติ คือ คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายเฉพาะอย่าง
(Technical value) คุณค่าด้านการใช้งานพื้นฐาน (Functional value) คุณ ค่า ที่เกี่ยวข้องกับ ช่วงเวลา (Temporal value)
และคุณ ค่า ด้า นพื ้น ที ่ (Spatial value) เพื่ ออธิบายจากมุมมองด้านคุณ ค่าของลูก ค้า ซึ่งบางประเด็น นั้ นมี ความใกล้เคีย งกั บ
SSTQUAL scale
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึงสรุปได้ว่า เนื่องจากคุณภาพและคุณค่านั้นมีความเชื่ อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น
มิติที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านคุณภาพสามารถใช้เพื่ออธิบายการรับรู้คุณค่าได้ และเนื่องจากสภาพแวดล้อมของบริการมีผลต่อ
การให้บริการด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี (Technology-based self-services) ในแง่ของเวลาและสถานที่อาจส่งผลต่อการรับรู้
ความรู้สึก แม้ยังไม่มีทฤษฎีที่รองรับ อีกทั้งยังไม่มีงานวิจัยใดที่เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าของการใช้
บริก ารการชาระเงิน ผ่ าน QR code การศึ ก ษาในครั้งนี้ จึ งเป็ น การศึ ก ษาถึ งการรับ รู้ คุณ ค่ าจากประสบการณ์ ข องผู้ ใช้ บ ริ การ
โดยพิจารณาในการวางแนวคิดหลายมิติ และรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณค่าผ่านช่องทางที่เป็น Technology-based
self-services ที่อาจช่วยในการค้นหากลไกที่ใช้ในการรับรู้คุณ ค่าของลูกค้าที่ใช้บริการการชาระเงินผ่าน QR code ได้ดียิ่งขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมจึ งได้ แ นวคิ ด ในการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ของลู ก ค้ า ที่ จ ะน ามาศึ ก ษาในงานวิ จั ย ครั้ งนี้ ทั้ งหมด 5 ปั จ จั ย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ความสะดวกในเรื่องเวลา (Time value) ซึ่งสอดคล้องกับ SSTQUAL scale ในแง่ของความสะดวก (Convenience)
กล่าวคือ “เวลา” ถือเป็นคุณค่าเพิ่มเติมที่มีคุณค่าอย่างมากในสายตาของผู้บริโภค (Newell & Newell-Lemon, 2001) ดังนั้น
ความสะดวก ง่ายดาย ประหยัดเวลา จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการออนไลน์รวมถึงทาธุรกรรม
ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ มากกว่าช่องทางอื่น ๆ (Childers et al., 2001; Heinonen et al., 2013; Hourahine & Howard,
2004; Shankar et al., 2003)
(2) การควบคุมของผู้ใช้ (User control value) ซึ่งสอดคล้องกับ SSTQUAL scale ในแง่ของการปรับแต่งด้วยตนเอง
(Customization) ถือเป็นลักษณะสาคัญของเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive technologies) ที่ทาให้ผู้ใช้รู้สึกถึงความยืดหยุ่น
การตอบสนองความต้องการผ่านตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีจากการใช้ electronic services นั้น ๆ เช่น Mobile payment อันนาไปสู่
การตระหนักในคุณค่าที่เพิ่มขึ้นในการใช้บ ริการ (Hoffman & Novak, 1996; Hourahine & Howard, 2004) ทั้งนี้ ทัศนคติของ
ผู้ใช้จะเพิ่มมากขึ้นหากได้รับประสบการณ์ ที่ดีจากความสามารถในการควบคุมระบบจนทาให้บรรลุเป้าหมายในการใช้บริการ
(Bateson & Hui, 1987; Proshansky et al., 1974)
(3) การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ (Perceived performance risk) ซึ่งประสิทธิภาพนั้นสอดคล้องกับ SSTQUAL
scale ในแง่ของการใช้งาน (Functionality) โดยการรับรู้ความเสี่ ยงมีค วามสัม พัน ธ์แบบผกผัน กับการยอมรับ การให้ บริการ
ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพหรือการใช้งาน (Performance Risk) หมายถึง ประสิทธิภาพในการใช้
บริการชาระเงินทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน
หลัก คือ การเชื่อมต่อระหว่างธนาคารผู้ให้ บริการธนาคารทางอิน เทอร์เน็ต และผู้ให้บ ริการเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต (Internet
Service Provider: ISP) และการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพยังรวมถึงความกังวลใจอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความกังวลถึงการใช้ผิดวิธีแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหาย และความกังวลว่าระบบการให้บริการจะไม่สามารถสร้าง
ประโยชน์ได้จริงตามที่ต้องการ เป็นต้น (Newell & Newell-Lemon, 2001)
(4) การรับรู้ความเสี่ย งด้านความปลอดภั ย (Perceived security Risk) ซึ่งสอดคล้ องกับ SSTQUAL scale ในแง่ของ
ความมั่นใจ (Assurance) และความปลอดภัย (Security) กล่าวคือคือ ทัศนคติหรือความเชื่อและความรู้สึกว่าอาจไม่ได้รับความ
ปลอดภั ย จากการใช้ บ ริ ก ารที่ เพี ย งพอ ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ย ต่ า ง ๆ เช่ น การถู ก โจรกรรมทรั พ ย์ สิ น ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ย
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อินเทอร์เน็ต, การถูกโจรกรรมโดยการแก้ไขเลขที่บัญชีปลายทางในระหว่างการโอนเงิน , การถูกลักลอบเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดย
ไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงทัศนคติ ความเชื่อที่มีต่อความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้บริการ (Linck et al., 2006)
(5) ความพยายามในการเรียนรู้ ทาความเข้าใจ (Cognitive effort) ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ SSTQUAL scale ในแง่ของ
การออกแบบบริการ (Design) ซึ่งปัจจัยนี้อาจถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับบริการใหม่ ๆ (Kleijnen et al. 2007) เช่น
ผู้บริโภคที่ใช้บริการทาธุรกรรมผ่านมือถืออาจต้องใช้เวลาทาความเข้าใจอย่างมาก เพื่อให้เข้าใจในสิ่ งที่ต้องดาเนินการเพื่อที่จะทา
ธุรกรรมของตนให้สาเร็จลุล่วง (Suoranta et al. 2005) จึงอาจทาให้การยอมรับบริการใหม่นี้ดาเนินไปแบบค่อยเป็นค่อยไป
ในทางตรงกันข้ามหากพบว่าการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนนั้น ไม่ต้องใช้ความพยายามในการทาความเข้าใจ ผู้บริโภคก็จะมี
ทัศนคติเชิงบวกสูงขึ้นและส่งผลต่อการยอมรับมากขึ้น (Lynch & Ariely, 2000)
2.3 ความพึงพอใจในการใช้บริการ (Satisfaction)
Kotler & Keller (2012, p. 150) ได้ให้คานิยามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าว่า “เป็นความรู้สึกพึงพอใจในแต่ละบุคคล
ความยินดีหรือไม่ยินดีในสินค้าหรือบริการ จะเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้จากการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ กับความคาดหวังที่มี
อยู่ ก่ อ น ” ซึ่ งค วาม ห ม ายข้ า งต้ น นั้ น สอด ค ล้ องกั บ ท ฤษ ฎี ค วาม ค าด ห วั ง (Expectancy disconfirmation model)
ที่ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งความคาดหวั ง (Expected service quality) และสิ่ งที่ ได้ รั บ จากการให้ บ ริ ก าร (Perceived service
quality) ท าให้ เกิ ด แบบจาลองความไม่ ส อดคล้ องกั บ ความคาดหวังขึ้ น ซึ่งสามารถแบ่ งได้ 3 รูป แบบ คื อ (1) Confirmation
หมายถึง สินค้าหรือการบริการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตรงตามที่คาดหวังเอาไว้ ทาให้เกิดความพึงพอใจ (2) Positive
disconfirmation หมายถึ ง สิน ค้ าหรือ การบริก ารตอบสนองความต้ อ งการของผู้บ ริโภคมากกว่ าที่ ค าดหวั งเอาไว้ ส่ งผลให้ มี
ความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้น และ (3) Negative disconfirmation หมายถึง สินค้าหรือการบริการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคน้อยกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่งในแต่ละบุคคลนั้นจะมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันออกไป
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในทฤษฎี Means-end ได้ชี้ว่า การรับรู้ในคุณ ค่า (value) เกิดจากตีความอัตถประโยชน์ (Utility) ที่ได้รับจากสินค้าและ
บริการทั้งด้านบวกและด้านลบโดยเปรียบเทียบกับความต้องการ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มอี ยู่อันนาไปสูค่ วามรูส้ ึกพอใจหรือไม่
พอใจจากการรับรู้นั้น ๆ (Woodruff, 1977; Woodruff & Gardial, 1996) ซึ่งที่ผ่านมามีงานวิจัยทางวิชาการได้ชี้ถึงความสัมพันธ์
ของการรับรู้คุณค่า (Perceived value) ในธุรกิจบริการ (อาทิ โทรคมนาคม สายการบิน และโรงแรม) เป็นแรงจูงใจและส่งผล
สาคัญต่อความรู้สึก ประสบการณ์อันนาไปสู่ความพึงพอใจและภักดีของผู้บริโภค (McDougall & Levesruzue, 2000) เช่น คุณค่า
ด้านการควบคุมของผู้ใช้ (User control) และความสะดวกในเรื่องเวลา (Time convenience) ที่ส่งผลต่อประสบการณ์ในการใช้
บริ ก าร ตลอดจนความพึ งพอใจในการใช้ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ (Interactive technologies) (Hoffman and Novak, 1996;
Newell & Newell-Lemon, 2001) เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ในประเทศไทยมีงานวิจัยในด้านการรับรู้คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการแบบ
ออนไลน์หลายแง่มุม เช่น สุนันทา หลบภัย (2558) พบว่าปัจจัยการรับรู้คุณค่าด้านความง่ายในการใช้งาน ความตั้งใจในการใช้งาน
ความรู้ ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน ความสะดวก และความเข้ากันได้ของระบบส่งผลต่อการชาระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ของผู้บริโภค ในขณะที่ แก้วขวัญ ผดุงพิพัฒน์บวร (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบน
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank) โดยปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจเรียงลาดับตามอิทธิพลที่ส่งผลจากมากไป
น้ อย ได้ แก่ ปั จ จั ยด้ านสภาพแวดล้ อมการบริก าร ปั จ จัย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปั จ จัย ด้ านช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และปั จจั ย ด้า น
กระบวนการบริการ ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศวิทู ทิพยศ (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
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ตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการ คือ การทาธุรกรรมผ่านทางธนาคารออนไลน์ได้รับการดาเนินการอย่างถูกต้องแม่นยา ความปลอดภัย และการท า
ธุรกรรมสามารถดาเนินการจนเสร็จบริบูรณ์ด้วยความรวดเร็ว
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย (Theoretical framework) ของการศึกษา “ปัจจัยการรับรูค้ ุณค่าที่มีผลต่อความพพอใจในการใช้
บริการ QR Code Payment”

2.5 สมมุติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ QR code payment สามารถสรุป
เป็นสมมติฐานงานวิจัย ประกอบด้วยสมมุติฐาน 5 ข้อดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1): คุณค่าที่ได้รับด้านเวลา (Perceived time value) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการใช้
บริการ QR code payment
สมมติฐานที่ 2 (H2): คุณค่าที่ได้รับด้านการควบคุมของผู้ใช้ (Perceived user control value) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในการใช้บริการ QR code payment
สมมติฐานที่ 3 (H3): การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพ (Perceived performance risk) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับกับ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในการใช้บริการ QR code payment
สมมติฐานที่ 4 (H4): การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภั ย (Perceived security risk) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึง
พอใจ(Satisfaction) ในการใช้บริการ QR code payment
สมมติฐานที่ 5 (H5): ความพยายามในการเรียนรู้ทาความเข้าใจ (Cognitive effort) ของบริการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ความพึงพอใจ(Satisfaction) ในการใช้บริการ QR code payment

3. วิธีดาเนินการวิจัย
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3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยใช้การเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาทดสอบสมมติฐาน โดยเนื้อหาจะครอบคลุมเฉพาะ
การชาระเงินผ่านธนาคาร 5 รายที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ช่วงเวลาที่ได้ทาการวิจัย
(จากธนาคารทั้งหมด 8 รายที่ให้บริการในปัจจุบัน) คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ
และธนาคารออมสิน ศึกษาเฉพาะผู้ที่ใช้และเคยใช้บริการ QR code payment ในรูปแบบ Mobile Payment เพื่อการชาระเงิน
สาหรับการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยจะกาจัดเฉพาะคนกลุม่ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย (Generation X and Y) คือ กลุ่มประชากรที่
เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2508 - 2542 มีอายุ 19-53 ปี (Twenge, 2010) เนื่องจากกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) เป็นกลุ่มที่นิยมใช้
การชาระเงินด้วย QR code มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับผู้ใช้ในกลุ่มเจเนอเรชั่นอื่น ๆ ขณะที่กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็ก ซ์
(Generation X) มีความต้องการใช้งานรองลงมาอยู่ที่ร้อยละ 29 เท่านั้น (Visa, 2015) โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวแบบบังเอิญ
หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ (Accidental Sampling) กั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ QR code payment ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อาทิ
สยาม สุขุมวิท พร้อมพงศ์ สีลม และท่าพระจันทร์ โดยวางแผนเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน (Yamane, 1967) มีระยะเวลา
ในการเก็บแบบสอบถามประมาณ 45 วัน
ภายหลังการรวบรวมข้อมูล จะทาการทิ้งแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไป แล้วนาข้อมูลมาทดสอบเครื่องมือทั้งความตรง
(Validity) และความเที่ ย ง (Reliability) ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ Cronbach’s Alpha (Hair et al., 2006) และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
เบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) และทดสอบสมมุติฐานความสัมพั นธ์ของปัจจัยด้ วยวิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
นั ก วิ จั ย ได้ เลื อ กใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามทั้ งในรู ป แบบ Self-administered และ Online questionnaire
โดยได้ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของแบบสอบถามด้วยการทดสอบภาคสนาม (Pilot study) จากกลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่าง
จ านวน 10 ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถามทั้ งสองรู ป แบบ (Test/Retest) ซึ่ งพบว่ า ค าตอบมี ค วามสอดคล้ อ ง (Correlation)
ในทิศทางเดียวกันของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) ซึ่งแสดงถึงความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามทั้ง
สองรูป แบบ (Research instrument reliability) ทั้ งนี้ ยั งน าข้ อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด ขึ้ น ไปปรับ ปรุ งแก้ ไขแบบสอบถามให้ ถู ก ต้ อ ง
สมบูรณ์มากที่สุดก่อนเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
คาถามข้อมูลทั่วไปในแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือน เป็นคาถามให้เลือกคาตอบและเป็นคาถาม
ปลายปิด ขณะที่คาถามวัดการรับรู้ คุณค่า(Perceived value) ที่มีผลต่อความพึงพอใจ (Satisfaction) อ้างอิงจากทฤษฎี แนวคิด
และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (เช่ น Angelova & Zekiri, 2011; Cronin, Brady & Hult, 2000; Dabholkar & Bagozzi, 2002;
Mathwick et al., 2001; Pavlou & Chellappa, 2001; Stone & Gronhaug, 1993) โดยมี ลั ก ษณะเป็ น ค าถามปลายปิ ด ใช้
มาตรวั ด แบบลิ เคอร์ ท (Likert scale) 5 ระดั บ ให้ ค ะแนนแต่ ล ะระดั บ ตั้ งแต่ ร ะดั บ 1 = เห็ น ด้ ว ยน้ อ ยที่ สุ ด ไปจนถึ งระดั บ
5 =เห็นด้วยมากที่สุด โดยรายละเอียดคาถามแต่ละตัวแปรดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคาถามวัดการรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในการใช้บริการ QR Code Payment
คาถาม
ที่มา(ดัดแปลงจาก)
ตัวแปรต้น: คุณค่าของบริการที่ลูกค้าได้รับ (Perceived Value)
1. คุณค่าด้านเวลา (Time value) มี 4 คาถามย่อย เช่น
Mathwick et al.
- การใช้บริการ QR code payment เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเวลาของท่าน
(2001)
- การใช้บริการ QR code payment จะทาให้ท่านสามารถประหยัดเวลาได้
- การใช้บริการ QR Code Payment จะทาให้การทาธุรกรรมของท่านเสียเวลาน้อยลง
- การใช้บริการ QR Code Payment สะดวกสาหรับท่าน
2. คุณค่าด้านการควบคุมของผู้ใช้ (User control value) มี 3 คาถามย่อย เช่น
- ท่านสามารถควบคุมการทาธุรกรรมได้เมื่อใช้ QR code payment
Mathwick & Rigdon
(2004)
- ท่านมีความยืดหยุ่นเมื่อใช้ QR code payment บนมือถือ
- การใช้บริการ QR Code Payment สาหรับการทาธุรกรรมทาให้ท่านสามารถ ตัดสินใจ
ซื้อสินค้าหรือบริการได้ด้วยตัวเอง
3. การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการทางาน (Perceived performance risk) มี 6 คาถาม
ย่อย -เช่น การใช้ QR Code Payment บนมือถือจะทาให้ท่านเสียเงินหรือค่าบริการเพิม่
Stone & Gronhaug
- ถ้าท่านใช้บริการ QR Code Payment ท่านจะกังวลว่าการใช้เงินนั้นไม่คุ้มค่า
(1993)
- การใช้บริการ QR Code Payment อาจเกี่ยวข้องกับความสูญเสียทางการเงินที่สาคัญ
- ขณะที่ท่านใช้บริการ QR Code Payment ท่านกังวลว่าบริการจะทางานได้ดีอย่างที่
ควรจะเป็น
- ถ้าท่านใช้บริการ QR Code Payment ท่านจะกังวลว่าบริการจะไม่ให้ผลประโยชน์
เท่าที่ท่านคาดหวังไว้
- ความคิดจากการใช้บริการ QR Code Payment ทาให้ท่านกังวลเกี่ยวกับการให้บริการ
ชาระเงินที่ตามปกติหรือการชาระเงินที่แท้จริงว่าจะเป็นอย่างไร
4. การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Perceived security risk) มี 5 คาถามย่อย เช่น
- ท่านมีความมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้บริการ QR code payment
Pavlou & Chellappa
- ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้ในระหว่างการใช้บริการ QR code payment
(2001)
ของท่านจะเข้าถึงเฉพาะบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
- ท่านเชื่อว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในระหว่างการใช้บริการ QR Code Payment ของท่านจะ
ไม่ถูกจัดการโดยบุคคลที่ไม่เหมาะสม*
- ท่านเชื่อว่าบุคคลที่ไม่เหมาะสมอาจขโมยข้อมูลที่ท่านให้ไว้ระหว่างการใช้บริการ QR
Code Payment
- ท่านเชื่อว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในระหว่างการใช้บริการ QR Code Payment ของท่านจะ
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เหมาะสม*
5. ความพยายามในการเรียนรู้ทาความเข้าใจ (Cognitive effort) มี 3 คาถามย่อย เช่น
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- ท่านคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนในการใช้ QR code payment*
- ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทาความเข้าใจวิธีใช้ QR code payment
- ท่านเชื่อว่าเป็นการยากที่จะเรียนรูว้ ่าการใช้ QR Code Payment เป็นอย่างไร
ตัวแปรตาม: ความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction)
- ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมจากการใช้บริการ QR code payment
- ท่านคิดว่าบริการโดยภาพรวมที่ได้รับจากผู้ให้บริการ QR code payment ดีกว่าความ
- ท่คาดหวั
านคิดงว่ของท่
าสิ่งทีา่ได้นรับโดยภาพรวมจากการใช้บริการ QR code payment ดีกว่าเมื่อเทียบ
กับสิ่งที่ต้องการจากการใช้บริการที่ท่านคิดไว้

BMRC
Dabholkar & Bagozzi
(2002)

Angelova & Zekiri
(2011)

* คาถามเชิงลบ ต้องปรับการให้คะแนนแบบ Reverse score

4. ผลการวิจัย
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ต อบแบบสอบถาม Online ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ SurveyMonkey ทั้ ง หมด 233 ชุ ด และการเก็ บ
แบบสอบถามแบบ Offline ในสถานที่มีบริการ QR code payment ทั้งหมด 301 ชุด รวมการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดเป็ น
จานวน 534 ชุ ด คิ ดเป็ น สัด ส่วนของการเก็บ แบบสอบถาม Online ต่อ Offline อยู่ที่ ร้อ ยละ 44 ต่อ ร้อยละ 56 โดยหลั งจาก
การตรวจสอบความครบถ้วนของข้ อมู ลและคั ดกรองแล้ว พบว่ามี กลุ่ มตั วอย่ างที่ ตอบแบบสอบถามครบถ้วน ข้อ มูล สมบู รณ์
เหมาะสมจานวน 400 ชุด จึงนาข้อมูลที่ได้นี้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ได้ผลการวิจัยดังนี้:
4.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งออกเป็น สัดส่วนชายและหญิ ง ร้อ ยละ 30.8 และ 69.3 ตามลาดับ อายุระหว่าง 19-36 ปี (หรือกลุ่ม เจเนอเรชั่น Y)
ร้อ ยละ 78 ที่ เหลื อมี อายุ ระหว่าง 37-53 ปี ร้อยละ 22 กลุ่ มตั วอย่ างส่ วนมากมี ระดั บ การศึก ษาสูงสุด อยู่ ในระดับ ปริญ ญาตรี
(ร้อยละ 69.8) รองลงมามีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท (ร้อยละ 29.8) นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 48.5) รองลงมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 27.3) ส่วนใหญ่มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 15,001 - 30,000 บาท (ร้อยละ 34.3) รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ 28.5)
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ QR code payment
จากข้อมูลในตารางที่ 2 – 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 40.8 มีความถี่ในการใช้ QR Code Payment เดือนละ 13 ครั้ง รองลงมาใช้บริการน้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 36) โดยธนาคารผู้ให้บริการที่ได้รับ ความนิยมคือ ธนาคารไทยพาณิชย์
และธนาคารกสิกรไทยในสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ข้อมูลในตารางที่ 3) โดยมีสาเหตุสาคัญในการเลือกใช้บริการ QR Code Payment
3 ลาดับแรก คือ ความสะดวกรวดเร็ว, ไม่ต้องพกเงินสดจานวนมาก, และสิทธิพิเศษ นอกจากนี้ประเภทสินค้าที่ใช้ QR Code
ในการชาระเงินสูงสุด ได้แก่ สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันสาหรับการอุปโภคบริโภค รองลงมาคือสินค้าเปรียบเทียบซื้อ (Shopping
goods) เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ตามร้านค้าทั่วไป และการใช้เพื่อชาระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้มูลค่าการใช้
จ่ายผ่าน QR Code Payment เฉลี่ยอยู่ที่ 988.85 บาท เนื่อ งจากข้อมูลมีก ารกระจายมาก จึงวิเคราะห์การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง ซึ่งมีค่ามัธยฐานที่ 500 บาท ค่าการกระจายที่ เป็ นค่าต่าสุดที่ 10 บาท และ ค่าสูงสุดที่ 12,000 บาท โดยค่าเฉลี่ ย
หลังจากการตัด Outlier ทิ้ง มีมูลค่าการใช้จ่ายผ่าน QR เฉลี่ยทั้งสิ้นอยู่ที่ 320 บาท
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ตารางที่ 2 ข้อมูลความถี่ในการใช้บริการ QR Code Payment
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เดือนละ 1 – 3 ครั้ง
น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ความถี่ในการใช้
สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 – 5 ครั้ง
ทุกวัน

จานวน
163
144
53
33
7

ร้อยละ
40.8
36
13.3
8.3
1.8

ตารางที่ 3 ข้อมูลธนาคารที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการ QR Code Payment (ตอบได้หลายคาตอบ)
ธนาคารที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการ QR Code Payment (สามารถตอบ
จานวน
ได้มากกว่า 1 คาตอบ)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือ แม่มณี by SCB
211
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) หรือ K-Plus
205
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือ เป๋าตุง กรุงไทย
47
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ บัวหลวง เอ็มแบ้งกิ้ง
39
อื่น ๆ
24
ธนาคารออมสิน หรือ GSB Pay
2
ตารางที่ 4 สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการ QR Code Payment (ตอบได้หลายคาตอบ)
สาเหตุ ในการใช้ บ ริก าร QR Code Payment (สามารถตอบได้ม ากกว่า 1
จานวน
คาตอบ)
ความสะดวกและรวดเร็ว
320
ไม่ต้องพกเงินสดจานวนมาก
194
สิทธิพิเศษ ส่วนลด หรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ
164
ลักษณะบริการตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะใช้งาน
32
มีความปลอดภัยสูง
25
อื่น ๆ
11
ตารางที่ 5 ประเภทสินค้าหรือบริการที่กลุ่มตัวอย่างใช้ QR Code ในการชาระเงิน (ตอบได้หลายคาตอบ)
ประเภทสินค้าหรือบริการที่ซื้อและชาระเงินด้วย QR (สามารถตอบได้มากกว่า 1
จานวน
คาตอบ)
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หรือสินค้าที่เป็นของกินของใช้
252
ประจาวันที่ราคาไม่แพง ใช้เป็นประจา ตามร้านค้าทั่วไป
สินค้าเปรียบเทียบซื้อ (Shopping Goods) เช่น เสื้อผ้า ตามร้านค้าทั่วไป
142
บริการชาระบิลต่าง ๆ เช่น ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
108
บริการด้านกิจกรรมนันทนาการ เช่น ดูหนัง เกมส์ออนไลน์ เป็นต้น
79
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สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) ตามงานเทศกาลต่าง ๆ
สินค้าเปรียบเทียบซื้อ (Shopping Goods) เช่น เสื้อผ้า ตามงานเทศกาลต่าง ๆ
อื่น ๆ โปรดระบุ

67
61
15

4.3 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
ภายหลังวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามทั้งหมด พบความน่าเชื่อถือของตัวแปรในแต่ละ
ปัจจัยด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s alpha มีค่ามากกว่า 0.7 ทุกตัวแปร (Hair et al., 2006) จึงนาคะแนนปัจจัย (Factor
score) ที่ได้ไปทดสอบสมมุติฐาน และนาไปใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
QR code payment ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ได้ผลวิเคราะห์คือ ค่าสั มประสิท ธิ์
ตั ว ก าหนด (R square) เท่ า กั บ 0.225 หมายความว่ า ปั จ จั ย ทั้ ง 5 ปั จ จั ย สามารถร่ ว มกั น อธิ บ ายความเปลี่ ย นแปลงของ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ QR code payment ได้ร้อยละ 22.5 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 77.5 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ
โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ของสมการพยากรณ์ที่ได้อยู่ที่ 0.89 และเมื่อพิจารณาค่า VIF ทั้งหมดของ
ทุกปัจจัย (น้อยกว่า 1.5) จึงสรุปว่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตัวแปร ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Model Summary)
Model Summary
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
a
0.474
0.225
0.215
0.88592551
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 เกี่ยวกับค่า Coefficients พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติกับความพึงพอใจในการใช้บริการ QR code payment ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทั้งนี้ ปัจจัยการรับรู้คุณ ค่าด้านเวลา
(Time value) และปัจจัยคุณค่าด้านการควบคุมของผู้ใช้ (User control value) มีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยมีค่า Beta = 0.40
และ 0.11 ตามลาดับ (ยอมรับ สมมุติฐาน H1 และ H2) ขณะที่ การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการทางาน (Perceived
performance risk) และการรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย (Perceived security risk) มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ QR code payment โดยมีค่า Beta = -.26 และ -0.09 ตามลาดับ (ยอมรับสมมุติฐาน H3 และ
H4) ขณะที่ผลการวิเคราะห์ระบุว่า ความพยายามในการเรียนรู้ทาความเข้าใจ (Cognitive effort) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ QR code payment โดยมีค่า Beta = 0.18 (ปฏิเสธสมมุติฐาน H5) ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระหรือปัจจัยทั้ง 5 กับตัวแปรตามหรือความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ QR Code Payment
Coefficients
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
T
Sig.
B
Std. Error
Beta
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(Constant)
1.512E-16
0.044
.000
1.000
Time Value
0.406
0.046
0.406
8.827
0.000
User control Value
0.113
0.047
0.113
2.405
0.017
Performance Risk
-0.258
0.050
-0.258
-5.168
0.000
Security Risk
-0.094
0.044
-0.094
-2.124
0.034
Cognitive Effort
0.179
0.052
0.179
3.418
0.001
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถนามาเขียนในรูปแบบสมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อนาไปใช้ในการพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการ QR code payment ดังนี้:
Customer satisfaction towards QR code payment = (1.512 x 10-16) + 0.406 (Time value) + 0.113 (User
control value) – 0.258 (Perceived performance risk) – 0.094 (Perceived security risk) + 0.179 (Cognitive effort)
จากความสัมพันธ์ในสมการข้างต้น หมายความว่า ถ้าทุกปัจจัยมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างละ 1 หน่วย จะทาให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการ QR code payment เพิ่มขึ้นประมาณ 0.346 หน่วย และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าหากสามารถทาให้ผู้บริโภคมี
ความรับรู้ต่อความเสี่ยงลดลงอย่างละ 1 หน่วย (Perceived performance risk และ Security risk) ขณะที่ตัวแปรตัวอื่นเพิ่มขึ้น
อย่างละ 1 หน่วย จะทาให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นมากถึง 1.05 หน่วย

5. สรุปและอภิปรายผล
จากผลวิจัยพบว่าการรับรู้คุณค่าของการบริการด้วยตนเอง อย่างการชาระเงินด้วย QR Code Payment มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยยะสาคัญกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อผู้ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Ju Rebecca Yen & Gwinner
(2003) โดยความท้าทายสาหรับผู้ให้บริการคือการเพิ่มการรับรู้ถึงคุณค่าด้านเวลา (Time value) และคุณค่าด้านการควบคุมของ
ผู้ใช้ (User control value) โดยเฉพาะคุณค่าด้านเวลาที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ QR code payment
มากที่ สุ ด แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การใช้ บ ริ ก ารในการช าระเงิ น ที่ ส ามารถประหยั ด เวลาได้ มี ค วามรวดเร็ ว และสามารถช าระได้
ทุกเวลานั้นส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Shankar et al.(2003) ที่กล่าวไว้ว่า
สาหรับลูกค้า เวลานั้นเป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุด โดยเฉพาะการให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device) ต่าง ๆ
ต้องระลึกถึงการประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้ งานเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้น ระบบการชาระเงินรูปแบบใหม่ ๆ ของภาคเอกชนต้องคานึงถึง
ปัจ จัยด้ านเวลา โดยการพั ฒ นาระบบให้ มี ความคล่ องตัว สะดวก และรวดเร็ว อั นจะน ามาซึ่ งความพึ งพอใจในการใช้บ ริก าร
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการยังคานึงถึงความสามารถในการควบคุม (User control value) ระหว่างที่ใช้บริการ QR code payment
จากงานวิจัยในอดีตของ Heinonen (2004) แนะนาว่า หากผู้ใ ช้บ ริก ารสามารถควบคุม การใช้บ ริก ารได้ทั้งในเรื่อ งของเวลา
และสถานที่ จะส่งผลต่อการรับ รู้คุณ ค่าที่สาคัญยิ่ง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Mathwick & Rigdon (2004) ที่กล่าวว่าคุณภาพ
ของประสบการณ์ของผู้บริโภคนั้น ได้รับอิทธิพลจากความสามารถในการควบคุมและการตัดสินใจที่ผู้บริโภครับรู้ได้ (Perceived
control) จึงแสดงให้เห็นว่า ความยืดหยุ่นในการทาธุรกรรมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมการใช้บริการได้ตาม
ต้องการจะส่งผลให้รู้สึกเชื่อว่า พวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจใน
ผลลัพท์ที่ออกมาจากการใช้บริการนั้น ๆ (Bateson & Hui, 1987)
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ตัวแปรสาคัญอีกตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลสาคัญเป็นอย่างมากต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้ บริการ QR code payment
นั่นก็คือ การรับรู้ความเสี่ยงเรื่องประสิทธิภาพในการใช้บริการ (Performance risk) ไม่ว่าจะเป็นความกังวลใจว่าระบบจะล้มเหลว
การทาธุรกรรมผิดพลาด หรือแม้แต่การเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลในระหว่างการใช้บริการไม่เสถียร สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความเชื่อมั่น
ต่อพื้นฐานของเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการทาธุรกรรรมด้วย QR code ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต้องร่วมกัน
ลงทุนพัฒนาให้ระบบให้บริการมีความเสถียร เชื่อถือได้ ปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ อันจะนาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งการรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย พบว่ า แม้ จ ะมี งานวิ จั ย ในอดี ต ที่ ชี้ ว่ า ปั จ จั ย การรั บ รู้ ถึ ง
ความปลอดภั ย (Security risk) ไม่ ส่ งผลต่ อ การชาระเงิ น ผ่ า นอุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ ข องผู้ บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
(สุนันทา หลบภัย, 2558) โดยได้ให้เหตุผลว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความไว้วางใจในกระบวนการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ
ระบบความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการนามาใช้ในกระบวนการรับชาระเงิน แต่งานวิจัยครั้งนี้กลับพบว่า ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์
เชิงลบต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ QR code payment อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นั่นคือ ผู้บริโภคยังมีความกังวลในเรื่อง
ของความปลอดภัยในส่วนของข้อมูล และการใช้บริการ QR code payment เนื่องจากการบริการนี้เป็นการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินโดยตรง ดังนั้นความปลอดภัยในแง่ของข้อมูล จึงยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการบางคนกังวล และหากลูกค้ารับรู้ถึงความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยก็จะส่งผลในเชิงลบต่อความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hourahine and Howard (2004) ที่ว่า
ผู้บริโภคมักมีความอ่อนไหว หากการให้บริการนั้นเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรม ซึ่งในกรณีนี้เขาจะกังวลในเรื่อง
ของการสูญเสียทั้งเงินและข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ถึง “ความปลอดภัย” ต่อเงินในระบบ และ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงมีความสาคัญในการกระตุ้นให้คนยอมรับ และนาไปสู่ความพึงพอใจต่อการใช้บริการในโอกาส
ต่อไป
เป็นที่น่าแปลกใจว่าปัจจัย “ความพยายามในการเรียนรู้ทาความเข้าใจ (Cognitive effort)” นั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ ก าร QR code payment เพราะจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งพบผลการวิ จั ย ที่ ชี้ ถึ ง
ความสัมพันธ์ที่เป็นลบ เช่น งานวิจัยของสุนันทา หลบภัย (2558) ที่ระบุถึง ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ความตั้งใจใน
การใช้งาน และความรู้ จะส่งผลต่อการชาระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่นเดียวกับกัญญาภัทร จันทร์โพธิ์ (2554) ที่พบว่า
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้งานจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เช่น การประสัมพันธ์ใน
สื่อ อย่างหลากหลาย คู่มือการใช้งานระบบที่ง่าย ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เป็นต้น สรุปได้ว่า
ยิ่งกลุ่มผู้ใช้บริการใช้ความพยายามไม่มากเพื่อเข้าใจ หรือทาความคุ้นเคยต่อการใช้บริการ ก็จะส่งผลให้ยอมรับบริการใหม่ ๆ และมี
ความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจุบันคนเริ่มมีความคุ้นชินกับการใช้บริการต่างๆผ่า นโทรศพท์มือถือมากขึ้น ทาให้
ความพยายามเพื่อที่จะเรียนรู้กลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว จึงไม่ต้องแสวงหาหรือเรียนรู้เพิ่มเติมอีก
ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ให้บริการ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงินผ่าน QR code
ตามอิทธิพลของคุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ที่มีต่อความพึงพอใจ ในการใช้บริการ QR code payment ดังนี้
- ด้านคุณค่าที่รับรู้ด้านเวลา เนื่องจากคุณค่าด้านเวลาที่ใช้บริการในแต่ละครั้งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการคานึงถึงเป็นอันดับแรก
การให้บริการจึงจาเป็นต้องมีความสะดวกและรวดเร็ว มีการเช็คระบบอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด รวมทั้งการรับรู้คุณค่าด้าน
เวลาถือเป็นประโยชน์ต่อรูปแบบการบริการชาระเงินผ่าน QR code อย่างยิ่งดังนั้นการประชาสัมพันธ์จุดแข็งอย่างการที่สามารถ
ประหยัดเวลาในการชาระได้ มีขั้นตอนการใช้งานที่รวดเร็วเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ จะเป็นข้อดีในการเพิ่มระดับความพึงพอใจอันจะส่งผล
ต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการต่อไป
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- ด้านคุณค่าที่รับรู้ด้านการควบคุมของผู้ใช้ การมีอิสระในการควบคุมการใช้งานด้วยตนเอง ทั้งเรื่อง เวลา การเข้าถึงของ
ข้อมูล และสถานที่ เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการมาใช้บริการมากยิ่งขึ้น
- ด้านความรู้ความเข้าใจ แม้ว่าจากผลวิจัยพบว่าความพยามพยามในการทาความเข้าใจจะไม่สอดคล้องกับความพึงพอใจ
แต่ก็ยังคงมีความจาเป็นที่ธนาคารยังจะต้องประชาสัมพันธ์ ให้เห็นถึงข้อดีต่าง ๆ แก่บุคคลที่ยังไม่เคยใช้บริการนี้ เพื่อให้รับรู้ใน
วงกว้างขึ้น ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกโดยใช้สื่อในหลากหลายช่องทาง รวมถึงต้องมีการให้ความรู้อย่างทั่วถึงโดย
การให้ความรู้นั้นต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยง่ายซึ่งปัจจุบัน สื่อโซเชียลต่าง ๆ นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการให้ความรู้อย่างง่ ายและ
เข้าถึงคนหมู่มากได้ เช่น ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา Blogger หรือ Influencer ในการสาธิตวิธีการใช้งานแบบง่าย ๆ เป็นต้น
ข้อจากัดในการวิจัยในครั้งนี้ เกิดจากกาหนดขอบเขตของการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการจากธนาคารที่ได้รับ
การรองรับ จานวน 5 แห่ง ซึ่งไม่ครอบคลุมข้อมูลจากธนาคารทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้บริการ QR code payment ได้ในปัจจุบัน
โดยในอนาคตอาจมีธนาคารหรือผู้ให้บริการรายอื่นเริ่มให้บริการมากขึ้น ข้อมูลที่ได้จึงไม่สามารถอ้างอิงได้ทั้งหมด นอกจากนี้
มีข้ อแนะน าว่า เพื่ อให้ ได้ ข้อ มู ลเชิ งลึก เกี่ย วกั บ ความพึ งพอใจในการใช้ บ ริการ QR code payment จึงควรท าการศึ ก ษาวิจั ย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ไปในลักษณะการวิจัยแบบผสม
(Mixed method research) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจง มีมิติ และเข้าใจผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ให้บริการ
สามารถพัฒนา ปรับปรุงระบบในการชาระเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ควรศึกษาปัจจัย
ด้านคุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ (Perceived value) ที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ QR code payment ในด้านอื่น ๆ
เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ วางแผนการตลาด ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การให้บริการ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ รวมถึงขยายฐานลูกค้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรของผู้บริโภค
Factors Influencing the Consumers’ Herbal Supplements Consumption

อรุณี เลิศกรกิจจา*
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสารวจออนไลน์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรของ
ผู้บริโภค ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทย จานวน 272 ราย และสมุนไพรจีนจานวน 141 ราย
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การใช้สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย
การทดสอบความสัม พัน ธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าไคว์สแควร์และสหสั มพั นธ์สเปี ยร์แ มน และการวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติ ก
ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทย คือ อายุ การศึกษา
รายได้ ราคา การจัดจาหน่ายและรูปแบบการใช้ชีวิต ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปร (Psudo R2) ได้ 0.415 หรือร้อยละ 41.5
และตัวแปรที่สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจี น คือ อายุ การศึกษา รายได้ สื่อที่เปิดรับ
ผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย ญาติ/เพื่อนและทัศนคติ ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปร (Psudo R2) ได้ 0.557 หรือร้อยละ 55.7

ABSTRACT
This online survey aimed to examine the related factors influencing herbal supplement consumption.
The sample of respondent was composed of 272 Thai herbal supplement consumer and 141 Chinese herbal
supplement consumer. The data were analyzed using descriptive statistics, Chi-square test, Spearman
correlation coefficients and logistic regression analysis. The research results showed that the variables that
could predict the consumption of Thai herbal supplement were age, education, income level, price,
distribution and lifestyles, whereby the variance can be explained by 0.415 (Pseudo R2) or 41.5%. For Chinese
herbal supplement consumption, the predicted variables were age, education, income level, price,
distribution and lifestyles, whereby the variance can be explained by 0.557 (Pseudo R2) or 55.7%.

บทนา
ข้อมูลจากสหประชาชาติ รายงานว่า ปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกกาลังเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Aging Society)
โดยคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2573 จานวนประชากรผู้สูงอายุโลก (อายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป) จะสูงถึง 1,400 ล้านคน ในทวีปเอเชีย
นั้น คาดว่าจะมีจ านวนประชากรผู้สู งอายุ ร้อยละ 60.2 (United Nations, 2015) ในปั จจุบั น ประเทศไทยมีป ระชากรสูงอายุ
มากกว่า 10 ล้านคนหรือร้อ ยละ 15 ของประชากรทั้ งหมด และคาดว่าจะเพิ่ ม ขึ้น เป็ นร้อ ยละ 20 ของประชากรทั้ งหมดในปี
พ.ศ. 2564 ซึ่งจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงอายุส่งผลกระทบต่อการเติบ โตของระบบเศรษฐกิจในประเทศ หลายประเทศต้องเตรียมระบบสวัสดิก ารและระบบ
สาธารณสุขเพื่อรองรับประชากรผู้สูงอายุในด้านการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากความชราและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น
*

อาจารย์สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
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โรคหั ว ใจ มะเร็ ง เบาหวานและโรคเกี่ ย วกั บ ระบบหายใจ (Non-Communicable Diseases: NCDs) ประเทศไทย พบว่ า
ในปี พ.ศ. 2555 ประชากรไทยเป็ น โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั งสู งถึ ง 3.1 ล้ า นราย นั บ เป็ น ภาระต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลรั ก ษา
ตามแนวทางของการแพทย์กระแสหลัก (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2559) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้เกิด
กระแสความนิยมในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสาอาง
อันเป็นผลมาจากความเชื่อที่ว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ปลอดภัยและมีพิษ ต่อร่างกายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์
ที่มาจากการสังเคราะห์ทางเคมีซึ่งมีราคาแพงและมีฤทธิ์ข้างเคียงสูง โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
สหภาพยุโรป รวมถึงประเทศที่กาลังพัฒนาอย่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (พรชัย ลุยะพันธุ์, 2557; ลักษณะเลิศ เปรมปรีดิ์, 2560;
Pruitt, Lemanski, & Carroll, 2018)
ในประเทศไทย ภาพรวมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (ไม่รวมเครื่องสาอาง) ปี พ.ศ. 2558 พบว่าเติบโต
ได้ดี โดยผลิตภัณ ฑ์ในกลุ่มเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร มีมูลค่าราว 26,852 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.3
ส่วนกลุ่มยารักษาโรคจากสมุนไพร มีมูลค่า 5,850 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2559 ตลาดรวมมีมูลค่ากว่า
35,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.2 ซึ่งกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาดสมุนไพร ได้แก่ อาหารเสริม (Nutraceuticals)
และเวชสาอาง (Cosmeceuticals) โดยประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งสมุนไพรไทยใน
กลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้และส่งออกรวมกว่า 80,000 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมลู ค่าประมาณ 10,000 ล้าน
บาท และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็นมูลค่าที่น่าสนใจ
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2560)
จากบริบทดังกล่าว รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับแรก พ.ศ. 2560-2564 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและ
รักษาภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรไทย และเพื่อพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพและ
ครบวงจร เพื่อความยั่งยืนของสมุนไพรไทยและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จของไทย แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรไทย ยังมีจานวนผลงานวิจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมการใช้สมุนไพรน้อยมาก งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย อันเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก, 2559) ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธ์ ศ าสตร์ข องแผน
แม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร
ของผู้ บ ริโภค เพื่ อ จะเป็ น แนวทางส าหรับ ผู้ ป ระกอบการที่ ผ ลิ ต และจั ด จ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหารสมุ น ไพร น าไปใช้ ใน
การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและเป็นแนวทางในวางกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อให้สามารถ
แข่งกับกับคู่แข่งในตลาด ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรของผู้บริโภค
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรของผู้บริโภค
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยปัจจัยทางด้านสังคมและจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรของผู้บริโภค
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แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเรื่องสมุนไพร
“สมุนไพร” เป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นชาติ ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านที่ดูแลรักษาโรคและสุขภาพ
ด้วยสมุนไพร หรือแม้แต่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะได้รับการสืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น คือความงดงามของวิถีชีวิตของประชากร
ในชาติ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คาว่า “สมุนไพร” หมายถึง พืชที่ใช้ทาเป็นเครื่องยา สมุนไพรกาเนิดมา
จากธรรมชาติ แ ละมี ค วามหมายต่ อ ชี วิต มนุ ษ ย์โดยเฉพาะในทางสุ ข ภาพ อั น หมายถึ งการส่ งเสริม สุ ข ภาพและการรั ก ษาโรค
(รัฐศักดิ์ พลสิงห์ , 2553) ส่วนคาว่า “ผลิตภัณ ฑ์สมุนไพร” ตามนิยามของแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 หมายถึง (1) ยาจากสมุนไพร หมายความถึง ยาแผนไทย หรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกอื่น
และให้ ห มายความรวมถึ งยาแผนโบราณที่ กั บ มนุ ษ ย์ ต ามกฏหมายว่า ด้ วยา เพื่ อ การรั ก ษา บ าบั ด บรรเทา หรื อ ป้ อ งกั น โรค
ความเจ็บป่วยของมนุษย์ (2) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือธาตุวัตถุ หรือที่มีส่วนประกอบสาคัญที่เป็นหรือ
ได้ จ ากพื ช สั ต ว์ หรื อ แร่ หรื อ จุ ล ชี พ ซึ่ งพร้ อ มที่ จ ะน าไปใช้ แ ก่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ที่ มี จุ ด มุ่ งหมายส าหรั บ (ก) ให้ เกิ ด ผลต่ อ สุ ข ภาพ
หรื อ การท างานของร่า งกายดี ขึ้ น หรื อ เสริ ม สร้า งโครงสร้ างหรื อ การท างานของร่า งกาย (ข) ลดปั จ จั ย เสี่ ย งของการเกิ ด โรค
(3) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2559)
“ผลิต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหาร (Dietary Supplement)” หมายถึ ง สารอาหารที่ ใช้ รับ ประทานเข้ าไปโดยตรง นอกเหนื อ
จากการรับประทานอาหารปกติ เพื่อเติม เสริม ป้องกัน หรือบาบัด โดยมีสารอาหารหรือสารอื่นๆ เป็นองค์ประกอบอยู่ อาจจะอยู่
ในรูปของเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่นๆ โดยที่มีจุดมุ่งหมายสาหรับผู้บริโภคโดยทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่เป็น
ผู้ป่วย โดยมีการคาดหวังประโยชน์ในทางส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นหรือทรงตัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถจาแนกออกได้เป็น 5
ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารบารุงสุขภาพ 2) ผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารป้องกันและรักษา 3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลดน้าหนักและความงาม 4) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนักกีฬา และ 5) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เสริมหรือเติมสารอาหารบางชนิดให้
มากขึ้น (จิราภา โฆษิตวานิช, 2554) ดังนั้น ผู้วิจัยให้นิยาม “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร (Herbal Supplement)” ว่าหมายถึง
สารอาหารที่ได้จากพื ช สัตว์ จุลชีพ หรือธาตุวัตถุ หรือที่มีส่วนประกอบสาคัญ ที่เป็น หรื อได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ หรือจุลชีพ
ซึ่งพร้อมที่จะนาไปใช้แก่มนุษย์ได้ ที่มุ่งหมายสาหรับ (1) ให้เกิดผลต่อสุขภาพ หรือการทางานของร่างกายดีขึ้น หรือเสริมสร้าง
โครงสร้างหรือการทางานของร่างกาย (2) ลดปัจจัยของการเกิดโรค อาจจะอยู่ในรูปของเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือ
ลักษณะอื่นๆ โดยที่มีจุดมุ่งหมายสาหรับผู้บริโภคโดยทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่เป็นผู้ป่วย
1.1 สมุ น ไพรไทย (Thai Herb) ประเทศไทยเป็ น คลั ง สมุ น ไพรของภู มิ ภ าคและของโลกที่ มี วั ต ถุ ดิ บ พื ช สมุ น ไพร
โดยมีพันธุ์พืชของไทยที่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์แล้ว 20,000 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของพันธุ์พืชที่พบทั่วโลก โดยสมุนไพรที่มีความ
พร้อมของงานวิจัยและสามารถนาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์และความสามารถในการผลิตวัตถุดิบ มี 5 ชนิด ได้แก่ (1) กวาวเครือขาว
สรรพคุณเพื่อบารุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บารุงสุขภาพ เป็นยาอายุวัฒนะ (2) กระชายดา สรรพคุณแก้โรคบิด แก้ปวดท้อง ลมป่วง
ทุกชนิด เป็นยาอายุวัฒนะ บารุงกาลัง บารุงทางเพศ ขับลม (3) ขมิ้นชัน สรรพคุณแก้ไข้เรื้อรัง แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ขับลมผายลม
สมานแผล (4) บั ว บก สรรพคุ ณ บ ารุ งหั ว ใจ บ ารุ งก าลั ง แก้ ช้าใน (5) มะขามป้ อ ม สรรพคุ ณ แก้ ไอ แก้ เสมหะ ท าให้ ชุ่ ม คอ
ส่วนสมุนไพรที่มีมิติความต้องการในการบริโภคในด้านต่างๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สปา ได้แก่ กระชาย
พริก ฟ้าทะลายโจร กระเจี๊ยบแดง หญ้าหวาน ว่านหางจระเข้ และไพล ซึ่งตามแผนแม่บทแห่งชาติมาตรการที่ 6 จะมุ่งส่งเสริมการ
ปลูกสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก, 2551; 2559; ลักษณะเลิศ เปรมปรีดิ์, 2560)
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1.2 สมุนไพรจีน (Chinese Herb) การแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์ที่มีอายุมากกว่าสี่พันปีและได้มีการถ่ายทอดทางวิชาการ
และสืบทอดมาอย่างต่อเนือ่ ง มีการศึกษาวิจัยค้นคว้าอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศจีนและประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
และประเทศต่างๆ ในยุโรป แม้แต่โรงพยาบาล Mayo โรงพยาบาลชั้นนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดรับการแพทย์แผนจีนเป็น
ส่วนของการรักษาในโรงพยาบาล (Bauer, 2015) สมุนไพรจีนที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักด้านเสริมอาหารเพื่อบารุงร่างกาย
และมีฤทธิ์ด้านการรักษา เช่น เก๋ากี้ ตังกุย ถั่งเฉ้า แปะก้วย รังนก หล่อฮังก๊วย โสม เห็ดหลินจือและขิง เป็นต้น ซึ่งบางชนิดเป็น
สมุนไพรที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทยและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ป ระกอบการในชุมชนได้ เช่น เห็ดหลินจือ ถั่งเฉ้า
รากหญ้าแห้วหมู หม่อน ดอกคาฝอย (สถาบันการแพทย์ไทย-จีน, 2560) สมุนไพรจีนหลายชนิดได้รับการวิจัยด้านสรรพคุณทางการ
รักษา เช่น เห็ ดหลิน จือ (Lingzhi Mushroom) มี สรรพคุณ กระตุ้ นภู มิคุ้ม กันและต้ านเนื้ องอกและมะเร็ง ต่อต้านอนุมูลอิ สระ
และช่ ว ยน้ าตาลในเลื อ ด ถั่ งเฉ้ า (Cordyceps Sinensis) สรรพคุ ณ มี ฤ ทธิ์ ต้ า นเนื้ อ ร้ า ย (Atitumor) เพิ่ ม ภู มิ คุ้ ม กั น ช่ ว ยใน
การรักษาการติดเชื้อในระบบหายใจและมะเร็ง มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดระดับน้าตาลในร่างกาย และช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางเพศและระบบสืบพันธุ์ (Benzie & Wachtel-Galor, 2011) แปะก๊วย (Ginkgo Biloba) มีสรรพคุณช่วยป้องกันอาการเสื่อม
ของสมอง (Dementia) และฤทธิ์ด้ านบวกต่ อ การรั กษามะเร็ ง (IARC, 2016) และ ดอกคาฝอย (Honghua หรื อ Carthamus
Tinctorius L.) สรรพคุณมีฤทธิ์ทาให้ชี่และเลือดหมุนเวียนและกระจายเลือดคั่ง (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก, 2551) เป็นต้น
2. แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behaviour) หมายถึง การกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ
การใช้และการกาจัดส่วนที่เหลือของสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน (Solomon,
2009 อ้างอิงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) ดังนั้น ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อกาหนดตลาดเป้าหมาย ผู้ผลิตต้องตั้งคาถาม
7 ข้อ ดังนี้ ใครคือตลาดเป้าหมาย (Occupant) ผู้บริโภคซื้ออะไร (Object) เหตุใดจึงซื้อ (Objective) ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อ (Organization) ซื้อในโอกาสใด (Occasion) ซื้อที่ไหน (Outlet) และซื้ออย่างไร (Operation) (Kotler, 2003)
3. แนวคิดแบบจาลองกระบวนการบริโภค
Schiffman & Kanuk (2007 อ้ า งอิ ง ใน ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร 2553) เสนอว่ า ในการบริ โ ภคประกอบด้ ว ย 3 ขั้ น คื อ
(1) ขั้ น ปั จ จั ย น าเข้ า (Input Stage) หมายถึ ง ขั้ น ที่ ปั จ จั ย ภายนอก ได้ แ ก่ ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P)
ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณ ฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ ายและการส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านสังคมและวัฒ นธรรม คื อ
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวผู้บริโภคและมีอิทธิพลในการหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของ
บุคคลมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยภายนอกดังกล่าว ปัจจัยภายนอกทั้งสองประการมีอิทธิพลร่วมกันต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (2) ขั้น กระบวนการ (Process Stage) หมายถึง กระบวนการตัดสิน ใจซื้อของผู้บ ริโภค
โดยปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ การศึกษา อาชีพ รูปแบบการดาเนินชีวิตและแนวคิดส่วนบุคคล และปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยา อันประกอบด้วยการจูงใจ บุคลิกภาพและแนวความคิดเห็นของตนเอง การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ
จะส่ ง ผลต่ อ การตระหนั ก ถึ ง ความต้ อ งการ (Kotler, 2003; Schiffman & Kanuk, 2007) การค้ น หาข้ อ มู ล ก่ อ นการซื้ อ
และการประเมินทางเลือกก่อนการซื้อของผู้บริโภค นอกจากนั้น ประสบการณ์ที่ได้รบั จากการประเมินหลังการบริโภคก็จะมีอิทธิพล
ต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคด้วย และ (3) ขั้นผลลัพธ์ (Output Stage) หมายถึง การซื้อ การใช้ การกาจัดส่วนที่เหลือและ
การประเมินหลังการบริโภค ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาจจะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจตัวสินค้าหรือบริการก็ได้
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะถูกจดจาไว้เป็นประสบการณ์ในการบริโภค และส่งผลต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคในระยะต่อไป
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4. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ส่วนประสมทางการตลาดในความหมายของ Kotler & Armstrong (2012) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถ
ควบคุ ม ได้ ได้ แ ก่ (1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ สนอให้ แ ก่ ต ลาด (2) ราคา (3) การจั ด จ าหน่ า ย และ (4) การส่ ง เสริ ม การตลาด
ซึ่งประกอบด้วยการโฆษณา การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์และการใช้พนักงานขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการ
ซื้อ
5. ปัจจัยด้านสังคมและจิตวิทยา
ปั จ จั ย ด้ า นสั งคมแลจิ ต วิ ท ยามี ผ ลต่ อ กระบวนการบริ โภคของผู้ บ ริ โภค (ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไกร, 2553) ปั จ จั ย ด้ า นสั งคม
ประกอบด้วย ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหรือการแต่งงาน หรือการ
รับเลี้ยงดูบุคคลที่เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกัน และกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งอาจเป็นทั้งบุคคล เช่น ดารา นักการเมือง หรือผู้มีชื่อเสียงอื่นๆ หรือเป็นกลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มเพื่อนใน
มหาวิทยาลัย ทีมกีฬา พรรคการเมือง ฯลฯ ส่วนปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ (1) ทัศนคติ (Attitude) เป็นผลสรุปของการประเมินสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว น่าพอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ เป็นประโยชน์หรืออันตราย (2) การเรียนรู้ (Learning)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร อันเป็นผลเนื่องมาจากการที่บุคคลมีประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อม (3) ค่านิยม (Value)
หมายถึง รูปแบบของความเชื่อที่แต่ละบุคคลยึดถือเป็นมาตรฐานในการตัดสินว่าสิ่งใดเลวหรือดี และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล (4) รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyles) หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็น (Kolter, 2003)
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมุนไพรมีจากัด ผู้วิจัยจึงศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น
ประกอบ ดังต่อไปนี้
งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
Aydin, et al., (2008) ศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการบริโภคยาสมุนไพร พบว่าปัจจัยที่สามารถใช้ร่วมในการทานายการใช้ยา
สมุนไพร ได้แก่ ทาเลที่เกิด (ในเมือง นอกเมือง ชนบท) เพศ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน และการรับรู้เกี่ยวกับรายได้
เมื่อวิเคราะห์ด้วย Univariate Logistic Regression ส่วน Bardia et al., (2007) ศึกษาการใช้ผลิตภัณ ฑ์สมุนไพรของผู้บริโภค
พบว่าผู้ที่ใช้สมุนไพรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผิวขาว การศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้ที่มีช่วงวัยสูงขึ้นจะบริโภคสมุนไพรมากขึ้น
และงานวิจัยของ Jong et al., (2003) พบว่า ปัจจัยที่สามารถทานายการบริโภคอาหารฟังค์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมื่อ
วิเคราะห์ด้วย Logistic Regression Model ได้แก่ เพศ อายุและระดับการศึกษา
ธนพร สืบอินทร์ (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของผู้บริ โภคในจังหวัด
ปราจีนบุรี พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีพ ฤติกรรมการซื้อผลิตภัณ ฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร
แตกต่างกัน ขณะที่ปัณฑารีย์ แก้วปานกัน (2557) พบว่า ความแตกต่างของเพศ อายุ และระดับรายได้มีอิทธิพลต่อขั้นตอนก่อน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรของประชากรวัย 15-59 ปี ในเขตกรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน ขณะที่งานวิจัยของ
ฤทธิชัย พิมปา, มณี รัตน์ ธีระวัฒ น์, นิรัตน์ อิมามี, และสุปรียา ตันสกุล (2557) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน จั งหวัด กาญจนบุ รี พบว่ า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นไม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวาน
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งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
งานวิจัยของ Aydin, et al., (2008) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บริโภคสมุนไพรด้วยเหตุผลเพื่อการป้องกัน
ร้อยละ 37.4 เพื่อการรักษาร้อยละ 25.6 และเหตุผลอื่นๆ ร้อยละ 37 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาด้วยสมุนไพรว่า
สมุนไพรสามารถช่วยสนับสนุนการรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ และคิดว่าสมุนไพรมีความเป็นธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้สมุนไพรระบุว่ าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาสมุนไพรจากเพื่อนและครอบครัว มีเพียงร้อยละ 4.8
ที่ ได้ รับ การแนะน าจากแพทย์ ส่วน Bardia et al., (2007) พบว่า อายุ เพศ สี ผิว และการศึก ษามี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจบริโภค
สมุ นไพรบนพื้ นฐานข้อมูลทางวิท ยาศาสตร์เมื่อวิเคราะห์โดย Multivariable Logistic Regression Models และงานวิจัยของ
ชวัล วินิจชัยนันท์และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น้าหนัก พบว่า ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้าหนัก
งานวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
งานวิจัยของธนพร สืบอินทร์ (2554) พบว่า ปัจจัยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์แคปซูล
บอระเพ็ด ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์แคปซูลฟ้าทะลายโจร แคปซูลบอระเพ็ด ชาชงหญ้าหนวดแมว
และชาชงรางจืด ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์แคปซูลฟ้าทะลายโจร ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด มีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์แคปซูลบอระเพ็ด
เสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วิต ามิน พบว่า ทั ศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด คือผลิต ภัณ ฑ์ ราคา ช่อ งทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริม การตลาดมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน และศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและมณฑา เก่งการพานิช
(2007) พบว่าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ปานกลางเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบุคลากรสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขณะที่อรรนพ เรืองกัลปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2558) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาและ
การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ
ชวัล วินิจชัยนันท์และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2560) พบว่าปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อควบคุมน้าหนักชนิดควบคุมน้าหนักไม่ให้ขึ้น
งานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง
งานวิจัยของ ธนพร สืบอินทร์ (2554) พบว่า อิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์แคปซูล
ขมิ้นชัน ส่วนปิยะวัน วงษ์บุญหนัก ปวีณาว่องตระกูล หรรษา มหามงคล และวรัญญา เนียมขา (2559) ได้ทาการสารวจปัญหาและ
พฤติกรรมการใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรของผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้สูงอายุใช้ยาแผนโบราณและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามคาแนะนาของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านและคนรู้จัก ในขณะที่สมุนไพรเพื่อรักษาโรคเป็นการใช้
ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่อนามัยและพยาบาล ในขณะที่ปัณฑารีย์ แก้วปานกัน (2557) พบว่า กลุ่มอ้างอิงโดยภาพรวมไม่มี
อิทธิพลต่อขั้นตอนก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรของประชากรวัยทางาน เมื่อพิจารณากลุ่มย่อยพบว่า นัก
โภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวก ขณะที่กลุ่มที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ดารา-นักแสดง ผู้ประกาศข่าว นักกีฬาและนักร้อง มีอิทธิพลในเชิง
ลบต่อขั้นตอนก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ส่วนศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและมณฑา เก่งการพานิช
(2550) พบว่า เพื่อนและสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์และสามารถร่วมทานายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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ของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรนพ เรืองกัลปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
(2558) พบว่ า ปั จ จั ย แรงจู ง ใจด้ า นครอบครั ว มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ
ในกรุงเทพมหานคร
งานวิจัยเกี่ยวปัจจัยด้านจิตวิทยา
การศึกษาของ ธนพร สืบอินทร์ (2554) พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาด้านการรับรู้มีความสัมพันธ์กับมูลค่าในการซื้อแคปซูล
ขมิ้นชันและแคปซูลบอระเพ็ด ปัจจัยด้านทัศนคติและความเชื่อมีความสัมพันธ์กับมูลค่าในการซื้อแคปซูลบอระเพ็ดและชาชงรางจืด
และฤทธิชัย พิมปา, มณีรัตน์ ธีระวัฒน์, นิรัตน์ อิมามี, และสุปรียา ตันสกุล (2557) พบว่า ความเชื่อในการใช้ยาสมุนไพรลดน้าตาล
ในเลือดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวาน ขณะที่ความรู้ประสบการณ์การใช้ยาสมุนไพรลดน้าตาล
ในเลือดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวาน
Jong et al., (2003) พบว่า รูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันจะบริโภคผลิตภัณ ฑ์อาหารฟั งค์ชั่น และผลิตภัณ ฑ์ เสริม
อาหารต่างกัน ส่วนศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและมณฑา เก่งการพานิช (2550) พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง ค่านิยมและความรู้เป็น
ตัวแปรที่สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ เมื่อวิเคราะห์ด้วยการถดถอยไบนารี่โลจิสติก
งานวิจัยของรักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) พบว่า ประสบการณ์เดิมในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
มีความสัมพันธ์และสามารถใช้ร่วมทานายผลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
ส่วนงานวิจัยของอรรนพ เรืองกัลปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2558) ระบุ ว่าปัจจัยด้านความเชื่อมั่น ด้านรูป แบบการ
ดารงชีวิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร และชวัล วินิ จชัยนันท์และ
ปรีชา วิจิตรธรรมรส (2560) ระบุว่าทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้าหนักเมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยโลจิสติก

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
โดยมีตัวแปรอิสระเป็นปัจจัยส่วนบุ คคล แหล่งข้อมูลที่เปิดรับ เหตุผลที่บริโภคผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหาร ปั จจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง และปัจจัยด้านจิตวิทยา ตัวแปรตามคือ ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และค่าใช้จ่าย
ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรต่อครั้ง ดังแผนภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล - เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
การศึกษา รายได้

H1

แหล่งข้อมูลที่เปิดรับ – แพทย์ เภสัชกร
พนักงานขาย ญาติ/เพื่อน อินเทอร์เน็ต ฯลฯ

H3
H2

เหตุผลที่บริโภค – เพื่อบารุงร่างกาย เพือ่
ความงาม เพื่อหวังผลเฉพาะด้าน

H4

ส่วนประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ ราคา

H5

การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด

ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สมุนไพร

ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารสมุนไพรต่อครัง้

กลุ่มอ้างอิง - ญาติ/เพื่อน ผู้มีชื่อเสียง

ปัจจัยด้านจิตวิทยา - ทัศนคติ ค่านิยม
รูปแบบการใช้ชวี ิต การเรียนรู้

H6

H7

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรของผู้บริโภค

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล เหตุผลที่บริโภคและปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สื่อที่เปิดรับ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยด้าน
กลุ่มอ้างอิง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 12 เดือน
2. ขั้นตอนการศึกษา
ผู้วิจัยทาการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ทาการระดมความคิดเห็นกลุ่มผู้บริโภคที่
บริโภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหารจ านวน 3 กลุ่ ม กั บ 3 ช่ ว งอายุ คื อ 35-45 46-55 ปี และอายุ ตั้ งแต่ 56 ปี ขึ้ น ไป เพื่ อ ศึ ก ษาหา
แนวความคิด ของผู้ บ ริโภคที่ มี ต่อ การบริโภคผลิต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหารและพฤติ กรรมของผู้บ ริโภค จากนั้ น ผู้วิจั ยน าผลที่ ได้จ าก
การศึกษาเชิงคุณภาพมาพัฒนาแบบสอบถามให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนาเสนอต่อผู้สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพิจารณาและ
ปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นนาแบบสอบถามไปทดสอบเก็บข้อมูล จานวน 56 ราย ได้ค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ที่ 95%
เท่ ากับ 0.94 แยกทดสอบความเชื่อ มั่น ตามแต่ละปัจจั ย พบว่าปัจ จัยด้านผลิต ภัณ ฑ์ มีค่ าความเชื่อมั่ น 0.92 ปัจจั ยด้านราคา
มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายมีค่าความเชื่อมั่น 0.94 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าความเชื่อมั่น 0.91
ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีค่าความเชื่อมั่น 0.84
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่เคยซื้อและบริโภควิตามิน เนื่องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน การวิจัยครั้งนี้จึงใช้การกาหนดขนาดตัวอย่างด้วยสูตรกรณีไม่ทราบจานวนประชากร ไม่ทราบค่าสัดส่วน
𝑛2

ของประชากรของ Cochran (1977) คื อ 𝑛 = 2 ณ ระดั บ ความเชื่อ มั่ น (Z) ร้อ ยละ 95 และความคลาดเคลื่อ น 0.05
4𝑛
ได้ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 384 ราย แต่ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ จ านวนตั ว อย่ า งจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 1,000 ราย ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารขอให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแนะนากลุ่มตัวอย่างเพิ่ม (Respondent-Driven Sampling) (Salganik & Heckathorn, 2004) ได้จานวน
ผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 1,025 ราย
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางออนไลน์ด้วยแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง โดยใช้ Google Docs Online
Survey กระจายเก็บข้อมูลผ่านทางเฟสบุ๊คและอีเมลล์เพื่อนาผลที่ได้มาทาการประมวลผล ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณา ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การใช้สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้ ค่ า ไคว์ ส แควร์ แ ละสหสั ม พั น ธ์ ส เปี ย ร์ แ มน และการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก (Logistic Regression Analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดดาเนินการโดยใช้โปรแกรม วิเคราะห์ทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,025 ราย พบว่า มีผู้เคยซื้อและ
บริโภคผลิตภั ณ ฑ์ เสริมอาหารสมุ นไพรไทย จานวน 272 คนหรือ ร้อยละ 13 เป็ นเพศหญิ ง ร้อยละ 60 อายุระหว่าง 36-45 ปี
ร้อ ยละ 37 สถานภาพโสดและสมรสแล้ ว ในสั ด ส่ ว นใกล้ เคี ย งกั น คื อ ร้ อ ยละ 49 และ 47 ตามล าดั บ มี อ าชี พ เป็ น พนั ก งาน
บริ ษั ท เอกชน ร้ อ ยละ 28 การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร้อ ยละ 49 และมี ร ะดั บ รายได้ ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 60,001 บาทขึ้ น ไป
ร้อยละ 22 ส่วนผู้เคยซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจีน พบว่า มีจานวน 141 คนหรือร้อยละ 6.7 พบว่า เป็นเพศ
หญิ ง ร้อยละ 58 อายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 51 สมรสแล้ว ร้อยละ 60 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 25.7 และ 25.4 ตามลาดับ การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 49 และมีระดับ
รายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท ร้อยละ 30
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภค พบว่า (1) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทย เหตุผลหลักในการ
บริโภค คือ เพื่อบารุงร่างกาย ร้อยละ 43 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากอินเทอร์เน็ต
ร้อ ยละ 24 ผู้ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหารเสริม อาหารคื อ ตนเอง ร้ อยละ 50 โดยซื้ อ จากร้า นขายยา
ร้ อ ยละ 30 เป็ น การซื้ อ ส าหรั บ ตั ว เองและผู้ อื่ น บริ โ ภค ร้ อ ยละ 55 มี ค วามถี่ ในการซื้ อ น้ อ ยกว่ า เดื อ นละครั้ ง ร้ อ ยละ 58
และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งระหว่าง 1,001-2,000 บาท ร้อยละ 37 และ (2) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหาร
สมุนไพรจีน พบว่า เหตุผลหลักในการบริโภค คือ เพื่อบารุงร่างกาย ร้อยละ 41.6 ส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 20 และจากญาติ/เพื่อนร้อยละ 18 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเสริมอาหารคือ ตนเอง ร้อยละ 52 โดยซื้อจากร้านขายยา ร้อยละ 31 เป็น การซื้อสาหรับ ตัวเองและผู้อื่นบริโภค
ร้อยละ 58 มีความถี่ในการซื้อเดือนละครั้ง ร้อยละ 47 และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งอยู่ในช่วง 1,001-2,000 บาท ร้อยละ 52
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ส่ ว นที่ 3 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรเสริ ม อาหารสมุ น ไพรไทย พบว่ า (1) ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.16 โดยให้ความสาคัญกับปัจจัย
ย่อยด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และการได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐาน ในระดับมากที่สุด (2) ด้านราคา
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านราคาโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.18 โดยให้ความสาคัญกับปัจจัยย่อย
ด้านราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ในระดับมากที่สุด (3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัย
ทางด้านช่องทางการจัดจาหนายโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.95 โดยให้ความสาคัญ กับปัจจัยย่อยด้านการหาซื้อได้
ตลอดเวลา ในระดับมาก (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.53 โดยให้ความสาคัญ กับในเรื่องการแนะนาของพนักงานขายและการมีส่วนลด
ในระดับมาก (5) ด้านกลุ่มอ้างอิง อาทิ การซื้อตามกลุ่มเพื่อน-คนรู้จักและการซื้อตามผู้มีชื่อเสียงมี ความสาคัญในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.31 และ 3.1 ตามลาดับ (6) ด้านจิตวิทยา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการเรียนรู้ และรูปแบบการ
ใช้ชีวิตในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 และ 4.29 ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารสมุน ไพรจีน พบว่า (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.36 โดยให้ความสาคัญกับปัจจัยย่อยด้านการได้รับการ
รับรองจากสถาบันมาตรฐาน รายละเอียดส่วนผสมและฉลากที่ชัดเจน ในระดับมากที่สุด (2) ด้านราคา ผู้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญต่อปัจจัยด้านราคาโดยรวมในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.24 โดยให้ความสาคัญกับปัจจัยย่อยด้านราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพ ในระดับมากที่สุด (3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัยทางด้านช่องทางการ
จัดจาหนายโดยรวมในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.14 โดยให้ความสาคัญ กับปัจจัยย่อยด้านการมีวางขายทั่ วไป ในระดับมาก
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปัจจัยทางด้ านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยรวม 3.65 โดยให้ความสาคัญกับในเรื่องการแนะนาของพนักงานขาย และการมีส่วนลด ในระดับมาก (5) ด้านกลุ่มอ้างอิง
อาทิ การซื้ อ ตามกลุ่ ม เพื่ อ น-คนรู้จั ก และการซื้ อตามผู้ มี ชื่อ เสี ย งมี ค วามส าคั ญ ในระดั บ ปานกลาง มี ค่ าเฉลี่ ย 3.32 และ 3.24
ตามลาดับ (6) ด้านจิตวิทยา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการเรียนรู้ รูปแบบการใช้ชีวิตและค่านิยม ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 4.32 และ 4.25 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมุนไพรไทย

สมุนไพรจีน

ประเภท
ค่าใช้จ่าย
ประเภท
ค่าใช้จ่าย
สมมติฐาน 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้ มีความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารสมุนไพรที่บริโภค
สมมติฐาน 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้ มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรต่อครั้ง
เพศ
.42
ไม่มี
.02* มีความสัมพันธ์ .32
ไม่มี
.31
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
อายุ
.00*
มี
.34
ไม่มี
.00*
มี
.05*
มี
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ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
สถานภาพ
.07*
มี
.01* มีความสัมพันธ์ .00*
มี
.68
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
อาชีพ
.03*
มี
.00* มีความสัมพันธ์ .01*
มี
.00*
มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
การศึกษา
.00*
มี
.00* มีความสัมพันธ์ .00*
มี
.09
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
รายได้
.04*
มี
.00* มีความสัมพันธ์ .01*
มี
.00*
มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
สมมติฐาน 3 แหล่งข้อมูลที่เปิดรับ มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรที่บริโภค
แพทย์
.78
ไม่มี
.00*
มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
เภสัชกร
.94
ไม่มี
.00*
มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
พนักงานขาย .57
ไม่มี
.68
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ญาติ/เพื่อน
.14
ไม่มี
.17
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
อินเทอร์เน็ต
.77
ไม่มี
.05*
มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
โทรทัศน์/วิทยุ .45
ไม่มี
.83
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
สื่อสิ่งพิมพ์
.05*
มี
.57
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
เอกสารทาง
.14
ไม่มี
.37
ไม่มี
วิชาการ
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
งานแสดงสินค้า .22
ไม่มี
.74
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
สมมติฐาน 4 เหตุผลที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรมีความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรที่
บริโภค
บารุงร่างกาย .57
ไม่มี
1.0
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ความงาม
.01*
มี
.26
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
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.10

ไม่มี
.01*
มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
สมมติฐาน 5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรต่อครั้ง
ผลิตภัณฑ์
.00* มีความสัมพันธ์
.00*
มี
ความสัมพันธ์
ราคา
.26
ไม่มี
.45
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
การจัดจาหน่าย
.04* มีความสัมพันธ์
.61
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ส่งเสริม
.10
ไม่มี
.95
ไม่มี
การตลาด
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
สมมติฐาน 6 ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ญาติ/เพื่อน กลุ่มผู้มีชื่อเสียง/ผู้มีชื่อเสียงมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรต่อครั้ง
เพื่อน/ญาติ
.43
ไม่มี
.05*
มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
กระแสนิยม
.13
ไม่มี
1.0
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
สมมติฐาน 7 ปัจจัยด้านจิตวิทยาได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม รูปแบบการใช้ชีวิต การเรียนรู้มคี วามสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรต่อครั้ง
ทัศนคติ
.65
ไม่มี
.00*
มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ค่านิยม
.08
ไม่มี
.00*
มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
รูปแบบการใช้
.02* มีความสัมพันธ์
.00*
มี
ชีวิต
ความสัมพันธ์
การเรียนรู้
.24
ไม่มี
.54
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) (รายละเอียดดังตารางที่ 2) พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทย มี 6 ตัวแปร คือ อายุ การศึกษา รายได้ ราคา การจัดจาหน่ายและรูปแบบการ
ใช้ชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้มีอายุระหว่าง 26-35 ปี และ 36-45 ปี มีโอกาสที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ น้อยกว่าผู้อายุต่ากว่า
25 ปี 96% และ 69% ตามลาดับ ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก มีโอกาสที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ มากกว่า
ผู้มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี 5.6 และ 1.94 เท่า ตามลาดับ ผู้ที่มีระดับรายได้ 25,001-30,000 บาท มีโอกาสที่จะบริโภค
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ผลิต ภัณ ฑ์ ฯ มากกว่าผู้ ที่ มีระดั บ รายได้ น้อ ยกว่า 25,000 บาท ประมาณ 2.7 เท่ า ปั จจั ยด้านราคาและด้ านการจั ดจาหน่ายมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก พบว่า ถ้าราคาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ โอกาสที่ผู้บริโภคจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น 1.58 เท่า และหากผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงผลิตภัณ ฑ์ได้ง่ายขึ้น 1 ระดับ โอกาสที่ผู้บริ โภคจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น 1.36 เท่า รูปแบบการใช้ชีวิตของ
ผู้บริโภคที่นิยมสมุนไพรเพิ่มขึ้น 1 ระดับ โอกาสที่ผู้บริโภคจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น 3.21 เท่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจีน มี 8 ตัวแปร คือ อายุ การศึกษา รายได้ สื่ อที่เปิดรับ
ผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย ญาติ/เพื่อนและทัศนคติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ผู้มีอายุระหว่าง 36-45 ปี โอกาสที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารสมุนไพรจีนน้อยกว่าผู้อายุต่ากว่า 25 ปี 99% ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีโอกาสที่
จะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ มากกว่าผู้มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี 10.76 4.56 และ 1.4 เท่า ตามลาดับ ผู้ที่มีระดับรายได้
30,001-40,000 40,001-50,000 50,001-60,000 บาท มี โอกาสที่ จ ะบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฯ มากกว่ าผู้ ที่ มี ร ะดั บ รายได้ น้ อ ยกว่ า
25,000 บาท ประมาณ 5.94 3.16 และ 11.26 เท่า ตามลาดับ ผู้บริโภคที่รับรู้ข่าวสารจากแพทย์ เพิ่มขึ้น1 ระดับ โอกาสที่ผู้บริโภค
จะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น 3.22 เท่า พนักงานขาย เพิ่มขึ้น1 ระดับ โอกาสที่ผู้บริโภคจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น 1.73 เท่า
ทีวี/วิทยุ เพิ่มขึ้น1 ระดับ โอกาสที่ผู้บริโภคจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น 2.18 เท่า
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน
ปัจจัย/ตัวแปร

อายุ

การศึกษา

ระดับรายได้

สื่อที่เปิดรับ

น้อยกว่า 25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
มากกว่า 56 ปี
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ต่ากว่า 25,000
25,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
50,001-60,000
60,001 ขึ้นไป
แพทย์
เภสัชกร
พนักงานขาย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทย
B
0.00
-3.30*
-1.17*
0.48
0.77
0.00
-1.61
1.72*
0.66*
0.00
0.99*
0.27
0.57
0.49
-0.44
-0.08
0.21
-0.03
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Exp(B)
1.00
0.04
0.31
1.62
2.16
1.00
0.20
5.60
1.94
1.00
2.70
1.31
1.77
1.64
0.64
0.92
1.24
0.97

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจีน
B
0.00
-17.28
-4.24*
-0.69
0.05
0.00
2.38*
1.52*
0.34
0.00
-16.83
1.78*
1.15*
2.42*
0.52
1.17*
0.22
0.55*

Exp(B)
1.00
0.00
0.01
0.50
1.05
1.00
10.76
4.56
1.40
1.00
0.00
5.94
3.16
11.26
1.68
3.22
1.25
1.73
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ส่ วน ป ระ ส ม
การตลาด
กลุ่มอ้างอิง

จิตวิทยา

ญาติ/เพื่อน
อินเทอร์เน็ต
ทีวี/วิทยุ
สิ่งพิมพ์
เอกสารวิชาการ
งานแสดงสินค้า
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
กลุ่มญาติ/เพื่อน
กลุ่มผูม้ ีชื่อเสียง
ความเชื่อ ทัศนคติ
ค่านิยม
รูปแบบการใช้ชีวิต
ประสบการณ์
Constant

0.13
1.13
0.12
1.13
0.20
1.22
0.34
1.40
0.33
1.40
0.44
1.56
-0.25
0.78
0.46*
1.58
0.31*
1.36
-0.14
0.87
0.18
1.20
-0.10
0.90
0.10
1.10
-0.06
0.94
1.17*
3.21
-0.28
0.76
-6.11
0.00
Model Chi square 327.523
-2 Log Likelihood 812.068
Nagelkerke R Square 0.415
Percentage correctly classified
80.4
N = 266, *P < 0.05

BMRC
0.00
1.00
0.36
1.43
0.78*
2.18
0.22
1.25
0.57
1.76
0.15
1.16
0.91*
2.49
-0.27
0.76
0.91*
2.48
-0.32
0.73
-0.56*
0.57
0.23
1.25
0.41*
1.51
0.36
1.43
0.06
1.06
-0.52
0.59
-9.31
0.00
Model Chi square 363.969
-2 Log Likelihood 436.758
Nagelkerke R Square 0.557
Percentage correctly classified
89.6
N = 140, *P < 0.05

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวก พบว่า หากคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้น1 ระดับ โอกาสที่ผู้บริโภคจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น 2.49 เท่า และหากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น 1
ระดับ โอกาสที่ผู้บริโภคจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้น 2.48 เท่า ปัจจัยด้านญาติ/เพื่อน มีความสัมพันธ์เชิงลบ พบว่า หากผู้บริโภค
ได้รับการแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจีนจากญาติ/เพื่อนเพิ่มขึ้น 1 ระดับ โอกาสที่ผู้บริโภคจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ
ลดลง 0.57 เท่า ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจีนมีความสัมพันธ์เชิงบวก พบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้น 1 ระดับ โอกาสที่ผู้บริโภคจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.51 เท่า

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติก สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทย
มี 6 ตัวแปร คือ อายุ การศึกษา รายได้ ราคา การจัดจาหน่ายและรูปแบบการใช้ชี วิต และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์
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เสริมอาหารสมุนไพรจีน มี 8 ตัวแปร คือ อายุ การศึกษา รายได้ สื่อที่เปิดรับ ผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่าย ญาติ/เพื่อนและทัศนคติ
โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่สามารถนามาร่วมทานายโอกาสการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน คือ อายุ
การศึกษาและระดับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Aydin et al., (2008), Bardia et al., (2007), Jong et al., (2003)
และธนพร สืบอินทร์ (2554) โดยการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ที่มีอายุ การศึกษาและรายได้สูงขึ้น มีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารสมุนไพรเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นย่อมมีอานาจในการซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับอายุที่สูงขึ้นจะสนใจในเรื่องสุขภาพ
มากขึ้นจึงเลือกจะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการศึกษาที่สูงขึ้นก็จะเปิดรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ผู้บริโภคกลุ่มนี้
จึงเป็นผู้บริโภคที่คานึงถึงเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยปราศจากผลข้างเคียงจากการบริโภค
สมุ น ไพร โดยพบว่ า แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ โ ภคสมุ น ไพรไทยคื อ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ เช่ น หนั ง สื อ และนิ ต ยสาร
และแหล่งข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคสมุนไพรจีน คือ แพทย์ เภสัชกรและอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่ศาสตร์
สมุนไพรจีนมีการวิจัยค้นคว้าอย่างกว้างขวางมากกว่าทั้งในประเทศจีนและประเทศตะวันตก และศาสตร์การแพทย์แผนจีนยังเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แพทย์และเภสัชกรจึงมีความรู้ด้านสมุนไพรจีนที่จะแนะนาให้ผู้บริโภคได้มากกว่าสมุนไพรไทย
ซึ่งยังต้องการการค้นคว้าวิจัยและนาเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น
การจัดจาหน่ายมีผลเป็นปัจจัยบวกต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชวัล วินิจชัยนันท์และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2017) ที่ว่าปัจจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายมีผลเป็นปัจจัยลบต่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิ ชและมณฑา เก่งการพานิช (2550) ที่ว่าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ปานกลางเป็น
ปัจจัยเอื้อให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารสมุ น ไพรไทยและสมุ น ไพรจี น จากร้านขายยา ซึ่งมั ก เปิ ด อยู่ในแหล่ งที่ ผู้ บ ริ โภคขาดความสะดวกต่ อ การซื้ อ หา ดั งนั้ น
หากผู้ผลิตและผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ สามารถเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร
ได้สะดวกเพิ่มขึ้น โอกาสที่ผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์ฯ ก็จะมากขึ้น
ราคามีผลเป็ นปัจจัยบวกต่อโอกาสการบริโ ภคผลิตภัณ ฑ์ เสริมอาหารสมุน ไพรไทย เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและความเหมาะสมของปริมาณที่บรรจุในระดับมากที่สุด ดังนั้นหากผู้บริโภคมีการรับรู้
ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฯ ดีเหมาะสมคุ้มกับราคา ผู้บริโภคก็มีโอกาสจะบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ เพิ่ มขึ้น สอดคล้องกับ Kotler and
Armstrong (2012) ที่กล่าวว่าราคาเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญมากอย่างหนึ่งขององค์กรซึ่งควรจะสัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการและงานวิจัยของอรรนพ เรืองกัลปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2015) ที่ว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ เนื่องจากผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าราคาของผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้อง
มีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น ผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทยจึงควรใส่ใจให้ความสาคัญ
กับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความรับรู้ด้านความคุ้มค่าเหมาะสมกับราคา เพื่อให้ผู้บริโภคบริโภคมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์มีผลเป็นปัจจัยบวกต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจีน จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญกับการได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐาน มีรายละเอียดส่วนผสมและฉลากที่ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรรนพ เรืองกัลปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2558) ที่ว่าผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพของผู้ สูงอายุ เพราะผู้สู งอายุเห็ น ความส าคัญ ของผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มี เครื่อ งหมายรับ รองคุณ ภาพและมาต รฐานสากลตาม
ข้อกาหนดของกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่น่าเชื่อถือได้ มีฉลากบอกวิธีการบริโภคที่ชัดเจน เนื่องจาก การโฆษณาเกี่ยวกับประโยชน์
และสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจีนค่อนข้างคลุมเครือและกล่าวอ้างสรรพคุณมากเกินไป (อรุณี เลิศกรกิจจา,
อธิคม ศรีวัลลภ, และวีรวรรณ วรรุตม์, 2560) ผู้บริโภคยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์และสรรพคุณอย่างแท้จริงของสมุนไพร หรือแม้แต่
แพทย์ และเภสัชกรก็ยังไม่ สามารถยื นยัน ถึงผลลัพ ธ์ด้านการรัก ษาจากการบริโภคสมุน ไพรได้ อย่างชัดแจน (Lu & Lu, 2014)
Page 132

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ทั้ งนี้ เป็ น ผลมาจากความแคลนข้ อ มู ล ด้ า นข้ อ ก าหนดคุ ณ ภาพ (Quality Specification) ของสมุ น ไพร ได้ แ ก่ การตรวจสอบ
คุณลักษณะ การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมี การวิเคราะห์ปริมาณสารสาคัญ การตรวจสอบความบริสุทธิ์ในทางวิทยาศาสตร์ของ
สมุนไพรต่าง ๆ ที่ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกชนิด (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2551)
รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต มี ผ ลเป็ น ปั จ จั ย ด้ า นบวกต่ อ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารสมุ น ไพรไทย เนื่ อ งจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากการสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสารและหนังสือพิมพ์
เพื่ อ แสวงหาข้อ มูล เกี่ย วกั บสรรพคุ ณ และประโยชน์ที่ ได้รั บ จากการบริโภคผลิต ภั ณ ฑ์ เสริมอาหารสมุ น ไพรก่ อนการตัด สิน ใจ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรนพ เรืองกัลปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2558) ว่าปัจจัยรูปแบบการใช้ชีวิตมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ผู้บริโภคมีการแสวงหาความรู้
เปรียบเทียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซื้อ และเนื่องจากกลุ่มผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรไทยมักเป็นกลุ่มผู้ที่
มีรูปแบบการใช้ชีวิตไตล์ออแกนิค ใช้ชีวิตใกล้ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงสารเคมีต่าง ๆ รวมถึงการเปิดรับข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อลดการ
ใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอ
ทั ศ นคติ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลด้ า นบวกต่ อ การบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหารสมุ น ไพรจี น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ชวัล วินิจชัยนันท์และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2560) ที่ว่าถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะบริโภคผลิ ตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อควบคุมน้าหนักก็จะเพิ่มมากขึ้น และฤทธิชัย พิ มปา มณี รัตน์ ธีระวัฒ น์ นิรัตน์ อิมามี และสุปรียา ตันสกุล (2557)
ที่ว่าความเชื่อในการใช้ยาสมุนไพรลดน้าตาลในเลือดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งนี้
เนื่องจาก ทัศนคติเป็นผลสรุปความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคที่มีต่อสิ่งหนี่งสิ่งใด ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้อันเป็นผลจาก
การเปิดรับสิ่งเร้าซ้าๆ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) การเปิดรับข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างสม่าเสมอ จะส่งผลให้เกิด
ทัศนคติที่ดี ต่อ ผลิตภั ณ ฑ์ ซึ่งจะส่ งผลให้ ผู้บริโภคมีโอกาสบริโภคผลิตภัณ ฑ์ เพิ่ มขึ้น ซึ่งผลการศึ กษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็น อีกว่า
แหล่งข้อมูลที่เปิดรับ ได้แก่ แพทย์ พนักงานขาย และทีวี/วิทยุมีผลด้านบวกต่อการบริโภคผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจีน
หากผู้บริโภคได้รับข้อมูลด้านผลิตภัณ ฑ์เพิ่มขึ้นจากแพทย์ พนักงานขายและทีวี/วิทยุจะส่งผลให้โอกาสจะบริโภคผลิตภัณ ฑ์ ฯ
เพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากหลากหลายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจีนใช้กลยุทธ์การนาเสนอผ่านทางทีวีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแบบจาลองการบริโภคของ Schiffman & Kanuk (2007 อ้างอิงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) และ Kotler &
Armstrong (2012) ที่ว่าสิ่งกระตุ้นภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (4P’s) ก่อให้เกิดการตอบสนองหรือการตัดสินใจของผู้
ซื้อ
ปั จ จั ย ด้ านญาติ /เพื่ อ นมี ผ ลด้ า นลบต่ อ การบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหารสมุ น ไพรจี น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและมณฑา เก่งการพานิช (2550) และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2558) ที่ว่า
เพื่อนและสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ แต่ในงานวิจัยครั้งนี้ มีผลในทิศทางตรงกัน
ข้าม เนื่องจากผู้ที่บริโภคผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจีนเป็นกลุ่มที่มีอายุ มีการศึกษาและรายได้สูง และผู้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือตนเอง เพื่อหวังผลเฉพาะทาง และมักเปิดรับข้อมูลจากแพทย์เพื่อการตัดสินใจ
ดังนัน้ ญาติ/เพื่อนจึงเป็นปัจจัยด้านลบต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เสริมสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนสามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาที่ได้มาใช้กาหนดกลุ่ม
ผู้บ ริโภคเป้ าหมายของผลิต ภั ณ ฑ์ และน าไปใช้ ในวางแผนกลยุท ธ์ก ารตลาด (4 P’s) ให้ เหมาะสม การขยายการช่ องทางการ
จัดจาหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น และการวางแผนสื่อสารการตลาดในตรงกับสือ่ ที่ผู้บริโภคเปิดรับและ
ไม่นาเสนอสรรพคุณเกินจริง นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถผลิต
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ผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีคุณ ภาพสูงให้เกิดการรับรู้ด้านความคุ้มค่าต่อราคา และการนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแผนจีน รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรเข้าสูส่ ถานพยาบาลเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ผบู้ ริโภค อันจะนาไปสู่การพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ ยังคงมีข้อจากัดเนื่องจากเป็นการศึกษาผลิตภัณ ฑ์สมุนไพรภาพรวม ไม่ได้เจาะจง
ผลิตภัณฑ์ และในส่วนของคาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาที่ไม่ได้ลงลึกในคาถามของปัจจัยย่อยอย่างละเอียด ผู้วิจัยจึงเสนอให้
ในการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุชนิดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรที่
บริโภค และเพิ่มเติมปัจจัยย่อยในส่วนของปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรในรายละเอียด
เพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2559). แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 25602564 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (2551). คู่มือการใช้สมุนไพรไทย-จีน. กรุงเทพมหานคร: กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2560). แนวโน้มอุตสาหกรรมและขนาดตลาดของธุรกิจแปรรูปสมุนไพร. สืบค้นจาก
https://bsid.dip.go.th/th/category/quality-control/qs-trensherbsproduct
จิราภา โฆษิตวานิช. (2554). พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบารุงสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม. (การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร).
ชวัล วินิจชัยนันท์ และปรีชา วิจิตรธรรมรส. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้าหนัก. WMS
Journal of Management, 84-90.
ขูชัย สมิทธิไกร. (2553). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพร สืบอินทร์. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรี.
(การค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี).
ปัณฑารีย์ แก้วปานกัน. (2557). กลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อขั้นตอนก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ของ
ประชากรวัยทางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก, ปวีณาว่องตระกูล, หรรษา มหามงคล, และวรัญญา เนียมขา. (2559). การสารวจปัญหาและพฤติกรรมการ
ใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรของผูส้ ูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนศีรษะจรเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร
มฉก. วิชาการ, 20(39), 97-108.
พรชัย ลุยะพันธุ์. (2557, มีนาคม). Innovation Trend. สืบค้นจาก
http://www.nia.or.th/innolinks/page.php?issue=201403&section=6
รักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตอาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 13(2), 219-232

Page 134

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

รัฐศักดิ์ พลสิงห์. (2553, กรกฏาคม-สิงหาคม). สมุนไพรไทยมีดีกว่าที่คิด. น.ส.พ. กสิกร, น. 24-35.
ฤทธิชัย พิมปา, มณีรัตน์ ธีระวัฒน์, นิรัตน์ อิมามี, และสุปรียา ตันสกุล. (2557). พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวาน
จังหวัดกาญจนบุรี. Journal of Boromrajonai College of Nursing, Bangkok, 30(3), 14-25.
ลักษณะเลิศ เปรมปรีดิ์. (2560). สมุนไพรไทย: ภูมิปญ
ั ญาไทยสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ. วารสารสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า, 7(66), 4-5.
ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช และ มณฑา เก่งการพานิช. (2550). พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ควบคุมน้าหนักของ
บุคลากรสังกัดกระทวงสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี. Journal of Health Education, 30(105), 31-44.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2560). โอกาสทาเงิน เกาะกระแสอาหารสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ธนาคารกสิกรไทย.
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน. (2560). ฐานข้อมูลยาและสมุนไพรจีน. สืบค้นจาก
http://tcm.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=143
เสกสรรค์ วีระสุข และวรางคนา อิดศรประเสริฐ. (2557). การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน ใน
กรุงเทพมหานคร. วารสารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 5(1), 65-79.
อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ และ สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจยั มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(2), 77-94.
อรุณี เลิศกรกิจจา, อธิคม ศรีวลั ลภ, และวีรวรรณ วรรุตม์. (2560). การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสมุนไพรถั่งเช่า. ประชุม
วิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 "Smart Agriculture and Food Management for Sustainability" (น.
A196-A209). กรุงเทพฯ: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
Aydin, S., Bozkaya, A. O., Mazicioglu, M., Gemalmaz, A., Ozcakir, A., & Ozturk, A. (2008). What influences herbal
medicine use? - Prevalence and related factors. Turk J. Med Sd., 38(5), 455-463.
Bardia, A., Nisly, N. L., Zimmerman, B., Gryzlak, B. M., & Wallace, R. B. (2007). Use of herbs among adults based
on evidence-based indications: Finging from the national health interview survey. Mayo Clin Proc.,
82(5), 561-566.
Bauer, B. A. (2015). Chinese mediciine and integrative mediciine in United States. Clinical Journal of Integrative
Medicine, 21(8), 569-570.
Benzie, I. F., & Wachtel-Galor, S. (2011). Herbal medicine: Biomolecular and clinical aspects. Florida, Georgia:
Taylor and Francis Group, LLC.
Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.
IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. (2016). Some drugs and herbal
products. Lyon Cedex, France: International Agency for Research on Cancer.
Jong, N. d., Ocke, M. C., Branderhorst, H. A., & Friele, R. (2003). Demographic and lifestyle characteristics of
functional food consumers and dietary supplement users. British Journal of Nutrition, 89, 273-281.
Kotler, P. (2003). Marketing Management (9th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Page 135

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

Kotler, P. & Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing (14th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Lu, W. I., & Lu, D. P. (2014). Impact of Chinese herbal medicine on American society and health care system:
Perspective and concern. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 1-6.
Pruitt, R., Lemanski, A., & Carroll, A. (2018). Herbal supplements research finding and safety. The Nurse
Practitioner, 43(5), 32-37.
Salganik, M. J., & Heckathorn, D. D. (2004). Sampling estimation in hidden populatios using respondent-driven
sampling. Sociological Methodology, 34, 193-239.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Aging
2015 (ST/ESA/SER_A/390)

Page 136

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอาง
ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Marketing and Behavioral Factors the important decision to buy cosmetics through
Twitter social Networking in the district of Chonburi

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี ค วามมุ่ งหมายเพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางด้ า นการตลาดและพฤติ ก รรมที่ ส าคั ญ ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่ อ งส าอางผ่ านช่ อ งทางสั งคมออนไลน์ ป ระเภท Twitter ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั งหวัด ชลบุ รี ในด้ าน 1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2) ราคา
3) การส่งเสริมการตลาด 4) การให้บริการแบบเจาะจง และ 5) การรักษาความเป็นส่วนตัว โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ใช้
บริการ โปรแกรม Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จานวน 383 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติเ ชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระดับความสาคัญโดยใช้สถิติ t-test และ One-way ANOVA ในกรณีที่
พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ทดสอบมีความแตกต่างกันจะทาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference)
ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ของกลุ่มตัวอย่างมีการใช้บริการในช่วงเวลา 19.00-24.00 น. และผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่
สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอาง พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน พบว่า ให้ความสาคัญในด้านต่างๆ ดังนี้
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่มีผล คือ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ส่วนด้านราคา
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน
ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่มีผล คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการบริการแบบเจาะจงแตกต่างกัน ส่วนด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ปัจจัยทางด้านการตลาด
และพฤติกรรมที่มีผล คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความ
เป็นส่วนตัวไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่มีผล คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกัน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการบริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวไม่แตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่มีผล คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการบริการแบบ
เจาะจงแตกต่างกัน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านความเป็นส่วนตัวไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่มีผล คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการบริการแบบเจาะจงแตกต่างกัน ส่วนด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านความเป็นส่วนตัว ไม่แตกต่างกันผลการเปรียบเทียบความสาคัญ พบว่า ผู้บริโภคที่มีพ ฤติกรรมการใช้
*

อาจารย์ประจาภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Page 139

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

โปรแกรม Twitter ช่วงเวลาการใช้ ความถี่การใช้ ระยะเวลา และวัตถุประสงค์การใช้แตกต่างกัน ให้ความสาคัญในด้านต่างๆ ดังนี้
ผู้ บ ริ โภคที่ มี ค วามถี่ ในการใช้ แ ตกต่ า งกั น มี ปั จ จั ย ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา และด้ า นการใช้ บริ การแบบเจาะจง แตกต่ างกั น
ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีช่วงเวลาการใช้แตกต่างกัน ปัจจัยด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกัน
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการบริการแบบเจาะจงไม่แตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีระยะเวลา และวัตถุประสงค์การใช้ที่แตกต่าง
กัน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการแบบเจาะจง ไม่แตกต่างกัน
ค าส าคั ญ : ปั จจั ยทางด้ านการตลาดและพฤติ กรรม การตั ดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้ าประเภทเครื่ องส าอาง สั งคมประเภทออนไลน์
การจัดการการตลาด

ABSTRACT
This study aims to study the factors of marketing and behavioral decision making in the purchase of
cosmetics via the Twitter social networking site in Muang District, Chonburi Province. 1) Product 2) Price 3)
Marketing Promotion 4) specific services; and 5) privacy protection. Twitter in Muang District, Chonburi
Province, 383 samples using a specific sampling method. The data collection tool was divided into 4 sections.
The data were analyzed by means of descriptive statistics, frequency distribution, arithmetic mean, standard
deviation Comparison of significance levels using t-test and one-way statistics ANOVA. The mean difference of
the variables tested was compared by pairwise LSD (Least Significant Difference)
The study of the decision to buy cosmetics through the social channels. Twitter in Chonburi Province
found that most of the samples were female. The behavior of using Twitter program in Amphoe Mueang
Chonburi was used during 19.00-24.00 hrs. Consumers with gender, age, education status, occupation and
average income per month were significantly different in the following areas.
Consumers with different sex the marketing and behavioral factors that affect the product are
different. Specific service and the privacy aspect are no different. Consumers of different ages. Marketing and
behavioral factors are marketing promotion. And the specific service is different. Product prices and privacy
are not the same.
The marketing and behavioral factors that affect product pricing, promotion, marketing, service, and
privacy are not the same. The marketing and behavioral factors that influence marketing promotion vary,
product pricing, service-specific and privacy are not different together. Consumers with different occupations
there are significant marketing and behavioral factors, namely, marketing promotion and specific service. And
privacy is no different. Consumers with average monthly income differ in marketing and behavioral factors.
There are different aspects of marketing promotion and service. The products, price and privacy are not
different. Comparative study found that consumers who use Twitter, the frequency, frequency, use, duration
and purpose of use varies considerably in the following areas. Consumers with different frequency of use
have different product price factors and specific service uses. Marketing promotion is no different. Consumers
with different usage periods, product price factors differ. The promotion of marketing and service are not
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significantly different. Consumers with different time periods and objectives, product price factors, specific
marketing promotions, and services are not significantly different.
Keywords: Marketing and Behavioral Factors, the decision to buy groceries cosmetics, social categories online,
Marketing manager.

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันสังคมบนโลกใบนี้ได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒ น์ (Globalization) หรือยุคแห่ งสังคมข้อ มูลข่าวสารอย่างเต็มตั ว
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ก้าวหน้า การเชื่อมต่อโลกทั้งใบสามารถทาได้ โดยไม่มีอุปสรรคทั้งด้านเวลาและ
ระยะทาง เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เติบโตอย่างก้าว
กระโดด การติดต่ อสื่ อสารท าได้ ง่ายมากขึ้น ไม่ ว่าจะอยู่ค นละซีกโลกหรือต่ างเวลากัน ก็ สามารถเชื่อ มโยงติ ดต่อ สื่อสารกั นได้
เพียงแค่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต เรียกได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถสื่อสารกันได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
โปรแกรม Twitter เป็นหนึ่งในรูปแบบการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จาพวก
ไมโครบล็อก โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 280 ตัวอักษร ว่าตนเองกาลังทาอะไรอยู่ โดยเรียกการส่งข้อความนี้ว่า ทวิต
(อังกฤษ: Tweet) ซึ่งแปลว่า เสียงนกร้อง เป็นโปรแกรมที่กาลังได้รับความนิยมในประเทศไทยและมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้คนได้ปรับเปลี่ย นไปจากอดีต โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มคนทางานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกิจ การค้นคว้าหาความรู้หรือเพื่อความบันเทิงต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
จากทุกมุมโลก เมื่อมีผู้สนใจในเรื่องเดียวกันเป็นจานวนมากจึงการรวมตัว และจัดกิจกรรมร่วมกันในอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้เกิด
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่างๆ สู่สาธารณะหรือ
เฉพาะกลุ่ ม สมาชิ ก ได้ ค วามต้ อ งการ อี ก ทั้ งยั งมี เปิ ด กว้ า งด้ า นการสื่ อ สารในรู ป แบบการสื่ อ สารแบบสองทา ง (Two-way
communication) เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โปรแกรม Twitter ในการสื่อสารทางการตลาด
โดยปัจจุบันพบว่า การที่คนไทยหันมานิยมการพิมพ์ข้อความกับ Hashtag เพิ่มขึ้นใน Twitter ทาให้นักการตลาดหรือ
นักธุรกิจหันมาสนใจเอา Hashtag มาทาให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ เมื่อมีการจัดงานใหญ่ๆ หรือมีกิจกรรมโครงการพิเศษ ก็สามารถ
นาเอา Hashtag มาใช้ในการสารวจผลที่เกิดขึ้น และสามารถวัดความนิยมของงานหรือกิจกรรมว่ามีผู้เข้าร่วมหรือกล่าวถึงมาก
แค่ไหน หรือใช้สาหรับในการโหวตก็ได้ เพราะปัจจุบันการนา Hashtag มาใช้ในการค้นหาข้อมูลที่สนใจจะทาได้ง่ายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสาอางค์โดยข้อมูลจาก Euro monitor ระบุว่ามูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์ดูแล
ร่างกาย (Beauty and Personal Care) ของประเทศไทยในปี 2551 -2557 มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ งตลาดพรีเมี่ยม
ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละตลาดระดั บ แมส โดยพบว่ า ในปี 2557 มี มู ล ค่ า ตลาดพรี เมี่ ย มตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ยู่ ที่ 27,716.40 ล้ า นบาท
(กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน.2561) ส่วนในปี 2558-2559 มูลค่าตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าใน
ปี 2559 จะมีมูลค่าตลาดพรีเมี่ยมตราผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นที่ 31,355.60 โดยจะเป็นผลดีให้กับผูต้ ิดตาม เอาไว้สาหรับการอัพเดตข้อมูล
กิจกรรมที่ จะเกิดขึ้น จากทางทีมงานที่จะจัดขึ้น ในแต่ละเดือน และเพื่อให้ ผู้ที่ชื่น ชอบได้ แชร์รูปหรือข้อ ความที่ โดนใจในละคร
หรื อ กิ จ กรรมที่ ท างผู้ จั ด ได้ จั ด ขึ้ น โดยใช้ ชื่อ ว่ า #lovesicktheseries เป็ น ต้ น ซึ่ งการใช้ Hashtag จะช่ ว ยจั ด การข้ อ มู ล ต่ างๆ
ที่คนสนใจได้ง่ายขึ้น
ดั งนั้ น การศึ ก ษาในครั้งนี้ เป็ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ทางด้ า นการตลาดและพฤติ ก รรมที่ ส าคั ญ ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่อ งส าอางผ่ านช่ อ งทางสังคมออนไลน์ ป ระเภท Twitter ในเขตอ าเภอเมือ ง จั งหวัด ชลบุ รี เนื่ องจากกลุ่ ม ผู้ บ ริโภคมี ปั จ จั ย
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ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ได้แก่ ปั จจัย ส่วนบุ คคล และพฤติกรรมการใช้ โปรแกรม Twitter เพื่ อเป็ นแนวทางในทาตลาดออนไลน์
(Online-Marketing) หรือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) โดยเฉพาะการทาการตลาดใน โปรแกรม Twitter ที่กาลังได้รับ
ความนิยม และเพื่อความประสบความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจและนักการตลาดให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการกับ
ผู้บริโภคมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ตั้งความมุ่งหมายในการศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสาอางผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสาอางผ่าน
ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้และปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาองผ่านทาง
เครือ ข่ายสั งคมออนไลน์ ป ระเภท Twitter ในเขตอาเภอเมื อ ง จั งหวัด ชลบุ รี โดยจ าแนกตามลัก ษณะข้ อมู ล ปั จจัย ส่วนบุ ค คล
และพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Twitter

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้และปัจจัยทีส่ าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาองผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในด้านปัจจัยทางการตลาด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย มีดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1.1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 พฤติกรรมการใช้โปรแกรม Twitter ได้แก่ ช่วงเวลาการใช้ ความถี่ในการใช้ ระยะเวลา วัตถุประสงค์
ในการใช้
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การศึ กษาปั จจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่ สาคัญ ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสาอางผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ของปัจจัยทางด้านการ
จัดการการตลาด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าและทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่ างที่อยู่
บนระบบออนไลน์ในเขตจังหวัดชลบุรี มาเป็นหนึ่งในตัวแปรตาม และได้นาส่วนประสมการตลาดออนไลน์ประกอบด้วยทฤษฎี 4Ps
(จรัญ ชัยเจริญ, 2558) แต่ผู้ศึกษาไม่นาช่องทางการจัดจาหน่าย (Place or Distribution) มาเป็นหนึ่งในตัวแปรตาม เนื่องจากการ
จาหน่ายสินค้าผ่านทาง โปรแกรม Twitter นั้นมีลักษณะช่องทางแบบเจาะจง ดังนั้น ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่ผู้ศึกษา
นามาใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 4 ด้านตามแนวคิดทฤษฎีทางการตลาดของผู้บริโภคสินค้าและบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการแบบเจาะจง (ถนอม บริคุต, 2557)
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สมมติฐานในการวิจัย
1. สมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจ
เลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่ า นช่ อ งทางสั งคมออนไลน์ ป ระเภท Twitter ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ชลบุ รี แตกต่ า งกั น พบว่ า
ให้ความสาคัญในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีระดับปัจจัยทางด้าน
การตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
2. การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาองผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท โปรแกรม Twitter
ในด้านปัจจัยทางการตลาด ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สมมติฐานด้านพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Twitter มีระดับปัจจัย
ทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญ แตกต่างกัน พบว่า ให้ความสาคัญในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ผู้บริโภคที่มีช่วงเวลาการใช้ ความถี่ในการใช้ ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ในการใช้ ที่แตกต่างกัน มีระดับปัจจัย
ทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคม
ออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2. ทราบพฤติกรรมการใช้และปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอาง
ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยจาแนกตามลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการใช้ โปรแกรม Twitter

การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสาอางผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญ ในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคม
ออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior analysis)
Kotler (1997) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับ ปัจจัยทางด้านการตลาดและ
พฤติกรรมการซื้อและบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค คาถามที่จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์
การตลาดได้ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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องค์ประกอบหลักของระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย (ปาณมุก บุญญพิเชษฐ, 2555)
1. เว็บเพจหรือร้านค้าบนเว็บ เพื่อที่จะสามารถประกาศขายสินค้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพียง
หน้าโฆษณาธรรมดาที่เอาไปฝากกับเว็บไซต์อื่นหรือร้านอื่นไว้ หรือมีชื่อร้านหรือเว็บไซต์เป็นของตัวเอง เช่น www.siamgift.com
เป็นต้น หน้าเว็บเพจสาหรับเสนอขายสินค้าบางทีเราเรียกกันว่า “หน้าร้าน” (Store Front)
2. ระบบตะกร้ารับสั่งซื้อ เป็นระบบที่สามารถคลิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าจากหน้าเว็บเพจได้ ซึ่งจะมีช่องไว้กรอก
จานวนสินค้าที่สั่งซื้อได้ โดยการคลิกซื้อแต่ละครั้งจะเป็นการหย่อนลงในตะกร้าหรือรถเข็น และสะสมไว้จนกว่าเราจะซื้อของครบ
และตัดสินใจให้ระบบแคชเชียร์อัตโนมัติคานวณเงิน (ระบบตะกร้ามีหลายรูปแบบ และสามารถปรับหรือออกแบบเฉพาะให้เหมาะ
กับกิจกรรมการค้าแต่ละประเภทได้)
3. Secure Payment System เป็ นระบบคานวณเงิน และชาระเงิน สินค้ าที่ ปลอดภัย โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ น
การรับชาระเงินด้วยบัตรเครดิต (ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันสามารถรับเงินผ่านเว็บด้วยบัตร Visa AMEX Master SCB และ JCB
ได้แล้ว) ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตบนเครือข่ายจาเป็นต้องมีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการรั่วไหล ระบบที่ใช้กันมากใน
ปัจจุบันคือ SSL (Secure Socket Layers) แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ปลอดภัยมากนัก เพราะไม่สามารถระบุตวั ผู้ถือบัตรได้ เนื่องจาก
ระบบนี้ บ อกได้ เพี ย งว่า ร้า นค้ า คื อ ใคร ดั งนั้ น จึงมี ก ารพั ฒ นาระบบใหม่ ขึ้ น มาคื อ SET (Secure Electronic Transaction) ซึ่ ง
สามารถระบุตัวทั้ง 2 ฝ่ายว่าเป็นตัวจริงหรือไม่ แต่ยังติดปัญหาในเรื่องต้นทุนการลงทุนที่ค่อนข้างสูงจึงยังไม่แพร่หลาย
4. Hashtag เป็นระบบการปรับ ใช้กับการตลาดในโลกออนไลน์สามารถท าได้ เช่น การใช้แฮชแท็กสาหรับ
แคมเปญในการแจกรางวัล ส่วนลด หรือการจัดอีเวนต์ต่างๆ เพราะทาให้เป็นที่จดจาได้แล้ว ยังจะช่วยค้นหาโพสต์ที่เกี่ยวข้องได้ง่าย
ขึ้น รวมไปถึงว่าแคมเปญของเราถูกพูดบนโลกออนไลน์ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ประสบความสาเร็จหรือไม่เพียงใด ซึ่งข้อควรระวังคือ
ควรคิดแฮชแท็กขึ้นมาใหม่ เพราะแฮชแท็กอาจถูกใช้ซ้ามาแล้วหรือจะใช้แฮชแท็กกับชื่อแบรนด์โดยตรง เพื่อที่ทาให้ลูกค้าจดจา
ชื่อแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากแฮชแท็กจะมีสีที่แตกต่างจากข้อความแบบปกติ ทาให้เหมือนกับการเน้นข้อความหรือตอกย้า
แบรนด์นั่นเอง

วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญ ในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางสังคม
ออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าและทาการศึกษา ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการโปรแกรม Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จานวน 78,588 คน ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม (กรมการปกครอง, 2559)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่บนระบบออนไลน์ในเขตจังหวัดชลบุรี เพราะจังหวัดชลบุรีอยู่ในเขตโซนเศรษฐกิจ EEC ของประเทศ
และเป็ นจังหวัดใหญ่ ที่มี ประชากรในจังหวัดส่วนใหญ่ สนใจธุรกิจออนไลน์เป็นจานวนมากจากและผู้วิจัยเป็ นคนจังหวัดชลบุ รี
ซึ่งเครื่องมือที่จะใช้ในการทดสอบประชากรจะใช้แบบสอบถามประเภทออนไลน์ในเขตจังหวัดชลบุรีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95% จากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
ได้เท่ากับ 383 คน ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 383 ตัวอย่าง
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สาหรับการเก็บข้อมูลเก็บตัวอย่างในครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การ
เลือกจากประชากรกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้บริการ โปรแกรม Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test One-Way ANOVA และการวิเคราะห์รายคู่ด้วย
วิธีการของ LSD (Least Significant Difference)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาปั จ จัย ทางด้านการตลาดและพฤติ ก รรมที่ สาคั ญ ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ องส าอาง
ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยวิธีการตั้งค่าข้อกาหนดเบื้องต้น
ตามความจาเป็ น ตั้ งค่ ากลุ่ม คาตอบและคาตอบที่ เกี่ย วข้ องในการสร้างค าถามและความเชื่อ มโยงกับ กลุ่ มคาตอบ และตั้ งค่ า
แบบสอบถามเอง และแนบคาถามลงไปโดยแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมทีส่ าคัญในการตัดสินใจเลือกซือ้ เครื่องสาอางผ่าน
ช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมทีส่ าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จานวน 20 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอบเขตของผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้ที่เคยซื้อบริการธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตจังหวัด
ชลบุรี อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95% จากตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้เท่ากับ 383 คน ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 383 ตัวอย่างที่เคยซื้อบริการธุรกิจ
ขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ ประเภท Twitter ในเขตจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างในการประเมินขั้นต่า 383 คน
โดยใช้ วิ ธี ก ารการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล น าแบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว ไปท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารแจก
แบบสอบถาม โดยทาการแจกแบบออนไลน์ในเขตจังหวัดชลบุรี

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้กับคืนมา และนามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าความถี่ร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์และอธิบายตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน รวมทั้งตัวแปรทางด้านพฤติกรรม
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2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้วิเคราะห์และอธิบายตัวแปรเกี่ยวกั บ ปัจจัย
ทางด้ านการตลาดและพฤติก รรมที่ส าคั ญ ในการตัด สิน ใจเลือกซื้อเครื่อ งส าอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ ป ระเภท Twitter
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) การแจกแจงความถี่ (Frequency) และนาเสนอเป็นค่าร้อย
ละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis) เพื่อการทดสอบสมมติฐานดังนี้สถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้ค่า Ttest (Independent Sample t-test) โดยวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOWA) แต่ ก รณี ก ารวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) โดยกาหนดการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอาง
ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาตามความมุ่งหมายของ
การวิจัยได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง คิดเป็นร้อยละ 78.0 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.5
มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 89.8 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.0 เป็นกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 49.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.8
ส่วนที่ 2 ข้อมูลลักษณะการใช้ โปรแกรม Twitter ของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า พฤติกรรมการใช้ โปรแกรม Twitter ของกลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมการใช้บริการในช่วงเวลา 19.00-24.00
น. คิดเป็นร้อยละ 69.0 ใช้บริการเป็นประจาทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 68.0 โดยใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้งจานวน 1-4 ชั่วโมง
คิดเป็นร้อยละ 58.6 และวัตถุประสงค์การใช้บริการเพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 28.9
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับความสาคัญของความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรม
ที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่าน
ช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้ความสาคัญในด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และโดยภาพรวมให้ความสาคัญในระดับปานกลางในด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การให้บริการแบบเจาะจง และด้านการส่งเสริมการตลาดโดย ตามลาดับ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน พอสรุปได้ ดังนี้
1. ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ บริ โภคมี ระดั บความคิ ดเห็ นที่ มี ต่ อ ปั จ จั ย ทางด้ า นการตลาดและพฤติ ก รรมที่ ส าคั ญ ใน
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งส าอางผ่ า นช่ อ งทางสั งคมออนไลน์ ป ระเภท Twitter ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ชลบุ รี มี การให้
ความสาคัญ คือ สินค้าทันสมัย ได้แก่ ตราผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสาองสไตล์เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เป็นต้น แตกต่างจากร้านอื่น เป็น
อันดับมากที่สุด รองลงมาคื อ สินค้ามีคุณ สมบัติที่ตรงตามความต้องการ เป็นอันดับมาก ความหลากหลายของประเภทสินค้า
ประเภทเครื่องสาอาง เป็นอันดับที่ 3 และสินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน เชื่อถือได้ เป็นอันดับปลานกลาง
2. ด้านราคา ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีการให้ความสาคัญ คือ
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การระบุราคาสินค้าไว้ชัดเจน และครบถ้วน เป็นอันดับมากที่สุด รองลงมาคือราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ เป็นอันดับมาก ราคา
ค่าจัดส่งสินค้าเหมาะสม เป็นอันดับปานกลาง และราคาสินค้าระดับเท่าเทียมกัน หรือถูกกว่าร้านอื่นได้ เป็นอันดับปานกลาง
3. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญ
ในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่ องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มี การให้
ความสาคัญ คือ การโฆษณาหน้าแรกของโปรแกรม Twitter การติดแท็กโฆษณา การส่งข้อความ (Inbox) ระบบพูดคุยออนไลน์
(Chat) เป็นอันดับมากที่สุด รองลงมาคือ การโฆษณาอย่างสม่าเสมอ ได้แก่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ ลด แลก แจก แถม
สินค้าให้กับลูกค้า เป็นต้น เป็นอันดับมาก การจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ หรือประจาเดือน เช่น การสะสมแต้ม ซื้อ 1 แถม 1 เป็น
ต้น โดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมเพื่อเป็นการดึงดูดใจเป็นอันดับมาก มีการให้ส่วนลดทางการค้า เช่น ลด 30% เป็นอันดับที่ 4 การติดตาม
หลังการขายสินค้า เช่น กลับสอบถามว่าได้รับของเมื่อไร สอบถามความพึงพอใจ เป็นต้น เป็นอันดับปานกลาง และการส่งสินค้าฟรี
เป็นอันดับปานกลาง
4. ด้านการให้บริการแบบเจาะจง ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็น ที่มีต่อปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่
สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีการให้
ความสาคัญ คือ การอานวยความสะดวกลูกค้าทั้งให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาตลอดระยะเวลาก่อน และหลังการซื้อสินค้า เช่น
สามารถสอบถามข้อมูลได้ทั้งการเขียนกระดานข่าวหน้า โปรแกรม Twitter ร้านค้า การส่งข้อความ (Inbox) ระบบพูดคุยออนไลน์
(Chat) อีเมลส่วนตัว หรือทางโทรศัพท์ เป็นอันดับมากที่สุด รองลงมาคือ การสร้างความเป็นกันเองและความประทับใจกับลูกค้า
เช่นจดจาข้อมูลของลูกค้า ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทร และสินค้าที่ลูกค้าที่ชื่นชอบได้ เป็นต้น เป็นอันดับมาก และการนาเสนอสินค้าที่
ตรงใจลูกค้า และตรงตามความต้องการอย่างสม่าเสมอ เป็นอันดับปานกลาง
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานต่อปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคั ญใน
การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่ 1 ด้านปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่มีผล คือ ด้านผลิตภัณ ฑ์ แตกต่างกัน
มี ร ะดั บ ส าคั ญ ในด้ า นแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นด้ า นราคา ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด
และด้านการบริการแบบเจาะจง ไม่พบความแตกต่าง
2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับสาคัญต่อปัจจัยที่
สาคัญในด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการบริการแบบเจาะจงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์
ส่วนด้านราคา และด้านการบริการแบบเจาะจง ไม่ความแตกต่าง
3. ผู้ใช้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีระดับ
สาคัญต่อปัจจัยที่สาคัญในด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านการบริการแบบเจาะจงไม่แตกต่างกัน
4. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ระดับความสาคัญต่อปัจจัยที่สาคัญใน ด้านการส่งเสริม การตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการบริการแบบเจาะจง ไม่แตกต่างกันอย่าง
5. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับความสาคั ญต่อ
ปัจจัยที่สาคัญใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการบริการแบบเจาะจง ไม่แตกต่างกัน
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6. ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความสาคัญ ต่อ
ปัจจัยที่สาคัญในด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการบริการแบบเจาะจง ไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ข้อมูลสมมติฐานที่ 2 ด้านพฤติกรรมการใช้ โปรแกรม Twitter ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยทางด้านการตลาด
และพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครือ่ งสาอางผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ผู้บริโภคที่มีช่วงเวลาการใช้แตกต่างกัน เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีช่วงเวลาการใช้แตกต่างกันมีระดับ
ความสาคัญต่อปัจจัยที่สาคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ด้านการบริการแบบเจาะจง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านการ
ส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่าง
2. ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการใช้แตกต่างกันเมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการใช้แตกต่างกันมี
ระดับความสาคัญต่อปัจจัยที่สาคัญ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านการให้บริการแบบเจาะจง ไม่แตกต่าง
3. ผู้บ ริโภคที่ มี ร ะยะเวลาแตกต่ างกั น เมื่ อ ทดสอบรายด้ า น พบว่า ผู้ บ ริ โภคที่ มี ระยะเวลาแตกต่ างกั น มี ร ะดั บ
ความสาคัญต่อปัจจัยที่สาคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการแบบเจาะจง ไม่แตกต่าง
4. ผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันเมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีวัตถุประสงค์ ในการใช้
แตกต่างกันมีระดับความสาคัญ ต่อปัจจัยที่สาคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการแบบ
เจาะจง ไม่แตกต่าง

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่ สาคัญ ในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอาง
ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ป ระเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุ รี สามารถน ามาอภิ ปราย โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ตามลาดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การอภิปรายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่าเป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 18-25 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยเป็นกลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจลักษณ มุสิกะชะนะ (2553) เรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคเบเกอรี่ปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภค โดยผลการศึกษา คือ ส่วนผสมทางการตลาด ทางด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด สุทา
มาศ จันทรถาวร (2556) ให้ความหมายของปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเป็นผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคลที่
มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด คนใดคนหนึ่ง หรือกับสถานการณ์ ใดสถานการณ์ หนึ่ง ซึ่งออกมาในทางประเมินค่า อาจเป็นไปในทางยอมรับหรือ
ปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น และสาธิยา เถื่อนวิถี (2555) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคและความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M Generation ของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์เครือ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของบัตรสมาชิก M Generation ที่ผู้ใช้บริการ
เป็ น สมาชิ ก และระยะเวลาในการถื อ บั ต รสมาชิ ก M Generation ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามภั ก ดี ใ นการใช้ บั ต รสมาชิ ก
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M Generation ด้านพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยปรมะ สตะเวมิน (2557)
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อชั่วโมงอินเทอร์เน็ต จากผลการศึกษาพบว่า เพศที่ต่างกันจะทาให้มีความแตกต่างกัน
อย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม ทั้งนี้ เพราะว่าวัฒนธรรมและสังคมกาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชัยวัฒ น์ พิทักษ์รักธรรม (2556) ปัจจัยด้านกระบวนการ ให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสิน ค้าออนไลน์
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อทาการเลือกสรรการซื้อ
การใช้ การบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ และความปรารถนา
ต่างๆ ให้ได้รับ ความพอใจ อาพล นววงศ์เสถียร (2557) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บ ริโภคในร้านค้ า
ออนไลน์ และพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
ซึ่งในที่นี้จะหมายถึง การออกแบบเว็บไซต์หรือเว็บเพจเพื่อให้เข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และความมีชื่อเสียง
ของร้านค้า และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท
ส่วนที่ 2 การอภิปรายข้อมูลด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องสาอางผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ผู้บริโภคที่มีช่วงเวลาการใช้ความถี่ในการใช้ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ในการใช้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า
ช่วงเวลาการใช้บริการ 19.00-24.00 น. ความถี่ในการใช้เป็นประจาทุกวัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 1-4 ชั่วโมง และมีวัตถุประสงค์
การใช้ เพื่ อติ ดต่อ สื่อสารกับ เพื่อ น/คนรู้จัก สอดคล้องกับ งานวิจัยของ เกตุวดี สมบูรณ์ ทวี และนฤมล บั วจั นทร์ (2552) ได้
ทาการศึกษาในเรื่องการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสาองทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(อีคอมเมิร์ซ) ของนักศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่นักศึกษาเข้าใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันและใช้ระยะเวลาการ
เล่ น อิ น เท อร์ เ น็ ต ม ากกว่ า 2 ชั่ วโม ง แ ล ะม ากกว่ า 12 ค รั้ ง ต่ อสั ป ด าห์ ส อด ค ล้ องกั บ งาน วิ จั ยของ ศ ศิ กาน ต์
โชคเจริญวัฒนกุล (2553) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาเภอเมือง
เชี ย งใหม่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า เพศหญิ งมี สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 55.5 โดยใช้ เวลาเฉลี่ ย วั น ละ 2-6 ชั่ ว โมง ใช้ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว และใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อมูล รับส่งอีเมล และพูดคุยผ่านสังคมออนไลน์ตามลาดับ
และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สาธิ ย า เถื่ อ นวิ ถี (2555) ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการใช้ งานอิ น เตอร์ เน็ ต ความเร็ว สู งในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 15 ครั้งต่อสัปดาห์
ส่วนที่ 3 การอภิปรายข้อมูลปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอาง
ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญโดยภาพรวม มีความสาคัญอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สินค้าทันสมัย ได้แก่ สินค้าประเภทเครื่องสาองสไตล์ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เป็นต้น
แตกต่างจากร้านอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพจน์ พันธ์หนองหว้า (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้า
ผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในด้านการปรับปรุงและพัฒนา
สินค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดาวัลย์ ขันสูงเนิน (2557) ได้ทาการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยในระดับ
มาก เนื่องจากสินค้าประเภทเครื่องสาองเป็นสินค้าที่ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ร้านค้า หรือ นักการตลาดจะต้อง
ทาการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อของกลุ่มผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ทันท่วงที
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2. ด้านราคา จากผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตั วอย่างให้ความสาคัญโดยภาพรวม มี ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการระบุราคาสินค้าไว้ชัดเจน และครบถ้วนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ (2551: 151) ที่เสนอว่า ราคา (Price) ส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวข้องกับราคา เป็นการกาหนดราคาสินค้า การให้ส่วนลด
ทางการค้า การกาหนดระยะเวลาในการชาระเงิน ซึ่งการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตบางครั้งราคาไม่ใช่ปัจจัยหลักใน
การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ผู้ขายจึงควรตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าหรื อบริการ หมั่นตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
คู่แข่งใกล้เคียง เนื่องจากการขายสินค้าประเภทเครื่องสาองผ่านทาง โปรแกรม Twitter นั้นมีการตั้งราคาเหมือนกันเว็บไซต์ดังนั้น
จึงควรตั้งราคาที่เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและคู่แข่ง อีกทั้ง ต้องมีความชัดเจนและครบถ้วน เพราะลักษณะการขายสินค้าเป็น
ลักษณะที่ไม่ได้พบลูกค้าโดยตรง จึงต้องนาเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างที่ลูกค้าต้องการ
3. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญโดยภาพรวม มีความสาคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โฆษณาหน้าแรกของ โปรแกรม Twitter การติดแท็กโฆษณา การส่งข้อความ
(Inbox) ระบบพูดคุยออนไลน์ (Chat) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (2551: 151) ที่เสนอว่า การส่งเสริม
การขาย (Promotion) ส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายเป็นสิ่งจาเป็นเหมือนกับการจาหน่ายสินค้าหรือ
บริการตามปกติ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม การให้ส่วนลดพิเศษ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้า
ภายในเว็บไซต์ เนื่องจากการจาหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสาองผ่านทาง โปรแกรม Twitter เป็นบริการทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่เปิดในกลุ่มวงแคบในหมู่เพื่อนที่ทาเป็นสมาชิก ดังนั้นรูปแบบการนาเสนอสินค้า จึงเป็นไปการโฆษณาในหน้าแรกของ
โปรแกรม Twitter การติดแท็กโฆษณา การส่งข้อความ (Inbox) ระบบพูดคุยออนไลน์ (Chat) เพื่อให้ลูกค้ามีความคุ้นเคยและ
จดจาร้านค้าของตนเองได้
4. ด้านการให้บริการแบบเจาะจง จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญโดยภาพรวม มีความสาคัญ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ มีการอานวยความสะดวกลูกค้าทั้งให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาตลอด
ระยะเวลาก่อน และหลังการซื้อสินค้า เช่น สามารถสอบถามข้อมูลได้ทั้งการเขียนกระดานข่ าวหน้า โปรแกรม Twitter ร้านค้า
การส่งข้อความ (Inbox) ระบบพูดคุยออนไลน์ (Chat) อีเมลส่วนตัว หรือทางโทรศัพท์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ (2551: 151) ที่เสนอว่าการให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทาให้เว็บไซต์
สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนได้ และสามารถให้บริการแบบเจาะจงกับลูกค้าแต่ละรายได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เคยซื้อ
หนังสือจากเว็บไซต์ Amazom.com เมื่อมาที่เว็บไซต์นี้อีกครั้งหนึ่งจะมีข้อความต้อนรับ โดยแสดงชื่อผู้ใช้ขึ้นมา พร้อมรายการหนังสือ
ที่เว็บไซต์แนะนา ซึ่งเมื่อดูรายละเอียดจะพบว่า เป็นหนังสือในแนวเดียวกับที่เคยซื้อครั้งที่แล้ว เมื่อผู้ใช้สั่งซื้อหนังสือใด เว็ บไซต์ก็จะทา
การแนะนาต่อไปว่าผู้ที่สั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ มักจะสั่งซื้อสินค้าต่อไปนี้ด้วย พร้อมแสดงรายการหนังสือหรือสินค้าแนะนาเป็นการสร้าง
โอกาสการขายตลาด และสอดคล้องกับการนาเสนอด้านกลยุทธ์ด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public
Strategy) ของ บุปผาสวรรค์ แซ่อึ๊ง (2556) ที่กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วยปัจจัยนาเข้า (Input) โดยมีปัจจัยนาเข้า
ด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix input) เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่พยายามเข้าถึงผู้บริโภคโดยการแจ้งข่าวสารและจูง
ใจผู้ บ ริโภคให้ ซื้ อ และใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ กลยุ ท ธ์ส่ วนประสมทางการตลาดโดยการสร้า งความสั ม พั น ธ์อั น ดี และเสริม สร้า ง
ภาพลักษณ์ ให้กับผลิตภัณ ฑ์ และองค์กร ซึ่งสอดคล้องในด้านกลยุทธ์ ด้านผลิตภั ณ ฑ์ (Product Strategy) ในด้านกลยุทธ์ด้าน
การข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Strategy) โดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ชุ่ม สกุล (2555) ได้ทาการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในด้านการติดตามหลัง
การขายและบริการ เพื่อให้เกิดการยอมรับในตลาด เนื่องจากการขายสินค้าประเภทเครื่องสาองผ่านทาง โปรแกรม Twitter ไม่มี
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ระบบ การจดจาลูกค้าเช่นเดียวกับบริการเว็บไซต์วิธีการปฏิบัติจึงอาศัยการสร้างซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
ระหว่างร้านค้ากับลูกค้าเอง จากความแตกต่างของการจาหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสาองผ่านทาง โปรแกรม Twitter สามารถมี
การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วกว่าทางเว็บไซต์
ผลการทดสอบสมมติฐานต่อปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอาง
ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่า เรื่อง ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทาง
สังคมออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งคากล่าวของ Eagly & Chaiken
and O’Keefe (1990) กล่าวไว้ว่า ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงความเข้าใขของ ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมนั้น
เกิดจากการเข้าแทนที่ด้วยความตั้งใจหรือความเข้าใจ และการยอมรับของบุคคลในสิ่งนั้นๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เป็นผล
จากการเรียนรู้ ทัศนคติของบุคคลเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะคงทน แต่ก็สามารถเปลี่ยนได้โดย ตัวบุคคล สถานการณ์ และสิ่งต่างๆ ที่ทา
ให้เกิดการยอมรับในสิ่งใหม่ แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้นจึงจะเกิดความพึงพอใจธุรกิจขายสินค้าและบริการ
ผ่ า นออนไลน์ ค วบคู่ กั น ไป ขณะที่ ทั ณ ฑิ ม า เชื้ อ เขี ย ว (2550) พฤติ ก รรมในการซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นเว็ บไซต์ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะ
ทาให้ ปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมไม่มั่นคง ซึ่งพฤติกรรมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ (The effect of
the situation) โดยเป็นการอาศัยเหตุการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น เข้ามาทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจถึง ปัจจัยทางด้าน
การตลาดและพฤติกรรมและรวมไปถึงความพึ งพอใจไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง รวมถึงงานวิจัยของ บุษบา มาลาศรี (2554) พบว่า
พฤติกรรมการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประมูลสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตที่พึง
พอใจ โดยส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ราคาที่ถูกกว่าห้างสรรพสินค้า ความสะดวกรวดเร็ว
ในการประมูลและการได้รับสินค้า การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสาอางผ่านช่องทางสังคม
ออนไลน์ประเภท Twitter ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนามาใช้เสนอแนะในเรื่อง
การวางแผนกลยุทธ์สื่อทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้ ดังนี้
1. จากผลการศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดและพฤติกรรมการใช้งาน Twitter มีความสาคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
ประเภทเครื่องสาอางทาให้ทราบว่าการเข้าใช้งาน Twitter บ่อยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือเข้าใช้บริการร้านประเภทเครื่องสาอาง
ของลูกค้า ดังนั้นหากผู้ขายต้องการให้ลูกค้าสนใจจึงควรนาข้อมูลรายละเอียดของร้านค้าพร้อมใส่ Hashtag ที่เป็นส่วนกลางที่
คนส่วนใหญ่ใช้ในการกล่าวถึงประเภทเครื่องสาอางและควร Hashtag ชื่อร้านค้าเพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้าจะได้สามารถหาข้อมูลของ
ร้านค้าได้เพิ่มเติมจากความเห็น ของลูกค้าคนอื่น ๆ ที่เคยซื้อมาแล้ว ซึ่งจะสามารถเป็นทั้งการโปรโมทร้านค้า และยังทาให้ทาง
ร้านค้าทราบถึงข้อคิดเห็นของลูกค้าเก่าที่เคยมาใช้สินค้าประเภทเครื่องสาอางหรือข้อคิดเห็นของลูกค้าใหม่ที่อาจจะต้องการมาลอง
2. จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด มีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเข้าใช้บริการเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ เครื่ อ งส าอางของคนใน Twitter แค่ ด้ านเดี ย วคื อ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ านอื่ น ๆ ไม่ ได้ มี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจของลูกค้าในทวิตเตอร์ แต่ถ้าหากมาดูจากผลที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ คือ
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2.1 เรื่องรูปภาพสินค้ามีความสวยงาม เป็นจุดแรกที่จะดึงความสนใจจากลูกค้าได้คือภาพลักษณ์ของสินค้าครั้งแรก
ที่เห็น เพราะเมื่อเกิดความสนใจในภาพลักษณ์ของตัวสินค้าแล้วก็จาทาให้เกิดการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจในการซื้อ
2.2 การแจ้งราคาสินค้าที่ขาย ควรมีการแจ้งบอกราคาของสินค้าแต่ละอย่างให้ชัดเจน ถ้ามีรูปภาพประกอบก็ควร
แจ้งราคาไว้ใต้ภาพของสินค้านั้นให้ชัดเจน เพราะการแจ้งบอกราคาก็เป็นอีกอย่างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือเข้าใช้บริการ
2.3 เรื่องสถานที่การเดินทาง มีการแจ้งรายละเอียดการเดินทาง สามารถเดินทางไปได้ง่ายและมีการบอกสถานที่
ร้านไว้ชัดเจน เพราะฉะนั้ นในการให้ข้อ มูล นอกจากการแนะนารายการสิ นค้า การลงภาพถ่ ายของเครื่องสาอางที่ ทางร้านมี
สิ่งที่สาคัญที่สุดที่ทาให้คนที่มีความสนใจอยากไปใช้ แวะชมมากขึ้นคือการแจ้งสถานที่ บอกถึงความสะดวกในการเดินทาง เพื่อให้
ง่ายต่อลูกค้าควรมีการแจ้งเส้นทางไว้ให้ชัดเจน
2.4 เจ้าของร้านมีอัธยาศัยดี ดังนั้นถ้าหากมีช่องทางที่ทาให้ลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุยกับทางร้านค้าได้ เจ้าของร้าน
จึงไม่ควรนิ่งเฉยหากลูกค้ามีการไปสอบถามถึงข้อมูลของร้าน เช่นสถานที่ต้อง วิธีการเดินทาง หรือเมนูที่ทางร้านค้ามี ราคาของ
สินค้า เพราะถ้าหากเจ้าของร้านมีการตอบคาถามลูกค้าได้อย่างดี ชัดเจน ไม่ปล่อยคาถามที่ลูกค้าถามไว้นาน นั่นย่อมทาให้ลูกค้า
เกิดรู้สึกดีและรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญ และถ้าหากลูกค้ าได้ไปเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เครื่องสาอางแล้วนั้นต้องมีการได้พบกับ
เจ้าของร้านที่มีอัธยาศัยดีมีการให้คาแนะนาในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ จะทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจอาจจะทาให้เกิดการบอกต่อ
ออกไปโดยผ่านโปรแกรม Twitter ซึ่งจะเป็นผลดีต่อร้านดังกล่าว
1. ธุรกิจทางการตลาดควรนาข้อมูลหรือข้อสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยมาปรับเป็นรูปแบบกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ดาเนินการตามนโยบายส่งเสริมทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต
2. ธุรกิจทางการตลาดควรคานึงถึงหลักในการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ (Customer Service) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญ
และจ าเป็ น อย่ างยิ่ งในการเป็ น รูป แบบกลยุ ทธ์ข องกระบวนการรักษาลูก ค้าโดยเป็ น การรักษาคุณ ภาพแห่ งการบริก าร โดยที่
ผู้ให้บริการหยิบยื่นและส่งมอบความประทับใจของการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า เพื่อสร้างผลลัพธ์จากการส่งมอ บบริการที่ดีให้
ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
3. การที่ผู้บริโภคไม่เห็นสินค้าจริงก่อนการสั่งซื้อ อาจทาให้เกิดปัญหาในเรื่องสินค้า ผู้ประกอบการควรมีการนาเสนอ
สินค้าตามสภาพที่เป็นจริงให้เห็นก่อนการซื้อ-ขาย
4. ผู้ประกอบการธุรกิจควรสร้างความมั่นใจในเรื่องระบบโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ (E-banking) เพื่อนามาซึ่งความ
ไว้วางใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้นในอนาคต
5. ผู้ประกอบการควรส่งเสริมเรื่องของการบริการหลังการขายในธุรกิจออนไลน์ โดยผู้ขายจะบริการให้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ให้ศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ทาการศึกษาอยู่นี้ เช่นการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการ
ซื้อสินค้าหรือการเข้าใช้บริการผ่านโปรแกรม Twitter หรือทาง Social Network ช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook หรือ Instagram
ซึ่งจะทาให้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการสามารถทราบถึงปัญหาและนามาปรับปรุงสินค้าและบริการต่อไปได้
2. ข้อมูลการวิจัยที่ได้รับส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิง จึงทาให้ทราบแต่ความคิดเห็นและความต้องการของ
ผู้หญิงเป็นหลัก ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะทาการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในการสารวจข้อมูลโดยเน้นไปที่ผู้ชาย เพื่อจะได้ทาให้
ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการผู้ชายมากขึ้นและจะได้เป็นการขยายกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่
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3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ในเขตจังหวัดชลบุรี ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง
ที่ส่งผลทาให้ธุรกิจรูปแบบนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และผู้วิจัยควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าออนไลน์
เพื่อศึกษา และปรับปรุงคุณภาพร้านค้าออนไลน์ให้มี ความสอดคล้องกับความต้องของลูกค้าสูงสุด
4. ควรศึกษาและทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ ซึ่งเหมาะสมกับการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์ ในเขตจั งหวั ด ชลบุ รี ที่ มี ผู้ ที่ ส นใจเพิ่ ม มากขึ้ น และในด้ า นความพึ งพอใจ และการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โภค
ต้องเน้นให้ ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และยกระดับของ ร้านค้าออนไลน์ให้มีคุณภาพสูงสุด
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่
ในการซื้อสินค้ามือสองจากประเทศญีป่ ุ่น
Factors Affecting Decision of Consumers in Chiang Mai Province
towards Buying Second Handed Products from Japan

สายฝน สังหาร* และอรชร มณีสงฆ์**
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 420 ราย ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น อยู่ ในระดั บ ดี ม าก ( = 0.917) การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
ตามความสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติ t-test
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ ระหว่า ง 31–40 ปี สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ซื้อสินค้ามือสองนาเข้า
จากญี่ปุ่นประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อนาไปใช้เอง มีความถี่ในการซื้อเดือนละ 2-3
ครั้ง ซื้อในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ในเวลาที่สะดวก ใช้เวลาในการซื้อครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1ชั่วโมง มีค่าใช่จ่ายเฉลี่ย5011,500 บาทต่อครั้ง เดินทางไปเลือกซื้อด้วยตนเอง และตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง แหล่งข้อมูลร้านค้าและโกดังสินค้าจากคนรู้จักและ
เพื่อน ร้านค้าหรือโกดังที่นิยมไปซื้อ คือ ร้านฮักจัง เพราะที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
มีผลอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ด้านการจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ ปัจจัยที่มีความสาคัญระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการซื้อสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ คือ สินค้ามีคุณภาพดี ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับสภาพ
สิน ค้ า ด้ านการจั ด จ าหน่ าย คื อ มี การจั ดแสดงสิน ค้ าครอบคลุม หลายหมวด และด้ านส่ งเสริม การตลาด คื อ มี ส่วนลดพิ เศษ
บางช่วงเวลาหรือช่วงเทศกาล เช่น ลดล้างสต๊อก
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัย
ด้านส่วนประสมการตลาดทุกปัจจัย แตกต่างกันตามเพศ(เพศชาย หญิง) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ ามื อ สองน าเข้า จากญี่ ปุ่ น ในจั งหวัด เชี ยงใหม่ จ าแนกตามอายุ (อายุต่ ากว่า 30 ปี อายุ 31 -50 ปี
และ 51ปีขึ้นไป ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสอง
นาเข้าจากญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจาหน่าย แตกต่างกัน
ตามรายได้(ต่ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
*
**

นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Page 155

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

คาสาคัญ: ส่วนประสมการตลาด การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภค สินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น

ABSTRACT
This study aimed to explore factors affecting purchasing decision of consumers in Chiang Mai towards
Japanese import used products. Data collection was done through survey distributed, according to
convenient sampling, to 420 consumers. Cronbach’s alpha coefficient was applied in order to find reliability
value being marked at the Very Good Level (= 0.917). Data convenient sampling and analyzed by the
descriptive statistics i.e. frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.
The findings presented that most respondents were 31-40 years old married female and carried bachelor’s
degree as the highest education level. They were merchants/ self-employed and earned an income at the
amount of 10,001-20,000 Baht/ month. They purchased products in housewares category. Reason of
purchasing them was mentioned to product’s uniqueness. They purchased them for self-consumption. The
purchased the studied products at the frequency of 2-3 times per month during weekend (Saturday-Sunday)
at the convenient time. In each time of purchase, they took more than 30 minutes; but not exceed 1 hour to
select a certain product and averagely spent 501-1,500 Baht for it. They travelled to the shop and made
purchasing decision by themselves. Source of information where they learned about the shops and the
warehouse from acquaintance and friends. Their favorite shop or warehouse was Hug-Chang Shop because it
was located at the convenient location.
Result of the study indicated that marketing mix factors namely place, price, and product respectively
affected the purchasing decision of the consumers in Chiang Mai towards Japanese import used products at
high level; while promotion factor did at moderate level.
Hereafter were shown the top elements of each marketing mix factors affecting decision of the
consumers in Chiang Mai towards buying Second-Haned products from Japan. In product factor, it was good
quality of the products. In price factor, it was reasonable price comparing to its quality. In place factor, it was
product display being found in various product categories. In promotion factor, it was occasional or seasonal
discount: clearance sales, for example.
According to the study on marketing mix factors affecting purchasing decision of the consumers in
Chiang Mai towards Japanese import used products, the results were presented as follows. All marketing mix
factors were rated in different level among those respondents in different groups of gender ( male and
female), at the statistical significant level at 0.05. There was no difference found among those respondents in
different groups of age ( under 30 years old, 31-50 years old, and over 51 years old) , at the statistical
significant level at 0.05. Product and place factors were rated at different level among those respondents in
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different groups of income ( lower than or equal to 30,000 Baht and over 30,000 Baht) , at the statistical
significant level at 0.05.

บทนา
ข้อมูลปัจจุบันมูลค่าการนาเข้าแยกตามกลุ่มประเทศและหมวดย่อยสินค้า สินค้านาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นหมวดสินค้านาเข้า
หมวดอื่น สินค้าเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2557 มูลค่านาเข้า 1,623 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2558
มูลค่านาเข้า 1,765 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าสูงถึง 1,879 ล้านบาท (ข้อมูลการคลัง , 2560: ออนไลน์) สินค้านาเข้าจาก
ประเทศญี่ปุ่นหมายรวมถึงสินค้ามือสอง ถูกนาเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นในลักษณะตู้คอนเทนเนอร์โดย
ผ่านพิธีทางศุลกากรและนามากระจายให้กับผู้ประกอบการจัดจาหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีความนิยมสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านขายสินค้ามือสองญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา “ร้านขายสินค้ามือสองญี่ปุ่น”
เป็นหนึ่งธุรกิจที่มีอัต ราการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย เนื่องจากสินค้านาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์คุณภาพดี
ราคาถูก สินค้าบางประเภทยังเป็นยี่ห้อที่มีชื่อถูกใจใครหลายๆ คน รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นมีทั้งลักษณะร้านสาขาหรือเป็นธุรกิจ
หุ้นส่วนช่วยกันดูแลร้าน (สานักข่าวอิศรา, 2560: ออนไลน์)
ธุรกิจร้านนาเข้าสินค้ามือสองจากญี่ปุ่น หรือ “โกดังสินค้ามือสองญี่ปุ่น ” จัดจาหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท สินค้าที่
นาเข้ามีความหลากหลายจากของชิ้นใหญ่ไปจนของชิ้นเล็ก เช่น จักรยาน ของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว ถ้วยชาม กระเป๋า
รองเท้า ตุ๊กตา ของเล่นเด็ก เป็นต้น คุณภาพของสินค้ามีหลายระดับตั้งแต่เกรดสูงไปจนถึงเกรดต่า ซึ่งเป็นสินค้าที่หมดสภาพการใช้
งาน แต่ สิน ค้ าบางชิ้ น เป็ น สิน ค้ าใหม่ ยั งไม่ ได้ รับ การใช้ งานหรือแกะออกจากที่ ห่ อ หุ้ ม ลัก ษณะร้า นส่ วนมากเป็ น โกดั งเปิ ด โล่ ง
ขนาดพื้นที่อย่างน้อย 100 ตารางเมตร เป็ นต้นไป แบ่งร้านเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนคัดแยกและส่วนวางจาหน่ายสินค้า มีการจัดวาง
สินค้าคัดแยกตามประเภทไม่เป็นระเบียบมากนัก สินค้าแต่ละประเภทมีการจาหน่ายทั้งขายปลีกรายชิ้นและขายส่งโดยคานวณ
ราคาตามน้าหนักสินค้าเป็นกิโลกรัมตามสภาพสินค้า
จากการสารวจข้อมูลปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบธุรกิจโกดังสินค้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่กระจายตัวในแต่ละ
อ าเภอ ได้ แ ก่ อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ร้ า นเฟลิ เซ่ ร้ า นจุ๊ ย คุ ง ร้ า นฮั ก จั ง อ าเภอสารภี ร้ า นโอจิ ซั น อ าเภอแม่ ริ ม ร้ า นโกโบริ
อาเภอสันทราย และร้านโมโนโคโคะ ร้านฮานะ อาเภอหางดง ธุรกิจ โกดังสินค้ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นมีจุดคืนทุนที่เร็วในการ
ลงทุนตู้สินค้าประมาณ 3-4 เดือน (มติชน, 2559: ออนไลน์) และผู้ประกอบได้ กาไรจากการขายสินค้าปลีกอยู่ที่ 50%- 100%
และขายสินค้าส่งอยู่ที่ 20%- 30% จากการขาย จึงส่งผลให้มีผู้สนใจลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้น (สุ รพล อัศวเศรษฐ์โกวิท , 2560:
สัมภาษณ์)
ทั้งนี้ข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ศึกษาข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ามือสอง
ทั่วไปของผู้บริโภค การศึกษาส่วนน้อยศึกษาข้อมูลธุรกิจสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจเพื่อทาความเข้าใจ
กระบวนการนาเข้าสินค้ามื อสองจากประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทย รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคจานวน
50 คนที่มีต่อสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น พบว่าสินค้ามือสองนาเข้าโดยจ้างบริษัทตัวแทนติดต่อโกดังสินค้าที่ญี่ปุ่นและจัดส่งสินค้ า
เพื่อนาเข้าสู่ไทย โดยด้านทัศนคติของผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุดว่ารูปแบบของสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตั ว (ศุ ภิ ส รา แสงฤทธิ์ , 2558) อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาดั ง กล่ า วเน้ น ศึ ก ษากระบวนการการน าเข้ า สิ น ค้ า จากญี่ ปุ่ น
ยังไม่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น
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ดังนั้นการศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งยังไม่พบผู้ศึกษาเรื่องนี้มาก่อน โดยผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้ประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจธุรกิจสินค้า
มือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนพัฒ นาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเพื่อเกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ

แนวคิดและทฤษฎี
1. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจาเป็นหรือความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและ
ชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณ ฑ์อาจจะเป็นสินค้าบริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณ ฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility)
คุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจาเป็นต้องจ่าย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือ หมายถึง
คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น
ดังนั้นผู้กาหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึงต้องคานึงถึงคุณค่ าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับ
ของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการแข่งขัน
3. การจั ด จ าหน่ า ย (Place) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทาง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสถาบั น และกิ จ กรรม
ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาดสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบันการตลาด
ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือ
บริการหรือความคิดหรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจาในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพล
ต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการ
เลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 อ้างถึงใน ศุภิสรา แสงฤทธิ์) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหา
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค คาตอบที่ได้จะช่วยให้
นักการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ 7 คาถามค้นหา
พฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H เพื่อที่จะหาคาตอบ 7 ประการ
1. ใครอยู่ ใ นตลาดเป้ า หมาย (Who is in the target market?) เป็ น ค าถามเพื่ อ หาค าตอบเกี่ ย วกั บ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นคาถามเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภค
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ต้องการซื้อ (Objects) คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน
3. ท าไมผู้ บ ริ โ ภคจึ ง ซื้ อ (Why does the consumer buy?) เป็ น ค าถามเพื่ อ หาค าตอบเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกายและจิตวิทยา
4. ใครมี ส่ ว นร่ ว มในการซื้ อ (Who participates in the buying?) เป็ น ค าถามเพื่ อ หาค าตอบเกี่ ย วกั บ
บทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Organizations) ประกอบด้วยผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อและผู้ใช้
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นคาถามเพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับโอกาสใน
การซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ (Occasions)
6. ผู้ บ ริโภคซื้ อที่ ไหน (Where does the market buy?) เป็ น ค าถามเพื่ อหาค าตอบเกี่ยวกั บ แหล่งหรือ
ช่องทางที่ผู้บริโภคจะไปซื้อ (Outlets)
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the market buy?) เป็นคาถามที่ต้องหาคาตอบเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ตัดสินใจซื้อสิน ค้า (Operations) ประกอบด้วยการรับรู้ปัญ หา การค้น หาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และความรู้สึกหลังซื้อ

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาเป็นการศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้ บ ริโภคต่ อ สิ น ค้ า มื อ สองจากญี่ ปุ่ น ในจั ง หวัด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ประกอบด้ วย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นการจั ด จ าหน่ า ย
ด้านการส่งเสริมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ประเภทของสินค้าที่ซื้อ
เหตุผลในการซื้อ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ โอกาสหรือความถี่ในการซื้อ สถานที่ที่เลือกซื้อ ปริมาณในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อ ช่วงเวลาในการเลือกซื้อ
2. ขอบเขตประชากร และขนาดประชากรประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นจากแหล่ง
ร้านค้าหรือโกดังสินค้านาเข้าจากญี่ปุ่นต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
3. ขนาดตัวอย่าง และวิธีการคัดเลือกตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรและ
ไม่ ท ราบสัด ส่วนของประชากรที่ แน่ น อน โดยกาหนดขนาดตั วอย่างที่ ค วามเชื่ อ มั่น 95% โดยใช้ สูต รของ (Ken Black, 2006)
กรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร ดังนี้
ใช้สูตร
n
= Z2 S2
E2
โดยแทนค่า n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
S
= เป็นค่าประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
E = ระดับความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้
Z
= ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสาคัญ
แทนค่าตามสูตรได้ผลดังนี้
n
= (1.96 )2(0.67 )2
(0.07)2
n = 352
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ใช้ ข นาดตั ว อย่ า งอย่ า งน้ อ ย 352 คน เพื่ อ ความเหมาะสมผู้ วิ จั ย เพิ่ ม อี ก ประมาณ 20% เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาด
ดั ง นั้ น จึ ง ก าหนดขนาดตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ จ านวน 420 ราย โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งแบบไม่ เ ป็ น ไปตามความน่ า จะเป็ น
(Nonprobability Sampling) คื อ การสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากลูกค้าที่ซื้อสินค้ ามือสองจากญี่ ปุ่นจาก
แหล่งร้านค้าหรือโกดังสินค้านาเข้าจากญี่ปุ่นต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 6 ร้าน ได้แก่ ร้านฮักจัง ร้านเฟลิเซ่ ร้านจุ๊ยคุง
ร้านโมโนโคโคะ ร้านโอจิซัน และร้านโกโบริ จานวนเท่ากันร้านละ 70 ราย
4. วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ซื้อสินค้ามือสองจากญี่ปุ่น จานวน 420 ราย ที่ซื้อสินค้าสินค้ามือสอง
จากญี่ปุ่นจากแหล่งร้านค้าหรือโกดังสินค้านาเข้าจากญี่ปุ่นต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลา
ทั้งสิ้น 9 เดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ประเภทของสินค้าที่ซื้อ
เหตุผลในการซื้อ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ โอกาสหรือความถี่ในการซื้อ สถานที่ที่เลือกซื้อ ปริมาณในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อ ช่วงเวลาในการเลือกซื้อ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริ โภคต่อสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่จัดจาหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยแต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ (กุณฑลี รื่นรมย์, 2549)
ระดับความสาคัญ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคล
ต่อเดือน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบเนื้อหาแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน มีการทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30
ตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้ใช้การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Analysis) มาใช้ในการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ผู้
ศึกษาสร้างขึ้น เพื่อดูความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ในการทดสอบ พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในภาพรวม มีค่ าความ
เชื่อมั่นอยู่ในระดับดีมาก ( = 0.917)
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการศึกษา
1.ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และร้อยละ
2.ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ความถี่ และร้อยละ
3.ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)
ผลคะแนนที่ได้นามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย พร้อมกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายแต่ละระดับ ตามช่วงคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ผลการศึกษา
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31–40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ 10,000-20,000 บาท ซื้อสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่นประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน
เนื่องจากมีรูปแบบสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีจุดประสงค์เพื่อนาไปใช้เอง มีความถี่ในการซื้อ
เดือนละ 2-3 ครั้ง โดยนิยมซื้อในช่วงวันเสาร์-วันอาทิตย์ ในช่วงเวลาที่สะดวก ใช้เวลาในการซื้อแต่ละครั้ง 30 นาทีขึ้นไป แต่ไม่เกิน
1ชั่วโมง มีค่าใช่จ่ายเฉลี่ยครั้งละ501-1,500 บาท เดิ นทางไปเลือกซื้อด้วยตนเอง และตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ส่วนแหล่งข้อมูล
ร้านค้าและโกดังสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น ได้มากจากคนรู้จักและเพื่อน ร้านค้าหรือโกดังที่นิ ยมไปซื้อ คือ ร้านฮักจัง เหตุผล
สาคัญที่ไปร้านฮักจัง คือ ที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
2. ผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า มือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า มือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่ มีผลอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ด้านการจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ ส่วนประสมที่มีผล
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า มือสองนาเข้าจากญี่ปุ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ คือ สินค้ามีคุณภาพดี ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับสภาพ
สินค้า ด้านการจัดจาหน่าย คือ การจัดแสดงสินค้าครอบคลุมและด้านส่งเสริมการตลาด คือ มีส่วนลดพิเศษบางช่วงเวลาหรือช่วง
เทศกาล เช่น ลดล้างสต๊อก
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล ที่มีต่อผลการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการ
ซื้อสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม เรียงตามลาดับ ดังนี้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

ลาดับที่

ด้านผลิตภัณฑ์

3.57

0.58

มาก

3

ด้านราคา

3.57

0.58

มาก

2

ด้านการจัดจาหน่าย

3.66

0.64

มาก

1

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด

3.27

0.78

ปานกลาง

4

รวม

3.52

0.54

มาก

ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองนาเข้าญี่ ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
จาแนกตามเพศ
เพศ
ส่วนประสมทาง
ชาย
หญิง
P
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
การตลาด
t
(Sig.2
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
tailed)
แปลผล
แปลผล
3.24
3.54
-3.646
.000*
สินค้ามีความสะอาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ปานกลาง
มาก
3.33
3.63
-3.318
.001*
สินค้ามีมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์
ปานกลาง
มาก
3.12
3.36
-2.219
0.027*
ตราผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ด้านผลิตภัณฑ์
ปานกลาง ปานกลาง
3.01
3.29
-2.610
0.009*
ชื่อเสียงของร้านค้า/โกดังเป็นที่รู้จัก
ด้านผลิตภัณฑ์
ปานกลาง ปานกลาง
ราคาสามารถต่อรองกันได้
ด้านราคา
3.33
3.56
-2.252
.025*
ปานกลาง
มาก
3.05
3.42
-3.739
.000*
มีราคาจัดของเป็นชุดคิดราคาทั้งชุด
ด้านราคา
ปานกลาง
มาก
2.99
3.31
-2.648
0.008*
มีป้ายแสดงราคาชัดเจน
ด้านราคา
ปานกลาง ปานกลาง
ด้านการจัด
3.97
4.13
-2.045
0.041*
ที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
จาหน่าย
มาก
มาก
มีสถานที่จอดรถ
ด้านการจัด
3.91
4.16
-3.330
0.001*
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เพศ
ส่วนประสมทาง
การตลาด

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สถานที่จัดจาหน่ายกว้างขวางไม่แออัด
ความสะดวกภายในร้าน
สอบ ถาม ข้ อ มู ลได้ ห ลายช่ อ งท าง เช่ น
โทรศัพท์ กล่องข้อความสนทนา
มีบริการจัดส่งตามเงื่อนไขที่ตกลง
การโฆษณาในสื่ อ ต่ า ง ๆ ให้ ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
การให้ส่วนลดราคาเมื่อซื้อสินค้าจานวนมาก
ตามก าหนด เช่ น ครบ 1,000 บาท รั บ
ส่วนลด 5%
การให้บัตรส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป

ชาย
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
จาหน่าย
มาก
ด้านการจัด
3.79
จาหน่าย
มาก
ด้านการจัด
3.23
จาหน่าย
ปานกลาง
ด้านการจัด
2.87
จาหน่าย
ปานกลาง
ด้านการจัด
2.88
จาหน่าย
ปานกลาง
ด้านการส่งเสริม
3.10
ทางการตลาด ปานกลาง
3.18
ด้านการส่งเสริม
ปานกลาง
ทางการตลาด

หญิง
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
มาก
3.95
มาก
3.48
มาก
3.21
ปานกลาง
3.12
ปานกลาง
3.31
ปานกลาง
3.34
ปานกลาง

ด้านการส่งเสริม
2.85
ทางการตลาด
ปานกลาง

3.10
ปานกลาง

t

P
(Sig.2
tailed)

-2.052

0.041*

-2.456

0.014*

-2.854

0.005*

-2.003

0.046*

-2.045

0.042*

-3.336

0.001*

-2.052

0.041*

หมายเหตุ *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองนาเข้าญี่ ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
จาแนกตามอายุ
อายุ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

มีการจั ดแสดงสินค้ าครอบคลุมหลาย
หมวด

ส่วนประสมทาง
การตลาด

ด้านการจัด
จาหน่าย

ต่ากว่า
30 ปี

31-50 ปี

ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.20
มาก

ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.22
มากที่สุด

หมายเหตุ *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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มากกว่า
51 ปีขึ้น
f
P
ไป
(Sig.2 tailed)
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
3.94 4.633
0.010*
มาก
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ตารางที่ 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองนาเข้าญี่ ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
จาแนกตามรายได้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้ามีมาตรฐานความปลอดภัย

ส่วนประสม
ทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์

รูปแบบสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว
ด้านผลิตภัณฑ์
ความเป็นญี่ปุ่น
เป็นของสะสม หรือของหายาก

ด้านผลิตภัณฑ์

มีราคาสินค้าคิดราคาแบบแยกชิ้น

ด้านราคา

มีราคาจัดของเป็นชุดคิดราคาทั้งชุด

ด้านราคา

จัดเรียงสินค้าเป็นระเบียบ หมวดหมู่

ด้านการจัด
จาหน่าย
ด้านการจัด
จาหน่าย
ด้านการจัด
จาหน่าย
ด้านการจัด
จาหน่าย
ด้านการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด

จัดเรียงสินค้าสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน เช่น วาง
เรียงถ้วยชามใกล้กับเครื่องครัว
สอบถามข้อมูลได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์
กล่องข้อความสนทนา
มีบริการจัดส่งตามเงื่อนไขที่ตกลง
การโฆษณาในสื่ อ ต่ า ง ๆ ให้ ข้ อ มู ล ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
หมายเหตุ *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า
มากกว่า
หรือ
30,000
เท่ากับ
บาท
30,000
บาท
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
แปลผล
3.57
3.32
มาก
ปานกลาง
3.90
3.57
มาก
มาก
3.62
3.15
มาก
ปานกลาง
3.54
3.26
มาก
ปานกลาง
3.33
3.06
ปานกลาง ปานกลาง
3.92
3.74
มาก
มาก
3.62
3.42
มาก
มาก
3.17
2.82
ปานกลาง ปานกลาง
3.12
2.77
ปานกลาง ปานกลาง
3.32
3.00
ปานกลาง ปานกลาง

t

P
(Sig.2 tailed)

2.657

0.008*

2.963

0.003*

4.031

0.000*

2.823

0.005*

2.456

0.015*

2.080

0.038*

1.990

0.048*

2.819

0.005*

2.741

0.006*

2.682

0.008*
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อภิปรายผลและข้อค้นพบ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้แนวคิดทฤษฎี
2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด และ 2) ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้
ดังนี้
1. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามือสองนาเข้าญี่ ปุ่นในระดับมาก ได้แก่ ส่วนประสม
การตลาดด้านการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณ ฑ์ และด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของนนทพร จุ ติมานนท์ (2552)
ที่ได้ศึกษา พฤติกรรมการซื้อรองเท้ามือสองของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
ระดับมาก คือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานที่ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรทัย หมื่นพันธ์ (2553) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองในตลาดนัดจตุจักร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลื อ กซื้ อ ผ้ า มื อ สองในตลาดนั ด จตุ จั ก ร ในระดั บ มาก คื อ ด้ า นช่ อ งทางจั ด จ าหน่ า ย และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
ชนิ ตตา ชั ยประสาน (2553) ที่ ได้ศึ กษา พฤติก รรมผู้บ ริโภคในการซื้อ เครื่อ งแต่ งกายมือ สอง ในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ พบว่า
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจาหน่าย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีค่าเฉลี่ยการมีผลต่อผู้ตัดสินใจในการซื้อสินค้ามือสองนาเข้าญี่ปุ่น
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ สินค้ามีคุณ ภาพดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนนทพร จุติมานนท์ (2552) พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณ ฑ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ คุณ ภาพของรองเท้า แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนิตตา ชัยประสาน
(2553) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ รูปลักษณ์ภายนอกสภาพใหม่ไม่ชารุดมาก และไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของทวีศักดิ์ รักการดี และทิพนครินทร์ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้ามือสองของประชากรใน
อาเภอเมืองจังหวัดชุมพร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ สินค้ามีหลากหลายให้เลือก
ด้านราคา ปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ที่มีค่าเฉลี่ยการมีผลในการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองนาเข้าญี่ปุ่น อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับสภาพสินค้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของนนทพร จุติมานนท์ (2552) พบว่า ปั จจัยด้านราคา
ที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ราคาต่ากว่าท้องตลาด ทั้งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนิตตา ชัยประสาน (2553)
พบว่า ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของทวีศักดิ์
รักการดี และ ทิพนครินทร์ (2554) พบว่า ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ สินค้ามีราคาถูก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่มีค่าเฉลี่ยการมีผลต่อผู้ตัดสินใจในการ
เลือกซื้อสินค้ามือสองนาเข้าญี่ปุ่น อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มี การจัดแสดงสินค้าครอบคลุมหลายหมวด สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของชนิตตา ชัยประสาน (2553) พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ มีสินค้าหลากหลาย
แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของนนทพร จุติมานนท์ (2552) พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก
ที่สุด คือ ทาเลที่ตั้งง่ายต่อการซื้อ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของทวีศักดิ์ รักการดี และ ทิพนครินทร์ (2554) พบว่า ปัจจัยด้าน
ช่ องทางการจั ดจ าหน่ าย ที่ มีผ ลต่อการตั ดสิน ใจมากที่ สุด คื อ ที่ ตั้งของร้านสะดวกต่อ การเดิน ทาง และมี สถานที่ จั ดจ า หน่ าย
กว้างขวางทาให้บริโภคได้สะดวก ซึ่งมีระดับความสาคัญเท่ากัน
ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีค่าเฉลี่ยการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้ามือสองนาเข้าญี่ปุ่น มากที่สุด คือ การมีส่วนลดพิเศษบางช่วงเวลาหรือช่วงเทศกาล เช่น ลดล้างสต๊อก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของชนิตตา ชัยประสาน (2553) พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ เจ้าของร้าน
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และพนักงานบริการด้วยรอยยิ้ม และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของทวีศักดิ์ รักการดี และ ทิพนครินทร์ (2554) พบว่า ปัจจัยด้ าน
ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
2. ด้านกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของศุภิสรา แสงฤทธิ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ธุรกิจนาเข้าสินค้ามือสองจากญี่ปุ่น กรณีศึกษาโกดังสินค้ามือสองนาเข้า
จากญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
3. ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่นประเภทเครื่องใช้
ภายในบ้ า น เนื่ อ งจากมี รูป แบบสิน ค้ ามื อสองน าเข้ าจากญี่ ปุ่ น มีค วามเป็ น เอกลัก ษณ์ เฉพาะตั ว มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อน าไปใช้ เอง
ส่วนแหล่งข้อมูลร้านค้าและโกดังสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น ได้มาจากคนรู้จักและเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภิสรา
แสงฤทธิ์ (2559) ส่วนใหญ่ ซื้อสิน ค้ าประเภท ข้าวของเครื่อ งใช้ ในบ้ าน ในด้านทั ศ นคติของผู้บ ริโภครู้สึกเห็ น ด้วยมากที่ สุดว่า
รูปแบบของสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นกัน ซื้อเพื่อนาไปใช้เองเป็นส่วนใหญ่ รู้จักร้านค้าและโกดัง
สินค้าจากเพื่อนและคนรู้จัก

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษานี้ ทาให้ผู้ศึกษาทราบส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น ซึ่งจากการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองนาเข้าจาก
ญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อค้นพบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
พฤติ ก รรมผู้ บ ริโภคในการซื้ อ สิ น ค้ า มื อ สองน าเข้ า จากญี่ ปุ่ น นิ ย มซื้ อ สิ น ค้ า มื อ สองน าเข้ า จากญี่ ปุ่ น ประเภทเครื่อ งใช้
ภายในบ้าน และสินค้าเบ็ดเตล็ด มากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการร้านค้า/โกดังสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น ควรจัดหาสินค้า
มือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น เน้นประเภทเครื่องใช้ภายในบ้าน และสินค้าเบ็ดเตล็ด และควรเน้นสินค้าที่มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ความเป็ น ญี่ ปุ่ น เช่ น ลวดลายญี่ ปุ่ น เป็ น ต้ น ผู้บ ริโภคซื้ อ สิน ค้ า มื อสองน าเข้ าจากญี่ ปุ่ น เนื่ อ งจากมี ม าตรฐานความปลอดภั ย
ผู้ ป ระกอบกิ จ การร้ า นค้ า /โกดั ง สิ น ค้ า มื อ สองน าเข้ า จากญี่ ปุ่ น ควรให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ ง เครื่ อ งแบบมาตรฐานตราสิ น ค้ า
เพื่อแสดงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ควรคัดเลือกสินค้าที่มีความสมบูรณ์อยู่ในสภาพดี แบ่งเกรดสินค้า และมีความสะอาด
ด้านราคา (Price)
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคในการซื้ อ สิ น ค้ า มื อ สองน าเข้ า จากญี่ ปุ่ น มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ครั้ ง ละ 501 -1,500 บาท ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบกิจการร้านค้า/โกดังสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ปุ่น ควรให้ความสาคัญ การสร้างการรับรู้ในคุณค่า ควรกาหนดราคาสินค้า
ให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ตามเกรดสินค้าที่จาแนกไว้ ควรมีการกาหนดราคาให้แตกต่าง ควรกาหนดราคาต่าแบบคัดเกรด
แล้วแต่การเลือกของผู้บริโภค
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ผู้ป ระกอบกิ จ การร้านค้ า/โกดั งสิน ค้ ามือ สองน าเข้ าจากญี่ ปุ่ น ควรให้ ค วามสาคั ญ เรื่อง การจั ดสิน ค้ าได้ ค รอบคลุม ไว้
จั ด จ าหน่ า ยให้ ลู ก ค้ า สถานที่ ตั้ ง สะดวกต่ อ การเดิ น ทาง และมี ที่ จ อดรถ ตามล าดั บ การจั ด การแสดงสิ น ค้ า ครอบคลุ ม
ผู้ป ระกอบกิจ การร้านค้ า/โกดั งสิน ค้ ามื อสองน าเข้าจากญี่ ปุ่ น ควรจั ด ประเภทสิน ค้ าให้ ค รอบคลุม เช่ น เครื่องใช้ ภ ายในบ้ า น
สินค้าเบ็ดเตล็ด เฟอร์นิเจอร์/ของตกแต่งบ้าน เครื่องแต่งกาย/กระเป๋า/รองเท้า ของเล่นเด็ก เป็นต้น โดยเน้นประเภทเครื่องใช้
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ภายในบ้าน และสินค้าเบ็ดเตล็ด ควรจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ และควรมีป้ายแสดงประเภทหมวดหมู่สินค้า ติดบริเวณที่ลูกค้า
สามารถมองเห็นได้เด่นชัด เพื่อความสะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า ทั้งนี้ยังต้องคานึงถึงสถานที่ตั้งของร้าน ควรเลือกทาเล สถานที่ตั้ง
ร้านค้ า/โกดังที่ สะดวกต่อการเดินทาง อีกทั้งยังต้องค านึงถึงการมีบ ริเวณพื้ นที่ จอดรถไว้ค อยบริการให้เพียงพอกับ ลูกค้ าด้วย
และสถานที่จัดจาหน่ายกว้างขวางไม่แออัด
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
แหล่ ง ข้ อ มู ล ในการรู้ จั ก ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การบอกต่ อ จากคนรู้ จั ก /เพื่ อ น และสื่ อ ออนไลน์ ต่ า งๆ และยั ง พบว่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกใช้บริการร้านที่เป็นที่รู้จัก ดังนั้น จึงควรเน้นกลยุทธ์ในการสร้างการรู้จักร้ านค้าในกลุ่มคนเชียงใหม่
ผ่านกลยุทธ์การบอกต่อและสื่อโฆษณาออนไลน์ ร่วมกับการมีส่วนลดต่างๆ ได้แก่ มีส่วนลดพิเศษบางช่วงเวลา หรือช่วงเทศกาล
เช่น ลดล้างสต๊อก ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการร้านค้า/โกดังสินค้ามือสองนาเข้าจากญี่ ปุ่น ควรจัดรายการส่งเสริมการตลาด เช่น
การลดราคาสินค้าต้อนรับเทศกาล โอกาสสาคัญต่างๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันปีใหม่ เป็นต้น หรือ อาจมีการขายลดราคา แบบล้างส
ต๊อก เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าทุกกลุ่ม ยิ่งไปกว่านั้นจากการศึกษานี้ ทาให้ผู้ศึกษาพบว่า ร้านฮักจัง คือ ร้าน/โกดังที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามนิยมไปซื้อสินค้ามากที่สุด โดย ร้านฮักจัง มีจุดเด่น ดังนี้คือ สถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง โดยตั้งอยู่บนถนน
สมโภช 700 ปี (วงแหวนรอบ 2) จัดประเภทสินค้ามีความครอบคลุม สถานที่จัดจาหน่ายกว้างขวางไม่แออัด โกดังมีขนาดใหญ่สูง
โปร่ง สินค้ามีความสะอาด และมีการกาหนดราคาสินค้าทั้งคิดตามน้าหนักเป็นกิโลกรัม แบบแยกชิ้น รวมถึงแบบจัดเป็นชุด
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ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผูส้ ูงวัยในการเลือกใช้บริการ
คลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
Services Marketing Mix Affecting Elderly People Towards Selecting
Medical Beauty Clinics in Mueang Chiang Mai District

ณดา กิตติคุณาพร* และอรชร มณีสงฆ์**
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริม
ความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงวัยที่มาใช้บริการคลินิกเสริม ความงามใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จานวน 200 คน และนาข้อมูลมาวิ เคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (t-test) สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60 – 64 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดต่า
กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท เคยไปใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ชาติ ช ายคลิ นิ ก เวชกรรมมากที่ สุ ด ภายในช่ ว ง 6 เดื อ นที่ ผ่ า นมาเคยใช้ บ ริ ก ารบ ารุ ง ผิ ว หน้ า เช่ น การท าทรี ท เม้ น ต์
ยกกระชับใบหน้า เลเซอร์ และในช่วง 6 เดือน – 1 ปี เคยใช้บริการการปรับแต่งรูปหน้าโดยการฉีดโบทอกซ์/ฟิลเลอร์ สาเหตุที่ตัดสินใจ
มาใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ การได้รับคาแนะนาจากบุคคลรอบข้าง เข้ามารับบริการในช่วงวันธรรมดา
(วันจันทร์-ศุกร์) ช่วงบ่าย (12.00 – 17.00) ใช้บริการคลินิกเสริมความงาม โดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
8,001 - 10,000 บาท รู้จักคลินิกเสริมความงาม จากเพื่อนหรือคนรู้จักแนะนา ตนเองเป็นบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามมากที่สุด จานวนคลินิกเสริมความงามที่ใช้บริการเป็นประจา 1 ร้าน และเหตุผลที่เลือกใช้บริการ คลินิกเสริมความ
งาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ คือ แพทย์มีความเชี่ยวชาญ ตามลาดับ
ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมือง
เชี ย งใหม่ พบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลอยู่ ในระดั บ มาก ได้ แ ก่ ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นราคา ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
และด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ตามล าดั บ และส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลในระดั บ ปานกลาง คื อ ด้ า นช่ อ งทาง
การจัดจ าหน่ าย ด้านกระบวนการให้ บ ริการ และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ ปั จจั ยย่อยของ
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่
ละด้านมีดังนี้ ด้านบุคลากร คือ ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และแพทย์ ด้านราคา คือ ราคาค่าเวชภัณฑ์ของ
คลินิก มีความเหมาะสม ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ (หมอ) ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณา
ประชาสั มพั นธ์ มีค วามน่าเชื่ อ ถือ ด้านช่ อ งทางการจั ด จาหน่ าย คื อ ท าเลที่ ตั้ งคลินิ กสะดวกต่อการเดิ น ทางมารับ การบ ริก าร
ด้านกระบวนการให้บริการ คือ ความถูกต้องในการให้บริการและ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาด
ของอุปกรณ์และเครื่องมือที่นามาให้บริการ

*

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**
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ABSTRACT
This study aimed to examine service marketing mix affecting elderly people towards selecting
medical beauty clinics in Mueang Chiang Mai district. Questionnaires, as the tool to collect data, were
distributed, according to the convenient sampling method, to 200 elders who were the customers of medical
beauty clinics located in and out department stores in Mueang Chiang Mai district. Data obtained were
analyzed by the descriptive statistics: frequency, percentage and mean, and the inferential statistics: t-test.
Hereafter were shown the summary of studied results.
Most respondents were female in the age of 60-64 years old. They were married and graduated in
the lower level than high-school. They were self-employed, earned monthly income at the average amount
of less than 20,000 Baht, and used to take medical beauty services at Chart Chai Medical Clinic. In the last six
months, they took facial care services i.e. facial treatments, facial lift, and aesthetic laser care. In the last 6-12
months, they took facial reshape services i.e. Botox / Filler injections. Reason of taking services at medical
beauty clinics in Mueang Chiang Mai district was recommendations from acquaintances. They usually took
aesthetic medical services during weekday (Monday – Friday) in the afternoon time (12.00-17.00 hrs) at the
frequency of 1-2 times per month. In each time, they averagely spent 8,001-10,000 Baht for the services. They
learned about the medical beauty clinics from the recommendations made by friends or acquaintance.
Person influencing their decision making on taking services from a certain medical beauty clinic at the most
was the respondents themselves. They had one regular medical beauty clinic. Their reason of choosing a
certain medical beauty clinic was the availability of specialists to serve customers.
Results of the study on service marketing mix revealed that service marketing mix factors that highly
affected elderly people towards selecting medical beauty clinics in Mueang Chiang Mai district were people,
price, product, and promotion, respectively. In the meanwhile, the factors namely place, process, and
physical evidence and presentation affected their selection at moderate level.
Below were listed elements of each factor that affected the elderly people towards selecting
medical beauty clinics in Mueang Chiang Mai district at the highest level.
In people factor, it was the professional of staff and doctors in serving customers. In price factor, it
was the reasonable price of medical products. In product factor, it was the fame of medical staff (doctors). In
promotion factor, it was the reliability of advertisement and publicity. In place factor, it was the convenient
location for transportation. In process factor, it was the accuracy in providing services. In physical evidence
and presentation factor, it was the hygiene of serviced equipment and device.
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บทนา
การท าศั ล ยกรรมเสริ ม ความงามก าลั ง เป็ น ที่ นิ ย มอย่ า งมากไปทั่ ว โลก ทั้ ง ในกลุ่ ม ชาวตะวั น ตกและชาวตะวั น ออก
โดยสมาคมศัลยกรรมเสริมความงามนานาชาติ หรือ ISAPS ได้เผยผลสารวจแนวโน้มการศัลยกรรมเสริมความงามปี 2555 พบว่า
เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ทาศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุดในโลก มีค่าเฉลี่ยของจานวนประชากร 77 คนจะมี 1 คนที่เคยผ่าน
ศัลยกรรมเสริมความงาม และส่วนประเทศไทยอยู่อันดับดับที่ 22 โดยเป็นอันดับ 5 ของเอเชียและเป็นอันดับ 1 ของภู มิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (พบ 15 ล้านคนทั่วโลกผ่านศัลยกรรม..., 2556: ออนไลน์) ทุกวันนี้กระแสศัลยกรรมเสริมความงามในประเทศ
ไทยยังเป็นที่นิยมและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ต่างจากในประเทศอื่นๆ อีกทั้งแพทยสภาได้เตรียมผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “คอสเมติก
ฮับ” รองรับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงประเทศใกล้เคียง อย่างลาว พม่า กัมพูชา เป็น
ต้น (หลัก 5 ข้อเลือกหมอศัลยกรรมความงาม..., 2557ก: ออนไลน์)
การเจริญเติบโตของธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงามที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีกลุ่ มลูกค้าตั้งแต่วัยรุ่นที่มีฐานดีจนถึงกลุ่มผู้ใหญ่
วัยกลางคน รวมถึงผู้สูงวัยด้วยโดยเฉพาะกลุ่มหลังนี้มีความปรารถนาให้ตนเองกลับมาดูดีอีกครั้ง (กมลกานต์ จีนช้าง, 2553) ประกอบ
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ในยุ ค ปั จ จุ บั น มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ ต ลอดเวลา คนส่ วนใหญ่ มั ก ต้ องการความโดดเด่ น ต้ องการเป็ น ที่ ยอมรั บ และ
วัดกันด้วยรูปกายภายนอก และด้วยการบริการทางการแพทย์และความงามของประเทศไทยมีคุณภาพดีราคาไม่แพง และสถาน
บริการความงามที่มีมาตรฐาน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ธุรกิจทางด้านความงามมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น (คาดธุรกิจความงามยังพุ่งแรง
ในปี 57, 2557: ออนไลน์) จากข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสารวจ 10 อันดับ
ธุรกิจเด่นในปี 2559 ว่าธุรกิจทางการแพทย์และความงามเป็นธุรกิจเด่นที่สุด เนื่องจากปัจจุบันมีกระแสการให้ความสาคัญกับการ
รักษาสุขภาพและการดูแลความงามอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การบริการทางการแพทย์และความงามของประเทศไทยมีคุณภาพดีและ
ราคาไม่แพงในสายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ (10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ร่วง ปี 59..., 2558: ออนไลน์) และด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค
ในสังคมยุคปัจจุบันได้ใส่ใจเรื่องความสวยความงามควบคู่กับการมีสุขภาพดีผ่านสถานบริการความงามที่มีมาตรฐาน ส่งผลให้ปี 2558
อุตสาหกรรมคลินิกเสริมความงามมีอัตราการเติบโตด้วยค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ด้วยมีมูลค่าตลาดประมาณ 2-3 หมื่นล้าน
บาท (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน, 2559: ออนไลน์)
ปัจจุบันผู้สูงวัยทั่วโลกมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากรายงานของสหประชาชาติปรากฏว่าในปี 2540 มีผู้สูงวัยที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั่วโลกประมาณ 600 ล้านคน คิดเป็น 1 ในทุก 10 คนของประชากรโลก ส่วนใหญ่ของผู้สูงวัยอยู่ในทวีปเอเชีย
รองลงมาอยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นทวีปที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 1 และที่ 2 ของโลกตามลาดับ คาดการณ์ว่าในปี 2590 จะมีผู้
สูงวัยประมาณ 2 พันล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน ทุก 5 คนของประชากรโลก และจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มี
ประชากรผู้ สู ง วั ย มากกว่ า ประชากรเด็ ก อายุ 10 – 14 ปี ดั ง เช่ น ประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ไ ด้ ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น ประเทศแรกๆ
ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว และเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนของผู้สูงวัยสูงที่สูดในโลก (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,
2558: ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุนี้ถือได้เป็นโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่มีอานาจต่อรองใน
การซื้อ มีกาลังซื้อสูง และมีเงินเก็บจากการทางานหนักมาทั้งชี วิต จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภคสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการธุรกิจด้วยโดยเฉพาะธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม (เปิดโผ 5 กลุ่มธุรกิจรุ่งตลาดผู้สูงวัย..., 2557ข: ออนไลน์)
ส าหรั บ ประเทศไทยได้ เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง วั ย แล้ ว โดยปี 2558 ประเทศไทยมี ป ระชากรทั้ ง หมดประมาณ 65 ล้ า นคน
ในจานวนนี้เป็นผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 10 ล้านคน หรือ คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นปีละ
ประมาณ 5 แสนคน คาดว่าภายในปี 2568 ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จานวนผู้สูงวัยจะมี
ประมาณ 15 ล้านคน หรือเพิ่ มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบัน วิจัยและพั ฒ นาผู้สูงอายุไทย , 2558)
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จากข้อมูลสถิติปี 2557 พบว่า ภาคเหนือมีสัดส่วนผู้สูงวัยมากที่สุดของประเทศ หรือคิดเป็น ร้อยละ 20 ของประชากรภาคเหนือ
ทั้งหมด ประกอบกับประชากรวัยทางานที่ต้องดูแลผู้สูงวัยในภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงมากด้วย จากปี 2523 วัยทางาน 8 คน
ต่อผู้สูงวัย 1 คน เป็น วัยทางาน 4 คน ต่อ ผู้สูงวัย 1 คน ในปี 2557 นอกจากนั้น ยังพบว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วน
ประชากรผู้สูงวัยมากที่สุดในภาคเหนืออีกด้วย (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ส่งผลให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจเปิดคลินิกเสริม
ความงามเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากจานวนของคลินิกเสริมความงามในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีมากถึง 78 แห่ง
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556) ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและที่ไม่อยู่ในศูนย์การค้า และยังคงมีมีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ15 ต่อปี (สบส.อบรม คลินิกเสริมความงาม..., 2559: ออนไลน์)
ดังนั้นหากผู้ประกอบการธุรกิจคลินิกเสริมความงามจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ดี นั้น จาเป็นต้องเข้าใจความ
ต้องการของผู้สูงวัยอย่างแท้จริง จึงเป็นเหตุผลสาคัญให้ผู้ศึกษามีความสนใจในเรื่องส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยใน
การเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอาเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการคลินิกเสริม
ความงามในการวางแผนด้านการตลาดบริการของธุรกิจคลินิกเสริมความงามในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สูงวัยในท้องที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552)
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาเป็น การศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิก
เสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
2. ขั้นตอนการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการศึกษาดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดทาและนาเสนอรายงาน
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงวัยที่มาใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบจานวน
ประชากรที่มาใช้บริการที่แน่นอน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้
วิธีการ Estimating Sample Size for Questions Involving Means (William G. Zikmund, 2012: 432-433) กาหนดขนาด
ตัวอย่างเพื่อทาการศึกษาทั้งสิ้นจานวน 200 ตัวอย่าง จากผู้สูงวัยที่มาใช้บริการคลินิกเสริมความงามที่เป็นที่นิยม ในอาเภอเมือง
เชี ย งใหม่ ทั้ ง ที่ อ ยู่ ในศู น ย์ ก ารค้ า และนอกศู น ย์ ก ารค้ า และท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตามความสะดวก
(Convenience Sampling)
4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริม
ความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ และส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาที่พบในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ โดยใช้คาถามแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับ
ค่ า เฉลี่ ย (ชู ศ รี วงศ์ รั ต นะ, 2546: 75) การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งปริม าณ โดยน าข้ อ มู ล ที่ ได้ วิ เคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้ ว ย ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) และค่ า เฉลี่ ย (Mean) และสถิ ติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (t-test) สรุปผลการศึกษานาเสนอ
ในรูปของตารางประกอบคาบรรยาย

ผลการศึกษา
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60 – 64 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท เคยไปใช้บริการคลินิกเสริมความงามชาติ
ชายคลินิกเวชกรรมมากที่สุด ภายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เคยใช้บริการบารุงผิวหน้า เช่น การทาทรีทเม้นต์ ยกกระชับใบหน้า เลเซอร์
และในช่วง 6 เดือน – 1 ปี เคยใช้บริการการปรับแต่งรูปหน้า โดยการฉีดโบทอกซ์/ฟิลเลอร์ สาเหตุที่ตัดสินใจมาใช้บริการคลินิกเสริม
ความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ การได้รับคาแนะนาจากบุคคลรอบข้าง เข้ามารับบริการในช่วงวันธรรมดา (วันจันทร์-ศุกร์) ช่วงบ่าย
(12.00 – 17.00) ใช้ บริ การคลิ นิ กเสริมความงาม โดยเฉลี่ ย 1-2 ครั้งต่ อเดื อน ค่ าใช้ จ่ ายโดยเฉลี่ ยต่ อครั้ง 8,001 - 10,000 บาท
รู้จักคลินิกเสริมความงามจากเพื่อนหรือคนรู้จักแนะนาตนเองเป็นบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
มากที่สุด จานวนคลินิกเสริมความงามที่ใช้บริการเป็นประจา 1 ร้าน และเหตุผลที่เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ คือ แพทย์มีความเชี่ยวชาญตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่
ส่วนประสมการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านผลิตภัณ ฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด
ตามลาดับ ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ
และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาที่พบในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ
ปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ควรมีการแจ้งถึงผลข้างเคียงหรือผลกระทบก่อนเข้ารับการรักษา/
ศัลยกรรม รองลงมาคือ ควรระบุถึงความชานาญของแพทย์แต่ละคนเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกรับบริการ และควรมีการรับประกันผลการรักษา
หรือการทาศัลยกรรมตามลาดับ
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิก
เสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการ
คลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ
เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (t-test) พบว่า ผู้สูงวัยเพศหญิง (n = 164) ให้ระดับที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอาเภอเมืองเชียงใหม่ มากกว่าเพศชาย (n = 36) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในปัจจัยย่อยต่างๆ ดังนี้ ภาพพจน์ และความมีชื่อเสียงของคลินิก โปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์สพิเศษต่ างๆ ของคลินิก
มีความน่าสนใจมีการรับรองผลการรักษา ราคาค่ารักษาและบริการของคลินิก มีความเหมาะสมกับการให้บริการ ราคาค่าเวชภัณฑ์
ของคลินิก มีความเหมาะสม ราคาของโปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์สพิเศษของคลินิก มีความน่าสนใจ ราคาของโปรแกรมเสริม
ความงามหรือคอร์สพิเศษของคลินิก สามารถต่อรองได้ ทาเลที่ตั้งคลินิกสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ การเชิญชวนของพนักงานในการสมัครคอร์สของคลินิก มีความน่าสนใจ พนักงานมีความรู้ใน
บริการ สามารถแนะนาและตอบคาถามได้อย่างชัดเจน ความสามารถของพนักงานในการให้คาแนะนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ
พนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ ความสว่าง และอุณ หภูมิภายในคลินิกเหมาะสม และคลินิกและห้อง
บริการเวชกรรมกว้างขวาง
ในขณะที่ ผู้สูงวัยเพศชาย (n = 36) ให้ระดับที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
มากกว่าเพศหญิง (n = 164) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในปัจจัยย่อยด้าน ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และแพทย์ และระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับที่มีผล และการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัย
ในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ
เพศ
ปัจจัยย่อย

ภาพพจน์ และความมีชื่อเสียงของคลินิก

โปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์สพิเศษต่างๆ
ของคลินิกมีความน่าสนใจ
มีการรับรองผลการรักษา

ส่วนประสม
การตลาดบริการ

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านผลิตภัณฑ์
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ชาย

หญิง

n = 36

n = 164

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

(แปลผล)

(แปลผล)

3.60

3.90

(มาก)

(มาก)

3.31

3.91

(ปานกลาง)

(มาก)

2.45

2.88

t-test

Sig.

2.026

0.044*

3.446

0.001*

-

0.027*
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เพศ
ปัจจัยย่อย

ส่วนประสม
การตลาดบริการ

ชาย

หญิง

n = 36

n = 164

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

(แปลผล)

(แปลผล)

t-test

Sig.

2.234
ราคาค่ารักษาและบริการของคลินิก มีความ
เหมาะสมกับการให้บริการ
ราคาค่าเวชภัณฑ์ของคลินิก มีความเหมาะสม

ราคาของโปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์ส
พิเศษของคลินิก มีความน่าสนใจ
ราคาของโปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์ส
พิเศษของคลินิก สามารถต่อรองได้

ด้านราคา

ด้านราคา

ด้านราคา

ด้านราคา

ทาเลที่ตั้งคลินิกสะดวกต่อการเดินทางมารับ
การบริการ

ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย

การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ

ด้านการส่งเสริม
การตลาด

การเชิญชวนของพนักงานในการสมัครคอร์สข
องคลินิก มีความน่าสนใจ

ด้านการส่งเสริม
การตลาด
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(น้อย)

(ปานกลาง)

4.04

4.40

(มาก)

(มากที่สุด)

4.08

4.38

(มาก)

(มากที่สุด)

3.03

4.09

(ปานกลาง)

(มาก)

3.31

3.77

(ปานกลาง)

(มาก)

4.01

4.28

(มาก)

(มากที่สุด)

4.25

4.66

(มากที่สุด)

(มากที่สุด)

3.06

3.70

(ปานกลาง)

(มาก)

2.339

0.020*

2.457

0.015*

6.414

0.000*

2.194

0.029*

-2.156 0.032*

-2.535 0.012*

-3.289 0.001*
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เพศ
ปัจจัยย่อย

ส่วนประสม
การตลาดบริการ

พนักงานมีความรู้ในบริการ สามารถแนะนา
และตอบคาถามได้อย่างชัดเจน

ด้านบุคลากร

ความสามารถของพนักงานในการให้คาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ

ด้านบุคลากร

ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และแพทย์

ด้านบุคลากร

พนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการ
ให้บริการ

ด้านบุคลากร

ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการเหมาะสมกับ
บริการที่ได้รับ

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ

การให้บริการมีความเป็นมาตรฐานเหมือนกัน
ทุกครั้ง

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ

ความสว่าง และอุณหภูมิภายในคลินิก
เหมาะสม

ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ

คลินิกและห้องบริการเวชกรรมกว้างขวาง

ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ

Page 176

ชาย

หญิง

n = 36

n = 164

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

(แปลผล)

(แปลผล)

4.04

4.44

(มาก)

(มากที่สุด)

2.61

2.93

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

4.88

4.52

(มากที่สุด)

(มากที่สุด)

3.09

3.61

(ปานกลาง)

(มาก)

3.78

3.32

(มาก)

(ปานกลาง)

3.78

3.31

(มาก)

(ปานกลาง)

2.40

2.77

(น้อย)

(ปานกลาง)

2.94

3.35

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

t-test

Sig.

-2.666 0.008*

-2.027 0.044*

2.222

0.027*

-2.361 0.019*

2.457

0.015*

2.094

0.038*

-2.165 0.032*

2.290

0.023*
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หมายเหตุ : * p < 0.05
4.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการ
คลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม (t-test) พบว่า ผู้สูงวัยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่าเท่ากับ
30,000 บาท (n = 102) ให้ระดับที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ มากกว่า ผู้สูงวัยที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท (n = 98) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในปัจจัยย่อยต่างๆ ดังนี้ ภาพพจน์
และความมีชื่อเสียงของคลินิก ชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ (หมอ) ผลิตภัณฑ์หรือเวชกรรมที่ใช้มีชื่อเสียง ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ า นของคลิ นิ ก เช่ น รัก ษาได้ ผ ลดี เห็ น ผลได้ อ ย่ า งชั ด เจน และหายขาด เป็ น ต้ น ความปลอดภั ย ในตั ว เวชภั ณ ฑ์ (ยา)
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่แพ้ง่าย มีนวัตกรรมใหม่ๆ มานาเสนออย่างสม่าเสมอแตกต่างจากคลินิกอื่น ป้ายบอกทิศทางและตาแหน่ง
คลินิกที่ชัดเจน การเชิญชวนของพนักงานในการสมัครคอร์สของคลินิก มีความน่าสนใจ พนักงานมีความรู้ในบริการ สามารถแนะนา
และตอบคาถามได้อย่างชัดเจน มารยาทในการให้บริการของพนักงาน ความสามารถของพนักงานในการให้คาแนะนาผลิตภัณฑ์
และบริการต่างๆ ความเป็ นมื ออาชี พ ในการปฏิบั ติงานของพนั กงานและแพทย์ แพทย์มีค วามเป็นกัน เอง ยิ้มแย้ม อัธยาศั ยดี
บรรยากาศของคลินิกเป็นกันเอง เช่น ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ ไม่เหม็นยา เป็นต้น ภายในคลินิกมีพื้นที่กว้าง ไม่แออัดและมีที่นั่งสาหรับ
รองรับบริการเพียงพอ
ในขณะที่ผู้สูงวัยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท (n = 98) ให้ระดับที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการคลินิก
เสริ ม ความงามในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ม ากกว่ า ผู้ สู ง วั ย ที่ มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมากกว่ า เท่ า กั บ 30,000 บาท (n = 102)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในปัจจัยย่อยด้านการแจ้งราคาค่ารักษา ค่าบริการ และค่าเวชภัณฑ์ก่อนการใช้บริการ ราคา
ค่ารักษา/บริการ ถูกกว่าคลินิกอื่นๆ ป้ายแสดงราคาค่าบริการต่างๆ มีความถูกต้องชัดเจน ราคาของโปรแกรมเสริมความงามหรือ
คอร์ ส พิ เศษของคลิ นิ ก สามารถต่ อ รองได้ รั บ ช าระเงิ น ด้ ว ยบั ต รเครดิ ต สามารถผ่ อ นช าระค่ า บริ ก ารได้ มี ก ารโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นประจา เช่น นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น ระยะเวลาที่ใช้ในการให้ บริการเหมาะสมกับบริการที่
ได้รับและการให้บริการมีความเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกครั้ง
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับที่มีผล และการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยย่อยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัย
ในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยย่อย

ส่วนประสม
การตลาดบริการ

ภาพพจน์ และความมีชื่อเสียงของ
คลินิก

ด้านผลิตภัณฑ์

ชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทย์

ด้านผลิตภัณฑ์

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
< 30,000 บาท ≥ 30,000 บาท
n = 98
n = 102
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
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(แปลผล)

(แปลผล)

3.72

3.98

(มาก)

(มาก)

4.39

4.71

t-test

Sig.

-2.267

0.024*

-2.416

0.017*
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ปัจจัยย่อย

ส่วนประสม
การตลาดบริการ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
< 30,000 บาท ≥ 30,000 บาท
n = 98
n = 102
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

(หมอ)
ผลิตภัณฑ์หรือเวชกรรมที่ใช้มีชื่อเสียง

ด้านผลิตภัณฑ์

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคลินิก
เช่น รักษาได้ผลดี เห็นผลได้อย่าง
ชัดเจน และหายขาด เป็นต้น
ความปลอดภัยในตัวเวชภัณฑ์ (ยา)
และผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่แพ้ง่าย

ด้านผลิตภัณฑ์

มีนวัตกรรมใหม่ๆมานาเสนออย่าง
สม่าเสมอแตกต่างจากคลินิกอื่น

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านผลิตภัณฑ์

การแจ้งราคาค่ารักษา ค่าบริการ และ
ค่าเวชภัณฑ์ก่อนการใช้บริการ

ด้านราคา

ราคาค่ารักษา/บริการ ถูกกว่าคลินิก
อื่นๆ

ด้านราคา

ป้ายแสดงราคาค่าบริการต่างๆ มี
ความถูกต้องชัดเจน

ด้านราคา

ราคาของโปรแกรมเสริมความงามหรือ
คอร์สพิเศษของคลินิก สามารถต่อรอง
ได้
รับชาระเงินด้วยบัตรเครดิต

ด้านราคา

สามารถผ่อนชาระค่าบริการได้

ด้านราคา
ด้านราคา
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(แปลผล)

(แปลผล)

(มากที่สุด)

(มากที่สุด)

3.02

3.43

(ปานกลาง)

(มาก)

4.08

4.65

(มาก)

(มากที่สุด)

4.19

4.42

(มาก)

(มากที่สุด)

3.23

3.90

(ปานกลาง)

(มาก)

3.51

3.20

(มาก)

(ปานกลาง)

3.88

3.36

(มาก)

(ปานกลาง)

3.10

2.55

(ปานกลาง)

(น้อย)

4.00

3.35

(มาก)

(ปานกลาง)

3.42

3.10

(มาก)

(ปานกลาง)

3.25

2.35

(ปานกลาง)

(น้อย)

t-test

Sig.

-2.694

0.008*

-4.813

0.000*

-2.855

0.005*

-3.955

0.000*

2.154

0.032*

3.392

0.001*

4.056

0.000*

4.046

0.000*

2.127

0.035*

7.719

0.000*
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ปัจจัยย่อย

ส่วนประสม
การตลาดบริการ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
< 30,000 บาท ≥ 30,000 บาท
n = 98
n = 102
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

(แปลผล)

2.65

2.99

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

3.98

3.64

(มาก)

(มาก)

ป้ายบอกทิศทางและตาแหน่งคลินิกที่
ชัดเจน

ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย

มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ เป็นประจา เช่น นิตยสาร
โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น
การเชิญชวนของพนักงานในการสมัคร
คอร์สของคลินิก มีความน่าสนใจ

ด้านการส่งเสริม
การตลาด
ด้านการส่งเสริม
การตลาด

3.42

3.77

(มาก)

(มาก)

พนักงานมีความรู้ในบริการ สามารถ
แนะนาและตอบคาถามได้อย่างชัดเจน

ด้านบุคลากร

4.24

4.52

(มากที่สุด)

(มากที่สุด)

มารยาทในการให้บริการของพนักงาน

ด้านบุคลากร

3.72

3.99

(มาก)

(มาก)

2.65

3.07

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

4.44

4.74

(มากที่สุด)

(มากที่สุด)

3.51

3.88

(มาก)

(มาก)

3.79

3.32

(มาก)

(ปานกลาง)

3.78

3.31

(มาก)

(ปานกลาง)

ความสามารถของพนักงานในการให้
คาแนะนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ

ด้านบุคลากร

ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และแพทย์

ด้านบุคลากร

แพทย์มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม
อัธยาศัยดี

ด้านบุคลากร

ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
เหมาะสมกับบริการที่ได้รับ

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ

การให้บริการมีความเป็นมาตรฐาน
เหมือนกันทุกครั้ง

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ
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t-test

Sig.

-2.374

0.019*

2.577

0.011*

-2.305

0.022*

-2.428

0.016*

-2.240

0.026*

-3.479

0.001*

-2.460

0.015*

-2.630

0.009*

3.241

0.001*

2.724

0.007*
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ปัจจัยย่อย

บรรยากาศของคลินิกเป็นกันเอง เช่น
ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ ไม่เหม็นยา เป็นต้น
ภายในคลินิกมีพื้นที่กว้าง ไม่แออัด

มีที่นั่งสาหรับรองรับบริการเพียงพอ

ส่วนประสม
การตลาดบริการ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
< 30,000 บาท ≥ 30,000 บาท
n = 98
n = 102
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ
ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ
ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ

(แปลผล)

(แปลผล)

4.13

4.37

(มาก)

(มากที่สุด)

3.74

3.97

(มาก)

(มาก)

2.60

2.91

(น้อย)

(ปานกลาง)

t-test

Sig.

-2.669

0.008*

-2.056

0.041*

-2.191

0.030*

หมายเหตุ : * p < 0.05

การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถ
อภิปรายผลการศึกษากับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้ดังนี้
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้
บริ ก ารคลิ นิ ก เสริ ม ความงามในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ม ากที่ สุ ด คื อ ด้ า นบุ ค ลากร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ธี ร นั น ท์ ชู วี ร ะ (2550)
ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้าจากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนังของ
นักศึกษาปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการที่มี ผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือด้านบุคลากร
และสอดคล้องกับ ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าเพศชายใน
การเลือกใช้บริการคลินิกเสริ มความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริการ
มากที่สุด คือ ด้านบุคลากรแต่ไม่สอดคล้องกับ บุษรินทร์ ภูวังหม้อ (2558) ได้ทาการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการต่อการ
เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในอาเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ ด้านราคา
ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความ
งามในอาเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด คือ ชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ (หมอ) ซึ่งไม่สอดคล้องกับศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซึ่ง
พบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภั ณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คื อ ภาพลักษณ์ ของคลินิกดูเป็นมิตรและไม่สอดคล้องกับ
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บุษรินทร์ ภู วังหม้อ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภั ณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุ ด คือ ภาพลักษณ์ คลินิกดูมี
ความเชี่ยวชาญ
ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ มากที่สุด คือ ราคาค่าเวชภัณ ฑ์ของคลินิก มีความเหมาะสม ซึ่งไม่สอดคล้องกับธีรนันท์ ชูวีระ (2550)
ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ การรักษาและบริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ ค่ารักษาและ
บริการที่ เหมาะสมกับการให้บ ริการและไม่สอดคล้องกับ บุษ รินทร์ ภูวังหม้อ (2558) ซึ่งพบว่า ปั จจั ยย่อยด้านราคาที่ มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ ราคาแพ็กเกจพิเศษมีความน่าสนใจ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจ จัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการ
เลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอาเภอเมืองเชียงใหม่ มากที่สุด คือ ทาเลที่ตั้งคลินิกสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการ
ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ
ความสะดวกของท าเลที่ ตั้ ง ของคลิ นิ ก และสอดคล้ อ งกั บ บุ ษ ริน ทร์ ภู วัง หม้ อ (2558) ซึ่ ง พบว่ า ปั จ จั ย ย่ อ ยด้ า นช่ อ งทางการ
จั ด จ าหน่ า ยที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ ที่ ตั้ ง ของคลิ นิ ก หาง่ า ย มองเห็ น ได้ ชั ด เจน แต่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ สถานที่มี
ให้บริการมีที่จอดรถเพียงพอ
ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงามในอาเภอเมืองเชียงใหม่ มากที่สุด คือ การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ การให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ศศิ ภ า เดื อ นสว่า ง (2553) ซึ่ ง พบว่า ปั จ จั ย ย่ อ ยด้ านการส่ งเสริม การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
การเลือกใช้บริการมากที่สุด คื อ มีการแนะนารายละเอียดผลิตภัณ ฑ์และบริการแก่ลูกค้าพร้อมทดลองทาฟรี ในครั้งแรก เช่ น
การทาทรีทเม้นท์ และไม่สอดคล้องกับ บุษรินทร์ ภูวังหม้อ (2558) ซึ่งพบว่า ปั จจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ การแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร รายการโปรโมชั่ น พิ เศษต่ า งๆ ผ่ า นจดหมาย e-mail และ Facebook
เป็นต้น
ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด คือ ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรนันท์ ชูวีระ
(2550) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ ความรู้ ความชานาญของแพทย์ สอดคล้องกับ
ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากรที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ แพทย์มีการให้คาแนะนาอย่าง
เพียงพอและมีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับ บุษรินทร์ ภูวังหม้อ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากรที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการมากที่สุด คือ แพทย์มีความชานาญในการปฏิบัติงาน
ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้
บริการคลินิกเสริมความงามในอาเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด คือ ความถูกต้องในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ บุษรินทร์ ภูวังหม้อ
(2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ ความถูกต้องในการให้บริการแต่
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ไม่สอดคล้องกับ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ มี
การบริการที่สะอาดและปลอดภัยและไม่สอดคล้องกับ ศศิภา เดือนสว่าง (2553) ซึ่งพบว่า ปั จจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการที่
มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ ความสามารถในการปรับแต่งบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอาเภอเมืองเชียงใหม่ มากที่สุด คือ ความสะอาดของ
อุปกรณ์และเครื่องมือที่นามาให้บริการซึ่งไม่สอดคล้องกับ ธีรนันท์ ชูวีระ (2550) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ สถานที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ศศิ ภา เดือนสว่าง (2553) ซึ่งพบว่า ปั จจั ยย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพที่ มีผลต่อการเลือกใช้ บ ริการ
มากที่สุด คือ ความสะอาด และเป็นระเบียบของร้าน และไม่สอดคล้องกับ บุษรินทร์ ภูวังหม้อ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการมากที่สุด คือ สิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณรอบคลินิก สะอาด
เรียบร้อยและเป็นระเบียบ
ข้อค้นพบ
จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ ในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อค้นพบดังนี้
1. ประเภทบริการที่ผู้สูงวัยเคยใช้บริการในคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใน 6 เดือน คือ การบารุง
ผิวหน้า เช่น การทาทรีทเม้นต์ ยกกระชับใบหน้า เลเซอร์ มากที่สุด แต่หากเป็นช่วง 6 เดือน – 1 ปี ผู้สูงวัยเคยใช้บริการด้านการ
ปรับแต่งรูปหน้า โดยการฉีดโบทอกซ์/ฟิลเลอร์ มากที่สุด
2. ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีสาเหตุที่ตัดสินใจมาใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากได้รับคาแนะนา
จากบุคคลรอบข้าง และต้องการปรับปรุงร่างกายให้ดูดีขึ้น จากสิ่งที่ร่วงโรยตามวัย เช่น ถุงใต้ตา ริ้วรอยต่างๆ
3. ผู้สูงวัยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง ในการใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ 8,001 - 10,000
บาท
4. ผู้สูงวัยมากถึงร้อยละ 71.50 มีจานวนคลินิกเสริมความงามที่ใช้บริการเป็นประจา เพียง 1 ร้าน
5. ผู้สูงวัยให้ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ในด้านบุคลากร มากที่สุด และให้ส่วนประสมการตลาดบริการ ในด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษานี้ ทาให้ผู้ศึ กษาทราบส่วนประสมการตลาดบริการที่ มีผลต่อผู้สูงวัยในการเลือกใช้ บริการคลินิกเสริม
ความงาม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ทางผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาส่วนประสมการตลาดบริการ ตามข้อค้นพบที่
ได้จากการศึกษา ดังต่อไปนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ คลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้า ผู้สูงวัย ควรให้ความสาคัญเรื่องชื่อเสียงของ
บุคลากรทางการแพทย์ (หมอ) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคลินิก เช่น รักษาได้ผลดี เห็นผลได้อย่างชัดเจนหายขาด เป็นต้น
และภาพพจน์และความมีชื่อเสียงของคลินิก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยเพศหญิงให้ความสาคัญกับปัจจัยย่อยดังกล่าวมากกว่ากลุ่ม
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ลูกค้าผู้สูงวัยเพศชาย ดังนั้นทางคลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการควรสื่อสารให้ลูกค้าได้ทราบถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของคลินิกมีการคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ เป็นอย่างดีเพื่อมาให้บริการลูกค้า ประกอบกับการส่งเสริมให้ลูกค้ามีการบอกต่อ
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าใหม่เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการของคลินิก รวมถึงการนาเสนอนวัตกรรมใหม่
ในการรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การทาหน้าตึงกระชับโดยไม่ต้องผ่า ตัด เป็นต้น โดยปัจจัยย่อยนี้กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ได้ให้ความสาคัญมากกว่ากลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทด้วย
คลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการควรมีโปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์สพิเศษต่างๆ ให้มีความหลากหลาย เช่น
ทรีทเม้นท์ ลดริ้วลอย ฉีดโบท๊อก ร้อยไหม มาร์คหน้า ศัลยกรรม เป็นต้น และควรรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นามาให้บริ การ
ลูกค้า ให้มีความสะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้น ทางคลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการควรเน้นเรื่องความปลอดภัยใน
ตัวเวชภั ณ ฑ์ (ยา) และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ างๆ ไม่ แ พ้ ง่า ย โดยมี ก ารสื่ อ สารให้ ลูก ค้ า ทราบถึงแหล่ งที่ ม าของเวชภั ณ ฑ์ ที่ ท างคลิ นิ ก ใช้
และควรมีการสอบถามประวัติการแพ้ยาของลูกค้าทุกครั้งก่อนมีการจ่ายยา และหากต้องการเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือเวชกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นหลักในการรักษา อีกด้วย
ด้านราคา คลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้า ผู้สูงวัย ควรให้ความสาคัญเรื่องราคาค่ารักษา/
บริการ ค่าเวชภัณฑ์ของคลินิก ให้มีความเหมาะสม และราคาของโปรแกรมเสริมความงามหรือคอร์สพิเศษ (แพ็คเกจ) ของคลินิก
ให้มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย เพศหญิงให้ความสาคัญกับปัจจัยย่อยดังกล่าวมากกว่า กลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยเพศชาย
ดังนั้นทางคลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการควรเน้นการนาเสนอถึงความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ลูกค้าจะ
ได้รับจากการบริการและควรออกแบบแพ็คเกจให้มีความน่าสนใจ โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อโปรแกรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย ราคาของแพ็คเกจควรมีความเหมาะสม และดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเป้าหมายโดยราคาแพ็คเกจ
ควรมีราคาถูกกว่า และคุ้มค่ากว่าการเลือกรับบริการเป็นครั้ง ๆ เช่น หากลูกค้าซื้อเป็นแพ็คเกจจะถูกกว่าการรับบริการเป็นครั้งๆ
กี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่บาท เป็นต้น
นอกจากนั้นคลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญในเรื่องราคาของโปรแกรมเสริมความงามหรือ
คอร์สพิเศษของคลินิกสามารถต่อรองได้โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ให้ความสาคัญในปัจจัย
ย่อยนี้มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ดังนั้นทางคลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการที่
ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ควรตั้งราคาของแพ็ คเกจให้เผื่อมีการเจรจาต่อรองได้และ
ควรก าหนดให้ พ นั ก งานในแต่ละระดั บ สามารถให้ ส่ วนลดแก่ลูก ค้ าสู งสุด ได้ กี่เปอร์เซ็น ต์ อีกทั้ งทางคลิ นิ กเสริม ความงามหรือ
ผู้ประกอบการควรเสนอการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต และการสามารถผ่อนชาระค่าบริการได้ ให้กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 30,000 บาท ประกอบการตัดสินใจ อีกด้วย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ควรให้ความสาคัญ
เรื่อง ทาเลที่ตั้งคลินิกสะดวกต่อการเดินทางมารับการบริการมีที่จอดรถสะดวกเพียงพอ และที่ตั้งของคลินิกมองเห็นได้ชัดเจนจาก
ด้ า นนอก ดั ง นั้ น คลิ นิ ก เสริ ม ความงามหรื อ ผู้ ป ระกอบการควรมี ป้ า ยโฆษณาระบุ ต าแหน่ ง ร้ า นไปติ ด ไว้ ในแหล่ ง ชุ ม ชม หรื อ
ในจุดที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้เด่นชัด เพื่อเป็นการโฆษณาร้านและเป็นการแสดงถึงตาแหน่งร้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงป้าย
หน้าร้านควรเป็นป้ายที่เห็นได้เด่นชัดจากด้านนอก เช่น ป้ายไฟหน้าคลินิก โดยเน้นการออกแบบสีสัน ตัวอักษร รูปภาพ ให้มีความ
โดดเด่นและสะดุดตา นอกจากนั้นคลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการควรมีที่จอดรถให้เพียงพอกับการให้บริการ แต่หากคลินิก
ใดไม่มีที่จอดรถมากนัก ควรทาการเช่าพื้นที่จอดรถในบริเวณใกล้กับคลินิกพร้อมทั้งมีป้ายประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ให้ความสาคัญกับปัจจัยย่อยนี้มากกว่ากลุ่มอื่นอีกด้วย
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ด้านการส่งเสริมการตลาด คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ควรให้ความสาคัญเรื่อง
การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นประจา เช่น นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ
เป็นต้น และ ป้ายโฆษณาหน้าร้านโดดเด่น มีความน่าสนใจ ดังนั้น ทางคลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการ ควรใช้การสื่อสาร
ทั้ ง ออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline) ในการแจ้ งข่ า วสารโปรโมชั่ น พิ เศษต่ างๆให้ ลู ก ค้ าได้ รับ รู้ เช่ น ส่ งผ่ าน Email
Facebook LINE ของทางคลินิก เพื่อใช้สาหรับแจ้งข่าวสารแก่ลูกค้า เป็นต้น ในส่วนป้ายโฆษณาหน้าร้านควรให้ลูกค้าสะดุดตาใน
ครั้งแรกที่เห็นโดยใช้ข้อความสั้น กะทัดรัด จดจาได้ง่าย นอกจากนั้นทางคลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่ม
ลูกค้าผู้สูงวัยเพศหญิง และกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ควรเน้นการฝึกอบรบพนัก งานเรื่องการ
พูด และเทคนิคการขายเพื่อให้พนักงานสามารถเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อคอร์สพิเศษต่างๆ ของคลินิกได้ อีกทั้งทางคลินิกเสริมความงาม
หรือผู้ประกอบการ ควรมีการให้ของแถมหรือของชาร่วยในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น แถมฟรีการทาทรีทเม้นท์ เป็นต้น และการให้
ราคาส่วนลดในโอกาสพิเศษหรือตามเทศกาลต่างๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันปีใหม่ เป็นต้น อีกด้วย
ด้านบุคลากร คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยควรให้ความสาคัญเรื่องความเป็นมือ
อาชีพในการปฏิบัติงานของพนักงานและแพทย์ แพทย์มีความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน และแพทย์มีความน่าเชื่อถือสามารถ
ให้คาแนะนาได้ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยเพศหญิง และกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าเท่ากับ
30,000 บาท ดั ง นั้ น คลิ นิ ก เสริ ม ความงามหรื อ ผู้ ป ระกอบการควรมี บ อร์ ด หรื อ ป้ า ยประกาศ และในเว็ บ ไซด์ ข องคลิ นิ ก
เพื่อแนะนาแพทย์ ทั้งประวัติการศึกษาประวัติการทางาน ความเชี่ ยวชาญพิเศษไว้ให้ลูกค้าได้อ่านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
ก่อนรับบริการ ทั้งนี้การสร้างความเชื่อมั่นหรือ การรับรู้ในเรื่องความชานาญนั้น จาเป็นต้องเริ่มต้นจากตัวบุคลากรทางการแพทย์
ก่อน การวิเคราะห์อาการ การให้คาแนะนาที่ละเอียด หรือแนวทางแก้ไขที่เป็นระบบเพื่อสร้างความประทับใจ และความน่าเชื่อถือ
ในตัวแพทย์เอง รวมถึง แพทย์อาจแนะนาบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และปรับแต่งบริการให้ตรงเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยเพศหญิง และกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท ควรจัดให้มีจานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ ควรมีการอบรมพนัก งานด้านความรู้ และด้าน
งานบริการควบคู่กันไป เพื่อให้พนักงานสามารถแนะนาและตอบคาถามลูกค้าได้อย่างชัดเจน และควรเน้นพนักงานในเรื่อง มารยาท
การให้บริการ ความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยไมตรีดี และความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ อย่างสม่าเสมอด้วย
รวมถึ ง ควรย้ ากั บ พนั ก งานในเรื่ อ งความเป็ น มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านโดยทางคลิ นิ ก เสริ ม ความงาม หรื อ ผู้ ป ระกอบการ
ควรจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน มีการสุ่มตรวจสอบการทางานของพนักงานเป็นระยะเพื่อความเป็นมาตรฐานอย่างสูงสุด
อีกด้วย
ด้านกระบวนการให้บริการ คลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยควรให้ความสาคัญเรื่อง
ความถูกต้องในการให้บ ริการ ดังนั้ น ทางคลินิ กเสริมความงามหรือผู้ประกอบการควรมีค วามรอบคอบในทุกขั้น ตอนของการ
ปฏิบัติงานควรตรวจสอบก่อนทางานเสมอว่า ลูกค้ามีความต้องการอะไรเป็ นพิเศษ หรือลูกค้าต้องการให้เน้นในเรื่องใดเป็นการ
เฉพาะหรือไม่ พร้อมแจ้งลูกค้าก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและในระหว่างการให้บริการในแต่ละขั้นตอนควรมีการอธิบายในแต่ละขั้นตอน
ว่าในขณะนี้เป็นขั้นตอนอะไร ประโยชน์ คืออะไร โดยชี้แจงไปทุกๆขั้นตอนจนหมดกระบวนการเพื่อให้ลูกค้ามีความสบายใจในขณะ
รับบริการ
คลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยโดยเฉพาะเพศชาย และกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ นน้ อ ยกว่ า 30,000 บาท ควรให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งระยะเวลาในการรอรั บ บริ ก ารหรื อ รั บ ค าปรึ ก ษาจากแพทย์
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ไม่ต้องรอนาน ดังนั้น ควรมีการโทรศัพท์เตือนลูกค้าเมื่อถึงกาหนดระยะเวลานัด และควรมีระบบการนัดเวลาล่วงหน้าในการปรึกษา
แพทย์ หรือเข้ารับบริการเพื่อให้คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการสามารถจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับลูกค้าได้อีกด้วย
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ คลินิกเสริมความงาม หรือผู้ประกอบการที่ต้องการกลุ่มลูกค้า ผู้สูงวัย
ควรให้ความสาคัญเรื่องความสะอาดของอุปกรณ์และเครื่องมือที่นามาให้บริการ บรรยากาศของคลินิกเป็นกันเอง เช่น ไม่มีกลิ่น
เหม็นอับ ไม่เหม็นยา เป็นต้น ภายในคลินิกมีพื้นที่กว้าง ไม่แออัด ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในคลินิก ดังนั้น
ทางคลินิ กเสริมความงาม หรือผู้ ป ระกอบการ ควรเคร่งครัดในเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของคลินิกทั้งภายในและภายนอก
ควรมีแม่บ้านทาความสะอาดตลอดเวลาโดยมีตารางเวลาที่ชัดเจน ทั้งในห้องน้า บริเวณทางเดิน ที่พักรอ เป็นต้น หรือทางคลินิก
เสริมความงามหรือผู้ประกอบการ อาจจะพิจารณาการจ้ างบริษัทรับทาความสะอาดจากภายนอกหรือ Outsource มาดูแลเรื่อง
ความสะอาดให้กับคลินิก นอกจากนั้นเมื่อลูกค้าออกจากคลินิกควรให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานจัดวางหมอน หรืออุปกรณ์ตกแต่งทุก
ชนิดให้เป็นระเบียบ รวมถึงทางคลินิกเสริมความงามหรือผู้ประกอบการ ควรมีการออกแบบคลินิกให้สวย โปร่ง สบาย ใช้สีโทนเย็น
สบายตา มี ก ารออกแบบที่ ทั น สมั ย สร้า งความน่ า สนใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ที่ เข้ า มาใช้ บ ริก ารโดยเฉพาะกลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้ สู ง วัย เพศหญิ ง
และกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าเท่ากับ 30,000 บาท อีกด้วย
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ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
Marketing Mix Factors Affecting Students Towards Selecting
Dormitories in Mueang Uttaradit District

พิมชนก สุริยะแก้ว* อรชร มณีสงฆ์** และสิริเกียรติ รัชชุศานติ***
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่อาศัยอยู่ ในหอพัก อาเภอเมื องอุตรดิตถ์ การกาหนดขนาด
ตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากร จานวน 400 คน และนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
และค่าเฉลี่ย ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิงเท่ากัน ส่วนใหญ่อายุ 20 – 22 ปี ศึกษาระดับชั้นปีที่ 3
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท (ไม่รวมค่าเช่าห้อง) ระยะเวลาอยู่อาศัยในหอพัก 7 - 12 เดือน จานวนสมาชิกใน
ห้องพัก (รวมตนเองด้วย) 2 คน จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน ราคาค่าเช่าหอพักที่ใช้บริการ 2,001 – 3,500 บาทต่อเดือน ลักษณะ
ห้องพักที่เช่า ห้องแอร์ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตนเองเป็นบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
และรับทราบข้อมูลหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จากป้ายโฆษณาของหอพัก
ผลการศึกษา ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลอยู่ในระดับปานกลาง คื อ
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร
ปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่ละ
ด้านมี ดังนี้
ด้านผลิตภัณ ฑ์ คือ ชื่อเสียง ความเป็นที่รู้จักของหอพัก ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ ที่ตั้งของหอพัก สะดวกใน
การเดินทางมาพัก ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของห้องพัก ด้านราคา คือ ค่าเช่ารายเดือน
ของหอพัก มีความเหมาะสม ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ หอพักมีการประชาสัมพั นธ์ ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook Twitter เป็นต้น ด้านกระบวนการให้บริการ คือ การให้บริการที่ถูกต้อง เช่น การคิดค่าบริการต่าง ๆ มีการแยกมิเตอร์
(เช่น ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) และด้านบุคลากร คือ การเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยของยามรักษาความปลอดภัย

ABSTRACT
This study aimed to examine service marketing mix factors affecting students towards selecting
dormitories in Mueang Uttaradit District. In order to collect data, questionnaires, as the research tool, were
distributed to 400 students living at dormitories in Mueang Uttaradit District. Data obtained were, then,
*

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*** รองศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**
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analyzed by the descriptive statistics i.e. frequency, percentage, and mean. The summary of study findings
was shown as follows.
The findings presented that there was an equal number of male and female respondents. Most of
them were in the age of 20-22 years old. Currently, they were the 3rd year students. They received monthly
allowance at the average amount of 3,001-4,000 Baht (excluding an allowance for room rental). They had
lived in dormitory for 7-12 months. Generally, the room was shared by 2 persons (including the respondent).
They were required to do one-month advance payment for renting the room and the room rate was found in
the range between 2,001-3,500 Baht per month. Their rented room was an air-conditioning room fully
equipped with electrical devices. The respondents revealed that person influenced their decision making to
select a dormitory the most was the respondents themselves. They mainly obtained information of a certain
dormitory from its outdoor advertising.
The study on marketing mix factors affecting the students towards selecting dormitories in Mueang
Uttaradit District indicated that services marketing mix factors namely product, place, physical evidence and
presentation, price and promotion were respectively rated at high level of influence; while marketing factors
namely process and people were respectively rated at moderate level of influence.
Hereafter were shown elements of each marketing mix factor that affected the students towards
selecting dormitories in Mueang Uttaradit District at the highest level. In product factor, it was the fame and
recognition of a dormitory. In place factor, it was the convenient location of a dormitory. In physical evident
and presentation factor, it was the cleanliness of a dormitory. In price factor, it was the reasonable monthly
room rate. In promotion factor, it was the publicity of a dormitory being done on social network channel such
as Facebook, and Twitter, for example. In process factor, it was the accurate service such as the calculation of
all charges (charges for water supplies, electricity, telephone, and etc.) and the private meter for each room.
In people factor, it was the attention on security of the security guards.

บทนา
จั งหวัด อุ ตรดิต ถ์ เป็ น หนึ่ งในศู น ย์ก ลางความเจริญ ในเขตภาคเหนื อ ตอนบนอี กแห่ งหนึ่ ง มี ป ระชากร 161,053 คน
และมี ป ระชากรหนาแน่ น 210.39 คนต่ อ ตารางกิ โ ลเมตร (ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ , 2557)
เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการรองรับความเจริญและขยายตัวในอนาคต อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้ อย่างสะดวก อี กทั้ งได้รับ ความเจริญ จากจั งหวัด ใกล้เคี ยง และนั กท่ องเที่ ยวจากสาธารณรัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-ลาว (ด่านภูดู่) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประกอบไป
ด้วยสถานที่สาคัญทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ธนาคาร และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาสาคัญทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นต้น (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์, 2557)
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ปั จ จุ บั น มี ห อพั ก เกิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ เป็ น จ านวนมาก โดยเฉพาะบริ เวณในเขตอ าเภอเมื อ ง จั งหวัด อุ ต รดิ ต ถ์
และบริเวณใกล้ เคี ย งของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ในปี 2560 มี ห อพั ก ให้ เช่ า แบบจดทะเบี ย น จ านวนทั้ ง สิ้ น 59 แห่ ง
และเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนของหอพักในปี 2553 พบว่า มีจานวนหอพักให้เช่าทั้งสิ้น 34 แห่ง (สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์, 2560) โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่านนี้ มีจานวนหอพักเพิ่มมากขึ้นถึง 25 แห่ง หรือ คิดเป็นร้อยละ
73.5 โดยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบการลดลงของนักศึกษาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันในธุรกิจ
หอพักสูงขึ้น โดยจากสถิติ การรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลดจาก 2,825 คน ในปี 2558 เป็น 2,400 คน
ในปี 2559 และ เป็น 2,123 คนในปี 2560 หรือคิดเป็นร้อยละเทียบกับปี 2558 โดยปี 2559 ลดลง ร้อยละ 15.04 และ ปี 2560
ลดลง ร้อ ยละ 24.85 โดยมี แนวโน้ ม ลดลงทุ กปี (ส านั กงานสารสนเทศมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ อุต รดิ ตถ์ , 2561) จากโครงสร้า ง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม นักศึกษาผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลาเนาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงมีต้องการที่พักอาศัย ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ และจะเลือกเช่าห้องพักที่ใกล้กับสถานศึกษาของตนเพื่อความสะดวกในการเดินทางเป็นหลั กอีกด้วย(สมหมาย นราพินิจ,
2557: สัมภาษณ์)
ด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้เกิดความต้องการด้านที่พักอาศัยของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้นและยังมีความต้องการที่
แตกต่างไปจากในอดีตที่ผ่านมาด้วย ประกอบกับการที่มีหอพักเป็นจานวนมากในพื้นที่อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทาให้เกิดการแข่งขันที่
รุนแรง และนักศึกษามีทางเลือกที่มากขึ้น ธุรกิจหอพักจึงจาเป็นต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหอพักของตนเอง เพื่อสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน ทั้งทางด้านคุณ ภาพ สิ่งอานวยความสะดวกภายในห้อง ตลอดจนถึงการตกแต่งภายในห้องพัก เป็นต้น
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือนักศึกษาที่ใช้บริการได้ อีกทั้งยังต้องรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง
อยู่เสมอ และเสนอคุณภาพการให้บริการตามที่ลูกค้าหรือนักศึกษาได้คาดหวังไว้ให้ได้ด้วย เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าหรือนักศึกษาให้
ใช้ บ ริก ารกั บ ธุรกิ จ ของตนอย่า งต่ อ เนื่ องมากที่ สุด และน ามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในระยะยาวของธุรกิ จ อี กด้ วย
(กิตติกร เดชโภคิน, 2560: สัมภาษณ์)
ดังนั้นผู้ศึ กษาจึงมีความต้องการที่จ ะศึ กษาเพื่อทราบถึงส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึ กษาในการเลือกหอพั ก
ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นข้อ มูลในการวางแผนการตลาดและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของ
หอพัก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นาผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพในการให้บ ริการของกิจการ และเพื่อที่จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่สนใจในธุรกิจหอพักต่อไป

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552)
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ดังนี้
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2552) ได้ อ้ า งถึ ง แนวคิ ด ส่ ว นประสมทางการตลาดส าหรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร (Service Mix)
ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps
ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย

Page 189

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือสิ่งที่ผู้ขายต้อง
มอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณ ค่าผลิตภัณ ฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณ ค่า (Value)
ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนดราคาการให้บริการควรมี
ความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ในการนาเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้าซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่า และคุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทาเล
ที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนาเสนอบริการ (Channels)
4. ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ น เครื่อ งมื อ หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้
ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศ นคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญ แจสาคัญ ของ
การตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ
เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ผู้ ใช้ บ ริก ารต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร เจ้ า หน้ าที่ ต้ อ งมี ค วามสามารถ มี ทั ศ นคติ ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ผู้ ใช้ บ ริก าร มี ค วามคิ ด ริเริ่ม
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน
การบริการ ที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
7. ด้ า นการสร้ า งและน าเสนอลั ก ษณ ะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เป็นการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการ
ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นการแต่ ง กายสะอาดเรี ย บร้ อ ย การเจรจาต้ อ งสุ ภ าพอ่ อ นโยน
และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึ กษาหัวข้อส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยผู้ศึกษาได้
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการศึกษา ดังนี้
สุนิศา ตรีธนพัฒน์ (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปาก ร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษา และปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจั นทร์ที่ อาศั ยในหอพั กเอกชน จ านวน 400 คน พบว่า ส่วนประสมการตลาดที่ มีผลอยู่ในระดับ มาก ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ตามลาดับ ส่วนประสมการตลาดที่มีผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านราคา และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่ละ
ด้ า นมี ดั ง นี้ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ได้ ม าตรฐาน ด้ า นราคา คื อ ราคาห้ อ งพั ก มี ความเหมาะสม
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ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางมาหอพัก ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลและให้คาแนะนา เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้เช่า ด้านบุคลากร คือ พนักงานมีใจรักบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุก
คน ด้านกระบวนการให้บริการ คือ มีความถูกต้องแม่นยาในการส่งมอบห้องพักและบริการให้ผู้เช่า และด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ คือ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหอพักมีความน่าเชื่อถือ
ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับการทาธุรกิจหอพัก จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่ า ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นราคา ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลอยู่ ในระดั บ มาก คื อ
ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย และ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ได้ แ ก่ ด้ า นบุ ค ลากร
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ ปัจจัยย่อย
ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่ละด้านมีดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์
คือ การออกแบบและความสวยงามของอาคา ด้านราคา คือ อัตราค่าเช่ารายเดือนห้องพักมีความเหมาะสม ด้านช่องทางการ
จั ด จ าหน่ า ย คื อ หอพั ก ใกล้ ส ถาบั น การศึ ก ษา ด้ านการส่ ง เสริม การตลาด คื อ การประชาสั ม พั น ธ์ผ่ านป้ า ยโปสเตอร์โฆษณา
ด้านบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่หอพักให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ด้านกระบวนการให้บริการ คือ มีบริการแก้ไขปัญหาต่างๆ
เช่น ไฟดับ น้ารั่ว และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก (เช่น บริเวณหอพัก สนามหญ้า
สะอาดสวยงาม)
วิทิตาภรณ์ กองไชย (2554) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใช้แ บบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการหอพัก พบว่า ส่วนประสมการตลาดมีผลอยู่ในระดับมากทุกด้าน สามารถเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยได้ดังต่อไปนี้ คือ
ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัด จาหน่าย ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ ปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการหอพัก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่
ละด้านมีดังนี้ ด้านผลิตภัณ ฑ์ คือ มีบริการอินเตอร์เน็ต ด้านราคา คือ อัตราค่าเช่าห้องพักมีความเหมาะสม ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย คือ การเดินทางมาหอพักสะดวกสบาย ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีโปรโมชั่น เช่น ลดราคาค่าเช่าช่วงปิดเทอม
ด้านบุคลากร คือ พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว ด้านกระบวนการให้บริการ คือ กระบวนการให้บริการซ่อมอุปกรณ์ที่ชารุดได้
อย่างรวดเร็ว และ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหอพัก

วิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาเป็นการศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมือง
อุตรดิตถ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่อาศัยในหอพักในพื้นที่อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่มา
ใช้บริการที่แน่นอน โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร และใช้สูตรการคานวณของ Ken Black (2007)
ได้กาหนดขนาดตัวอย่างเพื่อทาการศึกษาทั้งสิ้นจานวน 400 ตัวอย่าง จากนักศึกษาที่อาศัยในหอพักในพื้นที่อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
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และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) แบ่งเป็น เพศชาย 200 ราย และ เพศหญิง 200
ราย เก็บตามสถาบันการศึกษา แหล่งจับจ่ายซื้อของ และหอพักต่างๆ
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบ ถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม
จะนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency ) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ซึ่งจะนาเสนอในรูปของตารางประกอบคาบรรยาย
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และร้อยละ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละระดับดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546, น. 75) คะแนน 5 คะแนน หมายถึงระดับที่มีผลมากที่สุด คะแนน 4 คะแนน
หมายถึงระดับที่มีผลมาก คะแนน 3 คะแนน หมายถึงระดับที่มีผลปานกลาง คะแนน 2 คะแนน หมายถึงระดับที่มีผลน้อย คะแนน
1 คะแนน หมายถึงระดับที่มีผลน้อยที่สุด ผลคะแนนที่ได้นามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย พร้อมกาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
แต่ละระดับ ตามช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 จัดอยู่ในระดับที่มีผลมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 จัดอยู่ในระดับ
ที่ มี ผ ลมาก ค่ าเฉลี่ ย 2.61 – 3.40 จั ด อยู่ ในระดั บ ที่ มี ผ ลปานกลาง ค่ า เฉลี่ ย 1.81 – 2.60 จั ด อยู่ ในระดั บ ที่ มี ผ ลน้ อ ย ค่ าเฉลี่ ย
1.00 – 1.80 จัดอยู่ในระดับที่มีผลน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และร้อยละ

ผลการศึกษา
แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิ งเท่ากัน ส่วนใหญ่ อายุ 20 – 22 ปี ศึกษาระดับชั้นปีที่ 3
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,001 – 4,000 บาท (ไม่รวมค่าเช่าห้อง) ระยะเวลาอยู่อาศัยในหอพัก 7 - 12 เดือน จานวนสมาชิกในห้องพัก
(รวมตนเองด้วย) 2 คน จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน ราคาค่าเช่าหอพักที่ใช้บริการ 2,001 – 3,500 บาทต่อเดือน ลักษณะห้องพักที่เช่า
ห้องแอร์ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตนเองเป็นบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ และรับทราบข้อมูล
หอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จากป้ายโฆษณาของหอพัก ดังแสดงรานละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรมในการเช่าหอพักในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
17 - 19 ปี
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20 – 22 ปี
23 – 25 ปี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ไม่รวมค่าเช่าห้อง)
ไม่เกิน 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4,001 – 5,000 บาท
5,001 บาท ขึ้นไป
จานวนสมาชิกในห้องพัก (รวมตนเองด้วย)
พักคนเดียว
2 คน
3 คน
4 คน
ราคาค่าเช่าหอพักที่ใช้บริการ
ไม่เกิน 2,000 บาท
2,001 – 3,500 บาท
3,501 – 5,000 บาท
5,000 บาทขึ้นไป
ลักษณะห้องพักที่เช่า
ห้องพัดลม
ห้องแอร์
ห้องแอร์ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ห้องแอร์ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์
วิธีการรับทราบข้อมูลหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
เว็บไซด์ หรือ Facebook ของหอพัก
บุคคลในครอบครัวแนะนา
รู้ด้วยตนเอง
เพื่อน
ป้ายโฆษณาของหอพัก
แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์ของหอหัก
อื่นๆ
รวมผู้ตอบ
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56.75
9.00

89
129
122
60
จานวน
86
204
93
17

22.25
32.25
30.50
15.00
ร้อยละ
21.50
51.00
23.25
4.25

46
167
127
60

11.50
41.75
31.75
15.00

98
125
140
37

24.50
31.25
35.00
9.25

173
19
165
137
241
63
13
400

43.25
4.75
41.25
34.25
60.25
15.75
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ส่วนประสมการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ที่ มีผ ลอยู่ ในระดั บ มาก ได้ แก่ ด้ านผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้านช่ องทางการจั ดจ าหน่ าย ด้ านการสร้างและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ
ด้ า นราคา และด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ตามล าดั บ ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลอยู่ ในระดั บ ปานกลาง คื อ ด้ า น
กระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 แสดงระดับของประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกหอพัก

ค่าเฉลี่ย/(แปลผล)

ลาดับ

ชื่อเสียง ความเป็นที่รู้จักของหอพัก

4.67(มากที่สุด)

1

ขนาดของห้องพักพอเหมาะพอดี

4.53 (มากที่สุด)

2

ห้องพักให้เช่าที่หอพักมีหลาก หลายรูปแบบ เช่น ห้องพัดลม ห้องแอร์ และห้อง
แอร์
ลักษณะการตกแต่งห้องพักมีความสวยงาม

4.37 (มากที่สุด)

3

4.26 (มากที่สุด)

4

การบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ของหอพัก

3.91(มาก)

5

จานวนห้องพักมีให้บริการอย่างเพียงพอ

3.74 (มาก)

6

เครื่องสุขภัณฑ์ภายในห้องน้าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน

3.67(มาก)

7

เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก เช่น เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้
หอพักมีบริการเคเบิลทีวี

3.61(มาก)

8

3.56(มาก)

สิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพักมีความครบครัน เช่น ตู้เย็น ทีวี ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ
ทางาน เก้าอี้ทางาน โซฟา ถังขยะ โทรศัพท์ เป็นต้น
มีร้านอาหารในหอพักไว้บริการ

3.45(มาก)

9
10

3.35(ปานกลาง)

11

การให้บริการฟิตเนส หรือบริเวณเพื่อการออกกาลังกาย ของหอพัก

3.31(ปานกลาง)

มีร้านซักอบรีดในหอพักไว้บริการ

3.20(ปานกลาง)

12
13

มีร้าน Minimart ในหอพักไว้บริการ

2.77(ปานกลาง)

14

2.19(น้อย)

15

ด้านผลิตภัณฑ์

สามารถนาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงที่หอพักได้
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ด้านราคา
ค่าเช่ารายเดือน ของหอพัก มีความเหมาะสม

4.62(มากที่สุด)

1

ค่าประกันความเสียหาย มีความเหมาะสม

4.35(มากที่สุด)

2

หอพัก มีห้องพักในหลายระดับราคาให้เลือก

4.29(มากที่สุด)

3

มีการยืดหยุ่นให้ชาระค่าเช่าภายหลังได้ เช่น พักเดือนนี้ จ่ายค่าเช่าเดือนหน้า

3.81(มาก)

4

ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ของหอพัก มีความเหมาะสม

3.69(มาก)

5

มีการลดอัตราค่าเช่าห้องพักสาหรับนักศึกษาที่พักในระยะยาว หรือกลับมาพักซ้า

3.59(มาก)

6

ความเหมาะสมของราคาสินค้าใน Minimart ของหอพัก

3.24(ปานกลาง)

7

ความเหมาะสมของค่าร้านซักอบรีด ในหอพัก

2.82(ปานกลาง)

8

ความเหมาะสมของราคาบริการเสริม เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทาความสะอาด
เป็นต้น ของหอพัก
ความเหมาะสมของค่าอาหาร ในหอพัก

2.77(ปานกลาง)

9

2.74(ปานกลาง)

10

สามารถขอเอกสารทางการเงินกับทางหอพักได้ เช่น บิลเงินสด หรือ บิลค่าไฟฟ้า
เป็นต้น
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

2.22(น้อย)

11

ที่ตั้งของหอพัก สะดวกในการเดินทางมาพัก

4.55(มากที่สุด)

1

หอพักใกล้สถาบันการศึกษา

4.35(มากที่สุด)

2

หอพักมีความสงบ มีความเป็นส่วนตัว

3.87(มาก)

3

หอพักมีที่จอดรถที่กว้างขวาง และเพียงพอ

3.71(มาก)

4

มีเว็บไซต์ (Web Site) ในการให้ข้อมูลของหอพัก เพียงพอต่อการตัดสินใจ

3.61(มาก)

5

สถานที่ตั้งของหอพักมีความปลอดภัย

3.59(มาก)

6

3.40(ปานกลาง)

7

3.23(ปานกลาง)

8

2.04(น้อย)

9

มี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ หอพั ก ได้ ห ลายช่ อ งทาง เช่ น ทางโทรศั พ ท์ อิ น เตอร์ เน็ ต
โทรสาร เป็นต้น
หอพักอยู่ใกล้แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
หอพักเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
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การส่งเสริมการตลาด
หอพักมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook,
Twitter เป็นต้น
หอพักมีการโฆษณาผ่านป้ายโปสเตอร์

4.62(มากที่สุด)

1

3.89(มาก)

2

มีเอกสารแผ่นพับแนะนาเกี่ยวกับหอพัก เช่น ราคาห้องพัก รูปแบบห้องพัก แผนที่
เป็นต้น
หอพักมีการปรับลดราคาห้องพักลงในช่วงปิดเทอม

3.80(มาก)

3

3.59(มาก)

4

รูปแบบของการมอบส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆของหอพัก เช่น หากพาเพื่อนมา
เช่าห้องเพิ่ม มีส่วนลดค่าเช่าให้ เป็นต้น
หอพักมีการโฆษณาผ่านวิทยุ

3.32(ปานกลาง)

5

3.13(ปานกลาง)

6

มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหอพักกับผู้พักอาศัย เช่น การจัดให้มีกิจกรรม
ร่วมกัน เป็นต้น
บุคลากร

1.86(น้อย)

7

4.26(มากที่สุด)

1

พนักงานของหอพัก รักษาความปลอดภัยดี มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและ
กระตือรือร้นในการให้บริการ
พนักงานของหอพัก ให้บริการลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค

3.86(มาก)

2

3.64(มาก)

3

ความซื่อสัตย์ของพนักงานผู้ดูแลหอพัก หรือ เจ้าของหอ

3.57(มาก)

4

พนักงานของหอพักมีจานวนเพียงพอในการให้บริการ

3.35(ปานกลาง)

5

พนักงานของหอพักให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

3.23(ปานกลาง)

6

พนักงานของหอพัก มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีพนักงานของหอพัก ให้บริการ 24 ชั่วโมง

2.93(ปานกลาง)

7

2.83(ปานกลาง)

8

การให้คาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก

2.82(ปานกลาง)

9

2.22(น้อย)

10

4.36(มากที่สุด)

1

การเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยของยามรักษาความปลอดภัย

พนักงานของหอพัก พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และแต่งกายดี
กระบวนการให้บริการ
การให้บริการที่ถูกต้อง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน้า
ค่าไฟ)
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การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้พักอาศัย มีความสะดวกและรวดเร็ว

3.86(มาก)

2

ขั้นตอนการออกจากหอพัก หรือ คืนห้องเช่า ที่มีความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก

3.72(มาก)

3

หอพักมีระบบการออกใบแจ้งหนี้

3.70(มาก)

4

ขั้นตอนในการติดต่อหอพักสะดวกและรวดเร็ว

3.57(มาก)

5

กรณีเกิดปัญหากับผู้พักอาศัย หอพักมีระบบในแก้ไขปัญหาที่สะดวกแและรวดเร็ว

3.54(มาก)

6

สามารถท าสั ญ ญาเช่ า ห้ อ งพั ก กั บ หอพั ก และเข้ า อยู่ ได้ ทั น ที ไม่ ต้ องรอเจ้ า ของ
หอพัก
ระบบการกาจัดขยะ มีการเก็บไปทิ้งสม่าเสมอ

3.44(มาก)

7

3.41(มาก)

8

หอพักมีการรับฟังข้อร้องเรียน และข้อเสนอของผู้พักอาศัย

3.40(ปานกลาง)

9

มี ก ฎระเบี ย บในการเข้ า พั ก เช่ น ห้ า มส่ ง เสี ย งดั ง การเข้ า หอพั ก ส าหรั บ
บุคคลภายนอก
หอพักมีการให้คาแนะนา และพาชมห้องพักก่อนตัดสินใจเข้าพัก

3.23(ปานกลาง)

10

2.86(ปานกลาง)

11

ระบบการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย/ทางออกฉุ ก เฉิ น ของหอพั ก มี สั ญ ญาณไฟแจ้ งอย่า ง
ชัดเจน
ระบบการรับฝากข้อมูลข่าวสารของพนักงานของหอพัก มีความรวดเร็วและถูกต้อง
เช่น เมื่อมีจดหมาย หรือ เอกสาร สามารถนาส่งได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น
การนาเสนอทางกายภาพ

2.72(ปานกลาง)

12

2.03(น้อย)

13

ความสะอาดของห้องพัก

4.25(มากที่สุด)

1

ความสะอาดภายในอาคารของหอพัก

4.20(มาก)

2

ป้ายชื่อของหอพักมองเห็นได้ชัดเจน

3.90(มาก)

3

สภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในหอพักอยู่ในสภาพที่ดี

3.71(มาก)

4

บรรยากาศและความสวยงามของสถานที่โดยรวม ของหอพัก

3.66(มาก)

5

การมี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย 24 ชั่ ว โมง เช่ น การมี พ นั ก งานรัก ษาความ
ปลอดภัยประจาการ การมีระบบกล้องวงจรปิด คีย์การ์ด เป็นต้น
สภาพแวดล้อมภายนอกหอพัก เช่น บริเวณหอพักสวน ลานจอดรถ มีความสะอาด
และสวยงาม
การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพัก

3.65(มาก)

6

3.62(มาก)

7

3.53(มาก)

8

ความสว่างของไฟฟ้าบริเวณถนนของหอพักสว่างเพียงพอ

3.46(มาก)

9
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สีภายในห้องพัก มีความสวยงาม ดูสบายตา
มีอุปกรณ์เตือนภัยในสภาพที่ดี เช่น ป้ายทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง
เป็นต้น
เครื่องแบบของพนักงานของหอพักเรียบร้อย สวยงาม
โลโก้ (Logo) ของหอพักจดจาง่าย

3.45(มาก)

10

3.35(ปานกลาง)

11

2.85(ปานกลาง)

12

2.02(น้อย)

13

ตารางที่ 3 แสดงความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ส่วนประสมการตลาดบริการ

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

ลาดับที่

ด้านผลิตภัณฑ์

3.64

มาก

1

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

3.60

มาก

2

ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ

3.51

มาก

3

ด้านราคา

3.46

มาก

4

ด้านการส่งเสริมการตลาด

3.46

มาก

5

ด้านกระบวนการให้บริการ

3.37

ปานกลาง

6

ด้านบุคลากร

3.27

ปานกลาง

7

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาที่พบในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ ที่พบมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ การบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย สัญญาณไม่ดี รองลงมาคือ
อินเตอร์เน็ตของหอพักช้า หลุดบ่อย และ เว็บไซต์ (Web Site) ในการให้ข้อมูลของหอพัก ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรมในการเช่าหอพักในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ผู้ ต อบแบบสอบถามเพศชายส่ วนใหญ่ อายุ 20 – 22 ปี ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น (ไม่ รวมค่ า เช่ า ห้ อ ง)
3,001 – 4,000 บาท ระยะเวลาอยู่อาศัยในหอพัก 7 - 12 เดือน จานวนสมาชิ กในห้องพัก (รวมตนเองด้วย) 2 คน จ่ายค่าเช่า
ล่วงหน้า 1 เดือน ราคาค่าเช่าหอพักที่ใช้บริการ 2,001 – 3,500 บาท ลักษณะห้องพักที่เช่า ห้องแอร์ เพื่อนเป็นบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ และรับทราบข้อมูลหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จากป้ายโฆษณาของหอพัก
ผู้ ต อบแบบสอบถามเพศหญิ ง ส่ ว นใหญ่ อายุ 20 – 22 ปี ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น(ไม่ รวมค่ า เช่ า ห้ อ ง)
4,001 – 5,000 บาท ระยะเวลาอยู่อ าศั ยในหอพั ก มากกว่า 1 ปี ขึ้ น ไป จ านวนสมาชิ ก ในห้ อ งพั ก (รวมตนเองด้ วย) 2 คน
จ่ า ยค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า 2 เดื อ น ราคาค่ า เช่ า หอพั ก ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร 3,501 – 5,000 บาท ลั ก ษณ ะห้ อ งพั ก ที่ เ ช่ า ห้ อ งแอร์
พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตนเองเป็นบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ และรับทราบข้อมูลหอพัก
ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จากเว็บไซด์ หรือ Facebook ของหอพัก
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จาแนกตามเพศ
ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ นั ก ศึ ก ษาในการเลื อ กหอพั ก ในอ าเภอเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ จ าแนกเพศ ส าหรั บ
ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร ตามลาดับ
ส าหรั บ ผู้ ต อบแบบสอบถามเพศหญิ ง ที่ มี ผ ลอยู่ ในระดั บ มาก ได้ แ ก่ ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร ตามลาดับ

การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ สามารถอภิปรายผลการศึกษากับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้ดังนี้
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก
ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับการศึกษาของสุนิศา ตรีธนพัฒน์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเช่ าหอพั ก เอกชนของนั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิท ยาเขตพระราชวังสนามจั น ทร์ พบว่ า
ส่ วนประสมการตลาดบริก ารที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริก าร มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แต่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ ด้านราคาและ ไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของวิ ทิ ต าภรณ์ กองไชย (2554) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารหอพั ก ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มาก
ที่สุด คือ ด้านราคา
ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ มากที่สุด คื อ ชื่ อเสียง ความเป็นที่รู้ จั กของหอพั ก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึ กษาของสุนิ ศา ตรีธนพั ฒ น์ (2558)
ซึ่ งพบว่ า ปั จ จั ยย่ อยด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ผลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ การ มากที่ สุ ด คื อ มี ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ได้ ม าตรฐาน
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบว่า ปั จจัยย่อยด้านผลิตภั ณ ฑ์ที่ มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
มากที่สุด คือ การออกแบบและความสวยงามของอาคาร และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย (2554) ซึ่งพบว่า
ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ การมีบริการอินเตอร์เน็ต
ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคา ที่มีผลต่อที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ มากที่สุด คื อ ค่าเช่ารายเดือนของหอพัก มีค วามเหมาะสม สอดคล้องกับการศึ กษาของสุนิศา ตรีธนพัฒ น์ (2558)
ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ ราคาห้องพักมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของ
ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ อัตราค่าเช่ารายเดือน
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ห้องพักมีความเหมาะสม และ สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย (2554) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคา ที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ อัตราค่าเช่าห้องพักมีความเหมาะสม
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย จากผลการศึ กษาพบว่า ปัจ จัยย่อยด้านช่ องทางการจั ดจาหน่าย ที่มีผลต่อที่ มีผลต่อ
นักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากที่ สุด คือ ที่ตั้งของหอพัก สะดวกในการเดินทางมาพัก สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุนิศา ตรีธนพัฒน์ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด
คือ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางมาหอพัก และสอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย (2554) ซึ่งพบว่า
ปั จ จั ย ย่ อ ยด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก าร มากที่ สุ ด คื อ การเดิ น ทางมาหอพั ก สะดวกสบาย
แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ หอพักใกล้สถาบันการศึกษา
ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อที่มีผลต่อนักศึกษาใน
การเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากที่สุด คือ หอพักมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook, Twitter เป็ น ต้น ไม่สอดคล้องกับ การศึ ก ษาของสุนิศ า ตรีธนพั ฒ น์ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจ จั ยย่อ ยด้านการส่งเสริม
การตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ การมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คาแนะนา เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้เช่า
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการ มากที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโปสเตอร์โฆษณา และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย (2554)
ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มี ผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ การมีโปรโมชั่น เช่น ลดราคาค่าเช่าช่วง
ปิดเทอม
ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีผลต่อที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ มากที่สุด คือ การเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยของยามรักษาความปลอดภัย ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุนิศา ตรีธนพัฒน์
(2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ พนักงานมีใจรักบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ทุกคน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่หอพักให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย (2554)
ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว
ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อที่มีผลต่อนักศึกษา
ในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ มากที่สุด คือ การให้บริการที่ถูกต้อง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ มีการแยกมิเตอร์
(เช่ น ค่ าน้ า ค่ าไฟ ค่ าโทรศั พ ท์ เป็ น ต้น ) ไม่ ส อดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของสุ นิ ศ า ตรีธนพั ฒ น์ (2558) ซึ่งพบว่า ปั จ จั ยย่ อยด้า น
กระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ มีความถูกต้องแม่นยาในการส่งมอบห้องพักและบริการให้ผู้เช่า
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการ มากที่สุด คือ มีบริการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ไฟดับ น้ารั่ว และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิตาภรณ์ กองไชย (2554)
ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ กระบวนการให้บริการซ่อมอุปกรณ์ที่
ชารุดได้อย่างรวดเร็ว
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ที่มีผลต่อที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุ ตรดิตถ์ มากที่สุด คือ ความสะอาดของห้องพัก
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุนิศา ตรีธนพัฒน์ (2558) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มากที่สุด คือ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหอพักมีความน่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดา
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วัลย์ ประกอบมูล (2556) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อการเลือกใช้ บริการ
มากที่ สุด คื อ สภาพแวดล้อมภายนอก (เช่น บริเวณหอพั ก สนามหญ้ า สะอาดสวยงาม) และไม่ สอดคล้องกับการศึ กษาของ
วิทิตาภรณ์ กองไชย (2554) ซึ่งพบว่ า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
มากที่สุด คือ ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหอพัก
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษานี้ ทาให้ผู้ศึกษาทราบส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักศึกษาในการเลือกหอพัก ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์
ทางผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาส่วนประสมการตลาดบริการ ตามข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ดังต่อไปนี้
ด้านผลิตภัณฑ์
ผู้ ป ระกอบการหอพั ก หรื อ ผู้ ที่ ส นใจประกอบการธุ ร กิ จ หอพั ก ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา ในอ าเภอเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์
ควรให้ความสาคัญเรื่อง ชื่อเสียง ความเป็นที่รู้จักของหอพัก โดยเน้นภาพลักษณ์ของตราสินค้า หรือ แบรนด์ (Brand) ของหอพักให้
มีความโดดเด่น ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ และควรมีจานวนห้องพักมีให้บริการอย่างเพียงพอ และขนาดของห้องพักพอเหมาะพอดีกับ
นั ก ศึ กษา 2 - 3 คน อี ก ทั้ ง ผู้ ป ระกอบการหอพั กควรมี ห้ อ งพั ก หลากหลายรูป แบบ เช่ น ห้ อ งพั ด ลม ห้ อ งแอร์ และ ห้ องแอร์
พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และควรเน้นจานวนห้องพัก ประเภทห้องแอร์ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้มีปริมาณมากกว่าห้องพักประเภทอื่น
นอกจากนั้น ควรหมั่นตรวจสอบเครื่องสุขภัณ ฑ์ภายในห้องน้า สิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น ตู้เย็น ทีวี ตู้เสื้อผ้า
โต๊ ะทางาน เก้าอี้ทางาน โซฟา ถังขยะ โทรศัพ ท์ เป็นต้น ให้พร้อมใช้ งานเสมอ รวมถึง เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก เช่น เตียง
ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ด้วย อย่างไรก็ตามลักษณะการตกแต่งห้องพักของหอพัก เป็นปัจจัยย่อยที่นักศึกษาให้ความสาคัญใน
ระดับมากเช่นกัน ดังนั้น ผู้ป ระกอบการหอพักควรเน้นการตกแต่งห้องให้มีความสวยงามใช้สีโทนอ่อนเพื่อความสบายตาของ
นักศึกษาผู้พักอาศัย ตลอดจนทางผู้ประกอบการหอพัก ควรมีบริการเสริมให้หอพักมีความสนใจ ดึงดูดกลุ่มนักศึกษามากขึ้น
โดยติดตั้งเคเบิลทีวี และการบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ไว้ให้บริการด้วย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ผู้ ป ระกอบการหอพั ก หรื อ ผู้ ที่ ส นใจประกอบการธุ ร กิ จ หอพั ก ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา ในอ าเภอเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์
ควรให้ความสาคัญ เรื่อง ที่ตั้งของหอพัก อยู่ใกล้สถาบันการศึกษา สะดวกในการเดินทางมาพัก มีความปลอดภัย มีความสงบ
และมีความเป็นส่วนตัว และทางผู้ประกอบการหอพัก ควรมีที่จอดรถที่กว้างขวาง และเพียงพอต่อจานวนนักศึกษาผู้พักอาศัย
ควรออกบัตรจอดรถประจาหอพักให้กับผู้พักอาศัย เพื่อไม่ให้เกิดกรณี ผู้ที่ไม่ได้พักมาจอดที่หอพัก และทางผู้ประกอบการ หอพัก
ควรย้ากับพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือผู้ดูแลหอพัก ให้จัดที่จอดรถให้เป็นระเบียบ หากมีการจอดซ้อนคัน ให้ปลดเกียร์ว่าง
ทุกครั้งด้วยเพื่อเป็นการบริหารพื้นที่จอดรถในหอพักให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พื้นที่สูงสุด นอกจากนั้น ผู้ประกอบการ หอพัก
ควรมีเว็บไซต์ (Web Site) ในการให้ข้อมูลของหอพัก เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยผู้ ประกอบการหอพัก ควรให้นักศึกษาสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับแนะนาเกี่ยวกับหอพัก เช่น ราคาค่าเช่า รูปห้องพัก แผนที่ เป็นต้น รวมถึง ควรให้นักศึกษาสามารถฝาก
ข้อความผ่านทางเว็บไซด์ โดยไม่ต้องให้นักศึกษาต้องส่งอีเมล์ หรือ โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงมายังหอพัก เพื่ออานวยคว ามสะดวก
ให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ผู้ประกอบการหอพัก หรือ ผู้ที่สนใจประกอบการธุรกิจหอพัก สาหรับนักศึกษา ในอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ควรแสดงให้เห็น
คุณค่าของการบริการโดยผ่านการนาเสนอสิ่งที่มองเห็นได้ เพื่อให้นักศึกษาผู้ พักอาศัยเห็นคุณค่าของการบริการ เช่น ป้ายชื่อของ
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หอพัก ควรมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก การออกแบบและความสวยงามของอาคารหอพัก สีภายในห้องพัก ควรมีความสวยงาม
ใช้สีอ่อน เพื่อให้ดูสบายตา สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายนอกหอพัก เช่น สวน ลานจอดรถ ควรมีความสะอาด และสวยงาม
โดยอาจมี ก ารตกแต่ ง บริ เวณรอบๆ หอพั ก ด้ ว ยต้ น ไม้ น านาชนิ ด เพื่ อ สร้ า งบรรยากาศที่ ร่ ม รื่ น และผู้ ป ระกอบการ หอพั ก
ควรให้ความสาคัญกับสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในหอพัก ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเสมอ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการ
หอพักควรให้ความสาคัญ ในเรื่องความสว่างของไฟฟ้า บริเวณถนนของหอพัก มีสว่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาผู้พักอาศัย
เกิ ด ความมั่ น ใจโดยเฉพาะในเวลากลางคื น และควรการมี ระบบรัก ษาความปลอดภั ย 24 ชั่ วโมง เช่ น การมี พ นั ก งานรัก ษา
ความปลอดภัยประจาการ การมีระบบกล้องวงจรปิด คีย์การ์ด เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยจากัดไม่ให้ บุคคลภายนอกเข้าออกหอพักได้
อย่างอิสระ และควรใช้กล้องวงจรปิดช่วยในการบันทึกภาพในส่วนต่างๆของหอพัก เช่น ทางเข้าออก ที่จอดรถ ทางเดินภายใน
ตัวอาคารแต่ละชั้นอีกด้วย
ด้านราคา
ผู้ประกอบการหอพัก หรือ ผู้ที่สนใจประกอบการธุรกิจหอพัก สาหรับนักศึกษา ในอาเภอเมืองอุต รดิตถ์ ควรมีห้องพักใน
หลายระดับราคาให้เลือก ค่าเช่ารายเดือน ค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าประกันความเสียหาย ของหอพัก มีความเหมาะสม โดยค่าเช่าหอพัก
รายเดือนควรอยู่ในช่วง 2,001 – 3,500 บาท และไม่ควรเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน ควรมีการยืดหยุ่นให้ชาระค่าเช่าภายหลัง
ได้ เช่น พักเดือนนี้ จ่ายค่าเช่าเดือนหน้า เนื่องจากการประกอบธุรกิจหอพักสาหรับนักศึกษานั้น ผู้ประกอบการมักประสบปัญหา
การเข้า-ออก (Turnover) ของนักศึกษาสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาซึ่งพบว่า ระยะเวลาอยู่อาศัยในหอพักของนักศึกษาส่วนใหญ่
คือ 7 - 12 เดือน ดังนั้น ผู้ประกอบการหอพัก ควรมีการลดอัตราค่าเช่าห้องพักสาหรับนักศึกษาที่พักในระยะยาว หรือกลับมาพัก
ซ้า เพื่อลดปัญหาการเข้า-ออก (Turnover) บ่อยของนักศึกษา และควรกาหนดเงื่อนไขการได้รับส่วนลดให้ชัดเจนและแจ้งนักศึกษา
ล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มการทาสัญญาเช่า อีกด้วย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้ ป ระกอบการหอพั ก หรื อ ผู้ ที่ ส นใจประกอบการธุ ร กิ จ หอพั ก ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา ในอ าเภอเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์
ควรมีการประชาสัมพันธ์หอพัก ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter เป็นต้น ควรมีการโฆษณาผ่านป้าย
โปสเตอร์ เพื่อให้นักศึกษามองเห็นได้อย่างชัดเจน ควรมีเอกสารแผ่นพับแนะนาเกี่ยวกับหอพัก เช่น ราคาห้องพัก รูปแบบห้องพัก
แผนที่ เป็นต้น และทางผู้ประกอบการหอพัก ควรมีการปรับลดราคาห้องพักลงในช่วงปิดเทอม เพื่อให้นักศึกษาผู้พักอาศัยเกิด
ความรู้สึกประทับใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการบอกต่อแนะนาให้คนรู้จักเข้ามาใช้บริการหอพักต่อไป
ด้านกระบวนการให้บริการ
ผู้ ป ระกอบการหอพั ก หรื อ ผู้ ที่ ส นใจประกอบการธุ ร กิ จ หอพั ก ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา ในอ าเภอเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์
ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยย่อยด้านขั้นตอนในการติดต่อหอพักสะดวกและรวดเร็ว โดยนักศึกษาสามารถทาสัญญาเช่าห้องพักกับ
หอพัก และเข้าอยู่ได้ทันที ไม่ต้องรอเจ้าของหอพัก ควรให้ความสาคัญในเรื่องการให้บริการที่ถูกต้อง เช่น การคิดค่าบริการต่างๆ
มีการแยกมิเตอร์ (เช่น ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) รวมถึงขั้นตอนการออกจากหอพัก หรือ คืนห้องเช่า ที่มีความรวดเร็ว
ไม่ยุ่งยาก โดยทางผู้ประกอบการหอพัก ควรจัดทาใบ Check list ของอุปกรณ์ภายในห้องพัก เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ต่างๆ กับทางนักศึกษผู้พักอาศัย ทั้งก่อนและหลังการเข้าพัก โดยหากอุปกรณ์ใดมีการชารุดอยู่แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพที่รับ ได้
ควรมีการถ่ายรูปบริเวณส่วนชารุดนั้นๆให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีปัญ หาในภายหลังด้วย ส่วนการคิดค่าบริการค่าน้า และค่าไฟฟ้า
ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก ควรพานักศึกษผู้พักอาศัยไปดูมิเตอร์ ก่อนเช่าห้องพักทุกครั้ง และควรมีการชี้แจงถึงวิธีการคิดคานวณ
ค่าน้า และค่าไฟฟ้าของทางหอพักให้ชัดเจน และผู้ประกอบการหอพัก ควรมีระบบการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานและ
มีความชัดเจนต่อผู้เช่าด้วย
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นอกจากนั้น ผู้ประกอบการหอพัก ควรให้ความสาคัญในปัจจัยย่อยเรื่องการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของ
ผู้พักอาศัย มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงกรณีเกิดปัญหากับผู้พักอาศัย หอพักควรมีระบบในแก้ไขปัญหาที่สะดวกแและรวดเร็ว
โดยทางหอพักควรการจัดให้มีการระบบแจ้งซ่อม และมีการบันทึกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนการแจ้งซ่อม พร้อมทั้งมีการกาหนด
ความสาคัญ ความเร่งด่วนในการแก้ไขอุปกรณ์แต่ละชนิดด้วย อีกทั้งควรมีการกาหนดระยะเวลาในการซ่อมบารุงให้แล้วเสร็จ เช่น
สาหรับอุปกรณ์ทั่วไป อาทิเช่น ระบบไฟฟ้าบริเวณทางเดิน ระบบประตูอัตโนมัติ ควรซ่อมแล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้ง
จากผู้เช่า หรือ อุปกรณ์ภายในห้องพัก ควรซ่อมแล้วเสร็จภายใน 1 - 3 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากผู้เช่า เป็นต้น
ด้านบุคลากร
ผู้ ป ระกอบการหอพั ก หรื อ ผู้ ที่ ส นใจประกอบการธุ ร กิ จ หอพั ก ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา ในอ าเภอเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์
ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ย่ อ ยด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ ข องพนั ก งานผู้ ดู แ ลหอพั ก พนั ก งานของหอพั ก รั ก ษาความปลอดภั ย ดี
มี กิ ริ ย ามารยาทดี มี ค วามตั้ ง ใจและกระตื อ รื อ ร้ น ในการให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ทุ ก รายอย่ า งเสมอภาค
โดยทางผู้ประกอบการหอพัก ควรให้ความสาคัญตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณลักษณะอันเหมาะสม และอบรมปลูกฝังเรื่อง
หัวใจของการบริการ ความนอบน้อม ความสุภาพ ให้กั บพนักงาน รวมถึงการอบรมทักษะเฉพาะให้กับพนักงานในเรื่องการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น เมื่อน้ารั่ว ไฟดับ ควรแก้ไขอย่างไร เป็นต้น โดยจัดทาเป็นพิมพ์เขียวการให้บริการ หรือ Service Blueprint
เพื่อให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจในการให้บริการ และสร้างความรู้สึกอุ่น
ใจให้กับนักศึกษาผู้พักอาศัย อีกด้วย
นอกจากนั้น ผู้ประกอบการหอพัก ควรให้ความสาคัญในปัจจัยย่อยเรื่อง การเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยของยามรักษา
ความปลอดภั ย โดยทาง ผู้ ประกอบการหอพั ก ควรน าระบบกล้ องวงจรปิ ดที่ สามารถตรวจสอบได้ เมื่ อมี เรื่องหรือปั ญ หา เช่ น
การขโมยของ หรืออาชญากรรมใดๆ ภายในหอพัก และมีการจัดยามรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน ด้วย
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ปัจจัยประชากรศาสตร์ทสี่ ่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดระหว่างทาวน์โฮมและบ้านเดีย่ ว
Demographic Factors Affecting Marketing Mix between Townhome and Single House

วาสนา นวลมณี* และปัทมาวรรณ จินดารักษ์**
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้บริโภคระหว่างทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่อาศัยโครงการ ดิ เออบาน่า จานวน 154 คน เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติ Two-way ANOVA
ผลการวิจัยเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดจาแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย
ระหว่างทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว และการชาระเงิน ไม่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ที่ระดับนัยสาคัญ
เมื่อจาแนกส่วนประ 05.0 สมทางการตลาดเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริม
ทางด้านการตลาด พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุ ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมด้านการตลาดจาแนก
ตามประเภทที่อยู่อาศัยระหว่างทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว ที่ระดับนัยสาคัญ 05.0
คาสาคัญ: ปัจจัยประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว

ABSTRACT
This research aimed to compare demographic factors affecting the marketing mix consumers between
a townhome and a single house. Via questionnaire, data were collected from a sample group of 154 consumers
residing in The Urbana Home Project, and the analysis was done using the statistical software consisting of the
elements as follows: Frequency, Percentage, Arithmetic Mean, Standard of Deviation and Two-way ANOVA.
From the comparison of demographic factors influencing marketing mix accordingly classified as
townhome and single house, it was found that the demographic factors: gender, age, status, levels of education,
occupation, average income, number of family members and payment did not affect the overall factors of
marketing mix with the statistical significance level at 0.05. Classifying the elements of marketing mix including:
products, prices, distribution and promotion, the researchers uncovered that demographic factor of age affected
the marketing mix element of promotion with the statistical significance level at 0.05.
Keywords: Marketing Mix, Townhome, Single House
*
**

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
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บทนา
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ด้วยทาเลเป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่ง มีแผนการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางรถไฟและทางถนน และมีประชากร
มากพอส าหรั บ เป็ น ฐานผู้ บ ริ โ ภคของบริ ษั ท ที่ เ ข้ า มาก่ อ ตั้ ง ในประเทศไทย และใน พ.ศ. 2558 ภาคธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี
ความเปลี่ยนแปลงระดับที่เป็นที่สุดหลายเรื่อง ทั้งราคาที่ดิน ราคาห้องชุด และมูลค่าคอนโดมิเนียมมีสถิติราคาสูงที่สุด รวมถึง
กระแสการลงทุนและจุดเปลี่ยนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรอบปีอีกด้วย จากข้อมูลศูนย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ พ.ศ. 2557 ผู้มีรายได้
ส่วนใหญ่เลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ระดับล่างร้อยละห้าสิบ ซึ่งมีวงเงินซื้อในวงเงินที่อยู่ช่วงจากัดมากกว่าก็จะเลือกซื้ อ
ทาวน์โฮมที่มีทาเลในเขตเมือง เป็นตัวเลือกในระดับรองลงมา (นพวัตติ์ ธรรมเหมไพจิตร ศักดิ์ชาย รักการ อัตถกร กลั่นความดี และ
ธนาคม สกุลไทย์, 2560, น. 194)
สาหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ มีการขยายตัวทางด้านธุรกิจอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่นับว่าเป็นจังหวัดที่มีความสาคัญและมีความโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจทั้งเป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจใน
ภูมิภาคและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาของประเทศ (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ , 2560) ใน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่มีแผนการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และความหนาแน่น
ของโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัด โดยโครงการขนาดใหญ่ที่กาลังจะเกิดในอนาคตซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยสาคัญในการผลักดัน
การลงทุนของภาคเอกชนที่สาคัญ จากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว ทาให้จังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึง
ส่งผลให้การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และยังดึงดูดผู้ประกอบการ
ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ให้เข้ามาลงทุนทาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยู่อาศัยประเภททาวน์
โฮมและบ้านเดี่ยวซึ่งพบว่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว พบว่า มีงานที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) ของทาวน์โฮม (ณั ช พล กติกาวงศ์ ขจร, 2556)
ผลการทาสอบสมมติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่แตกต่างกันของครอบครัวส่งผลต่อการพิจารณาส่วนประสมทาง
การตลาดของผู้ซื้อและผู้พิจารณาซื้อแตกต่างกันที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี และบ้านเดี่ยว
(ชนัญชิดา วงศ์รักเกาะ, 2556) ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้
มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรในเขตอาเภอหัว หิน
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ และ (ภั ฐ ฬเดช มาเจริ ญ , 2555) ผลการทดสอบสมมติ ฐ านประชากรศาสตร์ ที่ มี เ พศ อายุ อาชี พ
ระดับการศึกษา สถานะภาพ และรายได้เฉลี่ยภายในครัวเรือน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในจังหวัดข่อนแก่น แต่ยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ของผู้บริโภคระหว่างทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค
ระหว่ า งทาวน์ โ ฮมและบ้ า นเดี่ ย ว กรณี ศึ ก ษา: โครงการ ดิ เออบาน่ า 3 (The Urbana+ 3) และโครงการ ดิ เออบาน่ า 5
(The Urbana+ 5) ของบริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จากัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด โดยสามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาและปรับปรุงด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
และการขาย และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินธุรกิจ พัฒนาอสัง หาริมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้นต่ อไป
ในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคระหว่างทาวน์โฮม ของ
โครงการ ดิ เออบาน่า 3 และบ้านเดี่ยวของโครงการ ดิ เออบาน่า 5

สมมติฐานของการวิจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว
และการชาระเงิน มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคทาวน์โฮมของโครงการ ดิ เออบาน่า 3 และบ้านเดี่ยวของโครงการ
ดิ เออบาน่า 5 แตกต่างกัน

แนวคิด และทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีที่ผู้วิจั ยนามาสร้า งเป็นกรอบแนวคิดในการวิจั ยคือปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง ศิ ริวรรณ
เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 80-81) ได้กล่าวถึงส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้
ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือ ดังต่อไปนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่บริษัทนาเสนอขายเพื่อที่จะสร้างความสนใจตอบสนองความจาเป็น
หรือความต้องการของบริโภค การจัดหา การใช้หรือการบริการที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ่งที่สามารถสัมผัส
ได้และไม่สามารถสัมผัสได้ ตัวอย่างเช่น ตราสินค้า สี บรรจุภัณฑ์ บริการ ราคา คุณภาพ และชื่อเสียงของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาจจะ
เป็นบุคคล บริการ สินค้า สถานที่ หรือความคิด ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งสามารถสร้างอรรถประโยชน์ (Utility)
และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของผู้บริโภคมีผลให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ ในการกาหนดกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ต้องคานึงถึงปัจจัย
ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ความแตกต่ า งทางด้ า นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Differentiation) หรื อ ทางด้ า นการแข่ ง ขั น (Competitive
Differentiation) ปัจจัยทางด้านองค์ประกอบและคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Component) การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
(Product Positioning) การพัฒนาทางด้านของผลิตภัณฑ์ (Product Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ทาให้ผลิตภัณฑ์
มีลักษณะใหม่ ไม่เหมือนเดิม หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้ดียิ่งขึ้น และ กลยุทธ์ของส่วนประสมทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product
Lone)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮมและบ้านเดี่ย ว พบว่า มีงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของทาวน์โฮม (ณัชพล กติกาวงศ์ขจร, 2556) ผลการทาสอบสมมติฐาน
ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่แตกต่างกันของครอบครัวส่งผลต่อการพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ของผู้ซื้อและผู้พิจารณาซื้อแตกต่างกันที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี และบ้านเดี่ยว (ชนัญชิดา วงศ์
รักเกาะ, 2556) ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ มีผลต่อปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง จานวนที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้สินค้า บริการ หรือคุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ เพื่อให้ได้
ประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ ที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป โดย ผู้ที่กาหนดกลยุทธ์ทางด้านราคาของสินค้าจะต้อง
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คานึงถึง คุณค่าของสินค้าที่รับรู้ได้ในสายตาของผู้บริโภค ต้องพิจารณาถึงการยอมรับของผู้บริโภคในด้านคุณค่าของสินค้าว่าสูงกว่า
สินค้านั้น ๆ รวมถึงต้นทุนราคาของสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแข่งขันทางการค้า และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว พบว่า มีงานที่ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของทาวน์โฮม (ณัชพล กติกาวงศ์ขจร, 2556) ผลการทาสอบ
สมมติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่แตกต่างกันของครอบครัวส่งผลต่อการพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาของผู้ซื้อและผู้พิจารณาซื้อแตกต่างกันที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี และบ้านเดี่ยว (ชนัญ ชิดา
วงศ์รักเกาะ, 2556) ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ มีผลต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
3. ด้านการจัดจาหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าจากบริษัทไปยัง
ตลาดเป้าหมาย ได้แก่ การขนส่ง การเก็บรักษา สินค้าคงคลัง คลังจัดเก็บสินค้า และการจัดจาหน่าย ซึ่งประกอบด้วย ช่องทางใน
การจัดจาหน่าย (Channel Distribution) การสนับสนุนการกระจายตัวของสินค้าสู่ตลาด หรือการกระจายตัวของสินค้า (Physical
Distribution หรือ Market Logistics) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว พบว่า มี
งานที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของทาวน์โฮม (ณัชพล กติกาวงศ์ขจร, 2556)
ผลการทาสอบสมมติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่แตกต่างกันของครอบครัวส่งผลต่อการพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการจัดจาหน่ายของผู้ซื้อและผู้พิจารณาซื้อแตกต่างกันที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัด ปทุมธานี
และบ้านเดี่ยว (ชนัญชิดา วงศ์รักเกาะ, 2556) ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
และรายได้ มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการจัดจาหน่ายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการบ้าน
จัดสรรในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. ด้านการส่งเสริมทางด้านการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อสร้างความพอใจต่อ
ตราสินค้า โดยจะต้องจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจา (Remind) โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ความรู้สึก
และพฤติกรรมการเลือกซื้อ ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การขายด้วยพนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย
(Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว (Publicity and Public Relations) การตลาดทางตรง (Direct Marketing
หรือ Direct Response Marketing) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว พบว่า มีงาน
ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของทาวน์โฮม (ณัชพล กติกาวงศ์ขจร, 2556) ผลการทา
สอบสมมติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่แตกต่างกันของครอบครัวส่งผลต่อการพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมด้านการตลาดของผู้ซื้อและผู้พิจารณาซื้อแตกต่างกันที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี
และบ้านเดี่ยว (ชนัญชิดา วงศ์รักเกาะ, 2556) ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
และรายได้ มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในโครงการ
บ้านจัดสรรในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อ ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคระหว่างทาวน์โฮมและ
บ้านเดี่ยวของโครงการ ดิ เออบาน่า 3 และโครงการ ดิ เออบาน่า 5 ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1 ดังนี้

ตัวแปรต้น
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ปัจจัยประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7. จานวนสมาชิกในครอบครัว
8. การชาระเงิน

ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)

ประเภทที่อยู่อาศัย
- ทาวน์โฮม
- บ้านเดี่ยว
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ซื้อทาวน์โฮมและผู้บริโภคซื้อบ้านเดี่ยวโครงการ ดิ เออบาน่าจานวนทั้งหมด
250 คน คานวณขนาดตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 154 ราย แบ่ง เป็นผู้ซื้อทาวน์โฮมของโครงการ
ดิ เออบาน่า 3 จานวน 102 ราย และผู้ซื้อบ้านเดี่ยวของโครงการ ดิ เออบาน่า 5 จานวน 52 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
เครื่องมือวัดโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC)
โดยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละข้อคาถามมากกว่า 0.60 และ นาเสนอแบบสอบถามที่ได้หลังจากการ
แก้ไขปรับปรุงไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่นอกกลุ่มตัวอย่างจริงจานวน 30
ชุด และคานวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) ได้ค่าสัมประสิทธิอัลฟาเท่ากับ 0.920
สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
Two-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาดระหว่างทาวน์โฮมและ
บ้านเดี่ยวของผู้บริโภค และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 05.0

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า เป็นเพศหญิง จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2
มีอายุในช่วง 31 – 40 ปี จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีสถานภาพโสด จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 อาศัยอยู่
ทาวน์โฮม จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ช่วง 20,001 - 40,000 บาท จานวน 62 คน
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คิดเป็นร้อยละ 40.3 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 2 คน จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และชาระโดยสินเชื่ อจาก
สถาบันการเงิน จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4
ผลการวิจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคั ญ
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.03) เมื่อจาแนกเป็น
รายด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 4.09 3.95 และ 3.94 ตามลาดับ
ผลการศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคระหว่างทาวน์โฮมของโครงการ ดิ เออบาน่า 3 และ
บ้านเดี่ยวของโครงการ ดิ เออบาน่า 5 พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และการชาระเงิน กับประเภทที่อยู่อาศัยมีระดับความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค ไม่แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญ 05.0
ผลการศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดจาแนกตามรายด้านของผู้บริโภคระหว่างทาวน์โฮมของโครงการ
ดิ เออบาน่า 3 และบ้านเดี่ยวของโครงการ ดิ เออบาน่า 5 พบว่า อายุและประเภทที่อยู่อาศัยมีระดับความสาคัญต่อปัจจัย ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดของผู้บริโภค แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกแบบสองทาง (Two-Way Anova) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านของ
ผู้บริโภคจาแนกตามอายุและประเภทที่อยู่อาศัย
ปัจจัยส่วนประสม
Source
ทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ อายุ
ประเภทที่อยู่อาศัย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับ
ประเภทที่อยู่อาศัย
Error
Total
ด้านราคา
อายุ
ประเภทที่อยู่อาศัย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับ
ประเภทที่อยู่อาศัย
Error
Total
ด้านช่องทางการจัด อายุ
จาหน่าย
ประเภทที่อยู่อาศัย

Type III Sum
of Squares
0.001
0.280
0.112

df
3
1
3

Mean
Square
0.000
0.280
0.037

27.074
2681.299
0.264
0.045
0.097

146
154
3
1
3

0.185

40.510
2618.640
2.503
0.030

146
154
3
1

0.277
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0.088
0.045
0.032

0.834
0.030

F

Sig.

0.002
1.511
0.201

1.000
0.221
0.895

0.318
0.161
0.116

0.813
0.689
0.950

2.463
0.088

0.065
0.767
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ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด

Source

ด้านการส่งเสริม
การตลาด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอายุกับ
ประเภทที่อยู่อาศัย
Error
Total
อายุ
ประเภทที่อยู่อาศัย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับ
ประเภทที่อยู่อาศัย
Error
Total

Type III Sum
of Squares
1.542

df
3

Mean
Square
0.514

49.462
2454.645
2.863
0.049
2.985

146
154
3
1
3

0.339

57.772
2815.058

171
179

0.338

0.954
0.049
0.995

F

Sig.

1.517

0.213

2.825*
0.146
2.945*

0.040
0.703
0.034

*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ () 0.05
ผลวิเคราะห์กลุ่มอายุอย่างน้อย 2 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่ง เสริมการตลาดของ
ผู้บริโภค แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทีละคู่ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)
จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม การตลาด
ของผู้บริโภคน้อยกว่า ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี และ อายุ 31 – 40 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดของผู้บริโภคจาแนกตามระดับอายุ
ทีละคู่ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)
(I) อายุ
ต่ากว่า 30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป

(J) อายุ
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
ต่ากว่า 30 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
ต่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
ต่ากว่า 30 ปี
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Mean Difference
(I-J)
-0.008
0.234
0.393*
0.008
0.242
0.401*
-0.234
-0.242
0.158
-0.393*
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-0.401*
-0.158

31-40 ปี
41-50 ปี

การอภิปรายผล
ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้านเพศ อายุ สถานภาพ ประเภทที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว และการชาระเงิน ไม่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมของผู้บริโภคทาวน์โฮมของ
โครงการ ดิ เออบาน่า 3 และบ้านเดี่ ยวของโครงการ ดิ เออบาน่า 5 ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนัญชิดา วงศ์รักเกาะ (2556)
ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน เดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรในเขตอาเภอหัวหิน ซึ่ง
มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และ
รายได้ มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยว โครงการบ้านจัดสรรในเขตอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในขณะที่ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจาแนกเป็นรายด้าน เปรียบเทียบระหว่างทาวน์โฮม
และบ้านเดี่ยว พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุส่งผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดระหว่างทาวน์
โฮมและบ้านเดี่ยวแตกต่างกัน โดยผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่อยู่อาศัยให้ความสาคัญกับ 3 อันดับแรกได้แก่ การให้ฟรีค่าธรรมเนียมการ
โอนกรรมสิทธิ์ การแนะนาของพนักงานขายในการให้ข้อมูลโครงการ และการมอบส่วนลดพิเศษ ซึ่งศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
(2552) อธิบายว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นการติด ต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทกับผู้บริโภค เพื่อสร้างทัศ นคติ
พฤติกรรมการซื้อ โดยการให้ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เป็นการส่งเสริมการขายและการจูงใจระยะสั้นที่กระตุ้นให้เกิดการ
ซื้อ (Etzel, Walker & Stanton, 2007, p. 677) และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
เป็นผู้ขาย เป็นการสื่อสารในระดับระหว่างบุคคลต่อบุคคล เพื่อชัดจูงให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซื้อสิค้า บริการ หรือผลิภัณฑ์
ด้วยการขายแบบเผชิญหน้าโดยตรง (Etzel, Walker & Stanton, 2007, p. 675) หรือเป็นการเสนอขายโดยใช้หน่วยงานขาย เพื่อ
ทาให้เกิดการขายสินค้าและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Armstrong & Kotler, 2009, p. 616) และสามารถให้ข้อมูล
โครงการได้อย่างชัดเจน โดยผลการศึกษาพบว่าผู้อยู่อาศัยที่มีอายุ 31 – 40 ปี ให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ส่งเสริมการตลาดของทาวน์โฮมมากกว่าบ้านเดี่ยว สอดคล้องกับผลการวิจัยรายด้านในส่วนของอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดของ ชนัญชิดา วงศ์รักเกาะ (2556)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู้บริโภคเลือกซื้อทาวน์โฮมและบ้านเดี่ ยวให้ระดับความสาคัญมากที่สุดของปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว และการชาระเงิน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
โครงการ ดิ เออบาน่า 3 และ โครงการ ดิ เออบาน่า 5 ดังนี้
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคเลือกซื้อทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในประเด็น มีระบบรักษา
ความปลอดภัยของ รปภ. โครงการ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของ CCTV โครงการ ดังนั้น จึงขอแนะนาผู้ประกอบการ
ควรเน้นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยและ ระบบของ CCTV โครงการ โดยการจัดหาบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานไว้
คอยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรืออันตรายที่จะจัดขึ้น
2. ด้านราคา ผู้บริโภคเลือกซื้อทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในประเด็น ราคาเหมาะสมกับ
รูปแบบบ้านพร้อมที่ดิน ดังนั้น จึงขอแนะนาผู้ประกอบการควรคานึงถึงราคาของบ้านและรูปแบบบ้านพร้อมที่ดินที่ผู้บริโภคจะได้รับ
เป็นหลัก ไม่ควรตั้งราคาทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวให้สูงจนเกินไป ผู้บริโภคอาจเกิดการเปลี่ยนไปเลือกซื้อทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวของ
โครงการอื่นที่ราคาต่ากว่าและมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริโภคเลือกซื้อทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในประเด็น
โครงการอยู่ ใ กล้ ใ นตั วเมื อ ง ดั ง นั้ น จึ ง ขอแนะน าผู้ ประกอบการควรด าเนิ น โครงการอยู่ ใ กล้ ใ นตั ว เมื อ ง มี ค วามเหมาะสมกับ
การเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว และใกล้เคียงกับการคมนาคมที่สะดวก เพื่อผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายในการเลือกซื้อ และผู้บริโภคให้
ความส าคั ญ ระดั บ มากที่ สุ ด ในประเด็ น โครงการไม่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ขตเสี่ ย งภั ย พิ บั ติ เช่ น น้ าท่ ว ม และแผ่ น ดิ น ไหว ดั ง นั้ น
จึงขอแนะนาผู้ประกอบการควรออกแบบพื้นที่โครงการให้มีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น พื้นที่โครงการควรมี
ระดับที่สูงเพียงพอต่อการอยู่อาศัยหากเกิดอุทกภัย เป็นต้น
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคเลือกซื้อทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวให้ความสาคัญในระดับมากที่ สุดในประเด็น
ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ การแนะนาของพนักงานขายในการให้ข้อมูลโครงการ และการมอบส่วนลดพิเศษ ดังนั้น
จึงขอแนะนาผู้ประกอบการ ควรให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวและอาจจะศึกษาหรือสารวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการส่งเสริม
การตลาด ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุหรือกลุ่มผู้มีอายุต่างกันให้ความสาคัญกับการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกัน เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคต่อไป
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ความรักต่อตรามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยผ่านความภักดีต่อตรา
ของธนาคารกรุงไทยในพื้นทีภ่ าคใต้ตอนล่าง
Brand Love Influences the Word of Mouth through Brand Loyalty
of Krung Thai Bank Brand, Lower Southern Region.

ชยรพ จันทร์ชุม* และศศิวิมล สุขบท**
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรักต่อตราที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยผ่านความภักดี
ต่อตราธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มตัวอย่างเป็น ลูกค้าปัจจุบันของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
จานวน 385 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปด้วย การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 2) สถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ การวิเคราะห์เส้นทาง ( Path Analysis ) ผลทางตรง (direct effect) และผลทางอ้อม (indirect effect) ผลการวิจัยพบว่า
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001- 40,000 บาท โดยใช้บริการธนาคารกรุงไทยใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี และส่วนใหญ่ใช้บริการเงินฝาก รองลงมาคือ บัตรเอทีเอ็ม ซึ่งลูกค้า มีระดับความรักต่อตราและความภักดีต่อ
ตราของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังพบว่าลูกค้า มีระดับของการสื่อสาร
แบบปากต่อปากของตราสินค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยังพบว่า ความรักต่อตรา
แสดงอิทธิพลทางตรงไปยังการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยมีค่าผลทางตรง (direct effect) เท่ากับ1.067 และพบว่าความรักต่อ
ตรามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยผ่านความภักดีต่อตรามีโดยมีค่าผลทางอ้อม (indirect effect) เท่ากับ 0.803
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ตรา ความรักต่อตราสินค้า ความภักดีต่อตรา การสื่อสารแบบปากต่อปาก ธนาคารกรุงไทย

ABSTRACT
This research aims to study Brand Love that indirectly influences Brand Loyalty towards Word of Mouth
at Krung Thai Bank in the southern region. The sample of 385 are current customer of Krung Thai Bank in the
region. Statistics are as follows: 1) Descriptive statistics include frequency and percentage distribution.
2) Inferential statistics include path analysis, direct effect, and indirect effect. Research found that most clients
are female, age between 20- 30 years, marital status, bachelor's degree, government / state enterprises, the
average monthly income is 20,001 - 30,000 baht and 30,001-40,000 baht. The samples mostly used service in
Pattani province for the deposit service follow by ATM which the level of love in the brand, loyalty to Krung
*
**

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Thai Bank Plc brand and the affected of word of mount are very high. It has also been found that love for the
brand directly influences word of mount with a direct effect of 1. 067 and indirectly influences the word of
mouth through brand loyalty for 0.803 at the .01 Statistic.
Keywords: Brand, Brand Love, Brand Loyalty, Word of Mouth, Krungthai Bank

บทนา
ธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อย่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารที่มีความมั่นคง โดยรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสนองนโยบายต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2558 – 2560 บมจ.ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีการเติบโตทางด้านผลกาไร
สุทธิและมีจานวนลูกค้าที่น้อยลง (ธนาคารกรุงไทย, 2560) ตามข้อมูลสรุปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลกาไรสุทธิและจานวนลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
ที่มา: ธนาคารกรุงไทย (2560)

ผลกาไรสุทธิ (ล้านบาท)
7,565
6,707
5,965

จานวนลูกค้า (คน)
1,682,477
1,542,322
1,344,471

การที่ผลกาไรสุทธิและจานวนลูกค้าซึ่งมีสาเหตุมาจากลูกค้าเดิมของธนาคารกรุงไทย มีการเปลี่ยนไปใช้บริการกับธนาคาร
อื่น ๆ จานวนมาก ทาให้ธนาคารต้องปรับตัวและแสวงหาการทาตลาดของตัวธนาคารเองโดย การสื่อสารแบบปากต่อปากที่ดีนั้นจะ
เป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการและมีความน่าเชื่อถือ จึงนับว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ได้ในปัจจุบัน
และได้รับความนิยมสาหรับธนาคาร (Carroll & Ahuvia, 2006)
การสื่อสารแบบปากต่อปากที่ดีนั้นเกิดมาจากแนวคิดความรักต่อตราที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ที่มีมาไม่นาน
เป็นกลยุทธ์ที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความรัก ความหลงใหลต่อตรา โดยมุ่งเน้นการสร้างความรัก ความผูกพันฉันมิตร การที่จะทาให้
ลูกค้ารู้สึกรักกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจธนาคารนั้น สามารถทาได้ด้วยเรื่องการมีส่วนร่วม การเข้าถึงได้ง่าย สินค้านั้นต้องมี
ประโยชน์ แ ละสามารถประเทื อ งปั ญ ญาได้ สิ น ค้ า นั้ น จะต้ อ งเชื่ อ ถื อ และไว้ ใ จได้ ลู ก ค้ า รู้ สึ ก ว่ า มี อ านาจต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร
มีความประทับใจ บริการด้วยความเอาใจใส่และการให้ลูกค้าอย่างใจกว้าง ความรักต่อตราเกิดจากผู้บริโภคมีประสบการณ์ ที่ดี
ในการใช้สินค้าหรือบริการ จนทาให้เป็นตราที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรก เป็นตราที่มีความต้องการใช้อย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้
เกิดการบอกต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง ซึ่งสถานการณ์ของธนาคารในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับของความรักมีอิทธิพลต่อ
การสื่อสารแบบปากต่อปาก ที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ สถานการณ์ที่ลูกค้าเดิมของธนาคารที่ใช้บริการกับธนาคารมานานมีการแนะนา
บุคคลอื่นหรือลูกค้าของธนาคารคู่แข่งอื่นให้มาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารที่ตนกาลังใช้บริการอยู่ โดยมีการพูดถึงเรื่องที่
ตนเองเคยมีประสบการณ์ต่อธนาคารในทิศทางบวกจนทาให้เกิดความรักและภักดี ส่งผลให้บุคคลอื่นหรือลูกค้าของธนาคารคู่แข่ง
อื่น ๆ มาใช้บริการกับธนาคารที่ตนได้ใช้บริการ (ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายงานที่ให้
บทบาทของความรักและความภักดีว่ามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก ได้แก่ Ismail & Spinelli (2012) มีการศึกษาพบว่า
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บุคลิกภาพตรามีอิทธิพลทางบวกกับการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยมีการใช้ความรักต่อตรามีอิทธิพลทางบวกกับความภักดีต่อตรา
และ Bergkvist (2009) มีการศึกษาพบว่า ความรักต่อตรามีอิทธิพลต่อตัวแปรทางการตลาดที่สาคัญเช่นกัน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องของ ความรักต่อตรามีอิทธิพลทางอ้อมต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยผ่านความภักดี
ต่อตราธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งจะก่อประโยชน์โดยตรงกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
โดยการใช้การสื่อสารแบบปากต่อปากจะเป็นกลยุทธ์ ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการเพิ่มผลกาไรและเพิ่มจานวนลูกค้า
ให้กับธนาคาร เป็นการประหยัดงบประมาณในการทาการตลาดของธนาคาร และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแข่งขันกับธนาคาร
พาณิชย์คู่เทียบอื่น ๆ ในปี 2561 ธนาคารกรุงไทยมีเป้าหมายคือการทาตลาดที่มุ่งเน้นการไปสู่การเป็นธนาคารหลัก การเป็นผู้นา
ทางด้านการบริการธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารกรุงไทยยังมุ่งเน้นการทาให้ลูกค้าเกิดความจดจาตราของธนาคารเพื่อให้ลูกค้าที่มา
ใช้บริการนึกถึงธนาคารกรุงไทยเป็นลาดับแรกเมื่อต้องการทาธุรกรรมทางการเงิน

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความรักต่อตรามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยผ่านความภักดีต่อตราของธนาคารกรุงไทยในพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่าง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากต่อปาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยสามารถนาไปต่อยอดในการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดเพื่อเพิ่มผลกาไรและเพิ่มจานวนลูกค้าของธนาคารได้ในอนาคต โดยการสร้างความรักและความภักดีให้กับลูกค้าของ
ธนาคาร
2. แนวความคิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยสามารถใช้เป็นตัวระบุความสาเร็จทางการตล าด
โดยการใช้ความรักต่อตราที่มีการมุ่งเน้นให้ลูกค้ารู้สึกดีหรือมีความมั่นใจกับธนาคารและความภักดีต่อตราที่มีการมุ่งเน้นให้ลูกค้า
กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารอย่าสม่าเสมอ
3. แนวความคิดเรื่องอิทธิพลความรักต่อตรา บมจ.ธนาคารกรุงไทยสามารถนา ไปเป็นแนวทางในการสร้างความรักของ
ลูกค้าที่มีต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยการสร้างความสุข
4. แนวความคิดเรื่องอิทธิพลความภักดีต่อตรา บมจ.ธนาคารกรุงไทยสามารถนาไปเป็นแนวทางในการสร้างความภักดี
ของลูกค้าที่มีต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยการสร้างการซื้อซ้าผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร และยินดีที่จะมาใช้บริการกับ
ธนาคารอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการทาการตลาดให้กับธนาคารต่อไป

ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ ความรักต่อตรา (Brand Love)
ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความภักดีต่อตรา (Brand Loyalty)
ตัวแปรตาม
คือ การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)
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สมมุติฐานและกรอบแนวคิดงานวิจัย
สมมุติฐานงานวิจัย
H 1 : ความรักต่อตรามีอิทธิพลทางตรงต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก
H 2 : ความรักต่อตรามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยผ่านความภักดีต่อตรา
กรอบแนวคิดงานวิจัย
H2
ความภักดีตอ่ ตรา
(Brand Loyalty)
ความรักต่อตรา
(Brand Love)

การสื่อสารแบบปากต่อปาก
(Word of Mouth)

H1

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ของตัวแปร

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดความรักต่อตรา (Brand Love)
ความหมายของความรักต่อตรา
Carroll & Ahuvia (2006) ได้กล่าวถึงความหมายของความรักต่อตรา ไว้ว่า เป็นความรู้สึกของอารมณ์ ความรู้สึกที่หลงใหล
ของผู้บริโภคมีต่อชื่อทางการค้าที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการผสมผสานของอารมณ์และความชอบของแต่ละบุคคลที่มีต่อตรานั้น ๆ
และเป็นความหลงใหลในตัวตนของตราที่ เกิดจากความพึงพอใจ ซึ่งความรักต่อตราและความพึงพอใจ อาจจะมีอยู่ในบริบทของ
ความสัมพันธ์ของตราและผู้บริโภค
Halilovic (2013) ได้กล่าวถึงความหมายของความรักต่อตรา ไว้ว่า ความรักต่อตราเป็นความสัมพันธ์ที่รุนแรงกว่าความชอบ
ที่จะเกิดขึ้นระหว่างตรากับผู้บริ โภค โดยผู้บริโภคจะอธิบายถึงความรู้สึกที่มีต่อตราโดยใช้เรื่องของความรักต่อตราสินค้านั้น ๆ
โดยใช้เรื่องของความสัมพันธ์ การมีอารมณ์ การมีความรู้สึกร่วม ที่ก่อให้เกิดความรักต่อตรานั้น ๆ
Ismail & Spinelli (2012) ได้กล่าวถึงความหมายของความรักต่อตรา ไว้ว่า ความรักต่อตรานั้นเป็นความรักในด้านจิตวิทยา
ที่ได้รับรูปแบบของความรักที่แตกต่างกันออกไปได้แก่ ความสนิทสนม ความเสน่หา พันธะผูกพัน นามาพัฒนาเป็นมาตรวัดความรู้สึก
ของความรัก ยกตัวอย่าง เช่น ความไว้วางใจ ความเอาใจใส่ ความเคารพ ความเป็นห่วง การมีพันธะสัญญา และการยอมรับเป็นสิ่งที่
สามารถแสดงได้ถึงความรู้สึกที่มีต่อตราของผู้บริโภค
การวัดความรักต่อตรา
Kanjaro et al. (2006) ได้กาหนด การวัดความรักของตราไว้ว่า เป็นระดับความผูกพันทางอารมณ์ที่หลงใหลในความพอใจ
ของผู้บริโภคมีผลต่อชื่อทางการค้า โดยเฉพาะรวมถึงความรัก ความผูกพัน การประเมินผลเชิงบวกของตรา และความเต็มใจที่จะ
ประกาศความรักต่อตราได้พัฒนาเครื่องมือการวัดความรักต่อตรา จานวน 7 ข้อ ดังนี้
ตารางที่ 2 การวัดความรักต่อตราของ Kanjaro et al. (2006)
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การวัดความรักต่อตราของ Kanjaro et al. (2006)
This brand makes me feel good.
ตรานีท้ าให้ฉันรู้สึกดี
This brand is totally awesome.
ตรานีเ้ ป็นตราสินค้าที่ยอดเยี่ยมโดยสิ้นเชิง
This brand makes me very happy.
ตรานีท้ าให้ฉันมีความสุขมาก
I love this brand.
ฉันรักตรานี้
This brand is a pure delight.
ตรานี้ทาให้ฉนั มีความสุขอย่างแท้จริง
I am passionate about this brand.
ฉันหลงใหลตรานี้
I’m very attached to this brand.
ฉันยึดมั่นกับตรานี้เป็นอย่างมาก

แนวคิดความภักดีต่อตรา (Brand Loyalty)
ความหมายของความภักดีต่อตรา
Tosun (2014) ได้กล่าวถึงความหมายของความภักดีต่อตรา ไว้ว่า ความภักดีต่อตราเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดของตราสินค้า
องค์กร บริษัท เมื่อระดับความภักดีของผู้บริโภคมีเพิ่มขึ้นมูลค่าของตราก็จะเพิ่มขึ้นและความภักดีต่อตรายังหมายถึงทัศนคติเชิงบวก
ของลูกค้าที่มีต่อตราและความต้องการของลูกค้าที่ผลิตภัณฑ์และบริการของตรานั้นๆ ความภักดีต่อตรา ประกอบไปด้วยกระบวนการ
ทางอารมณ์ เช่น การเลือกตรา การจะซื้อผลิตภัณฑ์ของตรานี้ในอนาคตและการประเมินตรา
Ramya (2017) ได้กล่าวถึงความหมายของความภักดีต่อตรา ไว้ว่า เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อตราโดยเฉพาะ
การแสดงถึงการซื้อซ้า โดยไม่คานึงถึงแรงกดดันที่เกิดจากการแข่งขันที่มาจากตราต่างๆ ความภักดีของตราจะสะท้อนผ่านพฤติกรรม
ของผู้บริโภคและมักอาศัยความเข้าใจ และจะสะท้อนผ่านพฤติกรรม เช่น การสื่อสารแบบปากต่อปาก การซื้อซ้า ความไว ราคา
ความมุ่งมั่น ความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
Lovelock (2010) ได้ กล่าวถึงความหมายของความภั กดีต่ อตรา ไว้ว่า ความภักดี ต่ อตราเป็ นความมุ่งมั่ นอย่างยิ่ งต่ อ
ผลิตภัณฑ์บริการหรือองค์กรที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ความภักดีต่อตราถือเป็นส่วนสาคัญในการทาธุรกิจและการสร้างส่วนแบ่ง
การตลาดที่เพิ่มขึ้น
การวัดความภักดีต่อตรา
Bobâlc et al. (2012) มีการกาหนดตัวชี้ วัดของความภักดีต่อตรา ซึ่งชี้ ให้เห็นว่านอกจากผลกระทบโดยตรงที่ มี ต่ อ
ความรักต่อตรา ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมคือความภักดีของตราและได้พัฒนาตัววัดความภักดี
ต่อตรา จานวน 3 ข้อ เพื่อวัดความรู้สึกความภักดีต่อตรา ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การวัดความภักดีต่อตราของ Bobâlc et al. (2012)
การวัดความภักดีต่อตราของ Bobâlc et al. (2012)
1. This is the only Brand of this product ตราสินเป็นตราเดียวของผลิตภัณฑ์นี้ที่ฉันจะซื้อ
that I will buy.
2. When I go shopping, I don’t even
เมื่อฉันไปซื้อของ ฉันไม่แม้แต่จะสังเกตตราอื่นๆ
notice competing brands.
3. If my store is out of this brand, I’ll
ถ้าร้านค้าไม่มีตราสินค้านี้ ฉันจะเลื่อนการซื้อ
postpone buying or go to another store. ออกไปหรือไปซือ้ ที่ร้านอื่นๆ
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แนวคิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)
ความหมายของการสื่อสารแบบปากต่อปาก
Heritage (2010) ได้กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารแบบปากต่อปาก ไว้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก หมายถึง
การสื่อด้วยคาพูดระหว่างบุคคลหนึ่งบอกต่อไปยังบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับประสบการณ์ต่อสินค้าและบริการ ความประทับใจหรือ
ความไม่ประทับใจในตัวสินค้าหรือบริการที่บุคคลที่ทาการบอกต่อเคยมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น
Rosen (2002) ได้ กล่ า วถึ ง ความหมายของการสื่ อสารแบบปากต่ อปาก ไว้ ว่ า เป็ นการส่ ง ข้ อความระหว่ า งบุ ค คล
จากบุคคลที่ไปบอกต่อข้อความดังกล่าวที่ตนได้รับมาให้แก่บุคคลอื่นที่ตนรู้จักต่อไปเรื่อยๆ ทาให้ข้อความที่บุคคลที่พูดเป็นคนแรกมี
การเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นการเผยแพร่ที่ควบคุมได้ยาก แต่ก็เ ป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
Ismail & Spinelli (2012) ได้กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารแบบปากต่อปาก ไว้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็น
หลักของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการร้านค้าที่ บริษัทต่างๆ ที่สามารถแพร่กระจายจากผู้บริโภครายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งโดยอาศัย
การบอกต่อ
การวัดการสื่อสารแบบปากต่อปาก
Kanjaro et al. (2006) ได้กาหนดการวัดการสื่อสารปากต่อปากไว้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากจะมีความสัมพันธ์กับ
ความรักต่อตรา จึงได้พัฒนาระดับการวัดการสื่อสารแบบปากต่อปากที่มีต่อตรา 4 ข้อ ดังนี้
ตารางที่ 4 การวัดการสื่อสารแบบปากต่อปาก Kanjaro et al. (2006)
1.
2.
3.
4.

การวัดการสื่อสารแบบปากต่อปาก Kanjaro et al. (2006)
I encourage friends and family to buy this brand. ฉันแนะนาตรานี้ให้กับผู้คนจานวนมาก
I recommend this brand whenever anyone seeks ฉันจะแนะนาตรานี้เสมอๆ เมื่อมีคนมา
my advice.
ขอคาแนะนา
If the brand been mentioned in a conversation, ถ้ามีการกล่าวถึงตราในบทสนทนา
I would recommend this brand.
ฉันจะแนะนาตรานี้ทันที
I have actually recommended this brand to my
ฉันได้แนะนาตรานี้ให้กับเพื่อนของฉัน
friends and/or family.
และครอบครัวของฉันเป็นอย่างมาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ความรักต่อตรามีอิทธิพลทางตรงต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก
Carroll & Ahuvia (2006) ได้กล่าวว่า ความรักต่อตรามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคาพูดของผู้บริโภค ความรักต่อตรายัง
สื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมและส่งผลต่อให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก ความรักต่อตรายังช่วย
ลดผลกระทบที่จะทาให้เกิดผลเชิงลบต่อผลิตภัณฑ์ของตรา โดยการแสดงออกโดยการสื่อสารแบบปากต่อปาก บริโภคจะพูดถึงสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ อื่นเกี่ยวกับตราแสดงให้เห็นว่าความรักต่อตรามีอิทธิพลอย่างมากต่อคาพูดที่ดีที่เกี่ยวกับตรา สอดคล้องกับ
Methaq (2014) แสดงความคิดเห็นว่าผู้บริโภครู้สึกว่าความรักต่อตราจะเปลี่ยนไปเป็นความปรารถนาของตนที่จะแนะนาเพื่อน
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และญาติ โดยการใช้คาพูดเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นรั บรู้เกี่ยวกับตราในเชิงบวกหรือลบและยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความรักต่อตรากับ
การสื่อสารแบบปากต่อปากมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นผลมาจาก ความรัก ความภักดีส่งผลให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ความรักต่อตรามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยผ่านความภักดีต่อตรา
Carroll & Ahuvia (2006) ได้กล่าวว่า ความรักเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพและการวิจัยในอดีตได้เน้น
ถึงความสาคัญของการส่งผลกระทบต่อความรุนแรงทั้งในความรักระหว่างบุคคล งานวิจัยที่ผ่านมาจะชี้ให้เห็นว่านอกจากผลกระทบ
โดยตรงแล้วความรักของตรายังสื่อความสั มพันธ์ระหว่างตัวแปรภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมในเรื่องของความภักดีของตราที่จะ
ส่งผลให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยเป็นคาพูดที่เป็นการสนับสนุนให้กับตราที่มาจากความภักดี และเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวแปรแสดงให้เห็นว่าความภักดีของตรามีผลในเชิงบวกที่ส่งผลให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก
ไปยังบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ Methaq (2014) ที่ได้กล่าวว่า ความรักของตรามีผลลัพธ์ที่ได้จากสมมติฐานที่ว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างความรักต่อตราและความภักดีที่มาจากทัศนคติของผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความภักดี ที่แสดงออกผ่านทาง
ทัศ นคติโดยจะที่ได้กล่า วว่า ความสัมพันธ์ระหว่า งความรักต่อตราและความภักดีที่มาจากทัศนคติ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมี
ความภักดีต่อตราโดยแสดงออกผ่านทัศนคติโดยผ่านคาพูดเชิงบวกจากการสื่อสารแบบปากต่อปาก มีสอดคล้องกับ Lars Bergkvist
(2009 ) แสดงถึงผลลัพธ์ที่ได้มีความสอดคล้องของความรักต่อตราที่แสดงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความรักต่อตรากับ ความ
ภักดีต่อตรา และยังสอดคล้องกับ Sarkar (2011) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าคือความภักดีที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่นาไปสู่
คาพูดปากต่อปากในเชิงบวก ดังนั้นลูกค้าที่มีความภักดีและความพึงพอใจนั้นจะกระตุ้นให้เกิดกระจายคาพูดที่ดี

วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชาการที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ลูกค้าปัจจุบันของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในจังหวัดสงขลา สตูล
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีประชากรทั้งหมดจานวน 1,344,471 คน กลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์การแบ่งของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970) จานวน 384 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 1) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)
โดยแบ่งกลุ่มประชากรทั้งหมดตามพื้นที่ในแต่ละจังหวัดของธนาคารกรุงไทยในเขตภาคใต้ตอนล่างโดยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ตามพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 2) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 384 คน ตามที่กาหนด
ไว้ จึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการคานวณหากลุ่มตัวอย่าง แบบเป็นโควตาตามสัดส่วน
ของประชากร และได้ผลของสัดส่วนของประชากร ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 จานวนกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาในพื้นที่ของธนาคารกรุงไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
รวม

พื้นที่
สงขลา
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

รวมประชากร (ราย)
310,231
229,708
334,519
236,251
233,762
1,344,471
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กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างข้างต้นได้จานวน 385 ราย เนื่องจากมีการปัดเศษทศนิยมให้เป็นจานวนเต็ม 3) ทาการ
สุ่มตัวโดยใช้ วิธีการสุ่มแบบง่ า ย (Simple Random Sampling) กับลูกค้ า ปัจ จุ บันที่มาใช้ บริการธนาคารกรุง ไทยในพื้น ที่ ข อง
ธนาคารกรุงไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
โดยการใช้แบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรักต่อตราของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความภักดีต่อตราของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากต่อปาก ของ บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย
ตัวแปรและมาตรวัด
โดยมีข้อคาถามตัวแปรความรักต่อตรา ปรับปรุงจาก Kanjaro et al. (2016) มีข้อคาถาม 7 ข้อ ตัวแปรความภักดีต่อตรา
ปรับปรุงจาก Bobâlc et al. (2012) มีข้อคาถาม 3 ข้อ ตัวแปรการสื่อสารแบบปากต่อปาก ปรับปรุงจาก Kanjaro et al. (2016)
มีข้อคาถาม 4 ข้อ การวัดค่าตัวแปรใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) ระดับ 1
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยระดับ 3 หมายถึง มีระดับ
ความคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ ระดับ 4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วย ระดับ 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้ วยอย่าง
ยิ่ง ในงานวิจัยมีการใช้สูตรการคานวณระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ระดับชั้น โดยชั้นสูตรและการแปลความหมายของงานวิจัยนี้ ใช้
เกณฑ์ ดังนี้
ความกว้ างของชัน้ =

พิสยั
จานวนชัน้

โดยมีการแปลความหมายของงานวิจัยดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00 –
1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยนี้ทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง ( Path Analysis )
ผลทางตรง (direct effect) และผลทางอ้อม (indirect effect)

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ลูกค้ า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 199 คน คิ ดเป็นร้อยละ 51.69 มีอายุระหว่า ง 20 – 30 ปี จ านวน 141 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.62 มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 53.51 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
249 คน คิดเป็นร้อยละ 64.68 มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 - 30,000 บาท จานวน 97 คน คิ ดเป็นร้อยละ 25.19 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001- 40,000 บาท จานวน 97 คน
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คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.19 โดยใช้ บ ริ ก ารธนาคารกรุ ง ไทยในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปั ต ตานี และส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ ก ารเงิ น ฝาก รองลงมาคื อ
บัตรเอทีเอ็ม ตามลาดับ พบว่าลูกค้ามีระดับความรักต่อตรา ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 ( X = 3.74, S.D.= 0.76) มีระดับความความภักดีต่อตราของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 ( X = 3.84, S.D.= 0.73) และลูกค้ามีระดับการสื่อสารแบบปากต่อปาก ของตรา บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 ( X = 3.98, S.D.= 0.77)
การวิเคราะห์การกระจายของข้อมูล โดยการวิเคราะห์ค่าความเบ้ และ ความโด่ง พบว่า ค่าความเบ้ต่าสุดเท่ากับ -.155
และค่าสูงสุดเท่ากับ .402 ส่วนค่าความโด่งมีค่าต่าสุดเท่ากับ 1.217 และ ค่าสูงสุดเท่ากับ 1.677 ซึ่งค่าทั้งหมดอยู่ระหว่าง -2 ถึง 2
แสดงว่า ข้อมูล มี การกระจายแบบปกติ (Normality) ค่ า สัมประสิทธิ์ส หสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งตั วแปรทุก ค่ า มีค่ า เป็ นบวก แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมี ค่าอยู่ระหว่าง .453 ถึง .664 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ส่วนค่าความแปรปรวน
ของค่าประมาณของสัมประสิทธิ์ ของพารามิเตอร์ (VIF) มีค่าอยู่ระหว่าง 1.653 ถึง 2.349 ซึ่งค่าที่ได้ไม่เกิน 10 และค่าการยอมรับ
(Tolerance) มี ค่ า อยู่ ระหว่ า ง .426 ถึ ง .605 ซึ่ ง ไม่ เ กิ น 5 ซึ่ ง แสดงว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ม่ มี ปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร
(Multicollinearity)
การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้อง (Convergence Validity) และการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
พบว่า ค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มีค่าสูงสุดเท่ากับ .99 และค่าต่าสุดเท่ากับ .52 ซึ่งมากกว่า .50 แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลมีความเที่ยงตรงสูง ในส่วนของค่าความเชื่อมั่นโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาด้วยวิธีครอนบาค พบว่า มีค่าสูงสุด
เท่ากับ .70 และค่าต่าสุดเท่ากับ .93 ซึ่งมากกว่า .70 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อมั่นสูง
การวิเคราะห์เส้นทาง ( Path Analysis )
ผลการวิเคราะห์เส้นทาง ( Path Analysis ) ของความรักต่อตรา ความภักดีต่อตราและการสื่อสารแบบปากต่อปาก
เป็นการวิเคราะห์ เส้น ทางของอิ ท ธิพ ลในครั้ง นี้ พบทั้ง อิ ทธิ พลทางตรงและทางอ้อ มของตั วแปรในภาพที่ 2 ส่วนค่ า ประมาณ
พารามิเตอร์และค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความตรงของโมเดลโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเป็นดังตารางที่ 6
และมีผลการวิเคราะห์เส้นทางของความรักต่อตรา ความภักดีต่อตราและการสื่อสารแบบปากต่อปาก ดังตารางที่ 6 ต่อไปนี้

ภาพที่ 2 : การวิเคราะห์เส้นทางของอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของตัวแปร
ตารางที่ 6 ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องของงานวิจัย
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ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ความรักต่อตรา
ความรักต่อตรา
ความภักดีต่อตรา

 การสื่อสารแบบปากต่อปาก
 ความภักดีต่อตรา
 การสื่อสารแบบปากต่อปาก
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ค่าสถิติและค่าประมาณพารามิเตอร์
คะแนน
คะแนนดิบ
SE
t
B
มาตรฐาน ()
1.067
0.084 12.627
0.000
0.928
0.131 7.087
0.000
0.832
0.162 5.135
0.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เส้นทางของความรักต่อตรา ความภักดีต่อตราและการสื่อสารแบบปากต่อปาก
สมมุติฐาน

H1

H2

ตัวแปรเชิง
สาเหตุ
Brand
Love
Brand
Love
Brand
Loyalt
y
R2

B
S.E.

B
S.E.

B
S.E.


Brand Love
TE DE IE

-

0.078

-

ตัวแปรเชิงผลภายในโมเดล
Brand Loyalty
Word of Mouth
TE
DE
IE
TE
DE
IE
[1.067] [1.067]
(0.084) (0.084)
12.627 12.627
[0.966] [0.928] [0.038] [0.803]
[0.803]
(0.736) (0.131) (0.866) (0.460)
(0.460)
1.313
7.087 0.044 1.747
1.747
[0.866] [0.832] [0.034]
(0.616) (0.162) (0.774)
1.405 5.135 0.044
0.872
0.703

เมื่อพิจ ารณาอิทธิพลรวม (Total effect = TE) จากผลการวิเคราะห์ผลของอิทธิพลทางตรง (Direct effect = DE)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect = IE) ซึ่งมีอิทธิพลทางบวกทั้งหมดและมีเส้นทางของอิทธิพลที่เกิดขึ้นนั้นสามารถอธิบาผล
การศึกษาตามตัวแปรได้ดังนี้
ความรักต่อตรา (Brand Love)
จากการศึกษาพบว่าลูกค้ามีระดับความรักต่อตรา ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 ( X = 3.74, S.D.= 0.76) และพบว่าความรักต่อตราเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการสื่อสารแบบปาก
ต่อปากโดยมีค่า TE=1.067 ขณะที่ความรักต่อตราก็แสดงอิทธิพลทางตรงไปยังความภักดีต่อตราโดยมีค่า TE= 0.966 และแสดง
อิทธิพลทางอ้อมไปยังการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยมีค่า IE=0.803 ความรักต่อตรามีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ
0.078 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่า ถ้าลูกค้าธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่มี
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ความรักต่อตราจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคาพูดของผู้บริโภคโดยทาให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปากไปยังบุคคลอื่น และถ้า
ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีความรักต่อตราแล้วที่มักจะแสดงความสัมพันธ์ทางอ้อมโดยผ่านความภักดีต่อตรา
ก่อนจะนาไปสู่การสื่อสารแบบปากต่อปากกับบุคคลอื่น
ความภักดีต่อตรา (Brand Loyalty)
จากการศึกษาพบว่าลูกค้ามีระดับความความภักดีต่อตราของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 ( X = 3.84, S.D.= 0.73) และพบว่าความภักดีต่อตราเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการสื่อสาร
แบบปากต่อปากโดยมีค่า TE = 0.866 ความภักดีต่อตรามีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.872 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่า ตัวแปรภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่าง คือ ความภักดีต่อตราส่งผลให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยเป็นคาพูดที่เป็นการสนับสนุนให้กับตราที่มาจาก
ความภักดี และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวแปรแสดงให้เห็นว่าความภักดีของตรามีผลในเชิงบวกที่
ส่งผลให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปากไปยังบุคคลอื่น
การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)
จากการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีระดับการสื่อสารแบบปากต่อปาก ของตรา บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตภาคใต้ตอนล่าง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 ( X = 3.98, S.D.= 0.77) และพบว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นตัวแปรตามโดยมี
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก คือ ความรักต่อตรามีค่า TE=1.067 และความภักดีต่อตราเป็นอีกหนึ่ง
ตัวแปรมีอิทธิพลทางตรงต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากมีค่า TE=0.866 การสื่อสารแบบปากต่อปากมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
(R2) เท่ากับ 0.703 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ดีนั้นจะมา การรู้สึกรักและภักดีต่อตราของธนาคารกรุงไทยที่เป็นตัวแปรอิสระที่เป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปากไปยังบุคคลอื่น
ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า ความรักต่อตรามีอิทธิพลทางอ้อมกับการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยผ่านความภักดีต่อตราและ
ยังพบว่าความรักต่อตรามีอิทธิพลทางตรงกับการสื่อสารแบบปากต่อปากตามสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมุติฐานข้อที่ 1 : ความรักต่อตรามีอิทธิพลทางตรงต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก
พบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระความรั ก ต่ อ ตราแสดงอิ ท ธิ พ ลทางตรงไปยั ง การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากโดยมี ค่ า TE=1.067
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่า ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีความรัก
ต่อตรามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากและจากผลการศึกษาสมมุติฐานได้รับการยอมรับ
สมมุติฐานข้อที่ 2 : ความรักต่อตรามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยผ่านความภักดีต่อตรา
พบว่าตัวแปรอิสระความรักต่อตราแสดงอิทธิพลทางตรงไปยังความภักดีต่อตราโดยมีค่า TE=0.966 และความรักต่อตรา
มีอิทธิพลทางอ้อมไปยังการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยผ่านความภักดีต่อตราโดยมีค่า IE=0.803 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
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.01 ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่า ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีความรักต่อตรามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากโดยผ่านความภักดีต่อตราและจากผลการศึกษาสมมุติฐานได้รับการยอมรับ

การอภิปรายผล
ความรักต่อตรามีอิทธิพลกับการสื่อสารแบบปากต่อปาก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความรักต่อตรามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของลูกค้าธนาคารกรุงไทยเขต
ภาคใต้ตอนล่างที่มีต่อตราธนาคารกรุงไทย ซึ่งพบความสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้และความสอดคล้องกับ Kanjaro et al.
(2016) ที่ศึกษาถึง ความรักต่อตราและคาพูดเชิงบวกของการสื่อสารแบบปากต่อปาก ส่งผลกับประสบการณ์ของผู้บริโภค พบว่า
ความรักต่อตราและคาพูดเชิงบวกของการสื่อสารแบบปากต่อปากมักมาจากประสบการณ์ข องผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับความรักของ
ตราสินค้าที่มีผลกระทบจากประสบการณ์ ที่มีผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างความรักต่อตรา การสื่อสารแบบ
ปากต่อปากและประสบการณ์ ในครั้งนี้จะเห็นว่ามีความสอดคล้องในบริบทของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ต อนล่าง
โดยมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบบปากต่อปากของลูกค้าปัจจุบันที่เกิดจากการใช้บริการกับธนาคารแล้วเกิดความพึงพอใจจึงทาให้
เกิดเป็นความรักต่อตราจนส่งผลให้เกิดการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น จนทาให้ข้อมูลต่างๆที่มาจากลูกค้าปัจจุบันของธนาคารกรุงไทย
แพร่กระจายไปยังบุคคลอื่นด้วยความรวดเร็ว เป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการและมีความน่าเชื่อถือและการสื่อสารแบบปากต่อปาก
เป็นกลยุทธ์การตลาดที่สาคัญของธนาคารกรุงไทย
ความรักต่อตรามีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากโดยผ่านความภักดีต่อตรา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลการศึ กษามีค วามสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้ง ไว้และความสอดคล้องกับแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องของ Sternberg (1986) ที่กล่าวว่า ความรักเป็นความสัมพันธ์ ที่มาจากแนวคิดสามเหลี่ยมแห่ง ความรักไว้ว่าความรัก
ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ ความสนิ ท สนม ( Passion) ความหลงใหล (Intimacy)
และการตัดสินใจ (Decision) พบว่าผลการศึกษาของงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องในบริบทของตราธนาคารกรุงไทยที่ต้องการให้
ตราธนาคารกรุงไทยเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าและเป็นตราของธนาคารแรกที่ลูกค้านึกถึงโดยการพยายามสร้างความรักต่อตราให้เกิด
ขึ้นกับลูกค้าของธนาคาร ที่มาจากความสนิทสนม ความหลงใหล และการตัดสินใจ ในครั้งนี้จะเห็นว่ามีความสอดคล้องในบริบทของ
ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีความรักต่อตรา โดยมีอิทธิพลในทางบวกกับความภักดีต่อตรา ซึ่งเป็นผลดีกับตรา
ธนาคารกรุงไทยและธนาคาร กรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีการนาแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ในเรื่องความรักต่อตรามา
ท าการตลาดให้ กั บ ธนาคารกรุ ง ไทยและยั ง พบความสอดคล้ อ งกั บ Kazemi et al. (2013) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งของผลกระทบของ
อัตลักษณ์ตราสินค้าธนาคารแห่งหนึ่งต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค และการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยพิจารณาตัวแปรด้าน
ความพึงพอใจของลูกค้า และความผูกพันต่อตราสินค้า พบว่า อัตลักษณ์ตราสินค้ามีผลกระทบทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า
และความผูกพันต่อตราสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลกระทบทางบวกต่อความภักดีของลูกค้า และการสื่อสารแบบปากต่อ
ปาก และความจงรักภักดีของลูกค้านั้นมีผลกระทบทางบวกกับการสื่อสารแบบปากต่อปาก กล่าวได้ว่าในธุรกิจธนาคารนั้นผู้บริโภค
ที่มีความจงรักภักดีจะมีแนวโน้มที่จะสื่อสารแบบปากต่อปากในทางบวกไปยังบุคคลอื่นๆ ในครั้งนี้จะเห็นว่ามีความสอดคล้องใน
บริบทของลูกค้าธนาคารกรุง ไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีความภักดีจ ะมีค วามสัมพันธ์ในเชิงบวกหากลูกค้า ของธนาคารมี
การสื่อสารปากต่อปากในเชิงบวกก็จะทาให้ตราธนาคารกรุงไทยนั้นมีมูลค่าเมื่อถูกสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยจะมีการบอกเล่าถึง
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ประสบการณ์ของลูกค้าธนาคารที่มีการใช้จริงและได้แนะนาต่อเพื่อน หรือญาติพี่น้อง ให้มาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารกรุงไทย
ซึ่งเป็นผลดีกับตราธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ จะเป็นวิธีการเพิ่มลูกค้าให้กับธนาคารโดยวิธีการ
สื่ อสารแบบปากต่ อปาก ดั งนั้ น แนวคิ ดทางการตลาดเรื่ อ งความภั ก ดี ต่ อ ตรา จึ ง นั บ ว่ า เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในบริ บ ทของ
ตราธนาคารกรุงไทย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการศึกษาพบว่า ความรักต่อตรามีอิทธิพลกับการสื่อสารแบบปากต่อปากของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่าง มีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 1.067 P < .01 โดยผลการศึกษาครั้งนี้ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ
ธนาคารกรุงไทยโดยการนาผลการศึกษาในครั้งนี้มาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ความรักต่อตรามีอิทธิพลที่ดีต่อการสื่อสารแบบ
ปากต่ อ ปากที่ ดี นั้ น ธนาคารต้ อ งมี วิ ธี ก ารจั ด การทางการตลาดโดยการมุ่ ง เน้ น ให้ พ นั ก งานหมั่ น สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สร้ า ง
ความใกล้ชิด การเอาใจใส่ ระหว่างธนาคารกับลูกค้าจนทาให้ลูกค้าเกิดความสนิมสนมที่มีต่อธนาคารจนทาให้ลูกค้าเกิดความรักต่อ
ตราธนาคารกรุงไทย โดยการทาให้ลูกค้านึกถึงธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแรกเมื่อต้องการทาธุรกรรมทางการเงิน ถ้าหากว่าลูกค้า
มี ความรักต่อตราแล้วจะส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยมีการพูดไปในทิศทางบวก ซึ่ง
การ
สื่อสารแบบปากต่อปากเป็นสิ่งที่ธนาคารต้องการเป็นอย่างมากในการช่วยขยายตลาดที่ได้รับความนิยมสากรับธุรกิจธนาคารเพราะ
ความรักต่อตรามีผลกับการสื่อสารแบบปากต่อปากที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับธุรกิจธนาคารที่ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน
2. จากผลการศึกษาพบว่า ความรักต่อตราแสดงอิทธิพลทางตรงไปยังความภักดีต่อตราโดยมีค่า อิทธิพลทางตรงเท่ากับ
0.966 P < .01 และความรั ก ต่ อ ตรามี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มไปยั ง การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากโดยผ่ า นความภั ก ดี ต่ อ ตราโดยมี
ค่า IE=0.803 P < .01 โดยผลการศึกษาครั้ง นี้ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับธนาคารกรุงไทยโดยการนาผล
การศึกษาในครั้งนี้มาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารกรุงไทย โดยการตระหนักถึงความภักดีต่อตราของลูกค้า ที่ประกอบไป
ด้วย ความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร ความมุ่งมั่นของลูกค้าธนาคารที่จะกลับมาใช้บริการของธนาคารอีกครั้ง ทัศนคติที่ดีของ
ลูกค้ า ธนาคารและความตั้ง ใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าธนาคาร มาเป็นการสร้า งความภักดีต่อ ตราของธนาคารเองโดย
การมุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ซ้าที่มาจากการแนะนาถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับและกลับมาใช้บริการอย่างสม่าเสมอ
ที่มาจากการให้บริการของพนักงานธนาคารจนทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดีจนนาไปสู่การสื่อสารแบบปากต่อปากของลูกค้าธนาคาร
โดยมีการพูดไปในทิศทางบวก ซึ่งการสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นสิ่งที่ธนาคารต้องการเป็นอย่างมากในการช่วยขยายตลาด เพราะ
ความภักดีต่อตรามีผลกับการสื่อสารแบบปากต่อปากที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับธุรกิจธนาคารที่ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน
3. ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ธุรกิจทั่วไปและธุรกิจบริการอื่น ๆ ควรให้ความสาคัญและตระหนักถึงกลยุทธ์ทางการตลาดใน
การสร้างความรักและความภักดีต่อตราของตนเอง เพื่อที่จะส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยนากลยุทธ์การสร้างความรัก
และความภักดีต่อตราของธนาคารกรุงไทยไปประยุกต์ ใช้กับธุรกิจของตน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
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1. ในการวิจัยครั้งต่อไปมีการวิจัยที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ทางการตลาดอื่นๆ ที่เป็นผลต่อเนื่องจากการสื่อสารแบบปาก
ต่อปาก โดยมุ่งเน้นตัวแปรที่สามารถนาผลการศึกษามาเป็นตัวชี้วัดให้กับธนาคารได้ ตัวอย่าง เช่น ประสบการณ์ของตรา ( Brand
Experience) เป็นต้น
2. การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของธนาคารเพียงแค่ตัวแปรเดียว จึงควรมีการต่อยอด
การศึกษาว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากนั้นมีความสาเร็จหรือไม่ โดยการนาเรื่องของ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ( Purchase
Decision) มาทาการศึกษา
3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทาการเก็บข้อมูลจากลูกค้าธนาคารจากหลายๆธนาคาร เพื่อผลการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ต่อธนาคารเพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลของธนาคารคู่เทียบจะได้นามาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารของตน
4.ในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้การวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เข้ามาเป็ นวิธีการดาเนินการวิจัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร เพื่อได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์กับตรา
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ระดับความภักดีของลูกค้าต่อร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์
Perception Level of Customer Loyalty in Online Clothing Stores

ศุภลัคน์ สุดทางธรรม* และอรชร มณีสงฆ์**
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความภักดีของลูกค้าต่อร้านเสื้อผ้าออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากหญิงไทย อายุ 20 - 45 ปี ที่มีการเลือกซื้อเสื้อผ้า
จากร้านจาหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิงออนไลน์ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา จานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงแบบตารางไขว้ ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 22 - 36 ปี ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จากผลการศึกษาระดับความภั กดีตามแนวคิดของ ดิกซ์และบาซู (Dick & Basu,
1994) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 62 มีความความภักดีต่อร้านเสื้อผ้าออนไลน์ ในระดับแตกต่างกัน ได้แก่ ความภักดีที่
แอบแฝง ร้อ ยละ 36 ความภั ก ดี ป ระเภทที่ มี ค วามผู ก พั น สู ง ร้อ ยละ 16และ ความภั ก ดี เที ย ม ร้อ ยละ 11 และพบว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 38 ไม่มีความภักดี
คาสาคัญ: ความภักดี ลูกค้า ร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์

ABSTRACT
This study aimed to examine perception level of customer loyalty in online clothing stores. Based
upon the purposive sampling method, the online-questionnaires were used as the tool to collect data from
400 Thai women in the age of 20-45 years old, who purchased cloths from online clothing stores within a
year ago. Data obtained were analyzed by the descriptive statistics: frequency, percentage, and mean, the
cross tabs, and the inferential statistics.
The findings presented that most respondents were in the age of 20-45 years old whose education
background was undergraduate level. Their monthly income was at the average amount of 15,001-25,000
Baht. According to Dick & Basu’ s concept, the majority of respondents 6 2 percent are extremely loyal to
clothing stores online on different levels include fell into Latent Loyalty 36 percent; followed by True Loyalty
1 6 percent of respondents and Spurious Loyalty 11% of respondents. There were respondents 38 percent
have no loyalty.
Keywords: loyalty, customer, online clothing stores

*
**

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทนา
ในตลาดเสื้อผ้าออนไลน์พบว่า ตลาดเสื้อผ้าสตรีมีอัตราการเติบโตสูงมากกว่าเสื้อผ้าบุรุษ เนื่องจากเพศหญิ งเป็นเพศ
ที่นิยมของสวยงามและสินค้าฟุ่มเฟือยมากกว่าเพศชาย มีการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่บ่อยเนื่องจากตามแฟชั่นหรือกระแส และเสื้อผ้าเป็น
การสะท้อนถึงรสนิยม สไตล์และความทันสมัยของผู้สวมใส่ ผู้สวมใส่สามารถเลือกรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์และสถานที่ต่าง ๆ
ช่วยเสริมสร้างบุคลิกของผู้สวมใส่ให้ดูดีนั่นเอง ในปัจจุบันรูปแบบการสื่อสารและช่องทางการจาหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ประเทศไทยมีการเปิดบัญชี Facebook มากเป็นอันดับที่ 8
ของโลก จานวน 38 ล้านบัญชี แบ่งเป็นเพศชาย 19.5 ล้ านบัญชี และเพศหญิง 18.5 ล้านบัญชี โดยช่วงอายุที่มีการใช้ Facebook
มากที่สุดคือ 25 – 34 ปี (Zocial)
ดังนั้นให้ตลาดเสื้อผ้าออนไลน์สตรีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลในปี 2558 พบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตสาหรับเลือก
ซื้อสินค้าและบริการถึง 1.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 โดยสินค้าหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ เป็นสินค้ากลุ่ม
ใหญ่ที่สุดที่มีจานวนผู้บริโภคชาวไทย 0.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี 2556 ปัจจุบันตลาดเสื้อผ้าสาเร็จรูป ในไทยมีมูลค่า
ประมาณ 3.1 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.7 ต่อปี พบว่าขยายตั วน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่เลือกซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ ม าก แสดงให้ เห็ น ว่ า กระแสการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ไม่ ได้ ท าให้ มู ล ค่ า ตลาดเพิ่ ม ขึ้ น แต่ เป็ น การย้ า ยช่ อ งทาง
การจัดจาหน่าย จากการขายหน้าร้านทั่วไปเป็นจาหน่ายผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือแทน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสาคั ญ ของธุรกิจเสื้อผ้าสาเร็จรูปไทย นอกจากต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดแล้ว การเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงย่อม
ได้เปรียบคู่แข่ง และสร้างรายได้บนต้นทุนที่ต่ากว่าการทาธุรกิจรูปแบบเดิม (Zocial)
ผู้ขายหลาย ๆ รายได้นากลยุทธ์การดาเนินธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาผนวกรวมกับกระแสความนิยมของสังคม
ออนไลน์ เพื่อสร้างเครือข่ายลูกค้าและเครือข่ายการค้า ขายสินค้าก่อให้เกิดการทาการตลาดแบบรวมกลุ่ม (Social Networking
Marketing) และการทาการตลาดผ่านตัวแทน (Affiliate Marketing) กันมากขึ้น จึงเกิดการเสนอขายสินค้าผ่านหน้าเว็บบล็อก
ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยผู้ขายสามารถใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างความน่าเชื่อให้
ตนเอง และผลิตภัณฑ์ที่ขาย ด้วยการอาศัยการตลาดแบบบอกต่อ (Viral Marketing)
การที่มีผู้ขายจานวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมาย มีคากล่าวว่าการสร้างลูกค้าใหม่ 1 คน จะมีต้นทุนสูงกว่า
การรักษาลูกค้าเก่า 1 คน ถึง 5 – 10 เท่า และในปัจจุบันเกิดความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ ผู้ขาย ตราสินค้า ประกอบกับการใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดมากมาย เพื่อดึงดูดใจให้ ผู้บริโภคเปลี่ยนหรือหันไปใช้สินค้าตราใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นกลยุทธ์ที่สาคัญทาง
การตลาดคือ การสร้างความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) การสร้างความภักดีในตราสินค้าจึงมีความจาเป็นมาก และทาให้
ลูกค้าเกิดต้นทุนที่จะเปลี่ยนไปใช้สินค้าตราอื่น ความภักดีในตราสินค้ามี ความสาคัญ 3 ประการดังนี้ สร้างปริมาณการขายให้สูงขึ้น
(High Sale Volume) เพิ่มราคาให้สินค้าสูงขึ้น (Premium Pricing Ability) การรักษาลูกค้าให้คงอยู่ (Customer Retention)
จากที่กล่าวมาในการประกอบธุรกิจการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต้องคานึงถึงพฤติกรรม
การตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน การทาการตลาดจึงจาเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว ปรับกลยุทธ์ ให้เท่าทันกับสภาพ
เศรษฐกิจและโลกธุรกิจที่กาลังเปลี่ยนผ่านไปในช่องทางการสื่อสาร การนาเสนอ ที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสินค้าแฟชั่นนั้น
นอกจากจะมุ่งเน้นที่คุณภาพของสินค้าหรือความทันสมัยแล้ว ธุรกิจจะต้องสร้างแบรนด์ให้มีความสัมพันธ์กับผู้บริโภค โดยอาศัย
ช่องทางทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้กับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรู้สึกถึงความแตกต่างในภาพลักษณ์ของแบรนด์เมื่อ
เปรียบเทียบกับสินค้าที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน จนพัฒนาไปถึงการยอมรับ การซื้อใช้ และการสนับสนุนต่อแบรนด์สินค้านั้นในระยะ
ยาว จนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์
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ผู้ศึกษาต้องการศึกษาเกี่ยวกับระดับความภักดีของของลูกค้าต่อร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ ว่าอยู่ในระดับใด ตามแนวคิดของ
ดิกซ์และบาซู (Dick & Basu, 1994) ที่ได้แบ่งประเภทของความภักดีของผู้บริโภคจากทัศนคติต่อสินค้าและการแสดงออกทาง
การซื้อซ้า มีระดับที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ ไม่เกิดความภักดี ความภักดีเทียม ความภักดีที่แอบแฝง และความภักดีประเภทที่มี
ความผูกพันสูง อันจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านเสื้อผ้าออนไลน์ และผู้ที่สนใจสามารถนาผลการศึกษา
ไปกาหนดกลยุทธ์ในการสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าต่อไป

การทบทวนแนวคิด และวรรณกรรม
ความภักดีของลูกค้า
แกมเบิล สโตน และวูดคอค (1989) ได้อธิบายว่า ความภักดีมี 2 ประเภท ได้แก่ ความภักดีด้านอารมณ์ (Emotional
Loyalty) คือ สภาวะจิตใจ ทัศนคติ ความเชื่อและความปรารถนาของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการขององค์การ ความรู้สึกที่ดีและ
พิเศษจะอยู่ภายในจิตใจของลูกค้า ดังนั้น องค์การจะต้องแสดงความจริงใจโดยการตอบแทนความภักดีของลู กค้าด้วยความสัมพันธ์
อันดีอย่างเต็มประสิทธิภาพจากการให้บริการ และ ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) เกิดจากการกระทาด้วย
ความชอบใจ เต็ ม ใจ หรื อ ชื่ น ชอบจากการได้ รั บ การบริ ก ารที่ ดี จ ากสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร คื อ การได้ รั บ การตอบสนองที่ ต รงกั บ
ความต้องการของลูกค้า
ดิ ก ซ์ และบาซู (Dick & Basu,1994) ได้ แ บ่ ง ระดั บ ของความภั ก ดี ข องผู้ บ ริ โ ภคจากทั ศ นคติ ต่ อ ตราสิ น ค้ า และ
การแสดงออกทางการซื้อซ้า มีดังนี้
- ไม่เกิดความภักดี (No Loyalty) คือ ไม่มีทั้งระดับของแง่คิดและการซื้อซ้า ผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าตราสินค้านั้นด้วย
จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าประเภทนี้ไม่มีความจงรักภักดี
- ความภั ก ดี เที ย ม (Inertia Loyalty หรื อ Spurious Loyalty) คื อ ผู้ บ ริ โภคมี ก ารซื้ อ ซ้ าสู ง แต่ มี ทั ศ นคติ ที่ ไม่ ดี ต่ อ
องค์ การ ความภั กดีประเภทที่ มีค วามผูกพั น อยู่บ้ างแต่อยู่ในระดับต่า โดยลูกค้ าประเภทนี้ มักจะซื้อสิน ค้ าหรือบริการนั้ นเป็ น
สม่าเสมอด้วยปัจจัยที่ว่าสะดวกสบาย
- ความภักดีที่แอบแฝง (Latent Loyalty) ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าแต่มีการซื้อซ้าต่า ความภักดีประเภทนี้มีความ
ผูกพันสูง แต่การอุดหนุนหรือการซื้อซ้าต่า ซึ่งต้องปรับแก้สถานการณ์ที่ไปปรับด้านทัศนคติ
- ความภักดีประเภทที่มีความผูกพันสูง (Premium Loyalty หรือ True Loyalty) มีความผูกพันธ์และมีการอุดหนุน
หรือซื้อซ้าบ่อย ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่จะชอบลูกค้าประเภทนี้มาก เพราะนอกจากลูกค้าจะมาใช้บริการบ่อยแล้ว ยังบอกต่อให้คนอื่นๆ
ได้มาใช้บริการด้วย
การกลับมาใช้บริการซ้า(Repeat Patronage)
Dick, A.S. & Basu, K. (1994)
สูง
ตา
ความภักดีประเภทที่มีความผูกพันสูง
ความภักดีที่แอบแฝง
สูง
True Loyalty
Latent Loyalty
ทัศนคติที่เกี่ยวข้อง (Relative Attitude)
ความภักดีเทียม
ไม่เกิดความภักดี
ต่า
Spurious Loyalty
No Loyalty
ภาพที 1 Dick and Basu’s Loyalty Model
ทีมา : Dick, A.S. & Basu, K., (1994)
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การตลาดออนไลน์
อภิ ศั ก ดิ์ จุ ล ยา (2558) ได้ อธิบ ายว่า การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คื อ การท าการตลาดโดยอาศั ย ระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการทาการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ระบบอินเทอร์เน็ต
มีค วามเร็วสูงขึ้น และเป็นที่ แพร่ห ลายโดยทั่ วไป พร้อมกันนี้ ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ าได้ทั่วโลกโดยใช้ทุ นน้อยที่สุดอีกด้วย
การตลาดออนไลน์ ยังเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เพราะลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียด รวมไปถึงสามารถ
แนะนาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
Ron Garland และ Philip Gendall (2004) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง Testing Dick and Basu’s Customer Loyalty
Model อ้างถึงรูปแบบของความภักดีของผู้บริโภค ตามการจาแนกประเภทจากหลักของ Dick และ Basu (1994) ที่ได้แบ่งประเภท
ของความภักดีออกเป็น 2 มิติ คือ ทัศนคติที่เกี่ยวข้อง และการกลับมาใช้บริการซ้า แต่อย่างไรก็ตาม Dick และ Basu ได้ให้นิยาม
การเกิดความภักดีของผู้บริโภคว่า ในการคาดเดานั้นไม่มีรูปแบบใดที่เป็นรูปธรรม ในงานศึกษานี้รายงานผลความสามารถใน
การคาดเดาจากโมเดลของ Dick และ Basu ของลูกค้ารายย่อยของธนาคาร และสรุปผลจากรูปแบบการจาแนกประเภทโดยใช้
รูปแบบของ Dick และ Basu การศึกษาแสดงว่า ทัศนคติมีผลต่ อการคาดเดาเรื่องความภักดีของผู้บริโภคมากกว่าพฤติกรรมใน
การใช้ ธนาคาร ดี กว่าส่ วนแบ่ งการตลาดอื่น (โดยวัด ค่ าจากการกลั บ มาใช้ บ ริการซ้า) ในการศึ กษาครั้งนี้ พ บว่า รูป แบบของ
Dick และ Basu นั้นมีแนวโน้มที่จะช่วยธนาคารที่มีขนาดเล็กที่มีปริมาณและความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้บริโภคไม่มากนัก
ก่อพงษ์ พลโยราช และ หมะหมูด หะยีหมัด (2556) ทาการศึกษาเรื่อง ความภักดีต่อตราสินค้าในมิติเชิงทัศนคติและ
มิติเชิงพฤติกรรม ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความภักดีต่อตราสินค้า เพื่อให้ทราบถึงความหมายและประเภทของ
ตราสินค้าว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความภักดีต่อตราสินค้าเกิดจากการที่ผู้บริโภครับรู้คุณค่า
และความพึงพอใจในตราสินค้าแล้วจึงนาไปสู่พฤติกรรมการซื้อ ความภักดีต่อตราสินค้าได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติเชิงทัศนคติ
และมิติเชิงพฤติกรรม โดยมิติเชิงทัศนคติ ประกอบด้ว ย ความภักดีขั้นการรับรู้ และความภักดีขั้นความรู้สึก สาหรับเชิงพฤติกรรม
นั้นประกอบด้วย ความภักดีขั้นความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า และความภักดีขั้นของการแสดงพฤติกรรม สรุปได้ว่า ทัศนคติที่ดีต่อ
ตราสินค้าของผู้บริโภค จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกชอบในตราสินค้านั้ น และนาไปสู่พฤติกรรมการซื้อได้ และ ความภักดีต่อ
ตราสินค้าในด้านพฤติกรรม สามารถพิจารณาได้จากการซื้อซ้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พฤติกรรมการซื้อเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภค
มีทัศนคติต่อตราสินค้า
Elena Viktoravna Noskova และ Iraina Matveevna Romanova (2015) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง Evaluation of
Customer Loyalty to Different Format Retailers จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบันวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของ
ผู้ค้าปลีกรายต่างๆ คือการสร้างฐานลูกค้าที่มีความจงรักภักดี ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ทาให้มีการเร่งศึกษาและประเมิ นปัจจัยต่าง ๆ
ที่มีผลต่อการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ ทาการประมาณการปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดี
ของลู ก ค้ า ที่ มี รายได้ ป านกลาง ในบริบ ทที่ เน้ น เรื่อ งการค้ าปลี ก อาหาร (เช่ น Hypermarket Supermarket และ ร้านค้ า ย่ อ ย
ในละแวกบ้าน) ในเมืองที่มีประชากร 1 ล้านคน ในการศึกษานี้ได้มีการพัฒนาวิธีการศึกษาอย่างมีแบบแผนในการเข้าถึงความ
จงรักภักดีของลูกค้าและปัจจัยต่างๆ ปัจจัยที่ทาการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานของความจงรักภักดีตามส่วนผสมทางการตลาด
สาหรับธุรกิจการบริการ จากการศึกษาพบว่า เมื่อซื้อสิ นค้าประเภทอาหาร ลูกค้าจะตัดสินใจจากปัจจัยเชิงเหตุผล (สินค้า ราคา
สถานที่ ตั้ ง และพนั ก งาน) ไม่ ว่า จะเป็ น ธุรกิ จ ขายปลี ก ในรูป แบบใด ราคาเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการสร้า งความจงรัก ภั ก ดี
อย่างไรก็ตาม สาหรับบริษัทค้าปลีกทุกระดับ องค์ประกอบเชิงอารมณ์ของความจงรักภักดีต่ อธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบต่างๆ นั้น
มาจากปัจจัยทางการตลาดที่มีความซับซ้อน เช่น บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และรายการส่งเสริมการขาย
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แนวคิดในการศึกษา
1. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาระดับความภักดีของของลูกค้าต่อร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ ที่อยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ว่าอยู่ในระดับใด
ตามแนวคิดของ ดิกซ์ และบาซู (Dick & Basu, 1994) อันจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านเสื้อผ้าออนไลน์
สามารถนาผลการศึกษาไป วิเคราะห์ลูกค้าของตนให้เกิดความเข้าใจ และกาหนดกลยุทธ์ในการสร้างความภักดีในกลุ่มลูกค้าต่อไป
2. วิธีการดาเนินการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและความภักดีของลูกค้า แล้วนาไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ พัฒ นาแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางออนไลน์ที่ www.surveycan.com
โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคหญิงไทย อายุ 20-45 ปี ที่เลือกซื้อเสื้อผ้าจากร้านจาหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิงออนไลน์ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา
จานวน 400 คน ตามสูตรการหาจานวนตัวอย่างของ Ken Black (2007)โดยกาหนด ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
เครืองมือทีใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เลือกซื้อเสื้อผ้าจากร้านจาหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิงออนไลน์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความภักดีของลูกค้าต่อร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะนามาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิ งปริมาณ โดยผู้ศึกษานาข้อมูลจากแบบสอบถาม
จานวน 400 ชุด ไปจัดหมวดหมู่และทาการวิเคราะห์
- ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบไปด้วยความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)
- พฤติ ก รรมของผู้บ ริโภคที่ เลื อ กซื้ อ เสื้อ ผ้ าจากร้านจ าหน่ า ยเสื้ อผ้ าผู้ ห ญิ งออนไลน์ วิเคราะห์ ด้ วยสถิ ติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistic) ประกอบไปด้วยความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
- ข้อมูลความภักดีของลูกค้าต่อร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ โดยแต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือก ระดับ และมีเกณฑ์การให้ 5
คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ คะแนน 5 4 3 2 และ หมายถึง ระดับที่เห็นด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 1
ประมวลผลแบบสอบถามด้ ว ยการน าค่ า เฉลี่ ย ค าตอบของความคิ ด เห็ น มาเที ย บกั บ เกณฑ์ โดยเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการ
แปลความหมายต่อค่าเฉลี่ยตาม Likert Scale มีดังต่อไปนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย2552 ,) ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับที่เห็น
ด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับที่เห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับที่เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับที่เห็นด้วยน้อย และ ค่าเฉลี่ย 0.50 – 1.49 หมายถึง ระดับที่เห็นด้วยน้อยที่สุด
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วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณ นา (Descriptive Statistic) ประกอบไปด้ ว ยความถี่ (Frequency) และร้ อ ยละ
(Percentage) และค่ า เฉลี่ ย (Mean) สรุ ป ผลและแปลความหมาย จากข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistic) ประกอบไปด้วย การแจกแจงแบบตารางไขว้ (Crosstabs)

ผลการศึกษาและ การอภิปรายผล
ผลการศึกษา
แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลประเภทความภักดีของลูกค้าต่อร้า นค้าเสื้อผ้า
ออนไลน์ และ ระดับความภักดีของลูกค้าต่อร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์
จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 22 – 36 ปี (Generation Y) (36.0%) ระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริ ญ ญาตรี (46.75%) มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 15,001 – 25,000 บาท (46.0%) มี อ าชี พ นั ก เรี ย น / นั ก ศึ ก ษา (29.75%)
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที 1 แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ
20 - 21 ปี (Generation Z)
22 - 36 ปี (Generation Y)
37 - 45 ปี (Generation X)
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและสูงกว่า
รายได้เฉลียต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,001 - 25,000 บาท
25,001 - 35,000 บาท
มากกว่า 35,000 บาท
อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง / อาชีพอิสระ
อื่นๆ
รวม

จานวน
125
144
131
จานวน
187
124
89
จานวน
69
184
93
54
จานวน
119
47
93
91
47
3
400
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ร้อยละ
31.25
36.00
32.75
ร้อยละ
46.75
31.00
22.25
ร้อยละ
17.25
46.00
23.25
13.50
ร้อยละ
29.75
11.75
23.25
22.75
11.75
0.75
100.00
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ด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าหน้าร้าน (Offline) มากกว่าร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์
เพราะว่าได้เห็นสินค้าจริงก่อนซื้อ รองลงมาคือ ซื้อร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์มากกว่าหน้าร้าน (Offline) และซื้อเฉพาะร้านค้าเสื้อผ้า
ออนไลน์ ตามลาดับ เพราะสะดวก / ไม่มีเวลาเดินเลือกซื้ อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทาง Instagram
ร้ อ ยละ 68.25 Facebook ร้ อ ยละ 61.25 eCommerce Website เช่ น Lazada, Zalora ร้ อ ยละ 30.50 และ Line@
ร้อยละ 3.00 ตามล าดับ กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ เลือ กซื้อ เสื้อ ผ้าที่ เลือ กซื้ อออนไลน์ บ่ อ ยที่ สุ ดได้ แก่ ชุ ด ท างาน ร้อยละ 31.00
ชุดลาลอง ร้อยละ 28.00 ชุดราตรี / เดรส ร้อยละ 22.25 ชุดกีฬา / ชุดว่ายน้า ร้อยละ 13.50 และชุดกันหนาว ร้อยละ 5.25
ตามลาดับ ปริมาณในการซื้อเสื้ อผ้าเฉลี่ย ในแต่ละครั้งจานวน 1-2 ชิ้น ร้อยละ 59.50 รองลงมาได้แก่ 3-5 ชิ้น ร้อยละ 28.50
และมากกว่า 5 ชิ้น ร้อยละ 12.00 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อเสื้อผ้าแต่ละครั้งน้อยกว่า 1,000 บาท ส่วนมากมีร้านค้าออนไลน์ที่
เคยเลือกซื้อเสื้อผ้า 3-5 ร้าน พบว่าผู้ตอบ ร้ อยละ 38 ไม่มีร้านค้ าที่ซื้อประจา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะแนะนาร้านค้าเสื้อผ้า
ออนไลน์ให้กับคนรู้จัก ถ้าร้านค้านั้นจาหน่ายสินค้ามีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
อ อ น ไล น์ La Mignonne Cocoa – brown SlyQ My Mom Made Benni Shop Dress Day Namtarn Dress Shop
Gomydress BkkFit Apparel และZamin Official กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ รู้จัก ร้านเสื้อผ้าออนไลน์ จ าก สื่อโฆษณาออนไลน์
ร้อยละ 42.74 รองลงมาได้แก่ เพื่อน ร้อยละ 35.89 เว็บไซต์ต่างๆ ร้อยละ 10.68 ครอบครัว ร้อยละ 6.85 และ Search
Engine ร้อยละ 4.84 และมั่นใจในร้านค้าเมื่อสามารถชาระเงินตอนรับของได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สื่อสารกับร้านค้าเสื้อผ้า
ออนไลน์ผ่านทาง Messenger (Facebook Inbox) ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เพราะ รูปแบบและดีไซน์ และสะดวกสบาย ตามลาดับ ซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์เมื่อมีโอกาสพิเศษ และเห็นโฆษณาของร้านค้าระหว่างการใช้สื่อออนไลน์ ชาระเงินโดยโอนผ่านบัญชีผู้ขาย
ระดั บ ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ต่ อ ร้ า นค้ า เสื้ อ ผ้ า ออนไลน์ โดยแบ่ ง ระดั บ ความภั ก ดี อ อกเป็ น 4 ระดั บ ตามแนวคิ ด
ดิกซ์และบาซู (Dick & Basu, 1994) ได้แก่ ได้ทาการแบ่งประเภทของความภักดีของผู้บริโภคจากทัศนคติต่อตราสินค้าและ
การแสดงออกทางการซื้อซ้า มีดังนี้
- No Loyalty ไม่เกิดความภักดี คือ ไม่มีทั้งระดับของแง่คิดและการซื้อซ้า ผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าตราสินค้า
นั้นด้วย จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าประเภทนี้ไม่มีความจงรักภักดี
- Inertia Loyalty หรือ Spurious Loyalty ความภักดีเทียม คือ ผู้บริโภคมีการซื้อซ้าสูงแต่มีทัศนคติที่ไม่
ดีต่อองค์การ ความภักดีประเภทที่มีความผูกพันอยู่บ้างแต่อยู่ในระดับต่า โดยลูกค้าประเภทนี้มักจะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเป็ น
สม่าเสมอด้วยปัจจัยที่ว่าสะดวกสบาย
- Latent Loyalty ความภั ก ดี ที่ แ อบแฝง ผู้ บ ริโภคมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ สิ น ค้ า แต่ มี ก ารซื้ อ ซ้ าต่ า ความภั ก ดี
ประเภทนี้มีความผูกพันสูง แต่การอุดหนุนหรือการซื้อซ้าต่า ซึ่งต้องปรับแก้สถานการณ์ที่ไปปรับด้านทัศนคติ
- Premium Loyalty หรือ True Loyalty ความภักดีประเภทที่มีความผูกพันสูง พร้อมทั้งมีการอุดหนุน
หรือซื้อซ้าบ่อย ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่จะชอบลูกค้าประเภทนี้มาก เพราะนอกจากลูกค้าจะมาใช้บริการบ่อยแล้ว ยังบอกต่อให้คนอื่นๆ
ได้มาใช้บริการด้วย ดังแสดงรายละเอียดสรุปผลการศึกษาในตารางที่ 2
ตารางที 2 สรุปผลการศึกษา ตามแนวคิดของ Dick and Basu’s Loyalty Model
Repeat Patronage
High

Low
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ความภักดีทีมีความผูกพันสูง
(True Loyalty)
จานวน 62 ราย ร้อยละ 16
ซื้อซ้าบ่อย มีความผูกพันกับร้าน นอกจากใช้บริการ
บ่อยแล้ว ยังบอกต่อให้คนอื่นๆได้มาใช้บริการด้วย

ความภั กดีแอบแฝง (Latent Loyalty)
จานวน 142 ราย ร้อยละ 36
ซื้อซ้าไม่บ่อย ชอบสินค้าของร้าน ชอบร้าน
ชอบเจ้าของร้าน แต่ไม่ค่อยได้ซื้อ เพราะ
จะซื้อจากร้านอื่นๆด้วย

ความภักดีเทียม (Spurious Loyalty)
จานวน 44 ราย ร้อยละ 11
ซื้อซ้าบ่อย ซื้อสินค้าสม่าเสมอเพราะสะดวกสบาย
แต่ ไม่ค่อยชอบร้าน

ไม่เกิดความภักดี (No Loyalty)
จานวน 152 ราย ร้อยละ 38
ไม่ มี ทั้ ง ระดั บ ของแง่ คิ ด และการซื้ อ ซ้ า
ผู้ บ ริ โ ภคไม่ ซื้ อ สิ น ค้ า ตราสิ น ค้ า นั้ น ด้ ว ย
จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าประเภทนี้ไม่
มีความจงรักภักดี

นอกจากนี้ ผลการศึ กษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค วามภักดีแอบแฝง จานวน 142 คน มีเหตุผลในการซื้อของจาก
ร้านอื่น ๆ ด้วย เพราะร้านค้าที่ซื้อประจามีราคาสูง จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97 และ ร้านค้าที่ซื้อประจามีแบบไม่ตรงกับ
ความต้องการ จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 38.03 กลุ่มตัวอย่างที่มีความภักดีที่มีความผูกพันสูง จานวน 62 คน ทาการซื้อซ้า
และมีความผูกพันกับร้านค้าที่ซื้อประจา เพราะชอบบริการ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 51.61 ชอบสินค้า จานวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.71 และชอบเจ้าของร้าน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีจานวนร้านค้าออนไลน์ที่ เคยเลือกซื้อเสื้อผ้าประจา จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00
เพราะเลือกซื้อตามความสะดวก สะดุดตา ไม่ได้ตามร้านตลอด รองลงมาได้แก่ มีร้านประจา 2 ร้าน จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ
28.50 ร้านประจา 1 ร้าน จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และร้านประจามากกว่า 3 ร้าน จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ
11.25 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 248 ราย ต้องการแนะนาร้านค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการแนะนาร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ที่
ทาการซื้อซ้าให้กับ คนรู้จัก คือ สินค้ ามีคุ ณ ภาพดีเหมาะสมกับ ราคา จ านวน 112 คน คิ ดเป็นร้อยละ 45.16 รองลงมาได้แก่
การตอบสนองของร้านค้าถูกต้องและรวดเร็ว จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 35.08 ประทับใจเจ้าของร้าน มีความจริงใจ จานวน
38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32 และอื่น ๆ ประกอบด้วย ทันสมัย และราคาถูก จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 ตามลาดับ

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องความภักดีของลูกค้าต่อร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิดที่เกี่ยวข้องคือ
แนวคิดความภักดีของลูกค้า ซึ่งทาให้ทราบถึงความภักดีของผู้ตอบซึ่งเป็นผู้บริโภคหญิงชาวไทย อายุ 20-45 ปี ที่มีการซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบส่วนมากมีความภักดีต่อร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์อยู่ในระดับความภักดีแอบแฝง ทั้งจาแนกตาม
อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความภักดีระดับความภักดีแอบแฝงคือ การมีทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าที่ดี แต่มีการซื้อซ้าต่า
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Ron Garland และ Philip Gendall (2004) ที่ ท าการศึ ก ษาเรื่อ ง Testing Dick and Basu’s
Customer Loyalty Model อ้างถึงรูปแบบของความภักดีของผู้บริโภค ตามการจาแนกประเภทจากหลักของ Dick และ Basu
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(1994) ที่ได้แบ่งประเภทของความภักดีออกเป็น 2 มิติ คือ ทัศนคติที่เกี่ยวข้อง และการกลับมาใช้บริการซ้า การศึกษาแสดงว่า
ทัศนคติมีผลต่อการคาดเดาเรื่องความภักดีของผู้บริโภคมากกว่าพฤติกรรมในการใช้บริการ
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบส่วนมากมีความเห็นว่าความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (อยู่ในระดับมาก) มีอิทธิพลต่อความภั กดี
ของลูกค้าโดยรวมมากกว่าความภักดีด้านอารมณ์ (อยู่ในระดับปานกลาง) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Elena Viktoravna
Noskova และ Iraina Matveevna Romanova (2015) ที่ทาการศึกษาเรื่อง Evaluation of Customer Loyalty to Different
Format Retailers ทาการประมาณการปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในเรื่องการค้าปลีกอาหาร จากการศึกษาพบว่า
เมื่อซื้อสินค้าประเภทอาหาร ลูกค้าจะตัดสินใจจากปัจจัยเชิงเหตุผล (สินค้า ราคา สถานที่ตั้ง และพนักงาน) ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขาย
ปลีกในรูปแบบใด ราคาเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการสร้างความจงรักภักดี

สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องระดับความภักดีของลูกค้าต่อร้านเสื้อผ้าออนไลน์ ในครั้งนี้ได้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์ จากหญิงไทย อายุ ปี ที่มีการเลือกซื้อเสื้อผ้าจากร้านจาหน่ายเสื้อผ้าผู้หญิงออนไลน์ภายใน 45 - 20
คน 400 ปีที่ผ่านมา จานวน 1ตามแนวคิดของ ดิกซ์ และบาซู (Dick & Basu,ได้ทาการแบ่งประเภทของความภักดีของ (1994
ผู้บริโภคจากทัศนคติต่อตราสินค้าและการแสดงออกทางการซื้อซ้า
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 62 มีความความภักดีต่อร้านเสื้อผ้าออนไลน์ ในระดับแตกต่างกัน ได้แก่ ความภักดีที่
แอบแฝง ความภักดีประเภทที่มีความผูกพันสูงและ ความภักดีเทียม ร้อยละ 36 16และ 11 ตามลาดับ และมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 38 ไม่มีความภักดี ดังนั้นผู้ศึกษา จึงได้นาเสนอข้อเสนอแนะในการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มความภักดีดังต่อไปนี้
การเพิมความภักดีของลูกค้า
จากการศึ ก ษา พบว่ า ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ต่ อ ร้ า นค้ า เสื้ อ ผ้ า ออนไลน์ ส่ ว นมากเป็ น ความภั ก ดี ที่ เกิ ด จากเหตุ ผ ล
จากการได้รับ การตอบสนองที่ ต รงกั บ ความต้อ งการ เช่ น การได้ รับ สิน ค้ าที่ มี คุ ณ ภาพตามความต้อ งการ ในราคาที่ ยอมรับ ได้
ถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นผู้ประกอบการควรเน้นการพัฒนา คุณ ภาพเสื้อผ้า ความถูกต้องและรวดเร็ว ของกระบวนการซื้อขาย
ออนไลน์ และราคาจาหน่ายที่ย่อมเยา ซึ่งด้านราคานี้สอดคล้องกับระดับของความภักดีของผู้ตอบ ที่พบว่ าส่วนมากอยู่ในระดับ
ความภักดีแอบแฝง คือชอบแต่ซื้อไม่บ่อย เพราะราคาสูง
1. วิธีเปลี่ยนให้ลูกค้าจากความภักดีเทียม เป็นความภักดีประเภทที่มีความผูกพันสูง ลูกค้าที่มีความภักดีระดับความภักดี
เทียม ผู้ประกอบการควรจะสื่อสารให้ลูกค้ารู้ถึงคุณ ค่าของแบรนด์ของร้านค้า หรือแบรนด์ของผลิตภัณ ฑ์ในร้าน เพื่อให้ลูกค้า
มีทัศนคติที่ดีต่อร้านค้ามายิ่งขึ้นอาจจะทาให้ลูกค้าปรับระดับไปเป็นลูกค้าที่มีความภักดีที่มีความผูกพันสูงได้ และอาจใช้กลยุทธ์
เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ที่มีทั้งสายผลิตภัณฑ์ราคาสูงและราคาปานกลางให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกมากขึ้น การทาการ
ส่งเสริมการตลาดประเภทลดราคา สะสมยอดราคาพิเศษ
2. วิธีการรักษากลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีระดับความภักดีสูง ลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อซ้าบ่อย มีความผูกพันกับร้าน นอกจากใช้
บริการบ่อยแล้ว ยังบอกต่อให้คนอื่นๆได้มาใช้บริการด้วย เพราะชอบบริการของร้าน ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพบริการ จะช่วยรักษา
ลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้ ได้ ผลการศึ ก ษาพบว่า ช่ อ งทางที่ ลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้ ซื้ อ เสื้ อ ผ้ า ออนไลน์ ได้ แ ก่ Instagram ร้อ ยละ 68.25 Facebook
ร้อ ยละ 61.25 eCommerce Website เช่ น Lazada, Zalora ร้อ ยละ 30.50 และ Line@ ร้อ ยละ 3.00 ซึ่งอาจเพิ่ ม คุ ณ ภาพ
บริการโดยใช้หลายๆช่องทางร่วมกันเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า การเพิ่มวิธีการชาระเงินหลากหลายเพื่อความสะดวก การลดค่า
ขนส่งและเวลาในการขนส่งอีกด้วย จัดทา Loyalty Program เช่น บัตรสะสมแต้ม เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อมากขึ้น และกลับมาซื้อ
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ซ้า เพื่อสะสมแต้มและนาไปแลกของรางวัลหรือส่วนลด รวมถึงต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าที่มี
ความภักดีไว้ เให้ลูกค้าประทับใจ มีการกลับมาซื้อซ้าและจะทาให้ลูกค้าบอกต่อคนอื่นๆด้วย
3. การเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อเสื้อ ผ้าจากหน้าร้าน(Offline) มากกว่าร้านค้า
เสื้อผ้าออนไลน์ ร้อยละ 52.50 ลูกค้าที่ซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์มากกว่าหน้าร้าน (Offline) คิดเป็นร้อยละ 35.50
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่เลือกซื้อเสื้อผ้าจาก หน้าร้าน (Offline) มากกว่า ร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ เนื่องจาก ได้เห็นสินค้า
จริงก่อ นซื้อ กลั วโดนหลอก เคยได้ สิน ค้ าไม่ต รงตามแบบ/ไซส์ และอื่ น ๆ ซึ่งประกอบด้ วย ได้ลองสวม สวยงาม และไม่ แพง
ซึ่งทางผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ควรจะ เน้นที่การรับประกัน หรือการให้คืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้าได้ และอาจให้รูปแบบการ
บริห ารจั ด การร้ า นแบบ Omni Channel Marketing เข้ า มาช่ วย ซึ่ งได้ แ ก่ การเชื่ อ มโยงช่ อ งทางต่ า งๆ รวมให้ เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว
โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ลูกค้าอย่างชาญฉลาดและไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นระบบ CRM ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบจะมั่นใจในร้านค้า
เมื่อสามารถชาระเงินตอนรับของได้ ดังนั้นควรมีทางเลือกในการชาระเงินเมื่อรับสินค้า และ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สื่อสารกับร้านค้า
เสื้อผ้าออนไลน์ผ่านทาง Messenger (Facebook Inbox) ควรมีระบบการตอบข้อมูลต่างๆกับลูกค้าที่รวดเร็วอีกด้วย

บรรณานุกรม
กติกา สายเสนีย์. (2553). Social Network คืออะไร. สืบค้นจาก https://keng.com/2008/08/09/what-is-socialnetworking
ก่อพงษ์ พลโยราช และหมะหมูด หะยีหมัด. (2556). ความภักดีต่อตราสินค้าในมิติเชิงทัศนคติและมิติเชิงพฤติกรรม. วารสาร
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 7(1), 67-73.
จรัญญา พรหมอยู่ และจารุวรรณ แดงบุบผา. (2556). อิทธิพลของเพื่อนใน Facebook ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าประเภทแฟชั่น
Online. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร).
ณัฐศักดิ์ วรวิทยานนท์. (2556). ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์. (การค้นคว้าแบบอิสระ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
ธนาคารไทยพานิชย์. (2559). การสร้าง Brand Loyalty อย่างไรในยุคดิจิทัล. สืบค้นจาก
https://thinkofsuccess.wordpress.com
รัตติกาล สิทธิพันธุ์. (2552). การสื่อสารกับการสร้างการมีส่วนรวมและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ. (ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นสาหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทธรรมสาร จากัด.
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง. (2560). เผยไทยนาเข้าเสื้อผ้าพุ่ง ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าผู้หญิง. สืบค้นจาก
http://www.tcijthai.com/news/2017/2/current/6748
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี. (2559). สืบค้นจาก https://www.tmbbank.com/analytics
Dick, A.S. & Basu, K. (1994). Customer Loyalty : Toward an Integrated Conceptual Framework. Journal of The
Academy of Marketing Science, 22(Winter), 99-113.

Page 239

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

Gamble, P. R., Stone, M., & Woodcock, N. (1989). Up close and personal. Customer relationship management
at work. London: Kogan Page.
Garland, R. & Gendall, P. (2004). Testing Dick and Basu’s Customer Loyalty Model. Australasian Marketing
Journal, 12(3), 81-87.
Nipa. (2560). การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร. สืบค้นจาก https://www.nipa.co.th/blog-detail/การตลาด
ออนไลน์-online-make ting-คืออะไร
Noskova, E. V. & Romanova, I. M. (2015). Evaluation of Customer Loyalty to Different Format Retailers. Journal
of Internet Banking and Commerce. 20(S1), 1-16.
Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty. Journal of Marketing, 63(2), 33-44.
TMB Analytics. (2559). TMB Analytics มองคนไทยอินเทรนด์แฟชั่น ธุรกิจเสื้อผ้าปรับตัวครั้งใหญ่รับช้อปปิ้งออนไลน์.
ThaiPublica. สืบค้นจาก http://thaipublica.org/2016/05/tmb-analytics-27-5-2559
Zocial, Thoth. (2559). Global and Thailand Facebook Population Update 2016. Retrieved from
https://thothzocial.com/facebook-population-2016

Page 240

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ความภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
Customer Loyalty on Beauty Clinic in Mueang Chiang Mai District

อิทธิกร ไชยเหมรัช* และอรชร มณีสงฆ์**
บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึ กษาความภักดีของลูกค้ าที่มีต่อธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามในเขตอาเภอเมือง
เชียงใหม่ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากลูกค้าที่เคยใช้หรืออยู่ระหว่างการใช้บริการธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามใน
เขตอาเมื องเชี ยงใหม่มากกว่า 3 ครั้งขึ้น ไป จ านวน 400 คน แบบสอบถามได้ป ระยุกต์จ ากมาตรวัด Behavioral Intentions
Battery ซึ่งพัฒนาโดย Zeithaml, Berry และ Parasuraman (1996) ทาการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดีมาก แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและยอมรับได้ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.0 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 21 - 38 ปี ร้อยละ
76.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.0 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 68.5 เหตุผลหลักที่ตัดสินใจใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามคือเพื่อปรับปรุงหน้าตาให้ดูดีขึ้น โดยใช้บริการเป็นการทาให้ผิวขาวกระจ่างใสซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บริการแบบซื้อ
เป็นครั้งค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 2,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการธุรกิจบริการเสริมความเพียงแห่งเดียว
เพราะการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานที่ดี
ส าหรั บ ผลการใช้ บ ริ ก ารคลิ นิ ก เสริ ม ความงามในครั้ ง ที่ ผ่ า นมาพบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจและตั ด สิ น ใจ
จะเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามที่เดิมที่เคยใช้ในครั้งต่อไป โดยจะบอกต่อหรือแนะนาเพื่อนหรือคนรู้จักให้มาใช้บริการอย่าง
แน่นอน
ผลการศึกษาระดับความภักดีของลูกค้าด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ ด้านความอ่อนไหวต่อราคาและ
ด้านพฤติกรรมการร้องเรียนพบว่า ทุกปัจจัยมีความภักดีอยู่ในระดับมาก สาหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อปัจจัยความภักดีพบว่า
เพศมีผลต่อปัจจัยความภักดีด้านความตั้งใจที่จะซื้อ ส่วนอายุและรายได้มีผลต่อความภักดีด้านพฤติกรรมการร้องเรียน
คาสาคัญ: ความภักดีของของลูกค้า พฤติกรรมการใช้บริการ

ABSTRACT
This study aimed to examine customer loyalty on beauty clinics in Mueang Chiang Mai district. Data
collection were conducted via questionnaires distributed to 400 old and current customers who had received
services at the beauty clinics in Chiang Mai district for more than three times. The questionnaire was designed
by an application of the Behavioral Intention Battery Measurement concept, developed by Zeithaml, Berry,
and Parasuraman ( 1996) ; then, was tested for its reliability. The testing results reported that the
*ผู้บริหารแบงคอกคลินิก
**รองศาสตราจารย์

สาขาเมญ่าและสาขากาดฝรั่ง วิลเลจ เชียงใหม่
อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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questionnaire’s reliability value was found at Very Good level, implying that it was reliable and acceptable.
Data obtained were analyzed by the statistics i.e. frequency, percentage, means, T-distribution as well as the
analysis of variance and the least significant difference (LSD) test.
The findings presented that most respondents were female (77% ) in the age of 21-38 years old
(76.0%). Their education background was in bachelor’s degree (70%) and their monthly income was less than
30,000 Baht (68.5%). Main reason of receiving services from the beauty clinics was to improve their faces. The
majority got the skin lightening treatment service and mostly paid for the service per session at the lower
amount of 2,000 Baht. Most of them received services from only one clinic due to the attentiveness of its
staff.
Results of the study on satisfaction being made for the last beauty clinic indicated that most
respondents satisfied with it and decided to choose it for their next visit. In addition, they would certainly
recommended it to friend or acquaintances.
According to the study on level of customer loyalty, the results suggested that following approaches:
word of mouth behavior, purchase intention, price sensitivity, and complaint behavior were rated at high
level. Regarding the study on personal factors that might affect loyalty factors, the results indicated that
gender factor affected purchase intension factor; while age and income factors affected complaint behavior
factor.
Keywords: Customer Loyaty, Service Behaior, Beauty Clinic

บทนา
การมีบุคลิกภาพที่ดี รูปร่างหน้าตาที่พึงพอใจ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจาวันโดยได้กลายมาเป็น
ความต้ อ งการของผู้ ค นในสั ง คม (ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย, 2560) ท าให้ ปั จ จุ บั น ธุร กิ จ เสริ ม ความงามได้ เข้ า มามี บ ทบาทมากขึ้ น
ซึ่งกลุ่มลูกค้าได้ขยายฐานออกไปมากขึ้นทุกกลุ่มทั้งวัยทางานวัยรุ่น วัยผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างหน้าตาและรักษาโรค
ทาให้เกิดสถานบริการเสริมความงามขึ้นเป็นจานวนมากในทั้งในเขตส่วนกลางและเขตภูมิภาค โดยเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด
(ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์, 2557)
การเติบโตของธุรกิจสถานบริการเสริมความงาม ทาให้เกิ ดการแข่งขันสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผู้ประกอบการคลินิกเสริมความ
งามต้ อ งปรับ กลยุ ท ธ์ให้ รองรับ ตลาดที่ มี ค วามต้ อ งการหลากหลายมากขึ้ น เพื่ อ หลี ก เลี่ ยงการแข่งขั น ทางด้ านราคา กลยุ ท ธ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกการจะเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่แล้ว ในทางตรงกันข้ามก็มีการปรับกลยุทธ์
เพื่ อ รักษาลู กค้ ากลุ่ ม เดิม ไว้ด้ วยเช่ น กั น สาหรับ ธุรกิ จ สุข ภาพและความงามในจั งหวัด เชี ยงใหม่ มี สภาวะการแข่ งขัน ที่ รุน แรง
เช่นเดียวกันโดยมีคลินิกเสริมความงามที่มีการเปิดให้บริการทั้งในศูนย์การค้าขนาดใหญ่และในแหล่งชุมชนที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจมากขึ้นแต่ละผู้ประกอบการจึงปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งและสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลยุทย์ที่จะสร้างความภักดีให้เกิดต่อบริการให้ได้ เพราะนอกจากจะเป็นการรักษาลูกค้าเก่าแล้ว
ยังเป็น การขยายฐานลูกค้ าใหม่โ ดยการแนะนาจากลูกค้าเก่าที่ มีค วามพึ งพอใจต่อการใช้ บริการคลินิกเสริมความงามนั้น ด้วย
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(กิตติ สิริพัลลภ, 2542) แต่การจะทาให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อบริการนั้นมีหลายปัจจัย และแต่ละปัจจัยอาจมีผลต่อความภักดีของ
ลูกค้าในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน
แต่เนื่องจากหลายงานวิจัยที่ ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจบริการเสริมความงามในเขต
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นการวัดความภักดีทั้งด้านพฤติกรรมและทัศนคติของลูกค้า ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาเรื่องนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความภักดีของลูกค้าที่มี ต่อสถานบริการเสริมความงามในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งประโยชน์ที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้นอกจากจะทาให้ทราบระดับความภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามในเขตอาเภอเมือง
เชียงใหม่แล้วยังทาให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการคลินิกเสริมความงามนาผลข้อมูลที่ได้ จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เพื่อปรับปรุง
กลยุทธ์ทางการตลาดได้

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้า
Copeland (1923 อ้างถึงในจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าโดยให้นิยามว่าเป็น
พฤติกรรมที่สะท้อนความต้องการอันเฉพาะเจาะจงของลูกค้าต่อตราสินค้า ซึ่งต่อมานิยามดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการนา
มุมมองด้านพฤติกรรมและด้านทัศนคติมารวมกันเป็ นความภักดีในเชิงรวม Oliver (1999) จึงสรุปนิยามได้ว่าความภักดีของลูกค้า
คือ ความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของลูกค้าที่จะซื้อซ้าหรืออุดหนุนสินค้าและบริการที่ตนเองชื่นชอบอย่างสม่าเสมอในอนาคต แม้ว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ก็ไม่มีผลทาให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปซื้อสินค้าหรือบริการอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีผู้กาหนดนิยามความภักดีไว้อีกหลายคน เช่น Hawkins และ Coney (2001 อ้างถึงในชญานิน บุหลันพฤกษ์)
ให้นิยามเพิ่มเติมว่าเมื่อลูกค้าได้รับรู้มูลค่าจริงของสินค้าหรือบริการ แล้วเกิดความพึงพอใจจะมีผลต่อการซื้อซ้าและความภักดีใ น
สินค้าหรือบริการนั้น โดยไม่เปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการของตราสินค้าอื่น นอกจากนี้ ลูกค้าที่มีความภักดี จะบอกต่อในสิ่งที่ดีให้
บุคคลอื่นรับฟัง และยังพร้อมให้อภัยเสมอหากมีข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับตราสินค้าหรือบริการนั้นด้วย
จากนิยามดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่ า ความภักดีของลูกค้า เป็นทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ โดยแสดงออก
ทางพฤติกรรมด้วยการซื้อซ้าหรือใช้บริการจากผู้ให้บริการเดิม และมีความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นเวลาต่อเนื่อง โดยไม่มีพฤติกรรม
การซื้อซ้านี้กับสินค้าหรือบริการอื่นที่เหมือนกัน
2. แนวคิดการวัดความภักดีต่อการบริการ
ความภักดีต่อการบริการจะแตกต่างจากความภักดีต่อสินค้า เพราะการบริการเป็นกระบวนการที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
มีปฎิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว ซึ่ง Guiltinan (อ้างถึงในชาญณรงค์ โชคบารุงสุข, 2552) ได้ระบุว่าลูกค้าจะรู้สึกว่ามีความเสี่ยงสูงในการ
ซื้อบริการต่างๆ ธุรกิจบริการจึงต้องสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อทาให้ลูกค้าภักดีกับองค์กร และไม่เปลี่ยนไปเป็นลูกค้า
ขององค์ ก รอื่น เพราะไม่ต้ องการมี ค วามเสี่ยงจากการซื้ อบริการสาหรับ การวัด ความภั ก ดีนั้ น สามารถวัด ได้จ ากทั ศ นคติและ
พฤติกรรมความภักดีควบคู่กัน
ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ได้ เลื อ กการวั ด ความภั ก ดี ต่ อ การบริ ก าร โดยมี ข อบเขตการสร้ า งแบบสอบถามจากมาตรวั ด Behavioral
Intentions Battery ที่ พั ฒ นาโดย Zeithaml, Berry และ Parasuramanl (1996 อ้ า งถึ ง ใน ชาญณรงค์ โชคบ ารุง สุ ข , 2552)
ซึ่งเป็นกรอบการวัดความตั้งใจของผู้รับบริการ ที่สามารถนาไปใช้พิจารณาว่าลูกค้ามีความจงรักภักดีกับธุรกิจที่ใช้บริการอยู่มาก
น้อยเพียงใด โดยประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่

Page 243

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

มิติที่ 1 พฤติกรรมการบอกต่อ ลูกค้าที่มีความภักดีในระดับสูง จะพูดถึงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับการบริการและกระตุ้นให้ผู้อื่นมาใช้
การบริการนั้นเสมอ
มิ ติ ที่ 2 ความตั้ งใจที่ จ ะซื้ อ ลู ก ค้ า ที่ มี ค วามภั ก ดี ในระดั บ สู ง จะเลื อ กการบริก ารนั้ น เป็ น ตั วเลื อ กแรก ซึ่ งสะท้ อ นนิ สั ย
การเปลี่ยนสถานที่ใช้บริการได้
มิติที่ 3 ความอ่อนไหวต่อราคา ลูกค้าที่มีความภักดีสูง จะมีความอ่อนไหวต่อราคาต่า โดยจะใช้บริการนั้นต่อไปต่อไปแม้ว่า
ราคาของการใช้บริการนั้นจะสูงขึ้น
มิติที่ 4 พฤติกรรมการร้องเรียน ลูกค้าที่มีความภักดีสูง จะร้องเรียนกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อให้แก้ไข โดยไม่บอกต่อผู้อื่น
หรือส่งเรื่องไปยังหนังสือพิมพ์ เพื่อให้รับรู้กันอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยรักษาชื่อเสียงของตราสินค้าหรือบริการนั้นๆ

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตของการศึกษา
เนื้อหาของการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามในเขตอาเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือน และการวัดความภักดีต่อบริการด้านพฤติกรรม
การบอกต่อ ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ ด้านความอ่อนไหวต่อราคาและด้านพฤติกรรมการร้องเรียน
2. ขั้นตอนการศึกษา
2.1 การเก็บ รวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมู ลโดยการใช้ แบบสอบถามจากลูกค้ าที่ ใช้ บ ริการสถานบริการคลินิ ก
เสริมความงามในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าขนาดใหญ่หรือศูนย์การค้าชุมชนทั้งที่เป็นคลินิกที่มีแพทย์
เป็ น เจ้ า ของเองหรื อ คลิ นิ ก ที่ มี แ ฟรนไชส์ ทั่ ว ประเทศ โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กและเก็ บ ตั ว อย่ า งแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling)
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา: รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนามาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยข้อมูล ทั่ วไปและข้อมู ลเกี่ยวกับ การวัดความภั กดีต่ อธุรกิจ ที่ ใช้ บ ริก าร 4 ด้าน โดยใช้ ม าตรวัด สเกลทั ศ นคติห รือ
Likert scale 5 ระดับ ได้แก่ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ จานวน 5 ข้อ ความตั้งใจที่จะซื้อ จานวน 4 ข้อ ความอ่อนไหวต่อราคา
จานวน 5 ข้อและพฤติกรรมการร้องเรียน จานวน 6 ข้อ ซึ่งความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตาม
วิ ธี ก ารของครอนบาค เท่ า กั บ 0.807, 0.788, 0.794 และ 0.902 ตามล าดั บ แปลผลได้ ว่ า อยู่ ในระดั บ ยอมรั บ ได้ ถึ ง ดี ม าก
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล:อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละส่วนค่าเฉลี่ยใช้อธิบายระดับความ
คิดเห็นของความภักดีต่อธุรกิจบริการเสริมความงามทั้งสี่ด้านส่วนการแจกแจงแบบทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนใช้ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความภักดี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่เคยใช้หรืออยู่ระหว่างการใช้บริการธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามในเขต
อาเมืองเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนได้ จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวน
ประชากรที่แน่นอนและต้องการประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,
2543) ที่ขนาดความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยกลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้เป็นลูกค้าที่เคยใช้หรืออยู่

Page 244

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ระหว่างการใช้บริการธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามในเขตอาเมืองเชียงใหม่ที่มีพฤติกรรมการซื้อซ้าเป็นประจามากกว่า 3 ครั้ง
ขึ้นไป เพราะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความภักดีต่อการใช้บริการของคลินิกสูงกว่าคนที่มาใช้บริการไม่บ่อย
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้แก่ลูกค้ าที่ใช้ บริการสถานบริการคลินิกเสริมความงามในเขตอาเภอเมือง
เชียงใหม่และการทาแบบสอบถามออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม 2561

ผลการศึกษา
ส่ว นที่ 1ข้ อ มู ล เชิ งปริม าณเกี่ ยวกั บ ความภั กดี ข องลู ก ค้ าต่ อ ธุร กิ จบริ ก ารคลิ นิ ก เสริ ม ความงามในเขตอ าเภอเมื อ ง
เชียงใหม่
การศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่ามีความ
ภักดีอยู่ในระดับมากทุกมิติ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความภักดีในภาพรวม
ปัจจัยความภักดี
1. ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ
2. ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ
3. ด้านความอ่อนไหวต่อราคา
4. ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน

n
339
400
400
400

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
4.40
4.27
4.06
3.78

ระดับความภักดี
มาก
มาก
มาก
มาก

ส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงาม
ในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน กับระดับความ
ภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่แสดงรายละเอียดได้ดังนี้
1) ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ
การแนะนาคลินิกที่ใช้บริการหากมีคนมาปรึกษาเรื่องการเลือกคลินิก (4.51) การพูดในสิ่ งที่ดีเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามที่ใช้
บริการ (4.46) การยินดีโฆษณาหรือแนะนาให้คนรู้จักมาใช้บริการ (4.44) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารถึงผู้อื่นในทางที่ดี
เมื่อมาใช้บริการ (4.36) และการบอกต่อหรือแนะนาเพื่อนเมื่อคลินิกมีสิ่งตอบแทน (4.25) ตามลาดับ ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อด้านพฤติกรรมการบอกต่ออย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2) ด้ า นความตั้ ง ใจที่ จ ะซื้ อ พบว่ า ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ คิ ด เห็ น เรี ย งล าดั บ จากมากที่ สุ ด ไปหาน้ อยที่ สุ ด คื อ
ความประทั บ ใจในการให้ บ ริ ก ารของพนั ก งาน (4.44) การมั่ น ใจว่ า คลิ นิ ก สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการได้ (4.36)
การใช้บริการคลินิกแห่งนี้เพราะความมีชื่อเสียง (4.19) และคลินิกอยู่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทางาน (4.11) ตามลาดับ โดยปัจจัยส่วน
บุคคลด้านเพศ มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อด้านความตั้งใจที่จะซื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความตั้งใจที่จะซื้อเท่ากับ 4.30 มากกว่าเพศชายที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
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เท่ากับ 4.16 สาหรับปัจจัยย่อยด้านความตั้งใจที่จะซื้อ พบว่าเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อเรื่องการต้องการใช้บริการ
เพราะความประทับใจในการให้บริการของพนักงาน เท่ากับ 4.47 ซึ่งมากกว่าเพศชายที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.32
เช่นเดียวกับเรื่องคลินิกอยู่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทางาน จึงตั้ งใจมาใช้บริการ ที่เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.16
ซึ่งมากกว่าเพศชายที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.91
สาหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษาและรายได้ ไม่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
3) ด้านความอ่อนไหวต่อราคา พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ
ความพึงพอใจในราคาต่อคุณภาพการบริการและความน่าเชื่อถือ (4.23) การตัดสินใจใช้บริการที่ใหม่หากบริการนั้นตอบสนองต่อ
ปัญหาที่เป็นอยู่ (4.17) การมีราคาที่เหมาะสม (4.14) การไม่คิดที่จะเปลี่ยนสถานที่ให้บริการแม้ว่าสถานที่ให้บริการอื่นจะมีราคาต่า
กว่า (3.87) และการใช้บริการต่อไปหากมีการปรับราคา (3.87) ตามลาดับ โดยปัจจัยส่วนบุคคลทั้งด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อด้านความอ่อนไหวต่อราคาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน พบว่า ปัจจัยที่มีค่ าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคื อ
การแจ้งผู้ให้บริการถึงความไม่พึงพอใจ (4.02) การปกป้องคลินิก หากได้รับรู้ข่าวการร้องเรียนคลินิกในทางที่ไม่ดีที่เป็นการเข้าใจผิด
(3.85) การพูดคุยกับสถานประกอบการก่อนการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก่อนประกาศผ่านสื่อออนไลน์ (3.83)
การไม่บอกปัญหาการใช้บริการให้คนรู้จักทราบหากได้รับการแก้ไขทันที (3.72) และการใช้บริการต่อไปแม้จะเคยมีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาการใช้บริการ (3.68) ตามลาดับ โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีผลต่อค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อด้านพฤติกรรม
การร้องเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องการแจ้งผู้ให้บริการถึงความไม่พึงพอใจ ซึ่งผู้ที่อายุมากกว่า 38 ปี
มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น (4.35) มากกว่าผู้ที่มีอายุ 21-38 ปี (3.97) และผู้ที่อายุน้อยกว่า 21 (3.87) และเรื่องการพูดคุยกับ
สถานประกอบการก่อนการร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งซึ่งผู้ที่อายุมากกว่า 38 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความคิ ดเห็น (4.19)
มากกว่าผู้ที่มีอายุ 21-38 ปี (3.77) และผู้ที่อายุน้อยกว่า 21 ปี (3.70) ตามลาดับ
และปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน มีผลต่อค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อด้านพฤติกรรมการร้องเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องการแจ้งผู้ให้บริการถึงความไม่พึงพอใจ ซึ่งผู้ที่รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิ ดเห็ น (4.16) มากกว่าผู้ ที่ มีรายได้น้ อ ยกว่า 30,000 บาทต่อเดื อน (3.94) และเรื่อ งการพู ดคุ ยกับ สถานประกอบการ
ก่อนประกาศความไม่พึงพอใจนั้นผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่ง ผู้ที่รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น (4.00)
มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน (3.74) ตามลาดับ
ส่ ว นปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศและระดั บ การศึ ก ษานั้ น ไม่ มี ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย
ด้านพฤติกรรมการร้องเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.0 และเพศชาย ร้อยละ 23.0 โดยมีอายุน้อยกว่า 21 ปี
ร้อยละ 10.2 อายุระหว่าง 21 – 38 ปี ร้อยละ 76.0 และอายุมากกว่า 38 ปี ร้อยละ 13.8 การศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 16.0 ระดั บ ปริญ ญาตรี ร้อ ยละ 70.0 และสู งกว่าปริญ ญาตรี ร้อ ยละ 14.0 มี รายได้น้ อยกว่า 30,000 บาทต่ อเดื อ น
ร้อยละ 68.5 และรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ร้อยละ 31.5
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1.2 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามของลูกค้ที่มาใช้บริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามในเขตอาเภอ
เมืองเชียงใหม่
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตัดสินใจใช้ บริการคลินิ กเสริมความงามเพื่ อการปรับ ปรุงหน้ าตาให้ ดูดีขึ้น ร้อยละ 36.8
โดยเป็นการทาให้ผิวขาวกระจ่างใส ใช้บริการในลักษณะแบบซื้อเป็นครั้ง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้งโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 2,000
บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพียงแห่งเดียว เพราะการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานที่ดี ส่วนที่ใช้บริการคลินิกเสริม
ความงามมากกว่าหนึ่งแห่งที่เพราะความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละแห่ง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในครั้งที่ผ่านมา
โดยจะเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามที่เดิมที่เคยใช้ในครั้งต่อไปและจะบอกต่อคนรู้จักให้มาใช้บริการอย่างแน่นอน
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามของลูกค้าที่มาใช้
บริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
เพศ เพศชายใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อปรับปรุงหน้าตาให้ดูดีขึ้นร้อยละ 44.6 โดยเป็นการรักษาสิว ฝ้า รอยหมอง
คล้า ส่วนใหญ่ใช้บริการแห่งเดียวจากเหตุผลการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานที่ดี ส่วนเพศหญิงใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อ
รักษาผิวพรรณ ลดฝ้า กระ จุดด่างดา ร้อยละ 34.4 โดยเป็นการทาให้ผิวขาวกระจ่างใสมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้บริการมากกว่าหนึ่ง
แห่งเพราะราคาสินค้าบริการที่แตกต่างกัน ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามในครั้งที่ผ่านมา ทั้งเพศชายและ
หญิง มีความพึงพอใจ มีส่วนน้อยที่ไม่พึงพอใจด้วยเหตุผลแพทย์ที่ให้การรักษาไม่ มีความเชี่ยวชาญ ราคาแพง ไม่มีมาตรฐานใน
การให้บริการ สถานที่ให้บริการไม่สะอาดและให้บริการช้า อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ยังเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามเดิมในครั้ง
ต่อไปและจะบอกต่อคนรู้จักให้มาใช้บริการอย่างแน่นอน
อายุ ผู้ที่อายุน้อยกว่า 21 ปี ใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อปรับปรุงหน้าตาให้ดูดีขึ้นมากที่สุดร้อยละ 58.5 โดยเป็นการ
รักษาสิว ฝ้า รอยหมองคล้าและการทาให้ผิวขาวกระจ่างใส ใช้บริการมากกว่าหนึ่งแห่งเพราะมาตรฐานในการให้บริการ ผู้ที่อายุ
ระหว่าง 21 – 38 ปี ใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อปรับปรุงหน้าตาให้ดู ดีขึ้นเช่นเดียวกันร้อยละ 37แต่เป็นการทาให้ผิวขาว
กระจ่างใสมากที่สุด ส่วนใหญ่จะใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพียงแห่งเดียวเพราะการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานที่ดีสาหรับผู้ที่
อายุมากกว่า 38 ปี ใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อรักษาผิวพรรณ ลดฝ้า กระ จุดด่างดามากที่สุ ด ร้อยละ 40.7 โดยเป็นการทา
ให้ผิวขาวกระจ่างใสใช้บริการมากกว่าหนึ่งแห่ง เพราะราคาสินค้าบริการที่แตกต่างกัน ทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการครั้ง
ล่าสุด แต่ก็มีผู้ที่ไม่พึงพอใจเพราะเพราะพนักงานดูแลเอาใจใส่ไม่ดีและราคาแพงทั้งนี้ส่วนมากก็จะยังคงใช้บริการคลินิ กเสริมความ
งามเดิมที่เคยใช้ต่อไป โดยจะบอกต่อคนรู้จักให้มาใช้บริการอย่างแน่นอนเช่นเดียวกัน
ระดับการศึกษา ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อปรับปรุงหน้าตาให้ดูดีขึ้นมาก
ที่ สุ ด ร้อ ยละ 35.9 โดยเป็ น การท าให้ ผิ ว ขาวกระจ่ า งใสใช้ บ ริ ก ารมากกว่ า หนึ่ ง แห่ ง เพราะความเชี่ ย วชาญของแพทย์ แ ต่ แ ห่ ง
ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อปรับปรุงหน้าตาให้ดูดีขึ้นมากที่สุด โดยเป็นการทาให้ผิวขาว
กระจ่างใสมากที่สุดเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ใช้บริการเพียงแห่งเดียวเพราะการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานที่ดีสาหรับผู้ที่มีการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี ใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อรักษาผิวพรรณ ลดฝ้า กระ จุดด่างดา มากที่สุดร้อยละ 38.9 โดยเป็นการรักษา
สิว ฝ้า รอยหมองคล้าใช้บริการมากกว่าหนึ่งแห่ง เพราะความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละแห่งด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามในครั้งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พึงพอใจส่วนที่ไม่พอใจเพราะการให้บริการช้าราคาแพงและพนักงานดูแลเอาใจใส่ไม่
ดี แต่ทั้งหมดส่วนใหญ่จะยังคงเลือกใช้บริการคลินิกเดิมที่เคยใช้และจะบอกต่อคนรู้จักให้มาใช้บริการอย่างแน่นอน
รายได้ต่อเดือน ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท ใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อปรับปรุงหน้าตาให้ดูดีขึ้น
ร้อยละ 39.8 โดยเป็นการทาให้ผิวขาวกระจ่างใสมากที่สุด ใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพียงแห่งเดียวเพราะการดูแลเอาใจใส่ที่ดี
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ของพนักงาน ส่วนผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามเพื่อรักษาผิวพรรณ ลดฝ้า กระ จุดด่างดา
มากที่สุดร้อยละ 38.1 โดยเป็นการทาให้ผิวขาวกระจ่างใสมากที่สุด แต่ส่วนใหญ่จะใช้บริการมากกว่าหนึ่งแห่งเพราะความเชี่ยวชาญ
ของแพทย์แต่ละแห่งด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการคลินิกเสริมความงามในครั้งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พึงพอใจ ส่วนที่ไม่พึงพอใจ
เพราะราคาแพงและการไม่มีมาตรฐานในการให้บริการ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ จะยังคงเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามเดิม
ต่อไปและจะบอกต่อคนรู้จักให้มาใช้บริการอย่างแน่นอน

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผลการศึกษา
ประเด็นที่ 1 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามของลูกค้าต่อธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงามในเขต
อาเภอเมืองเชียงใหม่
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ บุษรินทร์ ภูวังหม้อ (2558) ที่ศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการ
ที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในการใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ในประเด็นของลักษณะการใช้
บริการที่ส่วนใหญ่จะซื้อบริการเป็นครั้ง และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเฉลี่ยต่อครั้งที่น้อยกว่า 2,000 บาท แต่มีความแตก ต่างใน
ประเด็นประเภทบริการที่เลือกใช้ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่เลือกใช้การทาให้ผิวขาวกระจ่างใสและการรักษาสิว ฝ้า
รอยหมองคล้า ส่วนการศึกษาของบุษรินทร์ พบว่าส่วนใหญ่เลือกใช้การรักษาสิวฝ้า จุดด่างดา รอยแผลเป็นและแก้ปัญหาโรค
ผิวหนังซึ่งเหตุผลที่ทาให้ผลการศึกษาแตกต่างกัน คือช่วงอายุของลูกค้าที่ทาการศึกษา โดยการศึกษานี้มีกลุ่มลูกค้าทั้งเจนเนอเรชั่น
วาย เจนเนอเรชั่นเอ๊กซ์และเจนเนอเรชั่นแซด ซึ่งต่างจากการศึกษาของบุษรินทร์ ที่ศึกษาเฉพาะเจนเนอเรชั่นวาย ดังนั้นช่วงอายุที่
ศึกษาแตกต่างกัน จึงทาให้ผลการศึกษามีความแตกต่างกันด้วย
ประเด็นที่ 2 ระดับความภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจที่รูปแบบการให้บริการแตกต่างกัน
เมื่ อ เปรีย บเที ยบกับ การศึ ก ษาอื่น ที่ วัด ความภั ก ดีข องผู้บ ริโภคโดยใช้ ม าตรวัด Behavioral Intentions Battery ได้แ ก่
การศึกษาของรัถยา สุขสวัสดิ (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวัดคุณภาพการบริการและความภักดีต่อบริการของธุรกิจเสริมในสถานี
บริการน้ามัน วาสนา อินทะแสง (2559) ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจคลินิกเสริมความ
งามที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ภนิดา พลปัถพี (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้าธนาคารออมสินของผู้ใช้บริการ
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
อิ น เทอร์ เน็ ต ประเภท FTTx ของบริ ษั ท ที โอที จ ากั ด (มหาชน) ในเขตพื้ น ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ที โอที สาขาสุ ร าษฎร์ ธ านี
และผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าระดับความภักดีของด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ด้านความตั้งใจที่จะซื้อและด้านความอ่อนไหวต่อ
ราคามี ร ะดั บ ความภั ก ดี อ ยู่ ในระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของภนิ ด า พลปั ถ พี (2552) วาส นา อิ น ทะแสง (2559)
และณั ฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล (2560) และผลการศึกษาครั้งนี้ แต่แตกต่างจากผลการศึกษาของรัถยา สุขสวัสดิ (2556) มีระดับ
ความภักดีระดับปานกลาง ส่วนระดับความภักดีของด้านพฤติกรรมการร้องเรียน มีระดับความภักดีระดับมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของวาสนา อินทะแสง (2559) และณัฐิกานต์ อดิศัยรัตนกุล (2560)และผลการศึกษาครั้งนี้ แต่แตกต่างจากผลการศึกษา
ของภนิดา พลปัถพี (2552) และรัถยา สุขสวัสดิ (2556) ซึ่งผลการศึกษาที่แตกต่างกันอธิบายได้ว่าเนื่องมาจากธุรกิจการให้บริการ
ของแต่ละการศึกษาแตกต่างกัน
ธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารมี ค วามเกี่ ย วพั น สู ง (High Involvement) ซึ่ ง มั ก เป็ น บริ ก ารที่ มี ร าคาสู ง ไม่ ได้ ใช้ บ่ อ ย
มีความยุ่งยากที่จะใช้บริการ และถ้าใช้บริการผิดแล้วจะทาให้เกิดความเสียหายมาก ลูกค้าจะมีความภักดีมาก โดยไม่ต้องการ
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เปลี่ ย นสถานบริ ก ารเพราะความกั ง วลใจถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ จ ะได้ ส่ ว นธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น ต่ า (Low Involvement)
จะเป็นบริการที่ใช้บ่อย มีความคุ้นเคย ลูกค้าจะรู้รายละเอียดต่างๆ ดี ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องวางแผน
ล่วงหน้าอย่างรอบคอบ ลูกค้าจะมีระดับความภักดีน้อยกว่าธุรกิจให้บ ริการที่มีความเกี่ยวพันสูง เพราะสามารถเลือกใช้สถานบริการ
ใดก็ได้ นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อความภักดีที่แตกต่างกันด้วย เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดเป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ความภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจบริการคลินิกเสริมความงาม ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ด้านความตั้งใจซื้อ ด้านความอ่อนไหว
ต่อราคา ด้านพฤติกรรมร้องเรียน ทั้ง 4 ด้าน มีระดับความภักดี ระดับมากผู้ศึกษาขอเสนอข้อเสนอแนะ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบธุรกิจด้านคลินิกเสริมความงามดังต่อไปนี้
1) ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ เพื่อทาให้ลูกค้าพึงพอใจในการใช้บริการแล้วบอกต่อในสิ่งที่ดี ผู้ประกอบการจะต้องให้
ความสาคัญกับบุคลากรที่ให้บริการและกระบวนการให้บริการ เช่นประเมินความพึงพอใจต่อแพทย์ที่ให้การรักษาเพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับ ปรุง กระบวนการรัก ษา หากมี ห ลายสาขาควรมี ศู น ย์ อ บรมกลาง เพื่ อ อบรมและพั ฒ นาความสามารถของพนั ก งาน
ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการ ที่ดีเหมือนกันและไม่ควรโฆษณาเกินจริงเพื่อไม่สร้างความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงให้ลูกค้า
2) ด้ า นความตั้ ง ใจที่ จ ะซื้ อ เนื่ อ งจากความประทั บ ใจในการให้ บ ริก ารของพนั ก งานมี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจที่ จ ะซื้ อ ดั งนั้ น
ผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการเพื่อให้ประทับใจและมั่นใจถึงผลการใช้บริการ โดยสร้างระบบการตรวจ
ประเมิ น ภายในและก าหนดให้ มี แ ผนการตรวจประเมิ น เป็ น ระยะ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ให้ความสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล โดยต้องมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีทั้งด้านการสรรหา การรักษาและการพัฒนา
3) ด้ า นความอ่ อ นไหวต่ อ ราคาผู้ ป ระกอบการต้ อ งสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ลู ก ค้ า ไม่ ใ ห้ อ่ อ นไหวต่ อ ราคาที่ จ ะมี
การเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อถูกเปรียบเทียบกับที่อื่นๆเช่น การรักษามาตรฐานการให้บริการ ซึ่งผลการใช้บริการต้องสอดคล้องกับ
การโฆษณา มีการปรับปรุงกระบวนการที่บกพร่องจากคาแนะนาหรือการร้องเรียนของลูกค้ า มีการสารวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของสถานบริการโดยกาหนดวิธีและความถี่ที่เหมาะสม เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการทางาน
4) ด้านพฤติกรรมการร้องเรียนผู้ประกอบการต้องการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหาต้องตอบสนอง
ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่จะมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานภายนอกโดยสร้างช่องทางการรับข้อร้องเรียนกาหนด
ระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า การฝึกอบรม/สอนงานให้พนักงานปฎิบัติงานได้สอดคล้อง
ตามระเบียบปฏิบัติหากพบข้อร้องเรียนต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันที โดยหลังการปรับปรุงแก้ไขต้องทบทวนกระบวนการ
รับข้อร้องเรียนที่กาหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
ดังนั้นในด้านการด้านการแบ่งส่วนตลาดย่อย ผู้ศึ กษาเห็นว่าไม่จาเป็นต้องแบ่งส่วนตลาดย่อย แต่เน้นการพัฒ นาเรื่อง
ประสิทธิภาพและผลลัพธ์การรักษา คุณภาพของสินค้า คุณภาพการบริการ ในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ลูกค้าเกิดพึงพอใจในการ
รั บ บริ ก าร อี ก ทั้ ง จั ด การกระบวนการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น เปิ ด ช่ อ งทางรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น รวมถึ ง ก าหนดกฎระเบี ย บ การปฏิ บั ติ
เมื่อมีผู้ร้องเรียนและเร่งดาเนินการแก้ไข ตามระบบงานให้รวดเร็วที่สุด
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ความคาดหวังและการรับรู้ตอ่ ความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัท
Customer’s Expectations and Perception Towards satisfaction off Bus Passengers Company

ฐิติรัตน์ อปินะ* พีรยา สมศักดิ**์ และไพรพันธ์ ธนเลิศโสภิต***
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัท ชัยพัฒนาขนส่ง
เชียงใหม่ จากัด ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จากัด ได้รวบรวมข้อมูลจาก
ผู้โดยสาร กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ที่ใช้บริการ
รถโดยสารของบริษั ท ชั ยพั ฒ นาขนส่ งเชี ยงใหม่ จ ากั ด สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ค วามถี่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ประเมินความพึงพอใจในการบริการเพื่อหาช่องว่า (Gap) ของคุณภาพ
บริ ก ารระหว่ า งความคาดหวั ง (E) และคุ ณ ภาพการบริ ก ารระหว่ า งการรั บ รู้ ใ นการใช้ บ ริ ก าร (P) ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการโดยสารรถบัส ทางด้านความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ
ในภาพรวมทั้ ง 5 ด้าน พบว่า ผู้ใช้ บ ริการมีค วามคาดหวังก่อนการใช้ บ ริการมากกว่าการรับ รู้หลังการใช้ บริการ ด้านคุ ณ ภาพ
การบริการของบริษัท ผู้ ใช้บริการไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการในด้านการบริการอย่างมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้าน
ความมุ่งมั่นตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness) ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร (Assurance) และ
ความเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) ตามลาดับ
คาสาคัญ: คุณภาพการบริการ ผู้ใช้บริการ รถบัส

ABSTRACT
Research Purposes: Study the service quality of Chaipattana Transport bus and Study the
passenger’ s satisfaction of the service provided by Chaipattana Transport bus. The 400 subjects who used
Chaipattana Transport bus at Chiang Mai bus station answered the purposive sampling questionnaires. Statistic
used for data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, Gap analysis, expectation and
perception towards customer service quality. The result showed that the service quality affecting to
passenger’ s satisfaction in five perception of service quality; the passenger expectation before using more
than after perception of service quality .Passenger dissatisfied in reliability, determination, Responsiveness,
reassurance and empathy respectively .
Keywords: service quality, passenger, bus
การจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
*** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
*

**
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1. บทนา
ปัจจุบัน การคมนาคมขนส่งภายในประเทศ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวของขนาดประชากร
การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ จากผลสารวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2559 พบว่าการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ โดยรถบัสโดยสาร
ยังคงได้รับ ความนิ ยมมากที่ สุด ซึ่งมี ผู้ ใช้ บ ริก ารต่อ ปี ม ากกว่า 300 ล้า นคน ซึ่งแสดงสถิติ ก ารขนส่งผู้ โดยสารภายในประเทศ
การเดิ น ทางโดยรถบั สโดยสาร ได้รับ ความนิ ยมมากเป็ น เพราะ มีราคาที่ ไม่ สูง มี ค วามสะดวกสบาย ความปลอดภั ย รวดเร็ว
ประกอบกับมีเส้นทางการเดินทางที่ครอบคลุม และง่ายต่อการเข้าถึง การใช้บริการรถบัสโดยสารจะเป็นที่นิยมมากที่สุด (แสดงถึง
สถิติการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ ปีพ.ศ. 2555 – 2559) พบว่าจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถบัสโดยสารมีแนวโน้ม ลดลง
ในทางตรงกันข้ามพบว่าจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทางอากาศมีจานวนเพิ่มมากขึ้น สาหรับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจที่สาคัญของภาคเหนือ อีกทั้งมีความเจริญทางด้านศักยภาพและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้า การบริการและการท่องเที่ยว โดยพบว่าในการเดินทางของประชาชนส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการรถบัสโดยสาร ส่งผล
ให้ในธุรกิจการให้บริการด้านการเดินรถบัสโดยสารบริษัทฯ ต้องคานึงด้านคุณภาพการให้บริการ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริ การได้ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จากัดเป็นภาคธุรกิจบริการรถโดยสารเดินทางในจังหวัดเชียงใหม่
และเขตภาคเหนือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เริ่มมีการปรับตัวและมีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงรูปแบบการ
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร การใช้ทฤษฎี SERVQUAL Model คือเครื่องมือศึกษาช่องว่างผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจ และความคาดหวังของลูกค้า ใช้ในการศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจ จากข้อมูลข้างต้นทาให้ผู้ศึกษาสนใจ
ศึกษาคุณ ภาพด้านบริการและความต้องการของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัทฯ ดังกล่า วเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
มาปรับ ปรุงในการสร้างความแตกต่ างด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารรถบั ส โดยสาร เพื่ อ ให้ ต รงความต้ อ งการและสอดคล้ อ งกั บ
พฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการ และเป็นแนวทางในการพั ฒ นาคุณ ภาพการให้บริการ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและ
การบริการ ของบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จากัด ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้รถบัสโดยสารของบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จากัด
2. ศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรู้ ของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัท
3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัท

2. ทบทวนวรรณกรรม
จากลั ก ษณะของปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ทางผู้ วิจั ย ศึ ก ษาแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั งและการรั บ รู้จ ากโมเดลคุ ณ ภาพ
การบริการที่เป็นแนวคิดพื้นฐานในการประเมินคุณภาพระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ โดยใช้แนวคิด SERVQUAL Model
ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับรถบัส มีผู้ทาวิจัยน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยที่คล้ายคลึงในด้านคุณภาพการบริการที่เกี่ยวข้องกับค วาม
คาดหวังและการรับรู้แทน
ครอสบี้ (Crosby, 1988, น. 15) คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารหรื อ “Service Quality” นั้ น เป็ น แนวคิ ด ที่ ถื อ หลั ก การ
ดาเนินงานบริการที่ปราศจากข้อบกพร่อง และตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริการ และสามารถที่จะทราบของต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการ แนวคิด SERVQUAL Model โดย Parasuraman, Berry and Zeithaml (1988) (อ้างถึงใน Doddy
Hendra Wijaya, 2009, น. 15-16) เป็นเครื่องมือศึกษาช่องว่างผลการดาเนินงานของธุรกิจ และความคาดหวังของลูกค้า เพื่อใช้
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เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงานบริการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นมิติคุณภาพในการสารวจความต้องการลูกค้าภายนอกในงาน
บริการ ประกอบด้วย
1. บริการที่ไว้ใจได้ ถูกต้องแม่นยา (Reliability) คือความสามารถในการให้บริการที่สัญญาไว้ถูกต้องและความสามารถ
(เชื่อถือได้)
2. ความมุ่งมั่น เต็มใจในการให้บ ริการ (Responsiveness) คื อการตอบสนองนั่นคื อเจตจ านงหรือความปรารถนาที่จ ะ
ช่วยเหลือพนักงานและให้บริการลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการ อย่าปล่อยให้ลูกค้ารอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีฐานที่ชัดเจนจะทาให้กับ
ความประทับใจเชิงลบที่ไม่ควรเกิดขึ้น
3. บริการด้วยความรู้ความชานาญ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า (Assurance) คือความรู้ทักษะความสุภาพอ่อนโยนและ
น่าเชื่อถือของบุคลากร
4. บริการด้วยความเอาใจใส่ลูกค้า ซึ่งพนักงานให้ความสาคัญกับลูกค้ารายบุคคล (Empathy) คือ การเอาใจใส่ ทัศนคติ
ของบุคลากร เพื่อทาความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าและการสื่อสารที่ดี ให้ความสนใจส่วนบุคคล ความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารหรือการดาเนินการ
5. บริการที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม (Tangibles) คื อ ความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกทางกายภาพอุปกรณ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการสื่อสารและอื่น ๆ ที่สามารถหรือควรอยู่ในระหว่างการให้บริการ
โดยพื้นฐานแล้วรูปแบบการให้บริการคุณภาพมาจากขนาดและทิศทางของช่องว่าง 5 ช่อง
ช่องว่างที่ 1 (การทาความเข้าใจ) : ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภคและการจัดการการรับรู้ค วาม
คาดหวังของผู้บริโภคช่องว่างนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อบริษัทไม่ทราบหรือไม่เข้าใจว่าอะไรคื อคาดหวังจากผู้บริโภค ผู้นาของผู้ให้บริการ
อาจไม่เข้าใจรูปแบบใดของบริการเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถคาดว่าจะให้บริการที่มีคุณภาพดี
ช่องว่าง 2 (มาตรฐานการบริการ) : ความแตกต่างระหว่างการรับ รู้ด้านการจัดการของผู้บริโภคความคาดหวังและ
ข้อกาหนดด้านคุณภาพการบริการช่องว่า งนี้เกิดขึ้นเมื่อหัวหน้าผู้ให้บริการทราบว่าผู้บริโภคต้องการอะไร แต่ไม่สามารถหรือไม่
ต้องการพัฒ นาระบบที่ผู้บริโภคยินดีที่จะเปิดเผย ช่องว่างนี้อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ ความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพซึ่งน้อยลงการขาดการรับรู้ถึงความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นการขาดมาตรฐานของงานและไม่มีการตั้งค่าเป้าหมาย
ช่องว่าง 3 (ประสิทธิภาพการให้บริการ) : ความแตกต่างระหว่างข้อกาหนดด้านคุณภาพบริการและบริการที่จัดส่งจริง
ช่องว่างนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ให้บริการต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคควรได้รับรวมทั้งเพื่อทาความเข้าใจข้ อกาหนดด้านคุณ ภาพการให้บริการ
แต่พนักงานไม่สามารถหรือไม่ปฏิบัติได้ส่งมอบข้อกาหนดด้านคุณภาพการบริการ ช่องว่างนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคโต้ตอบกับพนักงา
ช่องว่าง 4 (คมนาคม) : ความแตกต่างระหว่างการให้บริการและสิ่งที่เป็นสื่อสารเกี่ยวกับบริการให้กับผู้บริโภคทั้ งนี้เป็น
เพราะสิ่งที่ผู้ให้บริการสัญญากับผู้บริโภคผ่านทางภายนอกสื่อการสื่อสารไม่เหมาะสม ในขณะที่สัญญาที่จัดส่งโดยบริการผู้ให้บริการ
หวังว่าจะปรับปรุงผู้บริโภคเช่นนี้จะใช้เป็นมาตรฐานของคุณภาพบริการที่ต้องได้รับจากผู้บริโภค ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้
บริการที่ได้รับสัญญาผ่านสื่อการติดต่อสื่อสารภายนอก
ช่องว่าง 5 (คุณภาพการบริการ) : ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการและการ
รับรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับผลการดาเนินงานขององค์กรช่องว่างนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคุณภาพระหว่างสิ่ งที่คาดหวังกับ
สิ่งที่ ได้รับ คุ ณ ภาพคาดว่าจะหวังว่าผู้บริโภคจะได้รับ จากบริษั ท บริการได้รับ คื อสิ่งที่ ผู้บ ริโภครู้สึกเมื่อได้รับ บริการจากบริษั ท
เมื่อผู้บริโภคได้รับมากกว่าที่พวกเขาคาดหวังแล้วผู้บริโภครู้สึกพอใจ แต่ถ้าผู้บริโภคได้รับน้อยกว่าที่พวกเขาคาดไว้แล้วผู้ บริโภคไม่
พอใจ
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แนวคิดและบทความที่เกี่ยวข้องกับ ความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่าเที่ยวบิน
ภายในประเทศ พบว่าคุ ณ ภาพการบริก ารโดยรวมต่ากว่าความคาดหวัง ผู้ใช้ บ ริการไม่พ อใจในคุ ณ ภาพของการบริการทั้ ง 5
ด้ า นของสายการบิ น ซึ่ ง คุ ณ ภาพด้ า นทั ศ นะความเชื่ อ ถื อ ได้ มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งความคาดหวั ง กั บ การรั บ รู้ ม ากที่ สุ ด
(อินทิรา จันทรัฐ, 2552)
แนวคิดและบทความที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการ
หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาด้านคุณ ภาพการบริการมีความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังกับค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้มากที่สุด คือด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ และด้านความเชื่ อถือไว้วางใจ ตามลาดับ ส่วนด้านที่มี
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังกับค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้น้อยที่สุดคือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
2) การพัฒนาคุณภาพ คือ 2.1) จัดอบรมส่งเสริมพฤติกรรมบริการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน 2.2) จัดทา มาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วย จัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 2.3) จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อกาหนด
วัฒนธรรมองค์การด้านการบริการพยาบาลออกมาในรูปแบบคู่มือปฏิบัติการในหน่วยงาน (วนิดา สิงโต, 2548)
การให้บริการรถโดยสารในประเทศกาตาร์ ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าใช้บริการโดยให้ความสาคัญต่อคุณภาพ
การบริการของรถบัสในกาตาร์ คือ 1) ความปลอดภัย 2) ความสะอาดของรถบัส 3) ค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อตั๋วรถบัส 4) ความตรงต่อ
เวลาของตารางในการเดินทาง ซึ่งในภาพรวมแล้ว การบริการรถบัสสาธารณะในกาตาร์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการเมื่อ
เทียบกับการเดินทางอื่นๆ เช่น รถยนต์ส่วนตัว รถแท็กซี่ เป็นต้น ผู้ใช้บริการยอมจ่ายค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับความต้องการใน
ด้านต่างๆ การวิจัยนี้ช่วยให้รัฐบาลกาตาร์เล็งเห็นถึงข้อบกพร่องของการบริการรถประจาทางที่มีอยู่ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมี
ข้อเสนอแนะที่สามารถปรับปรุงคุณภาพของบริการและดึงดูดผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากขึ้น (Shaabana, K., Khalib, R.
F., 2013)
ความคาดหวังคุณภาพการบริการ
บริการอย่างมีความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness)
ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร (Assurance)
ความเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy)
การบริการที่สัมผัสได้ (Tangibles)
คุณภาพการบริการของ
ผู้ใช้บริการรถบัสโดยสาร
การรับรู้คุณภาพการบริการ
ของบริษัท
บริการอย่างมีความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness)
ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร (Assurance)
ความเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy)
การบริการที่สัมผัสได้ (Tangibles)
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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ประโยชน์ของการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัทฯ
2. ทาให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อนามาปรับใช้กับบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อตอบสนองความ
ต้องการแก่ผู้ใช้บริการขนส่งในอนาคต

3. วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสารของผู้ใช้บริการรถบัส เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนามาเป็นแนวทางการ
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทางด้านการบริการของบริษัท
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารที่เคยใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จากัด ในช่วง
3 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2557- พ.ศ.2559 เป็นผู้โดยสารในการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยเฉลี่ย จานวน 2,100,932 คน โดยใช้วิธีการคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจากสูตรคานวณของทาโน ยามาเน
ได้จานวน 399.92 กลุ่มตัวอย่าง การยอมรับข้อผิดพลาดได้ร้อยละ 5 คือ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จานวนตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาจากการคานวณมีค่าเท่ากับจานวน 400 โดยเลือกใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้เลือกเฉพาะผู้โดยสาร
ที่เดินทางกับบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จากัด
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยใช้การศึกษา
วิเคราะห์จากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงแล้วนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารที่ไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 50 คน แล้วนาผลที่ได้มาทาการวิเคราะห์หาความเชื่อ Reliability โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Coefficient) ผลปรากฏว่ า ได้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาคของแบบสอบถามเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 95
ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้
บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 3 ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของรถโดยสารของบริษัท ลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale ซึ่งแบ่งคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความพึ งพอใจ
ในการบริการเพื่อหาช่องว่า (Gap) ของคุณภาพบริการระหว่างความคาดหวัง (E) และการรับรู้ในการใช้บริการ (P)
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ น ข้ อ มู ล จากการรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การ
เก็บตัวอย่างด้วยตัวเองพร้อมทั้งชี้ แจงวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากผู้โดยสารที่ ใช้บ ริการของบริษั ท
ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จากัด จานวน 400 คน ที่สถานีขนส่งอาเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ กาหนดให้ผู้โดยสารมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มาใช้บริการในสถานีขนส่งอาเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจาก หนังสือทางวิชาการ งานวิจัย
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารต่าง ๆ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล ในการวิจั ยครั้งนี้ ห ลั งจากตรวจสอบข้ อ มู ลแล้ว ผู้ วิจั ย น าข้ อ มู ลที่ ได้ มาวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Method) ใช้ค่าสถิติคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ค่ า ที (T-Test) วิ เคราะห์ ค่ า ความแปรปรวน (Anova) และใช้ โปรแกรมการวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ ท าง
สังคมศาสตร์

4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการรถโดยสารของผู้ใช้บริการจานวน 400 คน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 59 เป็ น เพศหญิ ง ที่ เหลือ อีกร้อยละ 41 เป็ น เพศชาย ส่วนใหญ่ มี อายุระหว่า ง 21-30 ปี คิ ด เป็ น ร้อยละ 47.8
รองลงมาคือ 31-40 ปี, น้อยกว่า 20 ปี, 41-50 ปี และ51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 31.2, 11.8, 7.5 และ 1.7 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือสมรส/อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง/
ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมามีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา, เป็นประกอบธุรกิจส่วนตัว, รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 28.2, 15.8, 11.8 และ 2.4 ตามลาดับ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
30.0รองลงมามีรายได้ต่ากว่ า 10,000 บาท, มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท, มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,00125,000 บาท และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.3, 21.2, 13.5 และ 9.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการรถบัสของบริษัท
พฤติกรรมการใช้บริการรถบัส

ร้อยละ

จานวนครั้งการใช้บริการรถบัสโดยสารต่อเดือน
1-2 ครั้ง/เดือน
3-4 ครั้ง/เดือน
5-6 ครั้ง/เดือน
มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน

75.5
22.0
1.0
1.5

วัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน
ท่องเที่ยว
เยี่ยมญาติ
ทาธุระส่วนตัว
ทางาน/ติดต่อธุรกิจ
เรียนหนังสือ
อื่นๆ กลับบ้าน

25.0
40.3
14.8
10.0
6.5
3.0

เหตุผลที่เลือกเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทาง
ราคาค่าโดยสาร
ตารางเวลาเดินทาง
ความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร
มีรถบัสให้เลือกหลายแบบ )VIP ป1 ป2(

32.5
33.4
14.1
14.2
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ความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
อื่นๆ ตั๋วเครื่องบินเต็ม มีบริษัทเดียวที่บริการ

5.4
0.4

ท่านรู้จักบริการรถประจาทางจากแหล่งข้อมูลใด
สื่อโฆษณาผ่าน ป้าย วิทยุ
สถานีขนส่ง หรือหน้าเคาน์เตอร์บริการ
ครอบครัว หรือเพื่อน
ค้นหาข้อมูลออนไลน์ เช่น Facebook เว็ปไซต์
จากประสบการณ์ด้วยตนเอง

6.5
34.0
30.4
7.5
21.6

จากตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการของบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จากัดกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ ใช้ บ ริการรถบั ส 1-2 ครั้ง/เดื อน ร้อยละ 75.5 รองลงมาคื อ 3-4 ครั้ง/เดือน, มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน, 5-6 ครั้ง/เดือ น
คิดเป็นร้อยละ 22.0, 1.5 และ 1.0 วัตถุประสงค์ในการเดินทางของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพื่อเยี่ยมญาติ คิดเป็นร้อยละ 40.3
รองลงมาคือท่องเที่ยว, ทาธุระส่วนตัว, ทางาน/ติดต่อธุรกิจ, เรียนหนังสือ, อื่นๆ (กลับบ้าน, ค้าขาย) คิดเป็นร้อยละ 25.5, 14.8,
10.0, 6.5 และ 3.0
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการของบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่จากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกประเภทรถที่ใช้
บริการอันดับที่ 1 คือรถปรับอากาศชั้น1วีไอพี (ป.1วีไอพี) คิดเป็นร้อยละ 40.7 อันดับที่ 2 คือรถปรับอากาศพิเศษวีไอพี (วีไอพี)
คิดเป็นร้อยละ 29.1 อันดั บที่ 3 คื อรถปรับอากาศชั้น 1 (ป.1) คิดเป็นร้อยละ 28.2 อันดับที่ 5 คื อรถปรับอากาศชั้น 2 (ป.2)
คิดเป็นร้อยละ 2.0
คุณภาพการบริการ
การวิเคราะห์ความคาดหวังก่อนใช้บริการรถและการรับรู้จริงหลังใช้บริการรถบัสของบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่
จ ากัด โดยจ าแนกตามแนวคิ ด SERVQUAL Model 5 ด้าน จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับ ความคาดหวังคุ ณ ภาพการบริการ
โดยรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก และการรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน และรายข้อ
พบว่า
การบริการอย่างมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก และพบว่าลูกค้า
มีความคาดหวังในเรื่องของการออกรถและถึงที่หมายอยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุด และเมื่อได้รับการบริการแล้วลูกค้ามีการรับรู้ใน
ระดับมากในเรื่องของการตรงต่อเวลาเมื่อออกและถึงที่หมาย และมีเมื่อรถออกและถึง ที่หมายจะมีพนักงานคอยประกาศเพื่อให้
ลูกค้าทราบทุกครั้ง ในระดับพึงพอใจมาก
ความมุ่งมั่นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) พบว่าระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการที่
พนักงานมีความตั้งใจในการบริการแก่ผู้โดยสารอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อเทียบกับการรั บรู้ในการให้บริการอย่างกระตือรือร้น
ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมาพนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการเมื่อผู้โดยสารมีการร้องขอหรือเรียกพนักงาน
ความเชื่ อ มั่ น และความปลอดภั ย แก่ ผู้ โดยสาร (Assurance) ระดั บ ความคาดหวั ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าลูกค้ามีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง และการบริการของพนักงาน
บนรถโดยสารอยู่ในระดับมาก ระดับการรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้โดยสาร
ได้รับการแก้ไขปัญหา และพนักงานตอบคาถามได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในระดับการรับรู้ที่พึงพอใจมากที่สุด
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ความเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) ระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าพนักงานมีความเอาใจใส่และสนใจผู้โดยสาร พร้อมรับฟังปัญหาและช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้โดยสารอยู่ในระดับมาก และระดับ
การรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าพนักงานให้ความเอาใจใส่และแสดงความเต็มใจใน
การให้บริการกับผู้โดยสารทุกคนแบบมารตราฐานเดียวกันในระดับมาก
การบริการที่สัมผัสได้ (Tangibles) ระดับความคาดหวังคุณ ภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดั บ เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าลูกค้าคาดหวังในเรื่องของความสะอาดภายในรถบัส และการให้บริการที่รวดเร็วในการจองตั๋วและชาระเงิน และระดับการ
รับรู้คุณภาพการบริการพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้โดยสารได้รับการบริการอย่างสะดวกสบายตลอดการ
เดินทาง และความสะอาดภายในรถโดยสาร
ตารางที่ 2 ข้อมูลความคาดหวังก่อนใช้บริการและการรับรู้จริงหลังใช้บริการรถบัสของบริษัท
ความคาดหวังก่อนใช้บริการ

การรับรู้จริงหลังใช้บริการ

S.D.

ค่าเฉลี่ย

E

S.D.

ค่าเฉลี่ย

P

.921
.869
.934
.927
.953

4.12
4.22
4.07
4.14
4.06

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

1.010
1.005
1.017
1.012
1.006

3.89
3.99
3.87
3.88
3.81

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1.078
1.130
1.147
.955

3.90
3.84
3.81
4.05

มาก
มาก
มาก
มาก

1.037
.992
1.037
1.082

3.83
3.89
3.83
3.76

มาก
มาก
มาก
มาก

1.010
มั่นใจความปลอดภัย และการบริการของพนักงาน
.977
การแต่งกาย มารยาทของพนักงาน
1.028
พนักงานมีความสุภาพ อ่อนโยนตลอดการให้บริการ 1.042
พนั กงานตอบค าถามและแก้ ปั ญ หาได้ ต รงกับ ความ 1.004
ต้องการของลูกค้า

3.91
4.01
3.92
3.76
3.94

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

.998
1.105
1.001
1.009
.838

3.88
3.75
3.81
3.72
4.23

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

คุณภาพการใช้บริการ

บริการอย่างมีความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ตรงต่อเวลาตามตารางที่กาหนด
เชื่อมั่นบริษัทจะแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
แจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อถึงปลายทางจุดจอดรถบัส
ตรงตามมาตรฐานตั้งแต่ออกจนถึงปลายทาง

ตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness)
กระตือรือร้นในการให้บริการ
บริการอย่างเต็มใจเมื่อลูกค้าขอความช่วยเหลือ
มีความพร้อมเสมอในการให้บริการ

ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร (Assurance)

ความเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy)
สนใจบริการแก่ผู้โดยสารในมาตรฐานเดียวกัน
เอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเต็มใจ
มีใจรักในการให้บริการผู้โดยสาร

การบริการที่สัมผัสได้ (Tangibles)
ความสะดวกสบายภายในรถโดยสาร

1.033
1.049
1.018
1.032

3.84
3.81
3.90
3.81

มาก
มาก
มาก
มาก

1.035
.914
1.113
1.078

3.82
4.08
3.77
3.60

มาก
มาก
มาก
มาก

.949
.995

3.98
3.95

มาก
มาก

.975
.926

3.99
4.04

มาก
มาก
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อุปกรณ์ภายในรถมีความทันสมัย
ความสะอาดภายในรถ
สะดวกรวดเร็วในการจองตั๋วและชาระเงิน

.978
.883
.939

3.78
4.14
4.05

มาก
มาก
มาก

.943 3.96
1.012 3.99
1.020 3.95

มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและผลการประเมินช่องว่างที่มีต่อคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการรถโดยสารของบริษัท
คุณภาพการใช้บริการ

ค่าเฉลี่ยความ
คาดหวัง (E)

ค่าเฉลี่ยการรับรู้
Gap(P-E)
(P)

ระดับ
ความ
พอใจ

บริการอย่างมีความน่าเชื่อถือ (Reliability)

4.12

3.89

-0.23

ไม่พอใจ

ตรงต่อเวลาตามตารางที่กาหนด
เชื่อมั่นบริษัทจะแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
แจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อถึงปลายทางจุดจอดรถบัส
ตรงตามมาตรฐานตั้งแต่ออกจนถึงปลายทาง

4.22
4.07
4.14
4.06

3.99
3.87
3.88
3.81

-0.23
-0.20
-0.26
-0.25

ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ

ตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness)

3.90

3.83

-0.07

ไม่พอใจ

กระตือรือร้นในการให้บริการ
บริการอย่างเต็มใจเมื่อลูกค้าขอความช่วยเหลือ
มีความพร้อมเสมอในการให้บริการ

3.84
3.81
4.05

3.89
3.83
3.76

0.05
0.02
-0.29

พอใจ
พอใจ
ไม่พอใจ

ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร (Assurance)

3.91

3.88

-0.03

ไม่พอใจ

มั่ น ใจในความปลอดภั ย และการบริ ก ารของ
พนักงาน
การแต่งกาย มารยาทของพนักงาน
พนักงานมีความสุภาพ อ่อนโยนตลอดการให้บริการ
พนักงานตอบคาถามและแก้ปัญหาได้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า

4.01

3.75

-0.26

ไม่พอใจ

3.92
3.76

3.81
3.72

-0.11
-0.04

ไม่พอใจ
ไม่พอใจ

3.94

4.23

0.29

พอใจ

ความเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy)

3.84

3.82

-0.02

ไม่พอใจ

ให้ ค วามสนใจ บริ ก ารแก่ ผู้ โดยสารในมาตรฐาน
เดียวกัน
เอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเต็มใจ
มีใจรักในการให้บริการผู้โดยสาร

3.81

4.08

0.27

พอใจ

3.90
3.81

3.77
3.60

-0.13
-0.21

ไม่พอใจ
ไม่พอใจ

การบริการที่สัมผัสได้ (Tangibles)

3.98

3.99

0.01

พอใจ
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ความสะดวกสบายภายในรถโดยสาร
อุปกรณ์ภายในรถมีความทันสมัย
ความสะอาดภายในรถ
สะดวกรวดเร็วในการจองตั๋วและชาระเงิน

3.95
3.78
4.14
4.05

4.04
3.96
3.99
3.95

0.09
0.18
-0.15
-0.10

พอใจ
พอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ

คุณภาพการบริการ (SERVOUAL)

3.95

3.88

-0.07

ไม่พอใจ

ตารางที่ 3 แสดงถึงข้อมูลค่าเฉลี่ยและผลการประเมินความพึ่งพอใจที่มีต่อคุณ ภาพการบริการของผู้ใช้บริการรถบัส
โดยสารของบริษัท เพื่อประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการเพื่อหาช่องว่าง (Gap) ของคุณภาพบริการระหว่างการรับรู้ (P)
และความคาดหวัง (E) โดยพบว่าการประเมินช่องว่างการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโดยสาร พบว่าการประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อคุณ ภาพบริการของผู้ใช้บริการโดยสารรถบัส ทางด้านการรับรู้ในคุณ ภาพการบริการมีค่าเฉลี่ย 3.88 และลูกค้า
คาดหวัง ก่ อ นได้ รับ การบริก ารมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.95 ผู้ ใช้ บ ริก ารมี ก ารรับ รู้ก ารให้ บ ริก ารน้ อ ยกว่ า สิ่ งที่ ผู้ ใช้ บ ริก ารคาดหวัง ไว้
ซึ่งมีส่วนต่างอยู่ที่ 0.07 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน
ด้านการบริการอย่างมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) พบว่าผู้ใช้บริการโดยสารสารรถบัส มีความคาดหวังก่อนได้รับบริการ
มากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้บริการ ซึ่งมีส่วนต่างอยู่ที่ 0.23 แสดงว่าผู้ใช้บริการไม่พอใจในการบริการของรถบัส ด้านการบริการ
อย่างมีความน่าเชื่อถือโดยรวม เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า แจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อถึงปลายทางจุดจอดรถบัส ส่วนต่างอยู่ที่ 0.26
รองมาคือ ความตรงตามมาตรฐานการขนส่งตั้งแต่เริ่มออกรถบัสจนถึงปลายทางจุดจอด มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.25 ความตรงต่อเวลาตาม
ตารางที่กาหนด มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.23 และเชื่อมั่นบริษัทจะแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.20 แสดงให้เห็นว่า
ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจกับการบริการในด้านนี้มากที่สุด จึงทาให้ความคาดหวังก่อนการใช้บริการของผู้ใช้บริการมีความคาดหวังที่จะ
ได้รับบริการในการเดินทางรถบัส เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแต่เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการรถบัสแล้ว การรับรู้หลังใช้บริการ
ตามความคาดหวังนั้ น กลับต่างกัน จึ งท าให้การประเมิน ความพึ งพอใจที่ มีต่อคุ ณ ภาพการบริการในด้านนี้ พบว่าผู้ใช้ บริการ
ไม่พึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ
ด้ า นความมุ่ ง มั่ น ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า (Responsiveness) พบว่ า ผู้ ใช้ บ ริ ก ารโดยสารสารรถบั ส
มีความคาดหวังก่อนได้รับบริการมากกว่าการรับรู้ จริงหลังใช้บริการ ซึ่งมีส่วนต่างอยู่ที่ 0.07 แสดงว่าผู้ใช้บริการไม่พอใจในการ
บริการของรถบัส ด้านความมุ่งมั่นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยรวม เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความพร้อมเสมอในการ
ให้บริการของพนักงาน มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.29 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจกับการบริการในด้านนี้มากที่สุด จึงทาให้ความ
คาดหวังก่อนการใช้บริการของผู้ใช้บริการมีความคาดหวังที่จะได้รับบริการในการเดินทางรถบัส เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแต่
เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการรถบัสแล้ว การรับรู้หลังใช้บริ การตามความคาดหวังนั้น กลับต่างกัน จึงทาให้การประเมินความพึงพอใจ
ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารในด้ า นนี้ พบว่ า ผู้ ใช้ บ ริ ก ารไม่ พึ ง พอใจในการบริ ก ารของบริ ษั ท ฯ ในข้ อ นี้ แต่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารกลั บ มี
ความพึ งพอใจในด้านกระตือรือร้น ในการให้บ ริการและบริการอย่างเต็มใจเมื่อลูกค้ าขอความช่วยเหลือ มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.07
และ 0.02 ซึ่งหลังจากผู้ใช้ บริการแล้วได้รับความพอใจก่อนการใช้บริการ ซึ่งทาให้ภาพรวมการประเมินความพึ งพอใจที่มีต่อ
คุณภาพการบริการในด้านนี้ พบว่าผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ
ด้านความเชื่อมั่น และความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร (Assurance) พบว่าผู้ใช้บริการโดยสารสารรถบัส มีความคาดหวังก่อน
ได้รับบริการมากกว่าการรับรู้จริงหลังใช้บริการ ซึ่งมีส่วนต่างอยู่ที่ 0.03 แสดงว่าผู้ใช้บริการพอใจในการบริการของรถบัส ด้านความ
เชื่อมั่น และความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารโดยรวม เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า มั่นใจในความปลอดภัย และการบริการของพนักงาน
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มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.26 รองมาคือ การแต่งกาย มารยาทของพนักงาน มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.11 พนักงานมีความสุภาพ อ่อนโยนตลอดการ
ให้บริการ มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.04 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจกับการบริการในด้านต่างๆ ข้างต้น จึงทาให้ความคาดหวังก่อน
การใช้บริการของผู้ใช้บริการมีความคาดหวังที่จะได้รับบริการในการเดินทางรถบัส เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแต่เมื่อผู้ใช้บริการ
ได้ใช้บริการรถบัสแล้ว การรับรู้หลังใช้บริการตามความคาดหวังนั้น กลับต่างกัน แต่ผู้ใช้บริการกลับมี ความพึงพอใจในด้านการ
ตอบคาถามและแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.29 ซึ่งหลังจากผู้ใช้บริการแล้วได้รับความพอใจก่อน
การใช้บริการมาก ซึ่งทาให้ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการบริการในด้านนี้ พบว่าผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจใน
การบริการของบริษัทฯ
ด้านความเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) พบว่าผู้ใช้บริการโดยสารสารรถบัส มีความคาดหวังก่อนได้รับบริการมากกว่าการ
รับรู้จริงหลังใช้บริการ ซึ่งมีส่วนต่างอยู่ที่ 0.02 แสดงว่าผู้ใช้บริการพอใจในการบริการของรถบัส ด้านความเอาใจใส่ลูกค้าโดยรวม
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีใจรักในการให้บริการผู้โดยสาร มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.21 รองมาคือ เอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเต็มใจ
มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.13 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจกับการบริการในด้านต่างๆ ข้างต้น จึงทาให้ความคาดหวังก่อนการใช้
บริการของผู้ใช้บริการมีความคาดหวังที่จะได้รับบริการในการเดินทางรถบัส เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแต่เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้
บริการรถบัสแล้ว การรับรู้หลังใช้บริการตามความคาดหวังนั้น กลับต่างกัน แต่ผู้ใช้บริการกลับมีความพึงพอใจในด้านให้ความสนใจ
บริการแก่ผู้โดยสารในมาตรฐานเดียวกัน มี ส่วนต่างอยู่ที่ 0.27 ซึ่งหลังจากผู้ใช้บริการแล้วได้รับความพอใจก่อนการใช้บริการมาก
ซึ่งทาให้ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการบริการในด้านนี้ พบว่าผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในการบริการของบริษัท
ด้านการบริการที่สัมผัสได้ (Tangibles) พบว่าผู้ใช้บริการโดยสารสารรถบัส มีความคาดหวังก่อนได้รับบริการมากกว่าการ
รับรู้จริงหลังใช้บริการ ซึ่งมีส่วนต่างอยู่ที่ 0.01 แสดงว่าผู้ใช้บริการพอใจในการบริการของรถบัส ด้านการบริการที่สัมผัสได้โดยรวม
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความสะอาดภายในรถ มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.15 รองมาคือ สะดวกรวดเร็วในการจองตั๋วและชาระเงิน
มีส่วนต่างอยู่ที่ 0.10 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจกับการบริการในด้านต่างๆ ข้างต้น จึงทาให้ความคาดหวังก่อนการใช้
บริการของผู้ใช้บริการมีความคาดหวังที่จะได้รับบริการในการเดินทางรถบัส เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแต่เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้
บริการรถบัสแล้ว การรับรู้หลังใช้บริการตามความคาดหวังนั้น กลับต่างกัน แต่ผู้ใช้บริการกลับมีความพึงพอใจในด้านอุปกรณ์
ภายในรถมี ค วามทั น สมั ย มี ส่ ว นต่ า งอยู่ ที่ 0.18 และความสะดวกสบายภายในรถโดยสาร มี ส่ ว นต่ า งอยู่ ที่ 0.09 ซึ่ งหลั ง จาก
ผู้ใช้บริการแล้วได้รับความพอใจก่อนการใช้บริการมาก ซึ่งทาให้ภาพรวมการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณ ภาพการบริการ
ในด้านนี้ พบว่าผู้ใช้บริการมีพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ

5. สรุปผลการวิจัย
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ใช้ บ ริ ก ารพบว่ า ผู้ ใช้ บ ริ ก ารโดยสารรถบั ส ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี ส ถานภาพโสด
อายุระหว่าง 21-30 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง/ค้าขาย ส่วนใหญ่ใช้
บริการรถบัส 1-2 ครั้ง/เดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติ ประเภทรถที่ใช้บริการอันดับที่ 1 คือรถปรับอากาศชั้น 1
วีไอพี (ป.1วีไอพี) เหตุผลที่เลือกในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทางอันดับที่ 1 คือตารางเวลาเดินทาง และผู้ใช้บริการรู้จัก
บริการรถประจาทางของบริษัทฯ อันดับที่ 1 ทราบจากบริการของสถานีขนส่ง,ข้อมูลหน้าเคาน์เตอร์
การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการโดยสารรถบัส ทางด้านการรับรู้ในคุณภาพการบริการใน
ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่าผู้ใช้บริการมีความคาดหวังก่อนการใช้บริการมากกว่าหารรับรู้หลังการใช้บริการด้านคุณภาพการบริการ
ของบริษั ท ผู้ใช้ บ ริการไม่ พึ งพอใจในคุ ณ ภาพการบริก ารในด้ า นการบริก ารอย่า งมี ค วามน่ า เชื่ อถื อ (Reliability) ความมุ่ งมั่ น
ตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness) ความเชื่อมั่นและ ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร (Assurance) และความเอาใจใส่
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ลูกค้า (Empathy) ตามลาดับ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการรถบัสที่มีเพศหญิงมากกว่าเพศชายอาจส่งผลทาให้การรับรู้ต่อการใช้บริการด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและความเชื่อมั่นมากกว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจากเพศหญิงมีความต้องการด้านคุณภาพการบริการมากกว่า
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ องครักษ์ ธรรมวิหาร (2558) ที่ทาการศึกษาเรื่อง เรื่องทัศนคติด้านคุณภาพการบริก ารที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดี ของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่าผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชี ยเป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย
จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัทพบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการและมีความคาดหวัง
ในการให้บริการรถบัสโดยสารเพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องของความตรงต่อเวลาตามตารางเดินทาง การบริการของพนักงานที่มีต่อ
ผู้ใช้บริการ ความปลอดภัยในการเดินทาง ความสะดวก สบายและความสะอาดภายในรถบัส ทั้งนี้ ผลการประเมินจากการวิจัยที่มี
ค่าเฉลี่ยความคาดหวังก่อนการใช้บริการมีมากกว่าการรับรู้ จริงหลังใช้บริการรถบัส อาจเนื่องมาจากรถบัสของบริษัทมีคู่แข่งทาง
ธุรกิจน้อยราย จึงทาให้บริษัทมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการเดินทาง ทาให้ผู้ใช้บริการต้องเลือกใช้บริการรถบัสของบริษัท
และทาให้บริษัทไม่ได้มีการพัฒนาด้านคุณภาพการบริการที่มีต่อผู้ใช้บริการ ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยให้ทาง
บริษัทพัฒนาด้านคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้มีมาตรฐานการบริการที่ดีขึ้น เพื่อลด Gap ระหว่างความคาดหวังก่อนการใช้
บริการและการรับรู้จริงหลังการใช้ บริการของผู้ใช้บริการ ควรมีการฝึกอบรมด้านการบริการให้แ ก่พนักงานที่ให้บริการรถบัส
การกาหนดมาตรฐานการเดินทางให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่ง ความตรงต่อเวลา สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางและ
การบริการของบริษั ท ต่ อ ผู้ใช้ บ ริก าร โดยจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการบริก ารอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และรับ ฟั งข้ อ เสนอแนะจาก
ผู้ใช้ บ ริก ารเพื่ อ น าไปปรับ ปรุงรูป แบบการให้ บ ริก ารให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใช้ บ ริก าร เพื่ อ เพิ่ ม ระดั บ การรับ รู้คุ ณ ภาพ
การให้บริการ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับแนวโน้มการใช้บริการซ้าและการรับ รู้คุณภาพบริการในด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านการบริการที่สัมผัสได้
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มการบอกต่อให้บุคคลอื่นมาใช้บริการ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากผลงานวิจัยความคาดหวังและการรับรู้ต่อความพึงพอใจในคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัทฯ
ครั้งนี้พบว่า
1. ผู้บริหารรถบัส ควรให้ความสาคัญกับระยะเวลาในการให้บริการต่อการเดินทางและการจัดลาดับในการรับบริการของ
ผู้ใช้บริการให้เท่าเทียมกัน ความมั่นใจในความปลอดภัยและการบริการของพนักงาน ซึ่งอาจจะมีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน
ปฏิ บั ติก าร เนื่ องจากผลการวิจั ยพบว่าผู้ใช้ บ ริก ารที่ มีเพศ อายุและรายได้ แตกต่ างกัน มี ก ารรับ รู้ต่ อคุ ณ ภาพบริการด้า นการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและความเชื่อมั่นแตกต่างกัน
2. บริ ษั ท ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในการแก้ ปั ญ หาได้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
อีกทั้ง ความตรงต่อเวลาตามตารางที่กาหนด รวมถึงมาตรฐานการเดินทาง เพื่อให้ได้การบริการและบุคลากรที่มีคุณ ภาพและ
น่าเชื่อถือ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในด้านความเชื่อถือได้
3. บริษัทควรมีการจัดอบรมพนักงานบริการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุภาพ
อ่อนน้อม มีจิตรักการบริการ บุคลิกภาพ รวมถึงทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพ เนื่องจากผลการวิจัย พบว่าผู้ใช้บริการไม่พอใจในคุณภาพ
บริการด้านการตอบสนองต่อความต้องการและความเอาใจใส่ลูกค้าโดยรวม
4. บริษั ท ต้อ งมีก ารพั ฒ นาการให้ บ ริก ารอย่างต่อ เนื่ อง ทั้ ง 5 ด้าน คื อ การบริก ารอย่ างมี ค วามน่ าเชื่ อถือ ด้ านการ
ตอบสนองต่อความต้องการ ด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร ด้านความเอาใจใส่ลูกค้า และด้านการบริการที่สัมผัสได้ โดยจัดให้มี
การประเมินคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเพื่อนามาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้
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ตรงกับ ความต้อ งการของผู้ใช้ บริการ เพื่ อเพิ่ มระดั บการรับ รู้คุ ณ ภาพการให้ บ ริการ เนื่ องจากผลการวิจัยพบว่า การรับ รู้ของ
ผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มการใช้บริการซ้าและการรับรู้คุณภาพ
บริการในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านความเชื่อมั่น และด้านความเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มการ
บอกต่อให้บุคคลอื่นมาใช้บริการ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มในด้านปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้ใช้บริการ (Psychological Factors) เช่น
รูปแบบการดาเนินชีวิต บุคลิกภาพ และความสนใจ เพิ่มเติมในแบบสอบถาม เป็นปัจจัยในการวิจัยผู้ใช้บริการ ให้สามารถจาแนก
หัวข้อย่อยในการวิจัยเพื่อเพิ่มความแม่นยาในการแก้ไขการบริการ อีกทั้งควรศึกษาปัจจัยภายนอกและภายใน ที่มีผลเกี่ยวข้องกับ
บุคลากร เพื่อกาหนดประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
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การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ในการซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยง
Consumer Analysis in Muang Chiang Mai District Towards Buying Snack Boxes

บุญธิดา พิสูจน์* และอรชร มณีสงฆ์**
บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยงของผู้บริโภคในอาเภอเมือง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ อาศั ย ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค (6W1H) และแนวคิ ด ส่ ว นประสมการตลาด (4Ps) ประชากร คื อ
ผู้ บ ริ โภค ที่ เคยซื้ อ หรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ชุ ด อาหารว่ า ง เพื่ อ การจั ด เลี้ ย งในเขตอ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมื อในการศึ ก ษา เลือกตัวอย่าง 200 ราย แบบสะดวก (Convenient) โดยกระจายเก็บข้อมู ลกลุ่ม
ตัวอย่างตาม สถานที่ต่าง ๆ ที่จัดงานพิธี หรือ งานเลี้ยง วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และอัตราร้อยละ
และแบบมาตราวั ด (Rating Scale) หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของครอนบาค (Cronbach’Alpha) ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (α)
ของแบบสอบถาม อยู่ในระดับดีมาก (α=0.951) ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิ ง ร้อยละ 61.5 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี
ร้อยละ 37 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 39 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 72.5
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรม พบว่า มีพฤติกรรมการซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยง ด้านต่าง ดังนี้ โอกาสในการซื้อ
นานๆ ครั้ง ร้อยละ 35.5 โอกาสจัดเลี้ยงอาหารว่าง 1-2 ครั้ง ต่อปี ร้อยละ 75.5 ซื้อชุดอาหารเพื่องานประชุมอบรม ร้อยละ 66.5
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อชุด 26-30 บาท ร้อยละ 29.0 ส่วนใหญ่นิยมจัดเลี้ยงอาหารว่าง ในช่วงเวลา 10.00 – 11.15 น. ร้อยละ 55.0
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน และตัดสินใจด้วยตนเอง ร้อยละ 36.0เท่ากัน รับรู้แหล่งข้อมูลสถานที่
จาหน่ายอาหารว่างจากเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 44.0 อาหารว่างที่ชอบมากที่สุด ได้แก่ เบเกอรี่ ร้อยละ 74.0 นิยมจัดเป็นกล่อง
โดยมีอาหารว่างและเครื่องดื่มอยู่ภายในกล่อง ร้อยละ 76.0 ระดับการรับรู้ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจ
ซื้ อ อาหารว่ า งส าหรั บ การจั ด เลี้ ย ง ที่ มี ผ ลอยู่ ในระดั บ มากทุ ก ด้ า น เรี ย งตามล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย ได้ แ ก่ ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทาง
การจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด

ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the behavior in buying a set of snacks for banquets of
consumers in Mueang district, Chiang Mai province by using consumer behavior theory (6W1H) and marketing
mix (4Ps). The samples were those consumers who have bought or participated in the decision to buy a snack
set for catering in Mueang district, Chiang Mai province. Questionnaire was a tool to study the 200 samples by
convenience and distributed questionnaires to various venues, ceremonies, and private party in Mueang
district,

*
**

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Chiang Mai province to cover as much area as possible. The research was analyzed using descriptive statistics
including frequency, mean, percentage, and rating scale. The questionnaire was used to test the reliability
usingCronbach’s Alpha Coeffeicient.. According to the study, the reliability (α) of the questionnaire was very
good (α=0.951). The participants were 61.5% female, 38.5% of them were 31-40 years old, 39% of them were
self-employed, and had a bachelor degree at 72.5%.
Behavioral studies revealed that consumers in Mueang district, Chiang Mai province, had a tendency
to buy snacks for catering as follows: occasional purchase at the percentage of 35.5. The results indicated one
or two chances of catering at 75.5%, purchased snack sets for seminar at 66.5% at the average cost of 26-30
baht at 29%. More than half of the participants tended to arrange snack sets between 10:00 and 11:15 A.M.
The persons who influenced decision-making were mainly the colleagues and self-decision at the same
percentage of 36. The sources of information were 44% from the colleagues; the most popular snack was
bakery 7 4 % . More than 7 5 % of these snacks were boxed with beverages inside. The perception level of
marketing mix factors that led to buy snacks box were ranked in the order of average starting from price,
distribution channels, products and promotion.

บทนา
จากการสารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ.2556 ของสานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประชากรไทย
บริโภคอาหารว่างมากถึง ร้อยละ 79.3 ของประชากร แสดงให้เห็นว่าอาหารว่างมีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้บริโภคชาวไทย
มากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจอาหารว่างประเภทต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเบเกอรี่ นับเป็นธุรกิจอาหารว่างประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความ
สนใจจากผู้ประกอบการเป็นจานวนมาก เนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก ประกอบกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ สามารถนาไปให้บริการ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้หลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ งานสัมมนาวิชาการ บริการท่องเที่ยว หรือ แม้แต่งานบุญ
งานศพทาให้ ตลาด เบเกอรี่ ในประเทศมีโอกาสขยายตัว อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดรวมธุรกิจจัดเลี้ยง (แคเทอร์ริ่ง) ในประเทศไทย
ไม่นับรวมโรงแรม มีมูลค่าตลาดมากกว่า 300 ล้านบาท โดยมีคู่แข่งในตลาดที่จาหน่ายสินค้าระดับบนด้วยกัน ได้แก่ ยายป่าน
แคเทอร์ริ่ง, ไวท์คาเฟ่ ซึ่งมี อาหาร Snack box ในระดับราคา 120 บาทต่อกล่อง นอกนั้นเป็นธุรกิจแคเทอร์ริ่ง ที่มีลูกค้าเป้าหมาย
เป็น ตลาดสินค้าแมส เช่น เอสแอนด์พี,สีฟ้า ซึ่งมีเมนูอาหารเฉพาะ Snack box ขายในราคา 35-60 บาทต่อกล่อง ถ้าเป็นตลาด
ล่างๆ เล็กของเบเกอรี่ เฮ้าส์ ต่างๆจะเริ่มที่ 25 - 40 บาท (ธุรกิจจัดเลี้ยง,2558: ออนไลน์) จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ
วัตถุดิบเบเกอรี่รายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ร้อยละ 95 ของอาหารว่างในตลาด เป็นเบเกอรี่ อีกร้อยละ 5 เป็นขนมไทย
ชนิดต่างๆ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 22 -25 บาท ธุรกิจที่รับจัด ชุดอาหารว่างราคานี้มีผู้ ประกอบ การหลัก 3 รายด้วยกัน คือ ร้านผึ้งน้อย
ร้านแดงเบเกอรี่ และ เปลวทิพย์เบเกอรี่ สาหรับชุดอาหารว่าง ที่มีราคาระหว่าง 27 – 30 บาท มีผู้ประกอบการหลัก 2 รายด้วยกัน
คือ ร้านฝ้ายเบเกอรี่ และ ร้านนวลเบเกอรี่ ขณะที่ชุดอาหารว่าง ขนมไทย ราคาเริ่มต้นที่ 30 – 40 บาท มีผู้ประกอบการหลัก
2 รายด้วยกั น คื อ ร้านเรือนไม้ ไทยใหญ่ และ ร้านบ้ านขวัญ อิน โฮม โดยอาหารว่างที่ เป็ นขนมไทยนิ ยมใช้ ในงานมงคล เช่ น
งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ส่วนชุดอาหารว่างเบเกอรี่ นั้นนิยมใช้ในงานประชุมสัมมนาทั่วไป งานบุญ งานศพ และโอกาสพิเศษ
ต่างๆ เป็นต้น (เลิศลักษณ์, โยทิน, 2560: สัมภาษณ์)
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ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงทาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อชุดอาหารว่างสาหรับ
จัดเลี้ยงของผู้บริโภค ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาผลการศึกษามาใช้ เป็น แนวทางในการพั ฒ นาส่วนประสมท าง
การตลาดจัดเลี้ยงชุดอาหารว่างให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

แนวคิดและทฤษฎี
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยงของผู้บริโภคในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ใช้แนวคิดทฤษฎี
ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) ศิริวรรณ และคณะ (2546) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
เป็นกระบวนการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยคาถาม ต่อไปนี้ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซื้ออะไร
ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผู้บริโภคซื้อที่ไหน และ ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ดังนี้
ที่จะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อค้นหา 7 คาตอบ (7Os)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?)
ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?)
ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?)
ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?)
ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?)
ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer
buy?)
2. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552: 434) มีองค์ ประกอบ 4 ประการ
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด หรือ ส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการทาธุรกิจมีองค์ประกอบสาคัญก็คือ สินค้าหรือบริการ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทา
ให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนให้กับองค์กร หลักการวางแผนจึงต้องคานึงถึงปัจจัยต่างๆเช่น ความต้องการของลูกค้า คุณภาพของ
สินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบเทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่
2. ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ ซึ่งนอกจากราคาจะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า
ได้แล้ว การตั้งราคาขายยังเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทาให้ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกันได้ เช่น กาหนดให้มีส่วนลดเมื่ อ
ซื้อตามจานวน กาหนดราคาตามขนาดและปริมาณของสินค้า
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ก็คือการนาสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ
ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าที่สามารถทาให้เกิดผลกาไรมากที่สุด ต้องกระจายสินค้า
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจสาคัญของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ทาอย่างไรให้สามารถขาย
สินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทสาคัญและมีอยู่หลายวิธี เช่น การโฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
การทากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย การบริการ หรือขายตรงโดยการนาเสนอของพนักงาน
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วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตของการศึกษา และประชากร
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคอาศัยทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H)และ แนวคิดส่วนประสมการตลาด (4Ps)
ประชากร คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่าง เพื่อการจัดเลี้ยงในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่
2. ขั้นตอนการศึกษา
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล: รวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริโภค 200 ราย ที่เคยซื้อหรือมีส่วนร่วม
ในการซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยงในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา: ใช้แบบสอบถามโดย การให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
เนื้อหา ตามแนวคิด และ นาแบบสอบถามมา จานวน 30 ชุด มาทดสอบความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’Alpha) ค่าความเชื่อมั่น(α) ของแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดีมาก (α=0.951)
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป โดยใช้ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
และอัตราร้อยละ และ แบบมาตราวัด (Rating Scale) ค่าเฉลี่ยใช้อธิบายระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสม
ทางการตลาด
ส าหรับ การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ในแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ ก
ซื้อชุดอาหารว่าง และปัญหาในการเลือกซื้อชุดอาหารว่าง โดยมีลักษณะ คาถาม เป็น แบบมาตราวัด (Rating Scale) มี 5 ระดับ
โดยได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้ ระดับคะแนน 5 4 3 2 และ 1 หมายถึง ระดับที่มีผล มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และ น้อยที่สุด โดยกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายระดับความคิดเห็นดังกล่าวไว้ ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
หมายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อชุดอาหารว่าง ระดับน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ชุดอาหารว่าง ระดับปานกลาง ค่ าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึงปัจ จัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อชุ ดอาหารว่าง ระดับ มาก
และค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อชุดอาหารว่าง ระดับมากที่สุด
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อชุด
อาหารว่าง ในเขตอาเภอเมือง จั งหวัดเชี ยงใหม่ ไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่ นอน จึ งใช้ สูตรของ Ken Black ดังนี้
(Zikmund, Babin Carr,Griffin,2017:437) ได้จานวนตัวอย่างสาหรับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% เท่ากับ 170.65 ใช้ตัวอย่าง 200
ราย ทาการเลือก ตัวอย่าง แบบสะดวก (Convenient)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อ
ชุดอาหารว่าง ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม :ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี
(37%)อาชีพธุรกิจส่วนตัว (39%) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (72.5%) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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จานวน

ร้อยละ

77
123
200

38.5
61.5
100.0

1
36
74
53
28
8
200

0.5
18
37
26.5
14
4
100

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม
อาชีพ
ข้าราชการ
16
8.0
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
15
7.5
พนักงานเอกชน
28
14.0
พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจา
35
17.5
ธุรกิจส่วนตัว
78
39.0
อื่น ๆ
28
14.0
รวม
200
100.0
ผลการศึกษาส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดอาหารว่างของผู้บริโภคในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตอบแบบสอบถามมีโอกาสในการซื้อชุดอาหารว่างนานๆครั้ง(35.5%) โดยมีโอกาสจัดเลี้ยงปีละ 1-2 ครั้ง (75.5%)
จุดประสงค์ในการซื้อชุดอาหารว่างเพื่อใช้ในงานประชุมอบรม(66.5%) มีค่าใช้จ่ ายเฉลี่ยชุดละ 26 – 30 บาท(29%) นิยมจัดเลี้ยงใน
ช่วงเวลา 10.00-11.15 น. (55%) มีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้แนะนาให้รู้จักร้านค้าที่จัดจาหน่าย (37%)โดยผู้ที่มีบทบาทในการตัดสินใจ
ในการซื้อคือตนเอง (37.5% )และเพื่อนร่วมงาน(36%) และรูปแบบของอาหารว่างที่ผู้ตัดสินใจซื้อสั่ งมากที่สุดคือ อาหารว่างที่
จัดเป็นกล่องมีเครื่องดื่มอยู่ภายใน(76%) ดังสรุปไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษา ตามแนวคิดการวิเคราะห์พฤตอกรรมผู้บริโภค 6W1H
คาถาม (6Ws และ 1H)บทบาทในการเลือกซื้ออาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยง
1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย

ผลการศึกษา

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย
มีโอกาสในการซื้อเฉลี่ยปีละ 1 – ครั้ง 2
มีค่าใช้จ่ายต่อชุดอยู่ที่ 26 – บาท 30
นิยมซื้ออาหารว่างแบบกล่อง

2.ผู้บริโภคซื้ออะไร
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เพราะ สะดวกต่อการจัดงาน
ซื้อจากร้านจาหน่าย
เพื่อนร่วมงานแนะนาให้รู้จักร้านค้า
วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objective) คือ
ความสะดวก ในการจัดงานต่างๆ
โดยตนเองและเพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่าง
จุดประสงค์ใช้ในงานประชุมอบรม
นิยมใช้ในงานจัดเลี้ยงช่วงเช้า 10.00-11..น 15
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อประกอบ ด้วยการรับรู้
ปัญหา (Operation)
- ข้อมูล จากเพื่อนร่วมงานแนะนา
- การประเมินผลทางการเลือก สรุปผล
การศึกษาอยู่ในส่วนที่ 3

3.ผู้บริโภคซื้อที่ไหน
4.ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ
5.ใครมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจซื้อ
6.ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
7. ซื้ออย่างไร
- การค้นหาข้อมูล
- การประเมินผลทางการเลือก

ผลการศึกษาส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่างสาหรับ
จัดเลี้ยงของผู้บริโภคในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยงของผู้บริโภคในอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ มีผลอยู่ในระดับ มาก ทั้งหมด ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ตามลาดับค่าเฉลี่ย
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ระดั บ ที มี ผ ลต่ อ ส่ วนประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อยู่ ในระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.11)
โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีผลสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ รสชาติของอาหารว่างเหมาะสมกับคนทุกวัย รองลงมา ได้แก่
ตัวอาหารว่างไม่เลอะมือ และคุณภาพของอาหารว่างเหมาะสม ตามลาดับ
ด้านราคา (Price)
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับทีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.43) โดยปัจจัย
ย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ที่ มี ผ ลสู ง สุ ด 3 ล าดั บ แรก คื อ ความเหมาะสมของราคาเมื่ อ เที ย บกั บ คุ ณ ภาพ รองลงมาได้ แ ก่
ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับปริมาณ และมีความหลากหลายของราคาให้เลือกตามความต้องการ ตามลาดับ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ร ะดั บ ที มี ผ ลต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย อยู่ ในระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ย 4.43) โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีผลสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ ความรวดเร็วในการรับคาสั่งซื้อ รองลงมา ได้แก่
ส่งสินค้าได้รวดเร็วและตรงต่อเวลา และสะดวกในการติดต่อสื่อสาร หลากหลายช่องทางในการติดต่อ ตามลาดับ
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ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ระดับ ที มี ผลต่อ ส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 4.03) โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีผลสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ มีการบอกต่อในหมู่ผู้บริโภคเป็นที่น่าเชื่อถือ
รองลงมาได้แก่ มีการให้ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าปริมาณมาก และมีตัวอย่างทดลองชิม ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดผลการศึกษา
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยงของผู้บริโภคในอาเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่
ระดั บ ความสาคั ญ
การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ มาก
มาก ปาน น้ อ ย น้ อ ย
แปล
̅
การเลือกซื้อ
ที่ สุ ด
กลาง
ที่ สุ ด 𝑿
ผล
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
1.1 บรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ค วามสวยงามน่ า ดึ ง ดู ด ใจ
49
116
33
1
1
4.0 มาก
(24.5) (58.0) (16.5) (0.5) (0.5)
1.2 บรรจุ ภั ณ ฑ์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกสบาย
54
122
22
2
0
4.1 มาก
ในการรั บ ประทาน
(27.0) (61.0) (11.0) (1.0) (0.0)
1.3 บรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ค วามเหมาะสมกั บ ชนิ ด ของ
50
119
28
3
0
4.0 มาก
อาหารว่ า ง
(25.0) (59.5) (14.0) (1.5) (0.0)
1.4 บรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ค วามแข็ ง แรงทนทาน
36
94
61
9
0
3.7 มาก
(18.0) (47.0) (30.5) (4.5) (0.0)
1.5 บรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ค วามเป็ น มิ ต รต่ อ
63
73
40
22
2
3.8 มาก
สิ่ ง แวดล้ อ ม
(31.5) (36.5) (20.0) (11.0) (1.0)
1.6 รสชาติ ข องอาหารว่ า งเหมาะสมกั บ คน
98
78
20
4
0
4.3 มาก
ทุ ก วั ย
(49.0) (39.0) (10.0) (2.0) (0.0)
1.7 กลิ่ น อาหารว่ า งชวนรั บ ประทาน
69
90
32
9
0
4.1 มาก
(34.5) (45.0) (16.0) (4.5) (0.0)
1.8 กลิ่ น อาหารว่ า งไม่ ร บกวนห้ อ งประชุ ม
84
79
36
9
0
4.2 มาก
(42.0) (39.5) (18.0) (4.5) (0.0)
1.9 ตั ว อาหารว่ า งมี ข นาดพอดี
87
80
28
5
0
4.2 มาก
(43.0) (40.0) (14.0) (2.5) (0.0)
1.10 ตั ว อาหารว่ า งไม่ เ ลอะมื อ
104
62
27
7
0
4.3 มาก
(52.0) (31.0) (13.5) (3.5) (0.0)
1.11 ตั ว อาหารว่ า งไม่ มี เ ศษกระจั ด กระจาย
90
78
23
9
0
4.2 มาก
เมื่ อ รั บ ประทาน
(45.0) (39.0) (11.5) (4.5) (0.0)
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1.12 ตั ว อาหารว่ า งมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
มากกว่ า อาหารว่ า งทั่ ว ไป
1.13ชื่ อ เสี ย งของร้ า นเป็ น ที่ รู้ จั ก
1.14 คุ ณ ภาพของอาหารว่ า งเหมาะสม
1.15 ปริ ม าณของอาหารว่ า งพอดี
2.ด้ า นราคา
2.1ความเหมาะสมของราคาเมื่ อ เที ย บกั บ
คุ ณ ภาพ
2.2 ความเหมาะสมของราคาเมื่ อ เที ย บกั บ
ปริ ม าณ
2.3 มี ค วามหลากหลายของราคาให้ เ ลื อ ก
ตามความต้ อ งการ
3.ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด จาหน่ า ย
3.1 ความรวดเร็ ว ในการรั บ คาสั่ ง ซื้ อ
3.2 ส่ ง สิ น ค้ า ได้ ร วดเร็ ว และตรงต่ อ เวลา
3.3 สะดวกในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หลากหลาย
ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ
3.4 มี บ ริ ก ารจั ด ส่ ง สิ น ค้ า
4.ด้ า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด
4.1 มี ตั ว อย่ า งทดลองชิ ม
4.2 มี ก ารบอกต่ อ ในหมู่ ผู้ บ ริ โ ภคเป็ น ที่
น่ า เชื่ อ ถื อ
4.3 มี ก ารแจกของแถมเมื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า ปริ ม าณ
มาก
4.4 มี ก ารให้ ส่ ว นลดเมื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า ปริ ม าณ
มาก
4.5 มี ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง

67
(33.5)
53
(26.5)
90
(45.5)
67
(33.5)

82
38
(41.0) (19.0)
73
68
(36.5) (34.0)
85
17
(42.5) (8.5)
97
18
(41.0) (9.0)

13
(6.5)
4
(2.0)
8
(4.0)
8
(4.0)

0
(0.0)
2
(1.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

4.0

มาก

3.8

มาก

4.2

มาก

4.2

มาก

125
(62.5)
120
(60.0)
106
(53.0)

58
(29.0)
55
(27.0)
71
(35.5)

9
(4.5)
18
(9.0)
16
(8.0)

6
(3.0)
5
(2.5)
5
(2.5)

2
(1.0)
2
(1.0)
2
(1.0)

4.4

มาก

4.4

มาก

4.3

มาก

114
(57.0)
118
(38.5)
110
(55.0)
113
(56.5)

70
(35.0)
63
(31.5)
75
(37.5)
63
(31.5)

9
(4.5)
12
(6.0)
7
(3.5)
15
(7.5)

7
(3.5)
7
(3.5)
6
(3.0)
9
(4.5)

0
(0.0)
0
(0.0)
2
(1.0)
0
(0.0)

4.4

มาก

4.4

มาก

4.4

มาก

4.4

มาก

71
(35.5)
76
(38.0)
53
(26.5)
75
(37.5)
54

78
(39.0)
103
(51.5)
71
(35.5)
89
(44.5)
89

41
(20.5)
13
(6.5)
61
(30.5)
27
(13.5)
47

10
(5.0)
2
(1.0)
11
(5.5)
3
(1.5)
6

0
(0.0)
6
(3.0)
4
(2.0)
6
(3.0)
4

4.0

มาก

4.2

มาก

3.3

มาก

4.1

มาก

3.3

มาก
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ต่ อ เนื่ อ ง
4.6 มี ก ารให้ คาแนะนาการเลื อ กอาหารว่ า งที่
เหมาะสมกั บ การจั ด งาน

(27.0)
68
(34.0)

(44.5)
102
(51.0)

(23.5)
22
(11.0)

(3.0)
3
(1.5)

(2.0)
5
(2.5)

3.3

มาก

อภิปรายผลการศึกษา
อภิปรายผลประเด็นที่ 1 พฤติกรรมการซื้อชุดอาหารว่างของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เปรียบเทียบผลการศึกษากับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ จุฑามาศ จันทรแสงอร่าม ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซื้อชุดอาหารว่างS&Pของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(2553) ได้ดังนี้ 1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target
market?) ผู้บริโภคที่เคยซื้อ หรือ มีส่วนร่วมในการซื้อ ชุดอาหารว่างสาหรับการจัดเลี้ยง เป็นผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ แตกต่าง
จากผลการศึกษาของจุฑามาศ จันทร์ แสงอร่าม (2553) ที่มีผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2.ผู้บริโภคซื้ออะไร
(What does the consumer buy?) สิ่งที่บริโภคต้องการซื้อ คื อ ชุดอาหารว่างแบบกล่อง ( Snack box ) ที่ มีอาหารว่างและ
เครื่องดื่มอยู่ภายในกล่อง สอดคล้องกันกับผลการศึกษาของจุฑามาศ (2553) 3.ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why participates in the
buying?) ซื้อชุดอาหารว่างเพื่อการจัดเลี้ยงในงานประชุมสัมมนาภายในองค์ กรของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
จุฑามาศ จันทร์แสงอร่าม(2553) พบว่า วัตถุประสงค์ของการซื้อ เพื่อใช้ในการประชุม และใช้ในการสัมมนา 4.ใครมีส่วนร่วมใน
การซื้อ (Who participate in the buying?) บทบาทของกลุ่มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
เพื่อนร่วมงาน และ ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง คาถามนี้ จุฑามาศ จันทร์แสงอร่าม(2553) ไม่ได้ทาการศึกษา 5.ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the consumer buy?) เมื่อในองค์กรมีโอกาสในการจัดเลี้ยงหรือจัดประชุม ซึ่ง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
จุฑามาศ จันทร์แสงอร่าม(2553) 6.ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the market buy?) ซื้อโดยการได้รับคาแนะนาจาก
เพื่อนร่วมงานแล้วติดต่อโดยตรงกับร้านค้า จุฑามาศ จันทร์ แสงอร่าม (2553) ไม่ได้ทาการศึกษาไว้ 7.ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How
does the market buy?) การศึกษานี้ ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับรสชาติของอาหารว่างและคุณภาพของอาหารว่างที่เหมาะสมกัน
กับราคา ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของจุฑามาศ จันทร์แสงอร่าม (2553) พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญมีส่วนลดตามปริมาณการ
ซื้อ และสนใจการสะสมแต้มเพื่อรับของสมนาคุณ
จากการอภิ ปรายผลขั้นต้น ที่กล่าวมาข้างต้น ผลการศึ กษาบางประการในครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
จุฑามาส จันทร์แสงอร่าม(2553) อาจมีสาเหตุหลายประการ อาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอานาจใน
การซื้อมากกว่า และมีวัฒนธรรมในการซื้อสินค้า ที่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างในอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นที่ 2 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยง
ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนประสมการตลาด จากการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ รสชาติอร่อย สอดคล้องกันกับผลการศึกษาของ จุฑามาศ
จันทรแสงอร่าม (2553) ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพร้อมสิน ศี ลอุดม (2558) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อผู้ตัดสินใจ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการซื้ออาหารว่างสาหรับการประชุม พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ปัจจัยคุณภาพของอาหารว่าง และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของพุทธชาด สิทธิสันติ
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(2549) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อการจ้างบริการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ ในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความหลากหลายของอาหาร
สาเหตุที่ผลการศึกษามีความแตกต่างกันกับ พร้อมสิน ศีลอุดม (2558) น่าจะมีสาเหตุมากจากทัศนคติในการบริโภคของ
กลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทางานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องการคุณภาพที่ดี
ด้ า นราคา พบว่า ปั จ จั ย ความเหมาะสมของราคาเมื่ อ เที ย บกั บ คุ ณ ภาพ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
ซึ่งสอดคล้องกับ การศึ กษาของ น่ ารัก ตัน เสนีย์ (2550) ที่ ศึ กษาเรื่อง ปั จ จั ยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยเรื่องความเหมาะสมราคากับคุณภาพ มีผลต่อการ
ตัดสินใจมากที่สุด สอดคล้องกันกับผลการศึกษาของ จุฑามาศ จันทรแสงอร่าม(2553) และ ผลการศึกษาของพร้อมสิน ศีลอุดม
(2558)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ปัจจัยความรวดเร็วในการรับคาสั่งซื้อ มีผลอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
การศึ ก ษาของพร้ อ มสิ น ศี ล อุ ด ม (2558) พุ ท ธชาด สิ ท ธิ สั น ติ (2549) และการศึ ก ษาของ น่ า รั ก ตั น เสนี ย์ (2550)
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญสูงสุดคือ ปัจจัยด้านความสะดวกในการซื้อหาผลิตภัณฑ์
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยมีการบอกต่อในหมู่ผู้บริโภคเป็นที่น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยการมากที่สุด ไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของพร้อมสิน ศี ลอุดม (2558) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ การให้ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้ า
จุฑามาศ จันทรแสงอร่าม(2553) คือ การสะสมแต้มเพื่อรับของสมนาคุณ และของน่ารัก ตันเสนีย์ (2550) คื อ ด้านการให้บริการ
และอัธยาศัยไมตรีที่ดีของพนักงานขาย ความสุภาพและมารยาทที่ดีของพนักงานขาย และยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พุทธชาด สิทธิสันติ (2549) คือ มีรายการส่งเสริมการขายน่าสนใจ
3. ข้อค้นพบ
จากการศึกษา ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยง มีข้อค้นพบที่น่าสนใจดังนี้
ข้อค้ นพบ : ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เพศหญิ งมีบ ทบาทในการเลือกซื้ออาหารว่างสาหรับจั ดเลี้ยงมากกว่าเพศชาย
นิยมซื้ออาหารว่างแบบกล่อง เพราะ สะดวกต่อการจัดงาน มีโอกาสในการซื้อเฉลี่ยปีละ 1 – 2 ครั้ง มีจุดประสงค์ใช้ในงานประชุม
อบรม นิยมใช้ในงานจัดเลี้ยงช่วงเช้า 10.00-11.15 น. มีค่าใช้จ่ายต่อชุดอยู่ที่ 26 – 30 บาท เพื่อนร่วมงานแนะนาให้รู้จักร้านค้า
โดยตนเองและเพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่าง
ข้อค้นพบ : ส่วนประสมทางการตลาดเพศหญิงให้ความสาคัญในส่วนของปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน ตัวอาหารว่างมี
ขนาดพอดีและชื่อเสียงของร้านเป็นที่รู้จัก มากกว่าเพศชาย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จาแนกตามอายุพบว่ากลุ่มอายุที่
มากกว่า 51 ปี ขึ้นไป ให้ความสาคัญกับปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์บางด้านมาก กว่ากลุ่มอายุ 50ปีและต่ากว่า

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยงของผู้บริโภคในครั้งนี้ สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การศึ ก ษา ไปเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาธุ รกิ จ อาหารว่ า งส าหรั บ จั ด เลี้ ย งให้ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า
ความต้องการบริโภคอาหารว่างสาหรับ จัดเลี้ยง มีแนวโน้มขยายตัวมากยิ่งขึ้น จากงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อ ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและ ส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อชุด
อาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อค้นพบ โดยสรุปใน ตารางแสดงข้อเสนอแนะกลยุทธ์ทางการตลาด
ตามผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อชุดอาหารว่างสาหรับจัดเลี้ยงของผู้บริโภค ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ดังต่อไปนี้
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การเลือกซื้ออาหาร
ว่างสาหรับจัดเลี้ยง
(6Ws และ 1H)
1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย
2. ผู้บริโภคซื้ออะไร
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ผลการศึกษา
คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)

ข้อเสนอแนะ กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผู้ประกอบกิจการชุดอาหารว่างสาหรับ
จัดเลี้ยง

เพศหญิงมากกว่าเพศชายมีโอกาสในการซื้อ
เฉลี่ยปีละ 1-2 ครั้ง
มีค่าใช้จ่ายต่อชุดอยู่ที่ 26–30 บาท
ต้องการความสะดวก จึงซื้ออาหารว่างสาหรับจัด
เลี้ยง ในรูปแบบอาหารกล่อง

กลุ่มเป้าหมาย ควรมุ่งเน้นที่ ตลาด เพศหญิง
พบว่าส่วนมากผู้หญิงจะเป็นผู้ตัดสินใจและเลือก
ซื้อ
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ชุดอาหารว่างแบบกล่อง ( Snack box )
ที่มีอาหารว่างและเครื่องดื่มอยู่ภายในกล่อง
กลยุทธ์การจัดจาหน่าย
โดยใช้การสื่อสารไปยังลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเน้น
ให้เกิดการบอกต่อ อาจใช้การเช็คอิน การแชร์ต่อ
เพื่อ รับรางวัลหรือของแถมจากทางร้าน อาจเป็น
การแถมขนมหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆของร้าน
ความรวดเร็วในการรับคาสั่งซื้อ และความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร หลากหลายช่องทาง
ในการติดต่อ

3. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน

ซื้อจากร้านจาหน่าย
เพื่อนร่วมงานแนะนาให้รู้จักร้านค้า

4. ทาไมผู้บริโภคจึง
ซื้อ

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objective) คือ อาหาร
ว่างแบบกล่อง ที่มีรสชาติดี ทานสะดวก เหมาะ
กับผู้เข้าร่วมงานที่หลากหลาย ในงบประมาณ
26-30 บาท

5. ใครมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อ

โดยตนเองและเพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อชุดอาหารว่าง
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กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ตัวอาหารว่างไม่เลอะมือ
คุณภาพของอาหารว่างเหมาะสม
รสชาติของอาหารว่างเหมาะกับคนทุกวัย
ตัวอาหารว่างไม่เลอะมือคุณภาพของอาหารว่าง
เหมาะสม ควรให้ความสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทเบเกอรี่ ให้มีรสชาติหลากหลาย
เหมาะสมกับทุกวัย
กลยุทธ์ด้านราคา ราคาต้องเหมาะสมกับ
คุณภาพ และไม่ควรเกิน 30 บาท ต่อกล่อง
ด้านช่องทาง พัฒนาความรวดเร็วในการรับคา
สั่งซื้อ ส่งสินค้าได้รวดเร็วและตรงเวลาสะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร มีหลากหลายช่องทางในการ
ติดต่อ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ให้ความสาคัญ เรื่อง การบอกต่อในหมู่ผู้บริโภค
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6. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด

7. ซื้ออย่างไร
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เป็นที่น่าเชื่อถือ การมีตัวอย่างทดลองชิม
ทาให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น มี ก ารให้ คาแนะนา
การเลื อ กอาหารว่ า งที่ เ หมาะสมกั บ การจั ด
งาน การให้มีการเช็คอิน การแชร์ต่อ
การให้ ส่ ว นลด การแจกของแถมเมื่ อ ซื้ อ
สิ น ค้ า ปริ ม าณมาก มี ก ารโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อาจเพิ่มช่องทางส่งเสริมการขายผ่านทางสื่อ
ออนไลน์เพิ่มขึ้นอีกช่องทาง
เมื่อมีงานประชุมอบรม นิยมใช้ในงานจัดเลี้ยง
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด มี ก ารโฆษณา
ช่วงเช้า 10.00-11.15 น. ซื้อเฉลี่ยปีละ 1-2 ครั้ง ประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การแนะนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์
การให้ส่วนลด มีบริการส่งในช่วงเวลาดังกล่าว
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 10ปัจจัยแรกที่ทาให้ กลยุทธ์การตลาดได้เสนอแนะไปข้างต้น
ซื้อ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับ
แต่จากการศึกษายังพบว่า พบว่า
คุณภาพ ความรวดเร็วในการรับคาสั่งซื้อ ส่ง
กลุ่มอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นให้ความสาคัญด้าน
สินค้าได้รวดเร็วและตรงต่อเวลา ความเหมาะสม ตั ว อาหารว่ า งมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
ของราคาเมื่อเทียบกับปริมาณ สะดวกในการ
มากกว่ า อาหารว่ า งทั่ ว ไป ชื่ อ เสี ย งของร้ า น
ติดต่อสื่อสารหลากหลายช่องทางในการติดต่อ มี เป็ น ที่ รู้ จั ก บรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ค วามแข็ ง แรง
บริการจัดส่งสินค้า
ทนทาน และบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ค วามเป็ น มิ ต รต่ อ
มีความหลากหลายของราคาให้เลือกตามความ สิ่ ง แวดล้ อ มมากกว่ากลุ่มอายุ 50ปีและต่ากว่า
ต้องการ รสชาติของอาหารว่างเหมาะสมกับคน
ทุกวัย ตัวอาหารว่างไม่เลอะมือ
คุณภาพของอาหารว่างเหมาะสม
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กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในการเลือกผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่
Decision Process of Foreign Tourists Towards Selecting Ecotourism
Operators in Chiang Mai Province

พัฒนา สิทธิสงคราม และอรชร มณีสงฆ์
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกผู้ให้บริการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และเดินทางมาท่องเที่ยวเชิ งนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 200 ราย และวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี มีสัญชาติยุโรป สถานภาพโสด
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่สานักงานเอกชน โดยส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่กลุ่มที่เคยมาจะมา 2-3 ครั้ง โดยมีงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อวันในจังหวัดเชียงใหม่
ต่ ากว่ า 5,000 บาท ซึ่ ง ในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เดิ น ทางมากั บ เพื่ อ น และพั ก โรงแรม โดยมี ร ะยะเวลาในการ
มาท่องเที่ยวต่อครั้งต่ากว่า 1 สัปดาห์
สาหรับกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการตะหนักถึงความต้องการทางการท่องเที่ยวพบว่า เหตุผลในการเลือกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เนื่องจากต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ โดยรูปแบบการท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริการ ได้แก่ การเดินป่าตามเส้นทางธรรมชาติและ
เยี่ ย มชมศึ ก ษาวิถี ชี วิต ชาวเขา และสิ่ ง ที่ ชั ก จู ง ให้ เ ลื อ กกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
มีธรรมชาติสวยงาม
ขั้นตอนการแสวงหาข้อมูลส่วนใหญ่จะหาข้อมูลผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากกูเกิล (Google) และแหล่งการค้า
เช่น ผู้แทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว โดยผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) โดยผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเอง
ขั้นตอนการประเมินทางเลือกจากส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ ในการเลื อ กผู้ ให้ บ ริก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ อั น ดั บ แรกในแต่ ล ะปั จ จั ย ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
คือ ลักษณะการท่องเที่ยวแบบเต็มวัน จอยกรุ๊ป (Join Group) และโปรแกรมทัวร์คละกันระหว่างเดินป่า เลี้ยงช้าง และล่องแก่ง
ด้านราคา คือ ราคามีความเหมาะสมกับกิจกรรม ด้านการจัดจาหน่าย คือ ดูผ่านเว็บไซต์ (Website) แล้วทาการซื้อโดยที่ไม่ต้อง
สอบถามรายละเอียดมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ราคาสามารถต่อรองได้ ด้านกระบวนการ คือ ความถูกต้องของข้อมูล
รายการท่องเที่ยว ด้านบุคลากร คือ พนักงานขายทัวร์และมัคคุเทศก์ มีความสุภาพ เรียบร้อย และมนุษย์สัมพันธ์ดี ด้านลักษณะ



นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ทางกายภาพและการนาเสนอ คื อ สภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นนิเวศ มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติและตรงตามความ
ต้องการ
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อรายการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อรายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยเหตุผล
ที่ราคามีความเหมาะสมกับกิจกรรม และมีการชาระเงินในลักษณะเงินสด โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ต่อวันในรายการท่องเที่ยว
ที่เลือกใช้บริการ จานวน 1,001-2,000 บาท
ขั้น ตอนการประเมินภายหลังการซื้อรายการท่ องเที่ ยว ผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามพอใจต่อการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ
ในระดับ มาก มีการจะบอกต่อให้ เพื่ อน หรือคนรู้จักกลับมาใช้ บริการ และจะกลับ มาใช้ บริการท่ องเที่ ยวเชิ งนิเวศกับ บริษัท ที่
เลือก ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนไม่พอใจในด้านการให้บริการและไม่พอใจด้านอาหารระหว่างการท่องเที่ยว
คาสาคัญ: กระบวนการตัดสินใจ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ABSTRACT
This study aimed to explore decision process of foreign tourists towards selecting ecotourism
operators in Chiang Mai province. Questionnaires were used as the tool to collect data from 200 foreign
tourists who were able to communicate in English and who took eco-tours in Chiang Mai. Data obtained were,
then, analyzed by the descriptive statistics i.e. frequency, percentage, and mean.
The findings presented that most respondents were female in the age of 20-29 years old. They were
a citizen of European Union, single, graduated in bachelor’ s degree and worked as employee or officer of
private company. The majority had never took eco-tour program in Chiang Mai. The group of those
respondents who had experiences in taking eco-tour programs in Chiang Mai revealed that they had taken
such a tour for 2-3 times and allocated budget for incurred expenses in Chiang Mai at less than 5,000 Baht
per day. They mostly travelled with friend, stayed in a hotel, and spent less than a week for each visit.
Decision process of foreign tourists towards selecting ecotourism operators in Chiang Mai province
was described as follows.
In the stage of need recognition for travel, their reason of selecting eco-tourism was the need of new
experience. Types of eco-tour that they generally chose included trekking along natural trails and visiting hill
tribes to study their way of live. Beauty of the nature was considered as the top-ranked motivator persuading
them to take eco-tourism activities in Chiang Mai.
In the stage of information search, they mostly searched for ecotourism operator information from
Google as well as from other online commercial-related sources e.g. tourist agents or exhibition booth. Person
influencing their decision making at the most was the respondent oneself.
In the stage of study on evaluation of alternatives on the basis of marketing mix demonstrated the
top elements of each factor affecting decision making of these foreign tourists towards selecting ecotourism
operators in Chiang Mai province as follows. In product factor, the top element was the join-in full-day tour
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with variety of activities, which included the proper mixture of activities between trekking, taking care of
elephants and rafting in one package. In price factor, the top element was the reasonable price to activities
provided. In place factor, the top element was to look through information from a certain website before
conducting online purchase with less queries on its details. In promotion factor, the top element was the
negotiable price. In process factor, the top element was the accuracy of tour program information. In people
factor, the top element was the politeness, courtesy, and hospitality of salespersons and tour guides. In
physical evidence and presentation, the top element was the eco-condition of the tour sites surrounded by
the abundance of nature as needed.
In the stage of making decision to purchase a tour package, most of them selected the eco-tour
package with the following grounds: reasonable price to activities provided and availability of preferred
programs. Generally, they paid for the tour package by cash with the average amount of 1,001-2,000
baht/person/day/tour program.
In the stage of study on the post-purchase evaluation on the eco-tourism package presented that the
respondents satisfied with eco-tourism at high level. They would recommend friends or acquaintances to try
it and they themselves tended to return to purchase eco-tourism programs with the same company.
However, some respondents did not satisfy with service and meals provided during the tour.

Keywords: Decision Process, Foreign Tourists, Ecotourism

บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศไทยโดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่ง
ของประเทศ และยั งเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ธุรกิ จ ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งอี ก มากมาย อาทิ โรงแรมและที่ พั ก การคมนาคมขนส่ ง
ร้านจาหน่ายของที่ระลึก และธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น รัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญกับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยการออก
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ปรับภาพลักษณ์ประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand ทาให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อมองถึงภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นเมืองสาคัญ
สาหรับการท่องเที่ยว เป็นจังหวัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวได้มากที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดอันดับให้
เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก (World Best Awards) ของนิตยสารทราเวล แอนด์ เลเชอร์ (สหรัฐอเมริกา) (ข้อมูลกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560)
กิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีหลากหลายประเภท เช่น การเที่ยวชมเมือง (City Tour) เที่ยวทัศนศึกษาแบบ
เช้ า ไปเย็ น กลั บ (Sightseeing หรื อ Excursion Tour) สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วกลางคื น (Night Tour) การท่ อ งเที่ ย วแบบผจญภั ย
(Adventure Tour) และการท่ อ งเที่ ยวเชิ งนิ เวศ (Ecotourism) ฯลฯ โดยบริ ษั ท จั ดน าเที่ ยวจะท าการออกแบบกิจ กรรมต่างๆ
เหล่านี้เป็นรายการท่องเที่ยวสาเร็จรูป (Package Tour) แล้วทาการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี
ความสนใจที่ จ ะมาท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ม ากขึ้ น จากองค์ ป ระกอบและความพร้ อ มหลายๆ ด้ า นของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
การประกอบธุรกิจการให้บริการนาเที่ยว จึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในสาหรับผู้ประกอบการ ปัจจุบันปี 2560 มีบริษัทนาเที่ยวที่
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จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจานวน 1,091 ราย เทียบจากปี 2557 ที่มีเพียงแค่ 843 ราย (ศูนย์วิจัยด้านตลาดการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) แสดงให้เห็นว่าตลาดท่องเที่ยวเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ
จากสถานการณ์การแข่งขันกัน และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงความหลากหลาย
ของวิถีชีวิตชนเผ่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติ ป่าไม้และขุนเขา อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสาหรับการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ ดังนั้นผู้ ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อและการเลือกผู้ให้บริ การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการนาเที่ยว รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ที่สามารถ
นาข้อมูลและแนวทางที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและดาเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนสูงสุดต่อไป
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการ
เลื อกผู้ ให้ บ ริ การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โภค
(Consumer’s Buying Decision) ทั้ง 5 ขั้นตอนได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ ก ารแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก
การซื้อ และการประเมินหลังการซื้อ
แนวคิดและทฤษฎี แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
(Consumer’s Buying Decision) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อเมื่อเกิดความต้องการหรือความจาเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นปัจจัยสี่ในชีวิตประจาวั น ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือยต่างๆ ผู้บริโภคจาต้องตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละชนิดทั้งสิ้น
(ปณิศา มีจินดา, 2553) กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การแสวงหาข้อมูล
การประเมิน ทางเลือก การซื้อ และการประเมิน หลังการซื้อ (สุปั ญ ญา ไชยชาญ, 2551) แนวคิ ดและทฤษฎี ส่วนประสมทาง
การตลาดท่องเที่ยว 7 Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย
(Promotion) บุ ค คล (People) กระบวนการ (Process) และ ลั ก ษณะทางกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence)
(ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ , 2547) และสภาพการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศปัจจุบันในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้
จัดกิจกรรมเป็นรายการท่องเที่ยวสาเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมจะรวมถึง การเดินป่า ปีนเขา เที่ยวชมถ้า น้าตก ธรรมชาติ
และศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา ทากิจกรรมกับช้าง และการล่องแก่ง กิจกรรมมีทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ และแบบค้างคืน ราคาส่วนใหญ่
เป็นแบบจอยกรุ๊ป (Join Group) ราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกิจกรรม สถานที่ และบริษัทผู้ผลิตรายการท่องเที่ยว (ณัฐฏ์ สิทธิ
สงคราม, 2560)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สุรชัย คันธวณิช (2552)
ได้ศึกษาถึง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ สิชล อินทรสัตยพงษ์
(2552) ได้ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกมาท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัยใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ จุ ฑ าภรณ์ ฮาร์ล (2557) ได้ศึ กษาถึงปั จจั ยที่ มีอิทธิพ ลต่อการตัดสิน ใจเดินทางท่องเที่ ยวในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ วิทวัฒน์ ฉุยกลัด (2558) ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงผจญ
ภัยในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และของ อรุณี อิทรไพโรจน์ (2561) ได้เขียนบทความการนาเสนอเทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาเว็บไซต์ (Website) ขององค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจ
เอกชน ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางการพัฒนาบุคคลากรที่สอดรับกับธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (e-Tourism)
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วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือก
ผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 ขั้นตอนได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การซื้อ และการประเมินหลังการซื้อ
2. ขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอนการศึกษา เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยการศึกษาผู้ให้บริการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ และทบทวนแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม และทาการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน
200 ชุด แล้วข้อมูลถูกนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (57.5%)
อายุระหว่าง 20-29 ปี (46%) มีสัญชาติยุโรป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี (70% 72% และ 37%) อาชีพลูกจ้าง
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานเอกชน (62%) โดยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เคยเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (87.5%)
โดยมีงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อวันในจังหวัดเชียงใหม่ต่ากว่า 5,000 บาท (84%) ซึ่งในการเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนใหญ่
เดินทางมากับเพื่อน (45%) และพักโรงแรม (61%) โดยมีระยะเวลาในการมาท่องเที่ยวต่อครั้งต่ากว่า 1 สัปดาห์ (71%)
ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด
เชียงใหม่
การตะหนักถึงความต้องการ นักท่องเที่ยวให้เหตุผลในการเลือกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนื่องจากต้องการประสบการณ์
แปลกใหม่ (70%) โดยรูปแบบการท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริการ ได้แก่ การเดินป่าตามเส้นทางธรรมชาติและเยี่ยมชมศึกษาวิถีชีวิต
ชาวเขา (44%) และสิ่งที่ชักจูงให้เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มีธรรมชาติสวยงาม (59.5%)
การแสวงหาข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะหาข้ อ มู ล ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศจากกู เ กิ ล (Google)
และสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) (50.5% และ 64.5%) โดยผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเอง
(63%)
การประเมินทางเลือก จากส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการเลือกผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ อันดับแรกในแต่ละปัจ จัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณ ฑ์ คือ
ลักษณะการท่ องเที่ ยวแบบเต็มวัน จอยกรุ๊ป (Join Group) และโปรแกรมทั วร์คละกันระหว่างเดินป่า เลี้ยงช้ าง และล่องแก่ง
ทั้งสามปัจจัยมีความสาคัญอยู่ในระดับมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.14 3.7 และ 3.74) ด้านราคา คือ ราคามีความเหมาะสมกับกิจกรรม
อยู่ในระดับ สาคั ญ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ย 4.35) ด้านการจัดจาหน่าย คื อ ดูผ่านเว็บ ไซต์ (Website) แล้วทาการซื้อโดยที่ไม่ต้อง
สอบถามรายละเอี ย ดมาก อยู่ ในระดั บ ส าคั ญ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 3.99) ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด คื อ ราคาสามารถต่ อ รองได้
อยู่ในระดับสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) ด้านกระบวนการ คือ ความถูกต้องของข้อมูลรายการท่องเที่ยว อยู่ในระดับสาคัญมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.42) ด้านบุคลากร คือ พนักงานขายทัวร์มีความสุภาพ เรียบร้อย และมนุษย์สัมพันธ์ดี อยู่ในระดับสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย
4.45) ด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ คือ สภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นนิเวศ มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับสาคัญมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35)
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การตัดสินใจซื้อรายการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อรายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยเหตุผล ราคามี
ความเหมาะสมกับกิจกรรม (55.5%) และมีการชาระเงินในลักษณะเงินสด (57%) โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ต่อวันในรายการ
ท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริการ จานวน 1,001-2,000 บาท (66%)
การประเมินภายหลังการซื้อรายการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีความพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
4.40) มีการจะบอกต่อให้เพื่อน หรือคนรู้จักกลับมาใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.48) และจะกลับมาใช้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับบริษัท
ที่เลือก (ค่าเฉลี่ย 4.24) ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนไม่พอใจในด้า นการให้บริการ และ ไม่พอใจด้านอาหารระหว่าง
การท่ องเที่ ยว ในขณะที่ มีผู้ต อบแบบสอบถามเพี ยงบางส่วนไม่พ อใจในด้านการให้ บ ริก าร และ ไม่ พ อใจด้านอาหารระหว่าง
การท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปและกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกผู้ให้บ ริการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ และสัญชาติ
เมื่อจาแนกตามกลุ่มอายุสามกลุ่มได้แก่ กลุ่มอายุต่ากว่า 30 ปี 30-39 ปี และ 40 ปีขึ้นไป และจาแนกตามสัญชาติของ
นักท่องเที่ยว 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ชาวอเมริกา และ นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนมาก
ไม่ต่างกัน ยกเว้นบางด้านที่ นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแตกต่างออกไป ดังนี้
จาแนกตามกลุ่มอายุ นักท่องเที่ยวกลุ่ มที่อายุต่ากว่า 40 ปีลงมา ท่องเที่ยวเพราะต้องการประสบการณ์ แปลกใหม่
ในด้านกระบวนการตัดสินใจ กลุ่มนี้ให้ความสาคัญกับความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของบุคคล และเลือกซื้อทัวร์ที่ราคามีความเหมาะสม
กับกิจกรรม แต่สามารถต่อรองราคาได้ และเน้นไปที่ความถูกต้องของข้อมูลรายการท่องเที่ยว ในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 40 ปี
ขึ้ น ไป ท่ อ งเที่ ย วเพราะชอบและแสวงหาความสุ ข ในการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สั ม ผั ส ธรรมชาติ ส่ ว นกระบวนการตั ด สิ น ใจ
พบว่า ความสามารถในด้านภาษาต่างชาติ และโปรแกรมตรงตามที่ต้องการ มีผลต่อการเลือกของกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป และ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ชอบความคุ้มค่า เลือกซื้อทัวร์ที่ราคาไม่แพงกว่าที่อื่นในบริการระดับเดียวกัน ชอบให้มีของแถม และมีน้าดื่ม
บริการตลอดการท่องเที่ยว
จาแนกตามสัญ ชาติ นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย ท่องเที่ยวเพราะมีสิ่งชักจูงใจคือการบริการที่ดี ในขณะที่ชาวยุโรปและ
อเมริกามีสิ่งชักจูงให้ท่องเที่ยวเพราะมีธรรมชาติสวยงาม ส่วนกระบวนการตัดสินใจพบว่า นักท่องเที่ยวชาวเอเชีย เน้นการบริการที่
ดี และราคาตามการบริการ ในขณะเดียวกันราคาต้องสามารถต่อรองได้ และเน้นความปลอดภัย ส่วนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและ
อเมริกา เน้นราคามีความเหมาะสมกับกิจกรรม และความถูกต้องของข้อมูลรายการท่องเที่ยว และพบว่า ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ของพนักงาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวทั้งสามสัญชาติเหมือนกัน
อย่างไรก็ตามทั้งสามกลุ่มอายุและสัญชาติ มีปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอที่มีอิทธิพลเหมือนกัน ได้แก่
สภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นนิเวศและสมบูรณ์ของธรรมชาติตรงตามความต้องการ

อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่
สามารถนามาอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อ ทั้ง 5 ขั้นตอน ได้ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีสัญชาติยุโรป สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่สานักงานเอกชน ส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พั ก อาศั ย อยู่ ที่ โรงแรม ระยะเวลาการท่ อ งเที่ ย วต่ ากว่ า 1 สั ป ดาห์ สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของสิ ช ล
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อิน ทรสัตยพงษ์ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีสัญ ชาติยุโรป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญ ญาตรี
ประกอบอาชีพลูกจ้าง เช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องในบางประเด็น ได้แก่ ด้านเพศ ที่ผลของการศึกษาของสิชล พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ด้านที่พักอาศัย ผลของการศึกษาของสิชล พบว่า อยู่ที่เกสท์เฮาส์ (Guest House) และระยะเวลาในการมา
ท่องเที่ยว ผลของการศึกษาของสิชล พบว่า มีระยะเวลาในการมาท่องเที่ยวมากกว่า 1 สัปดาห์
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ขั้น ตอนการตระหนั ก ถึงความต้อ งการทางการท่ องเที่ ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี เหตุผลที่ เลือกท่ องเที่ ยว
เชิงนิเวศเนื่องจากต้องการประสบการณ์แปลกใหม่
การแสวงหาข้อมูลทางการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาข้อมูลการท่องเที่ยวและรู้จักบริษัทจัดนาเที่ยว
เชิงนิเวศจากกูเกิล (Google) การส่งเสริมการตลาดที่เข้าถึงได้มากที่สุดคือ สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ตัดสินใจในการเลือกซื้อด้วย
ตัวเอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิทวัฒน์ ฉุยกลัด (2558) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่หาข้อมูลการท่องเที่ยว
จากสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) รวมถึงสื่อออนไลน์ (Online Media) และตัดสินใจด้วยตนเองเช่นกัน
การประเมินทางเลือกจากส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกผู้ให้บริการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจได้แก่ การเลือกโปรแกรม
ท่องเที่ยว ชื่นชอบโปรแกรมคละกันระหว่างเดินป่าเลี้ยงช้างและส่องแก่ง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิชล อินทรสัตยพงษ์
(2552) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเลือกท่องเที่ยวแบบผจญภัย ได้แก่ ความหลากหลายของกิจกรรม
ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก ปัจจัยย่อยที่มีผล ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกับกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สิชล อินทรสัตยพงษ์ (2552) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเลือกท่องเที่ยวแบบผจญภัย ได้แก่
ราคาประหยัด เพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้เน้นที่ราคาถูกอย่า งเดียว แต่ให้ความสาคัญกับราคาที่มีทิศทางเดียวกันกับกิจกรรม เช่น
กิจกรรมสนุกสนาน มีความโดดเด่นน่าสนใจและมีความปลอดภัยสูง ราคาก็จะสูงตาม แต่กิจกรรมธรรมดา ไม่ได้มีความโดดเด่นหรือ
น่าสนใจมาก ราคาก็จะต่าลงมาตามคุณภาพของกิจกรรม จึงทาให้ทราบว่า ราคาถูกไม่ได้มีผลต่อ การซื้อของนักท่องเที่ยว หากแต่
กิจกรรมที่น่าสนใจต่างหากที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว
ด้านการจัดจาหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก ปัจจัยย่อยอันดับแรกได้แก่ นักท่องเที่ยวดูรายการท่องเที่ยวและ
ข้ อ มู ล ผ่ า นเว็บ ไซต์ (Website) แล้ ว ท าการซื้ อ สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ วิท วั ฒ น์ ฉุ ย กลั ด (2558) พบว่า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ต อล (Digital Media) มาก่ อ น 3-4 ครั้ ง แล้ ว ท าการซื้ อ โปรแกรมผ่ า นสื่ อ ออนไลน์
(Online Media)
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญปานกลาง ปัจจัยย่อยที่ มีผลต่อการตัดสินใจอันดับแรกได้แก่ ราคา
สามารถต่อรองได้ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑาภรณ์ ฮาร์ล (2557) พบว่า ปัจจัยด้าน รายการส่งเสริมการขายตาม
ฤดูกาลมีผลต่อการตัดสินใจอันดับแรก เพราะว่าปัจจุบันมีผู้แข่งขันในธุรกิจนาเที่ยวหลายราย จึงเกิดการตั้งราคาที่แตกต่ างกัน
ดังนั้นแล้วผู้ประกอบการนาเที่ยวจึงควรตั้งราคาให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ราคาควรเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพของกิจกรรม
ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับสาคัญมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีผล ได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลรายการท่องเที่ยว
สอดคล้องกับ อรุณี อินทรไพโรจน์ (2561) ที่ได้กล่าวถึง การสั่งซื้อจะเน้นความถูกต้องของสารสนเทศ หรือข้อมูลการท่องเที่ยวที่
ถูกต้อง ซึ่งจะนาไปสู่การได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่ต้องการ
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ด้ านบุ ค ลากร โดยรวมอยู่ในระดั บ มาก โดยปั จ จั ย ย่อ ยอัน ดั บ แรกได้ แ ก่ พนั กงานขายทั วร์มี ค วามสุ ภ าพ เรีย บร้อ ย
และมนุษย์สัมพันธ์ดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรชัย คันธวณิช (2557) พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจการบริการของ
พนักงานในเรื่องการมีใจบริการที่ดี และสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ จุฑาภรณ์ ฮาร์ล (2557) พบว่า ปัจจัยด้านพนักงานมี
อัธยาศัยไมตรีดี มีผลต่อการตัดสินใจอันดับแรก เช่นกัน
ด้านลักษณะทางกายภาพและการนาเสนอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีผลอันดับแรกได้แก่ สภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความเป็นนิเวศ มีความสมบูรณ์ ของธรรมชาติ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิชล อินทรสัตยพงษ์ (2552) พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเลือกท่องเที่ยวแบบผจญภัย ได้แก่ ทัศนียภาพของธรรมชาติมีความสมบูรณ์และสวยงาม
เช่นกัน
การตัดสินใจซื้อรายการท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อรายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในครั้งนี้ด้วยเหตุผล
จากราคามีความเหมาะสมกับกิจกรรม มีรูปแบบการชาระเงินโดยจ่ายเงินสด มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ต่อวันในรายการท่องเที่ยวที่
เลือกใช้บริการจานวน 1,001-2,000 บาท สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิชล อินทรสัตยพงษ์ (2552) พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อวัน 1,000-2,000 บาท และชาระเป็นรูปแบบเงินสด เช่นกัน
การประเมินค่าภายหลังการซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมาก มีการจะบอก
ต่อให้เพื่อน หรือคนรู้จักกลับมาใช้บริการ และจะกลับมาใช้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับบริษัทที่เลือก ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาระหว่าง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิชล อินทรสัต ยพงษ์ (2552) พบว่าส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาจากการท่องเที่ยว
และจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งและแนะนาต่อให้กับเพื่อนคนรู้จักในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด
เชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวเชิงนิเวศ ตามกระบวนการตัดสินใจซื้อดังต่อไปนี้
กระบวนการตัดสินใจซื้อ: ขั้นตอนการตระหนักถึงความต้องการ ควรที่จะมีกระตุ้นให้แก่นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการ
ในการอยากเดินทางมาท่องเที่ยวโดยการนาเสนอในด้านการเปิดประสบการณ์ ที่แปลกใหม่ ทั้งรูปแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ มี ค วามสวยงาม การได้ เรีย นรู้ถึ งวิถี ชี วิต ของช้ า ง และการด าเนิ น ชี วิต ของ ชาวเขา ผ่ า นสื่ อ
อินเทอร์เน็ต (Internet) ทั้งสื่อออนไลน์ (Online Media) ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยการออกแบบสื่อให้มีความน่าสนใจ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ: การค้นหาข้อมูล สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวเชิงนิเวศควรนาเสนอข้อมูลบริษัทฯ หรือ
ผลิตภัณฑ์โปรแกรมการท่องเที่ ยวต่างๆ และโปรแกรมการท่องเที่ ยวที่หลากหลาย เป็นโปรแกรมสั้น ๆ เช่น โปรแกรมแบบเต็มวัน
หรือครึ่งวัน เป็นต้น หรืออาจนาเสนอในรูปแบบของคาแนะนาหรือประสบการณ์และความประทับใจจากผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวแล้ว
ในการใช้เครื่องมือสื่อสารในขั้นตอนการค้นหาข้อมูลนั้น ควรใช้สื่ ออินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่
หลากหลาย
กระบวนการตัดสินใจซื้อ : การประเมินทางเลือก ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวเชิงนิเวศควรให้ค วามสาคัญ กับ ตัว
พนัก งาน บุค ลากรขององค์ก รเป็น อัน ดับ แรก รองลงมาคือ ด้า นกระบวนการ ด้า นลัก ษณะทางกายภาพและการนา เสนอ
ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ ดังนี้
ด้า นบุค ลากร เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ระบวนการสรรหา คั ด เลื อ ก พนั ก งานที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพเรี ย บร้อ ยและมี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ที่ ดี
มีพื้นฐานทางด้านภาษาที่ดี สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ควรเน้นการอบรมพนักงานอย่างสม่าเสมอทั้งในเรื่อง
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โปรแกรมการท่องเที่ยว การจูงใจและปิดการขาย รวมถึงทักษะการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ควรมีรางวัลเพื่อชื่นชมขวัญกาลังใจใน
การทางานหากได้รับคาชม
ด้า นกระบวนการ ควรให้ ค วามสาคั ญ ความถูก ต้อ งของข้อ มูล การท่อ งเที ่ย วทั ้ ง ในด้า นรายละเอีย ดของข้อ มูล
รายการทัว ร์ที่ถูก ต้อ ง ทั้ง นี้ค วรมีก ารเน้น ด้า นความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาในการเดิน ทางท่อ งเที่ย ว รวมถึง มีป ระกัน
อุบัติเ หตุไ ว้ร องรับ หากเกิด เหตุก ารณ์อัน ตราย ด้า นลัก ษณะทางกายภาพและการนาเสนอ สารวจความต้อ งการของ
นัก ท่อ งเที่ย ว ลงพื้น ที่เ พื่อ สารวจสภาพแวดล้อ มทางธรรมชาติจ ริง ก่อ นที่จ ะทาการสรุป เป็น โปรแกรมทัว ร์ เน้น สถานที่
ท่อ งเที่ย วที่มีค วามเป็น นิเวศ มีค วามสมบูร ณ์ข องธรรมชาติ ควรมีก ารกระตุ้น ให้ช าวบ้า นมีก ารรัก ษาระบบนิเวศให้มีค วาม
สวยงามและสมบูรณ์อยู่เสมอ อีกทั้ง ผู้ประกอบการอาจทา CSR โดยการแบ่ง ปัน กาไรบางส่วนไปช่วยในชุมชนและในระบบ
นิเ วศ เป็น ต้น ด้า นราคา สารวจราคาบริษัท นาเที่ย วอื่น ๆ กาหนดราคาต่อ วัน ไม่เ กิน 2,000 บาท และราคาคุ้ม ค่า และ
เหมาะสมกับ กิจ กรรมที่นาเสนอ ควรเป็น กิจ กรรมที่แ ตกต่า งจากคู่แ ข่ง ในท้อ งตลาด ด้า นการส่ง เสริม การตลาด สามารถ
ต่อ รองราคาได้ หรือ การนาเสนอแพ็ค เกจ (Package) พิเ ศษเพิ่ม เติม เพื่อ นาเสนอถึง ความคุ้ม ค่า แทนที่จ ะก่อ ให้เ กิด การ
ต่อรองด้านราคา เน้นการทาแผ่นพับรายการท่องเที่ยวและวางตามสถานที่ต่างๆ ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีโปรแกรมนาเที่ยวที่
หลากหลายโดยเฉพาะโปรแกรมน าเที ่ย วแบบเต็ม วัน ให้ไ ด้เ ลือ กตามความเหมาะสม กิจ กรรมที ่แ ตกต่า งกัน ในแต่ล ะ
โปรแกรม ด้านการจัดจาหน่าย เน้นการมีเว็บไซต์ (Website) ที่สามารถให้ข้อมูลทัวร์การท่องเที่ยวได้อย่างละเอียด หลาย
ภาษาตามกลุ่มลูกค้า รวมถึงการมีสื่อเฉพาะเช่น แผ่นพับ ใบปลิว ในภาษาต่างๆ ควรที่จะมีการสร้างเครือข่ายโรงแรม เป็นต้น
ด้วยการมีช่องทางการซื้อทัวร์ผ่านโรงแรม หรือการทาโปรโมชั่นร่วมกัน (Co-Promotion) กับโรงแรมต่างๆ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ: การตัดสินใจซื้อ ควรเน้นราคาที่เหมาะสมกับกิจกรรม จัดทารายการทัวร์ให้ราคาเป็นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ กิ จ กรรม เช่ น กิ จ กรรมสนุ ก สนาน มี ค วามโดดเด่ น น่ า สนใจและมี ค วามปลอดภั ย สู ง ราคาก็ จ ะสู ง ตาม
แต่กิจกรรมธรรมดา ไม่ได้มีความโดดเด่นหรือน่าสนใจมาก ราคาก็จะต่าลงมาตามคุณภาพของกิจกรรม เพื่อเป็น ทางเลือกให้กับ
นักท่องเที่ยว
กระบวนการตัดสินใจซื้อ: การประเมินหลังการซื้อ ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวเชิงนิเวศควรที่จ ะเร่ง พัฒ นาแก้ไขใน
ประเด็น ที่ลูก ค้า เกิด ความไม่พ อใจ เน้น ในเรื่อ งของการบริก ารและอาหาร โดยควรกาชับ การบริก ารในทุก จุด ที่ลูก ค้า รับ รู้
แก้ไขปัญ หาเพื่อ ไม่ให้เกิด ขึ้น รวมถึง การสรรหา ผู้ผ ลิต อาหาร (Supplier) ที่มีทัก ษะการปรุง อาหารที่ถูก ปากนัก ท่อ งเที่ย ว
ชาวต่างชาติมากขึ้น เพื่อให้เกิดการบอกต่อมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาการตลาดเฉพาะกลุ่ม
ผู้ป ระกอบการธุร กิจ นาเที่ย วควรใช้วิธีผ ลิต รายการท่อ งเที่ย วโปรแกรมหลัก ไว้ แล้ว ค่อ ยมีก ารปรับ เปลี่ย นตาม
ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยมีข้อเสนอแนะแต่ละกลุ่มดังนี้
กลุ ่ม ลูก ค้า ที ่ม ีอ ายุต่ ากว่า 30 ปี ต้อ งการ การน าเสนอทัว ร์แ บบเต็ม วัน ลัก ษณะจอยกรุ ๊ป ( Join Group)
โดยมีโปรแกรมหลากหลาย โดยในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ควรมีความถูกต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วก่อนนา เสนอ
ลูกค้า และที่สาคัญควรคัดเลือกพนักงานขายทัวร์ที่มีความสุภาพเรียบร้อย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มาไว้คอยให้บริการลูกค้า
กลุ ่ม ลูก ค้า ที ่ม ีอ ายุต่ ากว่า 30-39 ปี ต้อ งการ รูป แบบทัว ร์แ บบเต็ม วัน ลัก ษณะจอยกรุ ๊ป โดยมีโ ปรแกรม
หลากหลาย พร้อมทั้งการคัดเลือกมัคคุเทศก์ ที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการให้บริการ
กลุ ่ม ลูก ค้า ที ่ม ีอ ายุ 40 ปีขึ ้น ไป ต้อ งการรูป แบบทัว ร์ป ระเภทสัม ผัส ธรรมชาติแ บบเต็ม วัน ทั ้ง แบบจอยกรุ๊ป
(Join Group) และส่วนตัว (Private) โดยการสารวจระดับราคาของธุรกิจ ที่ใกล้เคียงกัน โดยไม่ค วรกาหนดราคาแพงกว่า ที่
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อื่น มีบริก ารน้าดื่มตรายี่ห้อของบริษัททัวร์แจกฟรีตลอดการท่องเที่ยว พร้อมทั้งนี้ค วรที่จ ะทาข้อมูล รายละเอียด โปรแกรม
ทัวร์ต่างๆ นาเสนอบนเว็บไซต์ (Website) อย่างละเอียด
กลุ่ม ลูก ค้า สัญ ชาติยุโรป ต้อ งการ รูป แบบทัว ร์แ บบเต็ม วัน ลัก ษณะจอยกรุ๊ป (Join Group) โดยอาจมีข องแถม
เป็นรายการท่องเที่ยวพิเศษเสริมเพิ่มเติมในรายการท่องเที่ยวเมื่อเขาซื้อทัวร์หลายรายการ เน้นการโฆษณาหรือให้ข้อมูลโดย
ละเอียดผ่านเว็บไซต์ (Website) พร้อมทั้งการคัดเลือกมัคคุเทศก์ ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการให้บริการ
กลุ่ม ลูก ค้า สัญ ชาติอ เมริก า ต้อ งการ รูป แบบโปรแกรมการเดิน ป่า เลี้ย งช้า ง และล่อ งแก่ง เป็น โปรแกรมไฮไลท์
(Highlight) ที่ส ร้า งความแตกต่า งกับ โปรแกรมอื่น ๆ โดยเป็น ทัว ร์ร ะยะสั้น ๆ ครึ่ง วัน ในลัก ษณะจอยกรุ๊ป (Join Group)
หรือ ไม่เ กิน หนึ ่ง วัน เน้น ข้อ มูล ผ่า นป้า ยโฆษณาตามสถานที ่ต ่า ง ๆ โดยในการน าเสนอข้อ มูล ต่า ง ๆ นั ้น ข้อ มูล ควรมี
ความถูกต้องแม่นยา โดยเฉพาะข้อมูลที่นาเสนอผ่านโบรชัวร์ (Brochure) แผ่นพับ เป็นต้น
กลุ่มลูกค้าสัญชาติเอเชีย ต้องการ รูปแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเต็มวัน ในลักษณะจอยกรุ๊ป (Join Group)
โดยเน้นสถานที่เป็นถ้า น้าตก โดยกาหนดราคาให้เป็นไปในทิศ ทางเดียวกันกับบริการ เน้นการบริการของพนักงานขายทัวร์
ให้มีค วามสุภ าพ เรีย บร้อ ย มีก ารบริก ารที่ดี และสามารถสื่อ สารภาษาต่า งชาติไ ด้ห ลายภาษา ทั้ง นี้ผู้ป ระกอบการควรให้
ความสาคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอดการเดินทาง รวมถึงการบริการด้วยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมทั้งมีเข็มขัด นิรภัย
ทุกที่นั่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความปลอดภัย และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในด้านความปลอดภัยของบริษัทด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ป ระกอบการธุรกิจนาเที่ยวเชิงนิเวศ
ผู้ประกอบการท่องธุรกิจ นาเที่ยวเชิงนิเวศ ควรจัดความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการ และชุมชน ในการรักษา
สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศหรือสภาพนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว มีการสร้า งความปลอดภัยและ
รักษาความสะอาดของแหล่ง ท่องเที่ยวให้มีสภาพที่ดี การสงวนรักษา ฟื้นฟู ควบคุมดูแลทรัพยากรในระบบนิเวศให้คงสภาพไว้
เพื่อสามารถนามาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวได้นานที่สุด หรือตลอดไป ทั้งนี้ทรัพยากรการท่องเที่ยว จาเป็นต้องได้รับการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย โดยป้องกัน และลดสาเหตุ ที่อาจทาให้เกิดปัญหามลพิษ ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว รวมถึงเจ้าของ
พื้นที่ และผู้ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมด รวมถึง สถาบันต่างๆ ในสังคม องค์กรประชาชน และประชาชนในท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันใน
การอนุรักษ์ รักษาสภาพ ไม่ทาลาย หรือสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

บรรณานุกรม
จุ ฑ าภรณ์ ฮาร์ล . (2557). ปั จ จั ย ที่ มี ผลต่ อ การตั ดสิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยของนั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่ างประเทศ.
วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ, 4(3), 415-426.
ปณิศา มีจินดา. (2553). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
วิทวัฒน์ ฉุยกลัด. (2558). อิทธิพลของสื่อดิจิทัลทีมีผลต่อการจัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ. เชียงใหม่: คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์. (2547). วิชาหลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ท็อป.
ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2560.) จานวนธุรกิจนาเที่ยวภูมิภาค ภาคเหนือ ปี 2560.
สืบค้นจาก http://tatic.tourismthailand.org
สิชล อินทรสัตยพงษ์. (2552). พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกมาท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย
ในจังหวัดเชียงใหม่. (การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

Page 286

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

สุปัญญา ไชยชาญ. (2551). การบริหารการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
สุรชัย คันธวณิช. (2552). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่.
(การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
อรุณี อินทรไพโรจน์. (2561). ธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (e-Tourism). สืบค้นจาก http://www.blog.rmutt.ac.th/?p=76

Page 287

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

การประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Self-Assessment of Thai Traditional and Complementary Medicine Center,
Faculty of Medicine, Chiang Mai University According to Thailand Quality Award Guidelines

วรวุฒิ วงศ์ฟูตัน และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
บทคัดย่อ
การประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง และรับผลการประเมินจากผู้ประเมินรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน อีกทั้งสังเคราะห์บทเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้
ศูนย์อื่นในการจัดทารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและร่วมอภิปรายกับคณะผู้บริการระดับสูง บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ
และฝ่ายบริการ จากนั้นเขียนโครงร่างองค์กรและหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และส่งให้ผู้ตรวจประเมินรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 4 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
ผลการศึกษา พบว่า หมวด 1 การนาองค์กร ศูนย์ฯ มี กระบวนการนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูงของศูนย์ฯ เป็นระบบ
ผู้บริหารระดับสูงมีการดาเนินการเพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบ โอกาสพัฒนา ได้แก่
ไม่ชัดเจนถึงประสิทธิผลของกระบวนการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งศูนย์ฯ
หมวด 2 กลยุทธ์ ศูนย์ฯ มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของศูนย์ฯ เป็นอย่างมีระบบและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของศูนย์ฯ มีความสอดคล้องตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร โอกาสพั ฒนา ได้แก่ ไม่ชัดเจนถึงประสิทธิผลและความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในบางหัวข้อ และไม่พบการคาดการณ์ที่สาคัญด้านทรัพยากรในการบรรลุเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการบางส่วน
หมวด 3 ลูกค้า ศูนย์ฯ มีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าที่เป็นระบบ และมีกระบวนการที่เป็นระบบในการประเมิน
ความพึ ง พอใจ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรและลู ก ค้ า แต่ ล ะประเภท โอกาสพั ฒ นา ได้ แ ก่ ไม่ ชั ด เจนถึ ง กระบวนการประเมิ น
ประสิทธิผลของกระบวนการการรับฟังเสียงของลูกค้า และศูนย์ ฯ มิได้แสดงถึงการวิเคราะห์ และทบทวนแนวทางที่ใช้สร้างความ
ผูกพันและความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มอื่น
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ศูนย์ฯ มีการกาหนดข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตาม
ผลปฏิบัติงานประจาวันและผลการดาเนินการ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีระบบ และศูนย์ฯ มีวิธีการ
จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต โอกาสพัฒนา ได้แก่ ศูนย์ฯ
ยังไม่ ได้แ สดงถึ งการน าข้ อมู ล ที่ ได้ จ ากลูก ค้ ากลุ่ม อื่ น มาวิเคราะห์ ให้ เป็ น สารสนเทศ และศู น ย์ ฯ ยั งไม่ ได้ แ สดงถึ งการทบทวน
ประสิทธิภาพของระบบจัดการคุณภาพของข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองและตรงกับความต้องการ
ของบุคลากร และลูกค้ากลุ่มอื่น



ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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หมวด 5 บุคลากร ศูนย์ฯ เริ่มมีระบบในการจัดเตรียมบุคลากรให้พ ร้อมต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลังที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผนกลยุทธ์ และศูนย์ฯ ดาเนินการด้านสุขภาวะ ความปลอดภัย ในการทางานของบุคลากร
โอกาสพั ฒ นา ได้ แ ก่ ไม่ ชั ด เจนว่ า การจั ด ระบบและบริ ห ารบุ ค ลากรเพื่ อ การท างานให้ บ รรลุ ผ ลของศู น ย์ เป็ น แนวทางที่ มี
ประสิทธิภาพ และไม่พบหลักฐานแสดงว่าวิธีการที่ศูนย์ฯ ใช้พัฒนาบุคลากรและผู้นา และประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และ
การพัฒนา ได้พิจารณาถึงประเด็นที่สาคัญและเป็นความต้องการขององค์กร
หมวด 6 การปฏิบัติการ ศูนย์ฯ มีการออกแบบกระบวนการทางานของศูนย์ฯ มีระบบ และศูนย์ฯ ดูแลให้สภาพแวดล้อม
มีความปลอดภัย ผ่านกระบวนการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย โอกาสพัฒนา ได้แก่ ไม่พบความชัดเจนด้านการเตรียมพร้อม
ต่อภาวะฉุกเฉิน และไม่ชัดเจนถึงประสิทธิผล และความสอดคล้องระหว่างความต้องการขององค์กร กับกระบวนการออกแบบ
บริการและกระบวนการทางานที่สาคัญ
หมวด 7 ผลลัพธ์ ศูนย์ฯ แสดงผลลัพธ์หลายตัววัดที่ดีต่อเนื่อง โอกาสพัฒนา ได้แก่ ผลลัพธ์ที่สาคัญในบางประเด็นของ
ศูนย์ฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่ศูนย์นาเสนอยังไม่แสดงถึงการเสาะหาตลาดใหม่หรือ
การขยายส่วนตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป ได้แก่ การที่ผู้นาระดับสูงต้องกาหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร
นั้น ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาองค์กร บุคลากรอาจมีความกังวลในเรื่องของภาระงานที่เพิ่มขึ้นและความยุ่งยาก
ในการรวบรวมข้อมูล ดังนั้ นควรสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การใช้งาน
สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความรู้ขององค์กร รวมถึงการสื่อสารระหว่างองค์กร จึงควรมีการอบรม
และความรู้กับบุคลากรอย่างสม่าเสมอ ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการทางาน องค์กรควรมีบทบาทการกาหนดเกณฑ์ ทบทวนตัววัด
ภายในกระบวนการ ความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อนาไปอธิบายผลการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ นั้น มีความสาคัญ
ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก จึงควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความพึงพอใจ และการยอมรับเกี่ยว กับการอธิบายผล
การด าเนิ น งาน รวมถึงสร้างความตระหนั กถึงความสาคั ญ ให้ กับ บุ ค ลากร และสร้างค่ านิ ยมให้ มุ่ งบรรลุพั น ธกิ จและวิสัยทั ศ น์
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ABSTRACT
“ Self-Assessment of Thai Traditional and Complementary Medicine Center, Faculty of Medicine,
Chiang Mai University According to Thailand Quality Award Guidelines” has an objective to conduct selfassessment and obtain assessment results from the Thailand Quality Award assessors ( TQA assessors) to
develop action plans to modify the work processes and synthesize lessons learned in order to create
methods for other medical centers to conduct their own self assessments according to the criteria of
Thailand Quality Award.
The researcher collected data according to the criteria of Thailand Quality Award and discussed with
the Board of Directors, operations and services workforce. Then they drafted the structure of the organization
and different categories according to the criteria of Thailand Quality Award and submitted it to four TQA
assessors to analyze the data.
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The research finds out that in category 1: leadership, the center has the organized leadership process
led by senior leaders of the center. The senior leaders have conducted performance that brings the
organization towards success at both domestic and international levels. Opportunity for improvement
includes the lack of clarity in communication effectiveness and workforce engagement throughout the
organization.
In category 2: strategy, the center has a strategy development process that is organized and effective.
The strategic objectives of the center correspond with and respond to the goals of the organization.
Opportunity for improvement includes the lack of clarity regarding the effectiveness and the relevance of
some strategic objectives. The significant prediction in resources for achieving some goals of the action plan
has not been found.
In category 3: customer, the center has the organized processes of customer listening and
determination of customer satisfaction as well as customer and workforce engagement in each group.
Opportunity for improvement includes the lack of clarity in effectiveness assessment process of customer
satisfaction assessment. The center has not shown the analysis and review of methods used to engage and
develop relationships with other types of customers.
In category 4: measurement, analysis and knowledge management, the center has determined data
and information used to follow the daily operational results, performance results and results related to
strategic plans in an organized manner. In addition, the center has prioritized the areas for improvement
continuously and has envisioned the performance result in the future. Opportunity for improvement is that
the center has not shown the analysis of data collected from other groups of customers to develop
information regarding those customers. Moreover, the center has not shown the efficiency review of the
management system of the quality of data, information and information technology to respond to and meet
the needs of workforce and other groups of customers.
In category 5: workforce, the center has launched a system of providing workforce to meet the needs
of workforce capability and capacity that changes with the strategic plan. The center also operates on the
well-being and safety during work of workforce. Opportunity for improvement is that it is unclear whether the
organization of the system and management of workforce to achieve the goals of the center are the efficient
methods. There is no evidence showing that the methods used to develop workforce and leaders and to
assess the learning and development effectiveness have considered important issues and the needs of the
organization.
In category 6: operations, the center has designed the operational process in an organized manner. It
also governs the safety environment and ensures the occupational safety and health for the workforce.
Opportunity for improvement is that there is no clarity in emergency preparedness and there are no clear
effectiveness and relevance between the organizational needs and the important service design and work
process.
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In category 7: results, the center has demonstrated the indicators of satisfactory results continuously.
Opportunity for improvement is that some significant results of the center have not met the goals and
corresponded with the organizational strategy. Moreover, the results presented by the center have not shown
the finding of new markets or potential extension of markets.
As for suggestions for further research for other medical centers, the determination and deployment
of vision and values of organizations by senior leaders are crucial factors required for organizational
development. The workforce may be concerned with additional tasks and difficulty in collecting data. Thus,
the significance of collecting relevant information should be promoted and realized by the organization. The
use of electronic information is considered part of the organization’ s knowledge network as well as interorganizational communication. Hence, the training and workshop regarding this issue should be provided to
workforce regularly. With regards to the work process, it is markedly significant that the organization should
play a role in determining criteria, reviewing indicators within the process, and promoting overall
understanding regarding performance in order to explain different areas of performance results. Hence, the
organization should focus on providing knowledge and understanding as well as creating satisfaction and
acceptance regarding the explanation of performance results. Furthermore, the organization should raise
awareness among its workforce and generate values that focus on achieving its missions and vision with
proper methods.

บทนา
ภาคเศรษฐกิจในยุคปั จจุ บั น มีการแข่งขันทางธุรกิ จที่ สู งมาก มี การพั ฒ นากลยุทธ์การบริหารงานที่ มีมาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ดังนั้นบริษัทในปัจจุบันเริ่มให้ความสาคัญในกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยมี การตื่นตัวในการพัฒนาการบริหารเป็นอย่างมาก จึงได้มี
การพัฒนาการบริหารจนสามารถแข่งขันจนเกิดการยอมรับมาตรฐานการบริหารในระดับสากล เพื่อหวังที่จะสร้างการปรับปรุง
ความสามารถในการแข่งขัน และเกิดความภาคภูมิใจกับองค์กรที่ประสบความสาเร็จในระดับมาตรฐานโลก
รางวัลคุ ณ ภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เป็ นเครื่องหมายแห่ งความเป็ นเลิ ศในการบริหารจั ดการ
ทุกด้าน มีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) เกณฑ์รางวัลคุ ณ ภาพแห่งชาติสามารถนามาประยุกต์ใช้ กับ
ปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและกลยุทธ์ที่ผันแปรไป และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
คุณค่าและยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้ดีขึ้นต่อไป
ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการรักษา
ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ได้มีการนาเอากลยุทธ์การบริหารงานต่าง ๆ ปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขององค์ กรในแต่ ละช่ วงเวลา โดยมี จุ ดศู นย์ กลางอยู่ ที่ ความพึ งพอใจสู งสุดของลูกค้ า ประกอบกั บนโยบายของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบันได้มีการกาหนดเป้าหมายหลักในการบริหารงานคือการมุ่งสู่การได้รับรางวัล
การบริหารคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ภายในปี 2563
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ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งการนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุต์ใช้ในการประเมินตนเอง
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักในการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ผลการศึกษาจะช่วยทาให้ได้ทราบ
ข้อมูลถึงสภาพปัจจุบันของการดาเนินงานขององค์กร เพื่อนาไปทบทวนผลการดาเนินงานและการยอมรับความร่วมมือ ตลอดจน
การเรียนรู้ของทุกคนในองค์กร

แนวคิดและทฤษฎี
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารงานวิจัย ตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
คุณ ภาพ ดังนี้ (1) เกณฑ์รางวัลคุณ ภาพแห่งชาติ ปี 2559 – 2560 (2) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) (3) แผนพัฒนาการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (4)
ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ตามแนวทาง CMU-EdPEx มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2560
(5) การดาเนินงานของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประกอบด้วย โครงร่างองค์กร (สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และสภาวการณ์
เชิงกลยุทธ์) หมวด 1 การนาองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์ เกณฑ์นี้สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและกลยุทธ์ที่ผันแปรไป นอกจากนี้ยัง
ช่วยในการปรับปรุงวิธีการดาเนินการ ความสามารถและผลการดาเนินการที่สาคัญขององค์ กร กระตุ้นให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และวิธีการปฏิบั ติที่เป็นเลิศที่ สาคั ญระหว่างองค์ กร นอกจากนี้เกณฑ์ รางวัลคุ ณ ภาพแห่ งชาติยังเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้
ประเมินผลการดาเนินการขององค์กรที่มีความเหมาะสม ทันสมัยและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าและยกระดับขีดความสามารถ
ขององค์กรให้ดีขึ้นต่อไป
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รูปที่ 1 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อผลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ : มุมมองเชิงระบบ

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาถึ ง การประเมิ น ตนเองของศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ผ สมผสาน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) รวบรวมข้อมูลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติจาก
หนังสือ อินเตอร์เน็ต เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา (2) ขออนุมัติเผยแพร่งานวิจัยและร่วมอภิปราย
กั บ คณะผู้ บ ริ ก ารระดั บ สู ง บุ ค ลากรฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารและฝ่ า ยบริ ก าร ตามเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ เพื่ อ การเก็ บ ข้ อ มู ล
(3) เขียนโครงร่างองค์กรและหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (4) ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตามเกณฑ์
รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ โดยผู้ ต รวจประเมิ น รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ (TQA Assessor) (5) สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ร่ ว มกั น
(Consensus) และจัดทาและนาเสนอรายงาน
ผู้ ต รวจประเมิ น รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ (TQA Assessor) สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จ านวน 4 ท่ า น ได้ แ ก่
(1) ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการณ์ตรวจประเมิน 6 ปี (2) ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ตาแหน่งรองคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ผู้ อ านวยการศู นย์ ศรีพั ฒ น์ และอาจารย์ ภาควิชาออร์โทปิ ดิ กส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่
ประสบการณ์ตรวจประเมิน 5 ปี (3) รศ.ภญ.อุษณีย์ คาประกอบ ตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการณ์ตรวจประเมิน 2 ปี และ (4) รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและ
แผน และประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการณ์ตรวจประเมิน 1 ปี
กระบวนการตรวจประเมินโดยผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาเนินการดังนี้ (1) ขั้นที่ 1
Independent Review เพื่อตรวจประเมิน วิเคราะห์ และให้คะแนนแบบเอกเทศโดยพิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงาน
(2) ขั้นที่ 2 Consensus Review การประชุมระหว่างผู้ตรวจประเมินเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ
เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป อย่ า งเป็ น เอกฉั น ท์ ซึ่ ง ระบุ จุ ด เด่ น (Strength) และโอกาสพั ฒ นา (Opportunities for Improvement: OFI)
ช่วยให้องค์กรเห็นถึงจุดที่เป็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงให้กระบวนการทางานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีระบบ

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ส่ ว นที่ 1 รายงานการประเมิ น ตนเองของศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ผ สมผสาน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร หมวด 1 การนาองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์
หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบัติการ และหมวด 7
ผลลัพธ์
ส่วนที่ 2 ผลการประเมิน จากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุ ณ ภาพแห่ งชาติ ซึ่งระบุ จุดเด่น (Strength) และโอกาสพั ฒ นา
(Opportunities for Improvement : OFI) ดังนี้ หมวด 1 การนาองค์กร ศูนย์ฯ มี กระบวนการการนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารระดับสูงมีการดาเนินการเพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบ
โอกาสพัฒนา คือ การเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งศูนย์ฯ หมวด 2 กลยุทธ์
ศูนย์ฯ มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีระบบและมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การนาแผนกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติ และการทบทวนพัฒนากลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของศูนย์ฯ มีความสอดคล้องตอบสนองต่อเป้าหมายของ
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องค์กร ได้แก่ IWISH สาหรับโอกาสพัฒนา ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิผลและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในบางหัวข้อ
การคาดการณ์ ที่ สาคั ญ ด้านทรัพ ยากรในการบรรลุเป้ าหมายของแผนปฏิ บั ติการบางส่วน โดยเฉพาะด้านงบประมาณในการ
ดาเนินการ รวมถึงกระบวนการการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หมวด 3 ลูกค้า ศูนย์ฯ
มีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าที่เป็นระบบ และมีกระบวนการที่เป็นระบบในการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันของ
บุค ลากรและลูกค้ าแต่ละประเภท และกาหนดให้ มีผู้รับผิดชอบรวบรวมสารสนเทศ และเทียบกับคู่ เทียบทั้ งในระดับภู มิภาค
ประเทศ โอกาสพั ฒ นา ได้ แ ก่ กระบวนการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการการรั บ ฟั ง เสี ย งของลู ก ค้ า การวิ เคราะห์
ทบทวนประสิทธิผลของแนวทางที่ใช้สร้างความผูกพันและความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มอื่น และกระบวนการที่เป็นระบบในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคต หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ศูนย์ฯ มีการกาหนดข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการติดตามผลปฏิบัติงานประจาวันและผลการดาเนินการ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีระบบ
และมีวิธีการจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต โอกาสพัฒนา
ได้แก่ การนาข้อมูลที่ได้จากลูกค้ากลุ่มอื่นมาวิเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศ กระบวนการนาข้อมูลและสารสนเทศการตลาดมาใช้
ประโยชน์ อย่างเป็ น รูป ธรรม และการทบทวนประสิท ธิภ าพของระบบจั ดการคุ ณ ภาพของข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมวด 5 บุคลากร ศูนย์ฯ เริ่มมีระบบในการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตรากาลังที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ศูนย์ฯ มีการดาเนินการด้านสุขภาวะ ความปลอดภัยในการทางานของ
บุคลากร สาหรับโอกาสพัฒนา ได้แก่ การจัดระบบและบริหารบุคลากรเพื่อการทางานให้บ รรลุผล การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้าน
บุคลากรที่สาคัญตามแผนกลยุทธ์ IWISH อย่างมีประสิทธิภาพ การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพต่างๆ ในเชิงการใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลักขององค์กรอย่างเต็มที่ การเพิ่มหลักฐานที่แสดงว่าศูนย์ ฯ มีวิธีการในการพัฒนาบุคลากรและผู้นา และการประเมิน
ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา ได้พิจารณาถึงประเด็นที่สาคัญและเป็นความต้องการขององค์กร หมวด 6 การปฏิบัติการ
ศู น ย์ ฯ มี ก ารออกแบบกระบวนการท างานของศู น ย์ ฯ อย่ า งเป็ น ระบบ และมี ก ารดู แ ลให้ ส ภาพแวดล้ อ มมี ค วามปลอดภั ย
ผ่านกระบวนการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย สาหรับโอกาสพัฒนา ได้แก่ ความชัดเจนด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
และความสอดคล้ อ งระหว่ า งความต้ อ งการขององค์ ก รกั บ กระบวนการออกแบบบริ ก ารและกระบวนการท างานที่ ส าคั ญ
กระบวนการสร้างความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการต่างๆ เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ หมวด 7 ผลลัพธ์
ศูนย์ฯ มีการแสดงผลลัพธ์หลายตัววัดที่ดีต่อเนื่องในด้านจานวนผู้เข้ารับบริการ จานวนครั้งของผู้เข้าศึกษาดูงาน ความพึงพอใจของ
ผู้มาดูงานที่ศูนย์ และความพึงพอใจต่อการรักษาพยาบาลของผู้รับบริการ สอดคล้องกับการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ในด้านบุคลากรขององค์กร โอกาสพัฒ นา ได้แก่ ผลลัพธ์ที่สาคัญ ในบางประเด็นให้เป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับกลยุทธ์
และผลลัพธ์ที่แสดงถึงการเสาะหาตลาดใหม่หรือการขยายส่วนตลาดที่อาจเกิดขึ้น
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งทางหัวหน้า
ศูนย์ และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทาขึ้น
เพื่อพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดังนี้ หมวด 1 การนาองค์กร จานวน 3 โครงการ
งบประมาณรวม 12,500 บาท หมวด 2 กลยุทธ์ จานวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 22,000 บาท หมวด 3 ลูกค้ า จานวน 2
โครงการ งบประมาณรวม 70,000 บาท หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ จานวน 2 โครงการ งบประมาณรวม
4,000 บาท หมวด 5 บุคลากร จานวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 50,000 บาท หมวด 6 การปฏิบัติการ จานวน 4 โครงการ
งบประมาณรวม 44,000 บาท และหมวด 7 ผลลัพธ์ จานวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 38,000 บาท
ส่วนที่ 4 การสังเคราะห์บทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ประกอบด้วย แนวทางในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การวิเคราะห์ช่องว่าง
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(Gap Analysis) ของการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามข้อกาหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และการวิเคราะห์
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไปสาหรับศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ได้แก่ (1) การจัดทา
รายงานการประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นเรื่องใหม่
ท าให้ ก ารเขีย นรายงานตามเกณฑ์ ทั้ ง 7 หมวดยังไม่ มี ค วามชั ด เจน (2) ผู้ น าระดั บ สู ง และผู้ ป ฏิ บั ติยั งขาดแนวทางที่ ชั ดเจนใน
การดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (3) ผู้นาระดับสูงควรนาเอาการดาเนินงานการประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งนี้ เข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมหลักของการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4) ผู้นาระดับสูงควรจัดให้มี
การอบรมความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติให้แก่บุคลากรทุกระดับ (5) ผู้นาระดับสูงควรมี
การทบทวนข้อก าหนด ตัวชี้ วัด และข้อ มูลที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็ น ปั จ จุบั น และต่อเนื่ อง (6) ผู้น าระดับ สูงควรมีการผลัก ดันให้ มี
การดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติให้มีความสอดคล้องกับค่านิยมให้มากกว่านี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไปสาหรับองค์กรอื่น ได้แก่ (1) การที่ผู้นาระดับสูงต้องกาหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์
และค่านิยมขององค์กรนั้น ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาองค์กร (2) บุคลากรอาจมีความกังวลในเรื่องของภาระ
งานที่ เพิ่ ม ขึ้นและความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูล ดังนั้น ควรสร้างความตระหนักถึงความสาคั ญ ของกระบวนการรวบรวม
สารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง (3) การใช้ งานสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิ กส์ถือเป็ น ส่วนหนึ่ งของเครือข่ายความรู้ขององค์ กร รวมถึง
การสื่อสารระหว่างองค์กร จึงควรมีการอบรมและความรู้กับบุคลากรอย่างสม่าเสมอ (4) ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการทางาน
องค์กรควรมีบทบาทการกาหนดเกณฑ์ ทบทวนตัววัดภายในกระบวนการ (5) ความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อนาไป
อธิบายผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ นั้น มีความสาคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก จึงควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ส ร้าง
ความพึงพอใจ และการยอมรับเกี่ยวกับการอธิบายผลการดาเนินงาน รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสาคัญให้กับบุคลากร และ
สร้างค่านิยมให้มุ่งบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ของผู้ศึกษา พบว่า การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการบริหารจัดการทั้งองค์กรสู่ความเป็นเลิศในครั้งนี้
แตกต่างไปจากการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ที่เน้นการบริหารจัดการด้านการรักษาพยาบาล
ดังนั้นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มีความสอดคล้องกับความเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีการดาเนินการ
ทั้ง 3 พันธกิจที่สาคัญ คือ การศึกษา การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ ที่ไม่สามารถแยกออกจากกัน ต้องประสานกันไป
ที่สาคัญ คือ ทาให้เกิดความสมดุลในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอย่างจากัด เช่น ศูนย์มีปัญ หาบุคลากรไม่เพียงพอในบางเรื่อง
ก็สามารถบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ทาให้ทุกพันธกิจมีผลการดาเนินการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความสาเร็จจากทุกภาคส่วน
ในองค์ ก รที่ มี ส่ ว นร่ ว มช่ ว ยกั น เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร Operation เช่ น HA, ISO ต่ อ ยอดมาสู่ TQA
เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ งพั ฒ นาเป็ น ภาพใหญ่ ข องการบริ ห ารจั ด การทั้ ง องค์ ก ร และเมื่ อ ได้ แ นวทางที่ ต กผลึ ก แล้ ว
ก็ต้องดาเนินการถ่ายทอดลงสู่ผู้บริหารระดับกลาง เพื่อถ่ายทอดต่อไปยังผู้ปฏิบัติงาน ทาให้หน่วยงานทุกระดับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการประสานงานกัน และต้องบูรณาการของระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน คือ การศึกษา
การวิจัย การบริการทางการแพทย์ และระบบงานสนับสนุนต่าง ๆ
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การประยุกต์ใช้ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
THE APPLICATION OF ISO/IEC 27001:2013 STANDARD
FOR MAINTAINING IT SECURITY IN IT PROJECT MANAGEMENT

บุคลากร ใจดี* และดั้นดุสิต โปราณานนท์**
บทคัดย่อ
การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความคิดเห็นต่อการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อการยอมรับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
ประยุกต์ใช้ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและเสนอข้อแนะนาในการประยุกต์ใช้ ซึ่งความคิดเห็นได้มาจากผู้ที่อยู่ในส่วนบริหาร
โครงการและส่วนมาตรฐาน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือหลักในการเก็ บข้อ มูล ซึ่งผลจากการศึ กษาพบว่าในโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันยังมีปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล จึงได้ศึกษาการยอมรับมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาการยอมรับมาตรฐานในด้านการรับรู้ประโยชน์ ความง่ายในการใช้ ทัศนคติและความตั้งใจที่จะนา
มาตรฐานไปประยุกต์ใช้ ซึ่งระดับของการยอมรับจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับของความคิดเห็นที่มีต่อการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้วิ จัยได้แบ่งการศึกษาความคิดเห็นตามกลุ่มข้อกาหนดมาตรฐาน ซึ่งพบว่าความคิดเห็นในกลุ่ม
บริบทองค์กร การวางแผน การสนับสนุน การดาเนินการ และการปรับปรุงมีอิทธิพลทาให้เกิดการยอมรับมาตรฐานในทุกด้าน
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นจุดที่ควรให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลในโครงการโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอข้อแนะนาในการประยุกต์ใช้โดยจัดลาดับตามระดับอิทธิพลของ
กลุ่มความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการยอมรับซึ่งสามารถเลือกประยุกต์ใช้มาตราที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านความ ปลอดภัยข้อมูล
และได้แนะนามาตราสาคัญเพื่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนคุณภาพของการบริหารโครงการอีกด้วย
คาสาคัญ : ISO/IEC 27001:2013 การบริหารโครงการ IT ความปลอดภัยสารสนเทศ

ABSTRACT
This project is aimed to study the relationship of IT security issues in the management of IT projects
currently affecting the adoption of requirements for the application of ISO/IEC 27001:2013 requirements to
maintain IT security for IT project management and to offer recommendations for application, which is based
on the idea. Opinion from the 2 sample groups, the project management group consists competent officer the IT project manager and the stakeholders of the project and the standard group consists of an ISO
Consultant, an Assessor, and an ISO 27001: 2013 Technical Expert. The first questionnaire set used expert
*
**
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opinion to suggest that each of the core ISO / IEC 27001: 2013 requirements should be considered at any
process of project management. The second set of questionnaires were used to collect the sample's opinions
on information security practices in IT project management. Proof of influence on acceptance of standard
requirements based on the problem in IT project management practices accepted. I’ve provided suggestions
for improving the issues that are reflected in current IT security practices in the current IT project with the
ISO/IEC 27001:2013 standard, adapted to short questions about what should be done and also must be in
accordance with ISO/IEC 27001: 2013
Keywords: ISO/IEC27001:2013, IT project management, Information security

1. บทนา
ปัจจุบันมีการนาระบบ IT หลากหลายรูปแบบเข้ามาใช้ในองค์ กรต่างๆ มากมาย ในกระบวนการของการนามาใช้มีการ
ดาเนินการเป็นลักษณะโครงการเพื่อจัดวางการบริหารโครงการนั้นๆ อย่างเป็นระบบ แต่จากข้อมูลของสถาบันมาตรฐานสากลที่เข้า
มาทางานในประเทศไทยด้านการกากับควบคุมมาตรฐาน ISO พบผลจากการเข้าตรวจรับรองที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศนั้นยังไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร ทั้งที่โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้จาเป็นต้อง
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศขององค์กรนั้น ๆ เกือบทุกระดับชั้นความสาคัญของข้อมูล ทาให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงหากข้อมูลต่าง ๆ
เหล่านั้นเสียหายหรือรั่วไหล
ปัจจุบันในงานโครงการยังไม่มีมาตรฐานเฉพาะด้านการบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ในขณะที่ ISO/IEC 27001:2013
ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่งานโครงการ
หรือลักษณะงานประเภทใด แต่ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในหลากหลายธุรกิจนาไปใช้ทั่วโลก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
ประยุกต์มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในการบริหารโครงการด้านสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหาร
โครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศปั จ จุ บั น ที่ ส่ งผลต่ อ การยอมรับ ข้ อ ก าหนดเพื่ อ การประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ ก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่ อศึ กษาความสัมพัน ธ์ของปัจจั ยเพศ อายุ และกลุ่มงาน กับปั จจัยด้านความคิ ดเห็นต่อแนวการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อเสนอข้อแนะนาในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการ
ประยุกต์ใช้ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประยุกต์ใช้ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหาร
โครงการเทคโนโลยี สารสนเทศ เริ่ม จากการศึ ก ษาทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การตระหนั ก และการรับ น าไปใช้ เพื่ อ ท าความเข้า ใจ
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แนวทางการสร้างการรับรู้จนเกิดการยอมรับและนาไปใช้ซึ่งแนวปฏิบัติใหม่ๆ โดยเริ่มจากทฤษฎีการกระทาตามหลักเหตุแ ละผล
(Theory of Reasoned Action หรือ TRA) เสนอโดย Fishbein และ Ajzen แต่ยังมีข้อจากัดเมื่อพฤติกรรมนั้นมีความซับซ้อนซึ่ง
อาจเกินความควบคุมได้ จึงได้มีการนาหลักทฤษฎีการกระทาตามหลักเหตุและผลมาพัฒนาเป็นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory
of Planned Behavior หรือ TPB) นาเสนอโดย Ajzen อย่างไรก็ตามยังมีข้อจากัดด้านความไม่สอดคล้องระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมและพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งอาจคลาดเคลื่อนได้ จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติมและพัฒ นาเป็นแบบจาลองการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีนาเสนอโดย Davis ซึ่งไม่นาอิทธิพลของคนรอบข้างมาเป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรม และดัดแปลง
โดยไม่รวมทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมจะสามารถอธิบายความตั้งใจที่มีต่อพฤติกรรมได้อย่างละเอียดมาก
จากการเปรียบเทียบทฤษฎีการรับนาไปใช้ พบว่าทัศนคติที่มีต่อการใช้ และความตั้งใจที่จะใช้เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงและให้
ความสาคัญในทั้งสามทฤษฎี จึงกลายเป็นสองประเด็นสาคัญที่นามาศึกษา นอกจากนั้นผู้วิจัยมีความสนใจเรื่องการรับรู้ประโยชน์
และความง่ายในการใช้ ต่ อ กรอบมาตรฐานจะเห็ น ได้ ว่าทฤษฎี TAM มี จุ ด เด่น เรื่อ งการรับ รู้ป ระโยชน์ และความง่ายในการใช้
นอกจากนั้นทฤษฎี TAM ยังถูกนาไปใช้ในการศึกษาการยอมรับกรอบมาตรฐาน ISO ในหลายงานวิจัย เช่น การศึกษาการยอมรับ
กรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่ อ การจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ วีระวัฒน์ จิรัญดร (วีระวัฒน์ จิรัญดร, 2556), การศึกษาระดับอิทธิพลของมาตการการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยตามกรอบมาตฐาน ISO/IEC 27001 ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) ของ พรสิริ วรรณวิโรจน์ (พรสิริ วรรณวิโรจน์, 2556) และการศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการบนกลุ่มเมฆในองค์กรเอกชน ของ มณีวรรณ ศุภติมัสโร, สุพชญา จั่นโพล้ง
และกนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช (มณีวรรณ ศุภติมัสโร และคณะ, 2557) จึงทาให้ผู้วิจัยเลือกใช้แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
(TAM) เป็นแนวคิดพื้นฐานด้านปัจจัยการยอมรับข้อกาหนดเพื่อเป็นแนวปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหาร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในการวิจัยครั้งนี้
จากนั้นจึงศึกษาเปรียบเทียบ ISO/IEC 27001:2013 กับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศหลายมาตรฐานที่นาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับการจัดการความ
มั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ เช่ น มาตรฐาน ISO/IEC 27001, COBIT, ITIL, FIPS PUB 200, NIST 800-14 และ IT BPM
(จิระ จิตสุภา และคณะ, 2555) โดยผู้วิจัยให้ความสนใจในมาตรฐานที่มีการนามาปรับใช้และได้รับการยอมรับกว้างขวางในประเทศ
ไทย จึงทาการศึกษา 3 มาตรฐานหลัก คือ ISO/IEC 27001, COBIT และ ITIL จาก 3 งานวิจัยคือ การสังเคราะห์เนื้อหาความ
มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดย จิร ะ จิตสุภา และคณะ (จิระ จิตสุภา และคณะ, 2555) สรุปว่า
ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับและรับนาไปปฎิบัติใช้ในองค์กรต่างๆ มากที่สุดซึ่งมุ่งเพื่อให้ธุรกิจดาเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด ช่วยป้องกันกระบวนการทางธุรกิจจากภัยคุกคามความเสียหายของระบบข้อมูล โดยแนวทางปฏิบัติยึด
หลักตาม PDCA เพื่อการดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในขณะที่ COBIT
เป็นทั้งแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติเพื่อการควบคุมภายในที่ดีด้านเทคโนโลยีสาหรับองค์กรต่างๆ (เป็นแนวทางในการอ้างหลัก
ปฏิบัติที่ดี) ให้ภาพรวมในการบริหารและการทวนสอบ ในด้าน ITIL เป็นแนวทางปฏิบัติที่ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเพื่อรองรับการให้บริการต่อธุรกิจ และงานบริการด้านไอที ผู้วิจัยศึกษาเพิ่มเติมจาก
Malik Motii ได้ ท าการศึ ก ษาใน 4 พื้ น ที่ คื อ Function, Area, Issue และ Implementation ในงานวิ จั ย Towards a new
approach to pooling COBIT 5 and ITIL V3 with ISO/IEC 27002 for better use of ITG in the Moroccan parliament
(Malik Motii et al, 2017) โดยสรุปว่า COBIT เป็นแนวทางที่เหมาะกับมุมมองการบริหารระดับสูงซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการ
ด้ า นไอที และค่ อ นข้ า งเหมาะสมกั บ การบริห ารของหน่ วยงานภาครัฐ เพื่ อ เป็ น แนวทางหลั ก ในการจั ด การด้ า นนโยบายและ
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กระบวนการ โดยมีความคล้ายคลึงการ ISO/IEC 27001 ที่ให้ความสาคัญถึงส่วนงานที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการ แต่ต่างกับ ITIL
ที่มุ่งเน้นที่แนวทางว่าควรต้องดาเนินการอย่างไร ทั้งสองมาตรฐานนั้นมุ่งที่ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นประเด็นสาคัญในขณะที่
COBIT มองภาพกว้างกว่าซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารจัดการ ผู้วิจัยศึกษาเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งสา ม
มาตรฐานในงานวิจัย Standardization of Information Security Management System: ISO/IEC27001:2005, ITIL, CoBIT
โดย Martina Jakabova ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่ามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีบทบาทสาคัญในการนาไปใช้และบริหารจัดการ
ระบบความปลอดภั ยของข้อ มูลภายในองค์ กร โดย COBIT และ ISO/IEC 27001 จะแนะน าว่าอะไรที่ ต้ องท า ในขณะที่ ITIL
จะแนะนาว่าควรทาอย่างไรบนพื้นฐานของการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Martina Jakabova et al, 2013) จากการศึกษา
ทั้ง 3 งานวิจัยเมื่อพิจารณามุมมองด้านความเหมาะสมในการนามาเป็นแผนการปฎิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ISO/IEC 27001 มีความเหมาะสมมากที่สุด ในขณะที่ ITIL นั้นเหมาะกับแนวทางปฎิบัติที่
มุ่งไปที่งานบริการด้าน IT ส่วน COBIT จะเป็นภาพใหญ่ในการบริหารซึ่งเหมาะกับระดับผู้บริหารขององค์กรที่ต้องการเห็นภาพรวม
โดยไม่เฉพาะเจาะจงที่ส่วนการปฎิบัติใดๆ เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ผู้วิจัยยังได้ทาการศึกษาโครงสร้างข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 เป็นการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจในข้อกาหนดของมาตรฐานทั้ง 10 ข้อกาหนดหลักที่ทาให้เกิดเป็นระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตารางที่ 2.1 แสดงโครงสร้างข้อกาหนด
บทนา
Plan
1) ขอบข่าย
4) บริบทองค์กร
2) การอ้างอิงเชิง
5) ภาวะผู้นา
บรรทัดฐาน
6) การวางแผน
3) คาศัพท์และนิยาม 7) การสนับสนุน

Do
8) การปฎิบัติการ

Check
Act
9) การประเมินผลการ 10) การปรับปรุง
ปฎิบัติงาน
พัฒนา

ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการบริหารโครงการเพื่อทาความเข้าใจในแต่ละกระบวนการของการบริหารโครงการและศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดกลุ่มข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เข้าสู่แต่ละกระบวนการของการบริหารโครงการ โดยการบริหาร
โครงการเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างของระเบียบข้ อบังคับตามวิธีการของ Plan-Do-Check-Act: PDCA โดยสามารถกาหนดได้
5 กระบวนการ ดังนี้
1. การเริ่มโครงการ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการบริหารโครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจดาเนินโครงการ
2. การวางแผนโครงการ เป็นการพัฒนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการและแผนงานโดยการจัดทาขอบเขตและ
แผนงาน กาหนดระยะเวลา ทรัพยากรหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ และคุณภาพของผลที่ต้องการ รวมถึงเป็นการ
จัดทาโครงสร้างของการบริหารโครงการเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่นั่นเอง
3. การดาเนินโครงการ เป็นการนาแผนที่วางไว้ไปปฎิบัติจริงเพื่อให้ได้ผลตามต้องการ ประกอบด้วยการพัฒนาโครงการ
การดาเนินการและการส่งมอบผลการดาเนินงาน
4. การเฝ้ า ติ ด ตามและการควบคุ ม โครงการ เป็ น การติ ด ตามและวั ด ผลตั ว แปรส าคั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ โครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นทุน เวลา และคุณภาพตลอดกระบวนการบริหารโครงการ
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5. การปิดโครงการ การสรุปประเด็นปัญหาและบันทึกเป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคตโดยจัดทารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ
ผู้วิจั ยมุ่งหวังในการรวบรวมข้อมูลในการประยุกต์ ใช้ ข้อกาหนดมาตรฐานในการรักษาความมั่น คงปลอดภั ยสารสนเทศ
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายกันทั้งเพื่อทบทวนและเปรียบเทียบทฤษฎี กระบวนการ และวิธีการต่าง ๆ เพื่อนามาสู่
การคัดเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกับการทาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยทาการศึกษาจาก 4 พื้นที่คือที่มาและความสาคัญ, เครื่องมือ
ที่ใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุปผล
1. ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบสารสนเทศนั้นเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินกิจการขององค์กร ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น
การจัดวางระบบเพื่อบริหารจัดการสารสนเทศนั้นยิ่งมีความจาเป็นและสาคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่เฉพาะเพียงปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น
เท่านั้น แต่รวมถึงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เหล่านั้นจะถูกใช้ในหลายกิจกรรมและหลายคนมากขึ้น จึงเกิดเป็นความเสี่ยงในการใช้
สารสนเทศไม่ถูกต้อง และการจัดเก็บหรือเข้าถึงสารสนเทศที่ไม่เหมาะสม (วีระวัฒน์ จิรัญดร, 2556) สอดคล้องกับสุพรรณี ชาติสุข
ที่กล่าวว่าสารสนเทศจาเป็นต้องได้รับการจัดวางระบบเพื่อควบคุมและดูแลการใช้ให้เหมาะสม ยิ่งทั้งความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีมากขึ้น ความเสี่ยงในการถูกบุกรุ กจากผู้ไม่ประสงค์ดีก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน (สุพรรณี ชาติสุข , 2556)
ทางด้าน รัชชาภรณ์ สุภาพ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ ได้ให้มุมมองเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นที่ความต้องการป้องกันเชิงรุกต่อความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคามต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งจากภัยธรรมชาติที่ไม่
อาจควบคุมได้ รวมถึงเพื่อลดความเสียหายต่า งๆ และรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (รัชชาภรณ์
สุภาพ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์, 2557) ด้วยเหตุนี้การจัดวางแนวทางการเข้าถึง การใช้ และการดูแลรักษาสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบจึงมีความจาเป็น และโดยแนวทางตามมาตรฐานสากลซึ่งได้มีการประกาศใช้และองค์กรต่างๆทั่วโลกได้นาไปใช้แล้วนั้นจะเป็น
แนวทางที่เหมาะสมอีกหนึ่งแนวทางในการวางแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับสารสนเทศได้เหมาะสมเพื่อได้ทราบถึงแนวทางการ
ปฎิบัติ ทาให้ทราบช่องโหว่และแนวทางการปิดช่องโหว่นั้น รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2. เครื่องมือที่ใช้
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกือบทั้งหมดใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลและความคิดเห็น
โดยมีการออกแบบคาถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งมีขั้นตอนหลักๆ ในการออกแบบดังนี้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการออกแบบคาถาม (พรสิริ วรรณวิโรจน์ , 2556) โดยสามารถสรุปขั้นตอน
การออกแบบแบบสอบถามได้ดังนี้
1) กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย
2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย
3) จัดทาร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยแบ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นตอน ๆ
ตามกลุ่มหรือประเภทของคาถาม และวัตถุประสงค์ที่ต้องการของคาถามนั้น ๆ
4) จากนั้น มาตรวจสอบคุ ณ ภาพ โดยนาแบบสอบถามฉบับ ร่างนั้น ไปตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ ป รึกษาทาการ
ตรวจสอบก่อน หลังจากนั้นนาให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ จานวน 3-5 ท่าน ตรวจสอบ เพื่อเป็น
การทดสอบความเที่ยงตรง ครอบคลุมตามเนื้อหา และความถูกต้องในสานวนภาษา
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5) นาผลการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญไปพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยพิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคล้ อ งระหว่ า งเนื้ อ หากั บ ข้ อ ค าถามที่ ต้ อ งการใช้ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ จ ากค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index Item Objective
Congruence: IOC)
6) นาผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ มาทาการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะตามคาแนะนา และจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการสารวจ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลส่วนใหญ่มีการรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ โดยแบ่งได้เป็นสองประเภท ดังนี้
1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต วารสาร บทความ หนังสือ
วิชาการ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจากการใช้ แ บบสอบถามเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ประชากรจ านวน
(พรสิริ วรรณวิโรจน์, 2556)
4. การสรุปผล
จากการศึกษางานวิจัยเรื่องการยอมรับกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย วีระวัฒน์ จิรัญดร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาการ
ยอมรับกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการยอมรับกรอบมาตรฐานเพื่อการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสารสนเทศใน มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนจ านวน 57 คน
จากมหาวิทยาลัย 19 แห่ง ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่ามีระดับการยอมรับอยู่ในระดับมาก (วีระวัฒน์ จิรัญดร, 2556,) เช่นเดียวกับ
การศึกษาหัวข้อระดับอิทธิพลของมาตรการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยตามกรอบมาตฐาน ISO/IEC 27001 ต่อการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของบริ ษั ท วี จี ไอ โกลบอล มี เ ดี ย จ ากั ด (มหาชน) ของพรสิ ริ
วรรณวิโรจน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลและเพื่อการเขียนแผนปฎิบัติการรองรับความเสี่ยงโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก 430 คน ผลปรากฎว่า ข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มีอิทธิพลต่อการจัดการด้าน
ความเสี่ยงของบริษัทในระดับมาก (พรสิริ วรรณวิโรจน์, 2556)
โดยสรุปที่มาและความสาคัญสะท้อนภาพว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนามาซึ่งโอกาสแห่งการเข้าถึงข้อมูลและการใช้
ข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น แต่ในทางกลับกันก็เป็นช่องทางที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้ามาดาเนินการอันไม่เหมาะสมได้ จึงต้องมีการควบคุม
เพื่อบริหารการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลสารสนเทศจะเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยการกาหนดสิทธิ์ ขอบเขตการเข้าถึง กาหนดรูปแบบ
ของการใช้ การยืนยันตัวตน การใช้รหัสผ่าน ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์องค์กรในการมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เป็นความลับ และ
สามารถใช้งานได้เสมอ สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3-5 ท่าน แล้วนามาพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับข้อ
คาถามที่ต้องการใช้เป็นตัวบ่งชี้จากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในขั้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นรวบรวมได้ หลายช่องทางทั้ง
จากการเข้าสัมภาษณ์โดยตรง การสังเกตการณ์รวมถึงการประชุมซึ่งจะดาเนินการกับกลุ่มเป้าหมายที่ระบุเป็นกลุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่วนที่ได้ออกแบบไว้ การสรุปผลจากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 27001 พบว่าทุกการศึกษาให้ผลที่สอดคล้องกันคือ
กลุ่ม ตัวอย่า งมี ค วามสนใจที่ จ ะน ามาตรฐานมาปรับ ใช้ และมีแนวทางในการปรับ ปรุงแก้ไขเพื่ อสร้างมาตรฐานและ ยกระดั บ
ประสิทธิภาพในการทางานขององค์กร โดยเฉพาะประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
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3. การดาเนินการวิจัย
3.1 กรอบความคิดในการศึกษา
ตัวแปรต้น: เพศ อายุ กลุ่มงาน

ความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในการบริหารโครงการ
ด้านสารสนเทศปัจจุบันแบ่งตามข้อกาหนด
/
:

การยอมรับข้อกาหนดเป็นแนวปฏิบัติ
1) การรับรู้ประโยชน์
2) ความง่ายในการใช้
3) ทัศนคติที่มีต่อการใช้
4) ความตังใจที
้ ่จะใช้

ข้อแนะนาในการประยุกต์ใช้ข้อกาหนด
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในการบริหาร
โครงการด้านสารสนเทศ

รูปที่ 3.1 แสดงกรอบความคิดในการศึกษา
กรอบแนวความคิดที่หนึ่ง
ตัวแปรต้น: เพศ อายุ กลุ่มงาน
ตัวแปรตาม: ความคิดเห็นต่อแนวทางรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการบริหารโครงการด้านสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตาม
ข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013
โดยมุ่งทาการศึกษาว่า ความแตกต่างทางด้านเพศ/อายุ/กลุ่มงาน นั้นมีผลหรือไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในการบริหารโครงการด้านสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013
กรอบแนวความคิดที่สอง
ตัวแปรต้น: ความคิดเห็นต่อแนวทางรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการบริหารโครงการด้านสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตาม
ข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013
ตัวแปรตาม: การยอมรับข้อกาหนดเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในการบริหารโครงการด้าน
สารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
โดยมุ่งทาการศึกษาว่า ความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปั จ จุ บั น แบ่ งตามข้ อ ก าหนด ISO/IEC 27001:2013 นั้ น มี ผ ลหรือ ไม่ มี ผ ลต่ อ การยอมรับ ข้อ ก าหนดด้ านการรับ รู้ป ระโยชน์ /
ความง่าย/ทัศนคติ/ความตั้งใจในการนามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฎิบัติ
3.2 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฝ่ายบริหารโครงการระดับผู้ บริหาร ผู้ปฏิบัติการ
และจากฝ่ายลูกค้าในระดับผู้บริหาร รวมถึงผู้ใช้และผู้ชานาญการด้านมาตรฐาน ISO จากตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่และ
มอร์แ กน ที่ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 95% และยอมรับ ความคลาดเคลื่ อ นจากการสุ่ ม ตั วอย่ างที่ 0.05 จะได้ ข นาดตั วอย่ า ง 226
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่แนะนาสาหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยประคอง กรรณสูตร จะใช้กลุ่ม
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ตัวอย่างตั้งแต่ 30 หน่วยถึง 500 หน่วย (ประคอง กรรณสูต, 2538) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกจานวน 230 ตัวอย่าง (ส่งแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่าง 250 คน คาดหวังจะได้รับแบบสอบถามคืนไม่ต่ากว่า 230 คน)
3.3 แบบจาลองการสร้างแบบสอบถาม
- ศึกษาข้อกาหนดหลักประกอบด้วย 132 มาตรา
- ออกแบบแบบสอบถามส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในการจัดกลุ่มข้อกาหนดต่าง ๆ ตามกระบวนการบริหารโครงการ
- ส่งผู้เชี่ยวชาญจัดกลุ่มข้อกาหนด โดยผู้เชี่ยวชาญควรมีประสบการณ์ ในการบริหารหรือร่วมโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเข้าใจกระบวนการบริหารโครงการตาม PMI จานวน 3 ท่าน จากนั้นผู้เชี่ยวชาญทาการจัดกลุ่มโดยพิจารณาในแต่
ละข้อ ก าหนดว่า ควรอยู่ ในกระบวนการบริห ารโครงการตาม PMI กระบวนการใดจาก 5 กระบวนการ (Initiation Planning
Execution Monitoring & Control, Closure)
- ประเมินผลและจัดกลุ่มข้อกาหนดโดยพิจารณาจัดกลุ่มข้อกาหนดให้อยู่ในกระบวนการบริหารโครงการตามการระบุของ
ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่สองท่านขึ้นไป จะได้แนวทางการจัดข้อกาหนดลงในกระบวนการบริหารโครงการเพื่อจัดทาแบบสอบถามชุดที่ 2
- ออกแบบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง (แบบสอบถามชุดที่ 2) ออกแบบสอบถามครอบคลุมข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจ (เพศ อายุ และกลุ่มงาน) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการกระบวนการบริหารโครงการที่ควร
ค านึ ง ถึ ง ข้ อ ปฏิ บั ติ นั้ น ๆ ซึ่ ง ข้ อ ปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วเป็ น การสร้ า งค าถามจากข้ อ ก าหนดและตั ว ควบคุ ม ตามมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013ในแบบสอบถามจะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูล แต่จะแบ่งข้อคาถามเพื่อสอบถามข้อมูลเจาะจงตามขอบข่าย
หน้าที่ของผู้ให้ข้อมูล จากนั้นส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและดาเนินการปรับแก้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
- ทดสอบคุณ ภาพของแบบสอบถามด้านความเที่ยงตรง (Validity) โดยส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมขอข้อ
คาถามถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญควรมี ประสบการณ์ในการบริหารหรือร่วมโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเข้าใจข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 จัดทาแบบสอบถามโดยระบุช่องคะแนน -1/0/+1
ท้ายข้อคาถามทุกข้อ
- ประเมินผล IOC การหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์โดยนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC: Index of Item Objective Congruence) หากข้อคาถามใดมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 0.5 ถือว่าใช้คาถามนั้นได้ หากไม่ถึง
จะพิจารณาเพื่อปรับแก้ข้อคาถามหรือตัดข้อคาถามนั้นทิ้ง
- ทดสอบคุณ ภาพของแบบสอบถามด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดยปรับแก้ข้อคาถามจากผลของ IOC จากนั้นส่ง
แบบสอบถามให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ลัก ษณะใกล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม ตั วอย่า ง 30 คน แล้ วน ามาค านวนโดยใช้ โปรแกรม SPSS
(Cronbach’s alpha) กาหนดค่าความเชื่อมั่นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 จากนั้นจัดทาแบบสอบถามและออกเก็บข้อมูลได้ผลดังนี้
ตารางที่ 3.1 ผลการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความเชื่อมั่น
ข้อคาถามในแบบสอบถาม
สรุปผล
ความคิ ดเห็ น ต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริห ารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปั จ จุบั น แบ่ งตาม
ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
1. บริบทองค์กร
0.819
2. ความเป็นผู้นา
0.780
3. การวางแผน
0.821
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0.902
5. การดาเนินงาน
0.877
6. การประเมินประสิทธิผลในการทางาน
0.907
7. การปรับปรุง
0.902
การยอมรับข้อกาหนดเพื่อเป็นแนวปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
1. การรับรู้ประโยชน์ในการนามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฎิบัติ
0.788
2. ความง่ายในการนามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฎิบัติ
0.727
3. ทัศนคติที่มีต่อการนามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฎิบัติ
0.808
4. ความตั้งใจที่จะนามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฎิบัติ
0.802
3.4 สมมติฐานและวิธีการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 3.2 แสดงสมมติฐานและวิธีการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 :
- H0: ความแตกต่างทางด้านเพศไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013
t-Test
- H1: ความแตกต่างทางด้านเพศมีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013
สมมติฐานที่ 2 :
- H0: ความแตกต่างทางด้านอายุไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการ
One-Way
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013
ANOVA
- H1: ความแตกต่างทางด้านอายุ มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013
สมมติฐานที่ 3 :
- H0: ความแตกต่างทางด้านกลุ่มงานไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศใน
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013
t-Test
- H1: ความแตกต่างทางด้านกลุ่มงานมีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013
สมมติฐานที่ 4.1 :
- H0ความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ :
ปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนดISO/IEC 27001:2013 ไม่มีผลต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านการรับรู้ประโยชน์ใน Multiple
การนามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013ไปปฎิบัติ
Regression
- H1ความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภั :ยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Analysis
ปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013 มีผลต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านการรับรู้ประโยชน์ ในการ
นามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013ไปปฎิบัติ
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สมมติฐานที่ 4.2 :
- H0ความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ :
ปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนดISO/IEC 27001:2013 ไม่มีผลต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านความง่ ายในการนา
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฎิบัติ
- H1ความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเท :ศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจ จุ บั น แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013 มีผลต่อการยอมรับข้อ กาหนดด้านความง่ายในการน า
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฎิบัติ
สมมติฐานที่ 4.3 :
- H0ความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ :
ปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนดISO/IEC 27001:2013 ไม่มีผลต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านทัศนคติที่มีต่อการนา
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฎิบัติ
- H1ความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสา :รสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013 มีผลต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านทัศนคติที่มีต่อการนา
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฎิบัติ
สมมติฐานที่ 4.4 :
- H0ความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ :
ปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนดISO/IEC 27001:2013 ไม่มีผลต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านความตั้งใจที่จะนา
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฎิบัติ
- H1ความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสน :เทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปั จ จุ บั น แบ่ ง ตามข้ อ ก าหนด ISO/IEC 27001:2013 มี ผ ลต่ อ การยอมรับ ข้ อ ก าหนดด้ า นความตั้ ง ใจที่ จ ะน า
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฎิบัติ

Multiple
Regression
Analysis

Multiple
Regression
Analysis

Multiple
Regression
Analysis

4. ผลการดาเนินการวิจัย
4.1 ผลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาได้ผลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ความคิ ดเห็ น ของกลุ่มตั วอย่ างต่ อการรัก ษาความมั่น คงปลอดภั ยสารสนเทศในการบริห ารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศปัจจุบัน และการยอมรับข้อกาหนดเพื่อเป็นแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน
แบ่งตามข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
1. บริบทองค์กร (Context of the organization)

ผล
ค่อนข้างเห็นด้วย:3.71
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2. ความเป็นผู้นา (Leadership)
3. การวางแผน (Planning)
4. การสนับสนุน (Support)
5. การดาเนินงาน (Operation)
6. การประเมินประสิทธิผลในการทางาน (Performance evaluation)
7. การปรับปรุง (Improvement)

การยอมรับข้อกาหนดเพื่อเป็นแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหาร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
1.
2.
3.
4.

การรับรู้ประโยชน์ในการนามาตรฐาน ISO/IEC 27001ไปปฏิบัติ
ความง่ายในการนามาตรฐาน ISO/IEC 27001ไปปฏิบัติ
ทัศนคติที่มีต่อการนามาตรฐาน ISO/IEC 27001 ไปปฏิบัติ
ความตั้งใจที่จะนามาตรฐาน ISO/IEC 27001ไปปฏิบัติ

BMRC
ค่อนข้างเห็นด้วย:3.66
ค่อนข้างเห็นด้วย:3.77
ค่อนข้างเห็นด้วย:3.78
ค่อนข้างเห็นด้วย:3.71
ค่อนข้างเห็นด้วย:3.63
ค่อนข้างเห็นด้วย:3.64
ผล
ค่อนข้างเห็นด้วย:3.81
ค่อนข้างเห็นด้วย:3.91
ค่อนข้างเห็นด้วย:3.81
ค่อนข้างเห็นด้วย:3.85

4.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ Independent Sample t-Test สาหรับสมมติฐานที่ 1
Levene’s Test for
Equality of
t-test for Equality of Means
Variances
การยอมรับด้านต่างๆ
Mean Std. Error
Sig.
F
Sig.
t
df
Differenc Differenc
(2-tailed)
e
e
EVA
3.15
0.08
-1.16
231.00
0.25
-0.07
0.06
บริบทองค์กร
EVNA
-1.19
226.40
0.23
-0.07
0.06
EVA
0.01
0.94
-1.46
231.00
0.15
-0.09
0.06
การเป็นผู้นา
EVNA
-1.48
220.12
0.14
-0.09
0.06
EVA
5.57
0.02
-2.13
231.00
0.03
-0.14
0.06
การวางแผน
EVNA
-2.20
227.98
0.03
-0.14
0.06
EVA
7.04
0.01
-1.91
231.00
0.06
-0.11
0.06
การสนับสนุน
EVNA
-1.99
230.45
0.05
-0.11
0.06
EVA
2.00
0.16
-1.15
231.00
0.25
-0.07
0.06
การดาเนินงาน
EVNA
-1.19
228.82
0.23
-0.07
0.06
EVA
0.01
0.93
-1.00
231.00
0.32
-0.06
0.06
การประเมิน
ประสิทธิผล
EVNA
-1.01
214.98
0.31
-0.06
0.06
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EVA
1.98
0.16
-1.13
231.00
0.26
-0.07
0.07
EVNA
-1.16
226.89
0.25
-0.07
0.06
พิสูจส์ความแตกต่างทางด้านเพศ ว่ามีผลหรือไม่มีผลต่อความคิดเห็น โดยผลการวิเคราะห์ด้านบริบทองค์กร การเป็นผู้นา
การดาเนินงาน การประเมินประสิทธิผลในการทางาน และการปรับปรุง เมื่อพิจารณาจากค่า Sig.พบว่ามีค่า > 0.05 ทุกตัว ดังนั้น
สมมติฐานจึงยอมรับ H0 โดยความแตกต่างทางด้านเพศ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการ
บริห ารโครงการเทคโนโลยีส ารสนเทศปั จ จุ บั น แต่ด้านการวางแผน และการสนั บ สนุ น เมื่อ พิ จ ารณาจากค่ า Sig. พบว่ามี ค่ า
<= 0.05 ดังนั้นทุกสมมติฐานจึงยอมรับ H1 โดยความแตกต่างทางด้านเพศ มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชาย
และเพศหญิ งมีความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน
แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013 ด้านบริบทองค์กร การเป็นผู้นา การดาเนินงาน การประเมินประสิทธิผลในการทางาน
และการปรับปรุง ไม่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการวางแผน และการสนับสนุน
การปรับปรุง

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ One-Way ANOVA สาหรับสมมติฐานที่ 2
Sum of
การยอมรับด้านต่างๆ
Squares
Between Groups
0.542
บริบทองค์กร
Within Groups
48.343
Total
48.885
Between Groups
1.553
การเป็นผู้นา
Within Groups
50.696
Total
52.249
Between Groups
0.362
การวางแผน
Within Groups
53.745
Total
54.108
Between Groups
0.516
การสนับสนุน
Within Groups
47.881
Total
48.397
Between Groups
0.517
การดาเนินงาน
Within Groups
49.540
Total
50.057
Between Groups
1.068
การประเมินประสิทธิผล
Within Groups
50.581
Total
51.648
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df
3
229
232
3
229
232
3
229
232
3
229
232
3
229
232
3
229
232

Mean
F
Square
0.181 0.856
0.211

Sig.
0.465

0.518
0.221

2.338

0.074

0.121
0.235

0.515

0.673

0.172
0.209

0.823

0.482

0.172
0.216

0.797

0.497

0.356
0.221

1.611

0.188
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Between Groups
0.798
3
0.266 1.088
0.355
การปรับปรุง
Within Groups
55.974
229 0.244
Total
56.772
232
พิสูจน์ความแตกต่างทางด้านอายุ ว่ามีผลหรือไม่มีผลต่อความคิดเห็น ผลการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาจากค่า Sig. พบว่าทุกด้าน
มีค่า >0.05 ดังนั้นสมมติฐานจึงยอมรับ H0 โดยความแตกต่างทางด้านอายุ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ Independent Sample t-Test สาหรับสมมติฐานที่ 3
Levene’s Test for
t-test for Equality of Means
Equality of Variances
การยอมรับด้านต่างๆ
Sig.
Mean
Std. Error
F
Sig.
t
df
(2-tailed) Difference Difference
EVA
0.00
0.94
-2.85 231.00
0.00
-0.17
0.06
บริบทองค์กร
EVAN
-2.84 219.08
0.00
-0.17
0.06
EVA
6.09
0.01
-3.23 231.00
0.00
-0.20
0.06
การเป็นผู้นา
EVAN
-3.18 207.32
0.00
-0.20
0.06
EVA
0.38
0.54
-2.84 231.00
0.00
-0.18
0.06
การวางแผน
EVAN
-2.85 224.00
0.00
-0.18
0.06
EVA
0.81
0.37
-2.25 231.00
0.03
-0.13
0.06
การสนับสนุน
EVAN
-2.26 225.12
0.02
-0.13
0.06
EVA
2.27
0.13
-3.11 231.00
0.00
-0.19
0.06
การดาเนินงาน
EVAN
-3.08 209.88
0.00
-0.19
0.06
4.09
0.04
-3.16 231.00
0.00
-0.19
0.06
ก า ร ป ร ะ เ มิ น EVA
ประสิทธิผล
EVAN
-3.12 206.75
0.00
-0.19
0.06
EVA
4.86
0.03
-3.42 231.00
0.00
-0.22
0.06
การปรับปรุง
EVAN
-3.38 208.78
0.00
-0.22
0.06
พิสูจน์ความแตกต่างทางด้านกลุ่มงาน มีผลหรือไม่มีผลต่อความคิดเห็น ผลการวิเคราะห์ เมื่อพิจารณาค่า Sig. พบว่ามีค่า
< 0.05 ทุกตัว ดังนั้นสมมติฐานจึงยอมรับ H1 โดยความแตกต่างทางด้านกลุ่มงาน มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013 ในทุกด้าน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4.1
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การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยนาความคิดเห็นทั้ง 7 ด้านซึ่งเป็นตัวแปรต้นเข้าทดสอบเทียบกับการยอมรับข้อกาหนดซึ่ง
เป็นตัวแปรตามด้านการรับรู้ประโยชน์ด้วยวิธี Enter โดยถือว่าตัวแปรต้นทุกตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสาหรับสมมติฐานที่ 4.1
ตัวแปรต้น
B
Std .Error
Beta
t
Sig.
บริบทองค์กร
-0.60
0.24
-0.55
-2.47
0.01
ความเป็นผู้นา
0.39
0.19
0.36
1.98
0.05
การวางแผน
-0.62
0.20
-0.60
-3.13
0.00
การสนับสนุน
-0.61
0.19
-0.55
-3.15
0.00
การดาเนินงาน
0.83
0.19
0.78
4.33
0.00
การประเมินประสิทธิผลในการทางาน
0.21
0.22
0.21
0.97
0.33
การปรับปรุง
-0.60
0.24
-0.55
-2.47
0.01
Residuals = 0.00000
F= 39.89 (Sig. = .000) นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
2
R (Adjusted R Square) = =0.54
Durbin-Watson = 1.85
SEE (Std. Error of the Estimate = 0.34)
พิสูจน์ความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตาม
ข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013 มีผลหรือไม่มีผลต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านการรับรู้ประโยชน์ในการนามาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 ไปปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการ
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน ด้านบริบทองค์กร, ด้านความเป็นผู้นา, ด้านการวางแผน, ด้านการสนับสนุน, ด้าน
การดาเนินงาน และด้านการปรับปรุงมีอิทธิพลต่ อการยอมรับข้อกาหนดด้านการรับรู้ประโยชน์ในการนามาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 ไปปฏิบัติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยด้านบริบทองค์กร, ด้านการวางแผน, ด้านการสนับสนุน และด้านการ
ปรับปรุงจะแปรผกผันต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านการรับรู้ประโยชน์ แต่ด้านความเป็นผู้นา และด้านการดาเนินงานจะแปรผันต่อ
การยอมรับข้อกาหนดด้านการรับรู้ประโยชน์ จึงสรุปได้ว่าความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหาร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน สามารถร่วมกันอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการยอมรับข้อกาหนดด้านการรับรู้ประโยชน์
ในการนามาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปปฏิบัติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 54 โดยมีค่าคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 0.34 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นที่มีอิทธิพลนั้นพบว่าด้านการดาเนินงานมีอานาจในการทานายการเปลี่ยนแปลงใน
การยอมรับข้อกาหนดด้านการรับรู้ประโยชน์ได้สูง ที่สุด ตามด้วยด้านการวางแผน ด้านการสนับสนุน ด้านบริบทองค์กรเท่ากับด้าน
การปรับปรุง และด้านความเป็นผู้นาตามลาดับ
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4.2
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสาหรับสมมติฐานที่ 4.2
ตัวแปรต้น
B
Std .Error
บริบทองค์กร
-0.66
0.21
ความเป็นผู้นา
0.26
0.17
การวางแผน
-0.34
0.18
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Beta
-0.77
0.32
-0.42

t
-3.07
1.54
-1.97

Sig.
0.00
0.13
0.05
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การสนับสนุน
-0.47
0.17
-0.55
-2.78
0.01
การดาเนินงาน
0.49
0.17
0.59
2.92
0.00
การประเมินประสิทธิผลในการทางาน
-0.08
0.19
-0.11
-0.44
0.66
การปรับปรุง
-0.66
0.21
-0.77
-3.07
0.00
Residuals = 0.00000
F= 24.29 (Sig. = .000) นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
2
R (Adjusted R Square) = 0.41
Durbin-Watson = 1.97
SEE (Std. Error of the Estimate) = 0.30
พิ สู จ น์ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ แนวการรัก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศในการบริห ารโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศปั จ จุ บั น
มีผลหรือไม่มีผลต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านความง่ายในการนามาตรฐานไปปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า
ด้านบริบทองค์กร, ด้านการวางแผน, ด้านการสนับสนุน , ด้านการดาเนิ นงาน และด้านการปรับปรุงมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
ข้อกาหนดด้านความง่ายในการนามาตรฐานไปปฏิบัติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยด้านบริบทองค์กร, ด้านการวางแผน,
ด้านการสนั บ สนุ น และด้ านการปรับ ปรุงจะแปรผกผั น ต่อ การยอมรับ ข้ อก าหนดด้ านความง่ายในการน ามาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 ไปปฏิบัติ แต่ด้านการดาเนินงานจะแปรผันต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านความง่ายในการนามาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 ไปปฏิบัติ จึงสรุปได้ว่าความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศปัจจุบัน สามารถร่วมกันอธิบายความเปลี่ ยนแปลงของการยอมรับข้อกาหนดด้านความง่ายในการนามาตรฐานไปปฏิบัติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 41โดยมีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานคือ 0.30 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นที่มี
อิทธิพลนั้นพบว่าด้านบริบทองค์กรและด้านการปรับปรุงมีอานาจในการทานายการเปลี่ยนแปลงในการยอมรับข้อกาหนดด้านความ
ง่ายในการนามาตรฐานไปปฏิบัติ ได้สูงที่สุด ตามด้วยด้านการดาเนินการ การสนับสนุน และการวางแผนตามลาดับ
4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4.3
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสาหรับสมมติฐานที่ 4.3
ตัวแปรต้น
B
Std .Error
Beta
t
Sig.
บริบทองค์กร
-0.79
0.24
-0.82
-3.31
0.00
ความเป็นผู้นา
0.32
0.19
0.34
1.69
0.09
การวางแผน
-0.42
0.19
-0.46
-2.16
0.03
การสนับสนุน
-0.63
0.19
-0.65
-3.31
0.00
การดาเนินงาน
0.45
0.19
0.48
2.42
0.02
การประเมินประสิทธิผลในการทางาน
-0.05
0.21
-0.06
-0.24
0.81
การปรับปรุง
-0.79
0.24
-0.82
-3.31
0.00
Residuals = 0.00000
F= 24.29 (Sig. = .000) นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2
R (Adjusted R Square) = 0.43
Durbin-Watson = 2.06
SEE (Std. Error of the Estimate) = 0.33
พิสูจน์ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ด้านบริบทองค์กร, ด้านการวางแผน, ด้านการสนับสนุน, ด้านการดาเนินงาน
และด้านการปรับปรุงมีอิทธิพลต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านทัศนคติที่มีต่อการนามาตรฐานไปปฏิบัติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 โดยด้านบริบทองค์กร, ด้านการวางแผน, ด้านการสนับสนุน และด้านการปรับปรุงจะแปรผกผันต่อการยอมรับข้อกาหนดด้าน
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ทัศนคติที่มีต่อการนามาตรฐาน แต่ด้านการดาเนินงานจะแปรผันต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านทัศนคติที่มีต่อการนามาตรฐานไป
ปฏิบัติ จึงสรุปได้ว่าความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน
สามารถร่วมกันอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการยอมรับข้อกาหนดด้ านทัศนคติที่มีต่อการนามาตรฐานไปปฏิบัติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 43 โดยมีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานคือ 0.33 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นที่มีอิทธิพลนั้นพบว่า
ด้านบริบทองค์กรและด้านการปรับปรุงมีอานาจในการทานายการเปลี่ยนแปลงในการยอมรับข้อกาหนดด้านทัศนคติที่มีต่อการนา
มาตรฐานไปปฏิบัติ ได้สูงที่สุด ตามด้วยด้านการสนับสนุน การดาเนินการและการวางแผนตามลาดับ
4.8 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4.4
ตารางที่ 4.8ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสาหรับสมมติฐานที่ 4.4
ตัวแปรต้น
B
Std .Error
Beta
t
Sig.
บริบทองค์กร
-0.83
0.26
-0.75
-3.21
0.00
ความเป็นผู้นา
0.32
0.21
0.30
1.56
0.12
การวางแผน
-0.60
0.21
-0.57
-2.84
0.00
การสนับสนุน
-0.70
0.21
-0.63
-3.38
0.00
การดาเนินงาน
0.65
0.21
0.61
3.18
0.00
การประเมินประสิทธิผลในการทางาน
0.09
0.23
0.09
0.38
0.70
การปรับปรุง
-0.83
0.26
-0.75
-3.21
0.00
Residuals = 0.00000
F= 31.75 (Sig. = .000) นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2
R (Adjusted R Square) = 0.48
Durbin-Watson = 1.95
SEE (Std. Error of the Estimate) = 0.37
พิ สู จ น์ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ แนวการรัก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศในการบริห ารโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศปั จ จุ บั น
มีผลหรือไม่มีผลต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านความตั้งใจที่จะนามาตรฐานไปปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านบริบทองค์กร,
ด้านการวางแผน, ด้านการสนับสนุน, ด้านการดาเนินงาน และด้านการปรับปรุงมีอิทธิพลต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านความตั้งใจที่
จะน ามาตรฐานไปปฏิ บั ติ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 โดยด้ า นบริ บ ทองค์ ก ร, ด้ า นการวางแผน, ด้ า นการสนั บ สนุ น
และด้านการปรับปรุงจะแปรผกผันต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านความตั้งใจที่จะนามาตรฐานไปปฏิบัติ แต่ด้านการดาเนินงานจะ
แปรผันต่อการยอมรับข้อกาหนดด้านความตั้งใจที่จะนามาตรฐานไปปฏิบัติ จึงสรุปได้ว่าความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความ
ปลอดภั ยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีส ารสนเทศปั จจุ บัน แบ่งตามข้อกาหนด สามารถร่วมกันอธิบายความ
เปลี่ยนแปลงของการยอมรับข้อกาหนดด้านความตั้งใจที่จะนามาตรฐานไปปฏิบัติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ
48 โดยมีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานคือ 0.37 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นที่มีอิทธิพลนั้นพบว่าด้ านบริบทองค์กรและด้านการ
ปรั บ ปรุ ง มี อ านาจในการท านายการเปลี่ ย นแปลงในการยอมรั บ ข้ อ ก าหนดด้ า นความตั้ ง ใจในการน าไปปฏิ บั ติ ได้ สู ง ที่ สุ ด
ตามด้วยด้านการสนับสนุน การดาเนินการ และการวางแผนตามลาดับ
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5. สรุปผลการดาเนินการวิจัย
จากการศึกษาโดยมุ่งหวังในการประยุกต์ใช้ ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้วิจัยนาผลการศึกษามาสรุปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ ดังนี้
5.1 ผลความคิ ดเห็ น ต่ อแนวการรัก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศในการบริห ารโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศปั จ จุ บั น
แบ่ ง ตามข้ อ ก าหนด ISO/IEC 27001:2013 ด้ า นบริ บ ทองค์ ก ร การวางแผน การสนั บ สนุ น และการปรั บ ปรุ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การยอมรับข้อกาหนดมาตรฐาน ไปปฏิบัติในด้านการรับรู้ประโยชน์ , ความง่าย, ทัศนคติ และความตั้งใจนาไปใช้ ในลักษณะ
แปรผกผัน นั่นหมายความว่าหากมีการกาหนดนโยบายและวางแผนที่เข้มงวดเกินไป ก็จะส่งผลต่อการยอมรับในแต่ละด้านที่จะ
ลดลงได้ ในขณะที่ ก ารด าเนิ น งานมี อิ ท ธพลในลั ก ษณะแปรผั น กั บ การยอมรั บ ข้ อ ก าหนดไปปฏิ บั ติ นั่ น หมายความว่ า หาก
การดาเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทาได้ดียิ่งขึ้น จะทาให้เกิดการยอมรับนามาตรฐานไปปฏิบัติได้มาก
ยิ่งขึ้น ส่วนด้านความเป็นผู้นาที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับมาตรฐานด้านการรับรู้ประโยชน์ในลักษณะแปรผัน นั่นหมายความว่า หาก
มีการส่งเสริมให้ผู้นาในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น ก็จะช่วยให้เกิด
การยอมรับมาตรฐานไปใช้ด้วยรับรู้ถึงประโยชน์ของการนาไปปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง
5.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับปัจจัยด้านความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหาร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันพบว่าเพศชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศใน
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้ อกาหนด ISO/IEC 27001:2013 ด้านบริบทองค์กร การเป็นผู้นา
การดาเนินงาน การประเมินประสิทธิผลในการทางาน และการปรับปรุง ไม่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้าน
การวางแผน และการสนับสนุน ในขณะที่ความแตกต่างทางด้านอายุ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษ าความปลอดภัย
สารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013 ส่วนความแตกต่าง
ทางด้านกลุ่มงานนั้น มีผลต่อความคิดเห็นต่อแนวการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน แบ่งตามข้อกาหนด ISO/IEC 27001:2013 ในทุกด้าน
5.3 ข้อแนะน าในการรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ยสารสนเทศส าหรับ การบริห ารโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศโดยการ
ประยุกต์ใช้ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยผู้วิจัยได้สรุปการจับคู่คาถามการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศซึ่ง
เป็นคาถามที่สะท้อนถึงปัญหาด้านความปลอดภั ยข้อมูลในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันและเป็นคาถามที่ใช้สอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม โดยจับคู่กับข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ที่สามารถนามาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และจัดกลุ่มตามกระบวนการบริหารโครงการซึ่งเป็นผลมาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
โดยสรุปเป็นตัวอย่างได้ดังนี้
ตารางที่ 5.1 แสดงตัวอย่างข้อแนะนาแนวทางปฏิบั ติการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศในการบริห ารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศใน
มาตราของข้อกาหนดมาตรฐานและคาแนะนาในการตรวจสอบ
การบริหารโครงการ IT ปัจจุบัน
การบริหารโครงการด้าน IT ในปัจจุบันยัง ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
ไม่ให้ความสาคั ญ ในการกาหนดประเด็น - มีกระบวนการเพื่อทาให้องค์กรสามารถพิจารณากาหนดประเด็นภายนอกและ
ภ าย น อ ก ภ าย ใน ที่ มี ผ ล ก ระ ท บ กั บ
ภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายองค์กร และที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
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จุดมุ่งหมายด้านการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศของโครงการอย่างเหมาะสม
ไม่มีการกาหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กับ การรัก ษาความปลอดภั ยสารสนเทศ
ของโครงการ
ไม่มีการกาหนดความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสียเกี่ยวกั บ การรักษาความปลอดภั ย
สารสนเทศของโครงการ
มีการกาหนดขอบข่ายของงานแต่ยังไม่มี
การประยุกต์ใช้การรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศระหว่างกิจกรรมต่างๆ ที่ต้อง
พึ่งพากัน
ยั ง ขาด ก ารค วบ คุ ม ก ารรั ก ษ าความ
ปลอดภัยสารสนเทศสาหรับขั้นตอนปฏิบัติ
ที่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานอื่ น (Outsource) เป็ น
ผู้ดาเนินการ
กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย
สารสนเทศส าหรั บ ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ที่ ใ ห้
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ ยังไม่มีการ
จัดทาเป็นเอกสาร
มี ก ารก าหนดขั้ น ตอนการรั ก ษาความ
ปลอดภั ย สารสนเท ศตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 เพียงบางส่วน
ผู้บริหารโครงการด้าน IT ในปัจจุบันไม่มี
การก าหนดนโยบายการรั ก ษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้บริหารโครงการด้าน IT ในปัจจุบันไม่มี
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรั ก ษา
ความปลอดภัยสารสนเทศ
ในบางโครงการมีการกาหนดนโยบายการ
รั ก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศแต่ ไ ม่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
ไม่ มี ก ารส ร้ า งก ารต ระห นั ก รั บ รู้ ถึ ง
ความสาคัญของการรักษาความปลอดภัย

BMRC

ขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กรหรือไม่
ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวัง
- มีกระบวนการที่จะสามารถทาให้องค์กรสามารถพิจารณากาหนดผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสี ยต่ าง ๆ ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ ระบบการจั ดการความมั่ น คงปลอดภั ยด้ า น
สารสนเทศหรือไม่

การพิ จ ารณาก าหนดขอบเขตของระบบการจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า น
สารสนเทศ
- องค์กรได้พิจารณากาหนดขอบข่ายและการประยุกต์ใช้ระบบบริหารในการ
รักษาความปลอดภัยของสารสนเทศเพื่อจัดตั้งขอบเขตของระบบหรือไม่
- เมื่ อ ท าการพิ จ ารณาก าหนดขอบเขตของระบบการจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ องค์กรได้พิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่
กาหนดไว้หรือไม่
- เมื่ อ ท าการพิ จ ารณาก าหนดขอบเขตของระบบการจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ องค์กรได้พิจารณาข้อกาหนดต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้
เสียหรือไม่
- เมื่ อ ท าการพิ จ ารณาก าหนดขอบเขตของระบบการจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ องค์กรได้พิจารณาอินเตอร์เฟซและการพึ่งพาต่าง ๆ
ระหว่างกิจกรรมที่ปฏิบัติโดยองค์กรและที่ปฏิบัติโดยองค์กรอื่น ๆ หรือไม่

ความเป็นผู้นาและความมุ่งมั่น
- มีความมุ่งมั่นต่อระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยทา
ให้มั่นใจว่ามีการจัดตั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศและ
วัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ และสามารถเข้าได้
กับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่
- ฝ่ายบริหารสูงสุดแสดงให้เห็ นความเป็ นผู้น าและความมุ่งมั่นต่อระบบการ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยทาการสื่อสารความสาคัญของ
การบริหารด้านการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศที่มีประสิทธิผล และมี
ความสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดต่ า งๆ ของระบบการจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศหรือไม่
นโยบาย
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สารสนเทศต่อผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
ขาดการส่งเสริมทีมงานในการปฏิบัติเพื่อ
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอย่าง
จริงจัง
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศยังไม่
มี ก ารก าหนดแผนการปรั บ ปรุ ง อย่ า ง
ต่อเนื่อง
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศไม่มี
การวางแผนเพื่ อวัด ประสิท ธิผลของการ
ปฏิบัติ

ไม่ มี ก ารจั ด เตรี ย มทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น
ส าหรับ ระบบบริ ห ารในการรั ก ษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศอย่างเพียงพอ
ยั ง ขาดกระบวนการตรวจสอบความ
ป ล อ ด ภั ย ส า ร ส น เท ศ เมื่ อ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการดาเนิน
โครงการ
การบริหารโครงการด้าน IT ในปัจจุบันยัง
ขาดการก าหนดวิ ธี ก ารวั ด ผลการรั ก ษา
ความปลอดภัยสารสนเทศ
การบริห ารโครงการด้ า น IT ในปั จ จุ บั น
ขาดการพิจารณาถึงกระบวนการป้องกัน
ไม่ให้ค วามผิดพลาดด้านการรักษาความ

-
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ฝ่ายบริหารสูงสุดได้จัดตั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศที่
เหมาะสมกับจุดประสงค์ขององค์กรหรือไม่
- ฝ่ายบริหารสูงสุดได้จัดตั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศที่
รวมวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ หรือให้กรอบการ
ทางานสาหรับการตั้งวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ
หรือไม่
- ฝ่ายบริหารสูงสุดได้จัดตั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศที่
รวมความมุ่งมั่นในการบรรลุตามข้อกาหนดต่างๆ ที่บังคับใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศหรือไม่
- ฝ่ายบริหารสูงสุดได้จัดตั้งนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศที่
รวมความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องหรือไม่
- มีการทาให้นโยบายการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศมีพร้อมใช้เป็น
ข้อมูลที่เป็นเอกสารหรือไม่
- มีการสื่อสารนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศภายในองค์กร
หรือไม่
- นโยบายการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศมีพร้อมสาหรับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเหมาะสมหรือไม่
ทรัพยากร
- มีก ระบวนการที่ อ งค์ ก รใช้ เพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดและให้ ท รัพ ยากรที่ จ าเป็ น
ส าหรั บ การจั ด ตั้ ง การน าไปปฏิ บ้ ติ ก ารธ ารงรั ก ษาและการปรั บ ปรุ ง อย่ า ง
ต่อเนื่องสาหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศที่กาหนดไว้หรือไม่
การวางแผนและการควบคุมด้านการดาเนินงาน
- องค์กรควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามแผนและทบทวนผลที่ตามมาต่าง ๆ
สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ตั้งใจไว้โดยดาเนินปฏิบัติการในการบรรเทา
ผลกระทบย้อนกลับต่างๆ ตามที่จาเป็นหรือไม่
การสังเกตการณ์ การวัดผล การวิเคราะห์และการประเมินผล
- มีกระบวนการที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลการทางานด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของสารสนเทศและประสิทธิผลของระบบการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศหรือไม่
ความไม่สอดคล้องและปฏิบัติการแก้ไข
- มีกระบวนการที่องค์กรใช้เพื่อตอบสนองต่อความไม่สอดคล้องและ 1) ดาเนิน
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ปลอดภัยสารสนเทศเกิดขึ้นซ้า
ขาดการกาหนดผู้ดาเนินการแก้ไขหากพบ
ความผิ ด พ ลาดด้ า นการรั ก ษ าความ
ปลอดภัยสารสนเทศ

-
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ปฏิบัติการในการควบคุมและแก้ไข รวมถึง 2) จัดการกับผลที่ตามมาต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมหรือไม่
มีกระบวนการที่องค์กรใช้เพื่อประเมินความต้องการสาหรับปฏิบัติการในการ
ขจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้องต่าง ๆ เพื่อที่จะไม่เกิดซ้าหรือเกิดขึ้นในที่อื่น
ใดด้วย 1) การทบทวนความไม่สอดคล้อง 2) การพิจารณากาหนดสาเหตุของ
ความไม่สอดคล้อง และ 3) การพิ จ ารณากาหนดว่ามี ค วามไม่สอดคล้องที่
เหมือนกันหรืออาจเกิดขึ้นได้หรือไม่
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