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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์
ที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
อีกท้ังศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งานมีผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์และศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํา
งํายตํอการใช๎งานมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ โดยกลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ ที่มีอายุตั้งแตํ 20 ปีขึ้น
ไป จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบสอบถามและสถิติที่ใช๎ในการ
ทดสอบ ได๎แกํ สถิติ Independent sample t-test, การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ 
(MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซึ่งผลการศึกษาพบวํา 
การยอมรับเทคโนโลยีที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ทุกด๎านอยูํในระดับมาก
และการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งานที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งคือ การบริการของระบบความเกี่ยวข๎องกับงาน และคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได๎ อีก
ทั้ง การยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งานที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งคือ ได๎แกํ สมรรถนะของตนเองด๎านคอมพิวเตอร์,ความวิตกตํอคอมพิวเตอร์และ
การใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์  ดังนั้นธนาคารควรตระหนักและประชาสัมพันธ์ให๎กับบุคคลอ่ืน
ให๎ทราบถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช๎อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดการใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งให๎เพ่ิมมากขึ้น 

ค าส าคัญ :การยอมรับเทคโนโลยี  ความตั้งใจใช๎บริการ  ธนาคารพาณิชย์อําเภอเมืองจังหวัด
สุโขทัย 
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ABSTRACT 
This study Acceptance of Technology Affecting Intention to Use Internet 

Banking Services of Muang District, Sukhothai Province. The objectives of this research 
were to study the demographic factors affecting the internet banking service 
intention of Muang District, Sukhothai Province. Moreover, the study of the 
acceptance of technology for perceived usefulness has the effect of intention to use 
internet banking services of commercial banks and to study factors of acceptance of 
technology as perceived as easy to use. Intention to use internet banking services of 
commercial banks. The sample was used in this study. Customers come to the bank. 
The instruments used to collect the data were the questionnaire and the statistics 
used in the test, including the independent sample t-test, the multivariate regression 
analysis (MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS). found Acceptance of Technology 
Affecting Intention to Use Internet Banking Services All aspects were at a high level, 
and adoption of perceived value-added technologies was beneficial to the use of 
internet banking. Service of job-related systems. The recognition of easy-to-use 
technology that influences the intent of Internet banking services is that of self-
efficacy in computing, computer anxiety, and exploitation. The purpose. Therefore, 
the Bank should recognize and publicize the benefits of using Internet Banking. To 
stimulate the use of Internet banking services to increase. 
Keywords :Technology Acceptance ,  Intention , Muang District , Sukhothai Province 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมํเข๎ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศทางด๎านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารที่
เข๎ามามีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้การทํางานของเทคโนโลยีนั้นเป็น
การทํางานที่ไร๎เงื่อนไขของเวลาและสถานที่ทําให๎สามารถทําได๎ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก จึงทําให๎ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเชื่อมข๎อมูลได๎ทั่ว ทําให๎การดําเนินการมีขอบเขตที่กว๎างขวางมากยิ่งขึ้น
และสามารถดําเนินการได๎ 24 ชั่วโมง สํงผลให๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึ งได๎ถูกนํามาใช๎เพ่ือสร๎าง
ความได๎เปรียบในการแขํงขันของธุรกิจ บริการ และเป็นจุดเริ่มต๎นที่จะสร๎างฐานลูกค๎าใหมํที่สามารถ
เข๎าถึงได๎อยํางไมํจํากัด  ธนาคารพาณิชย์ตํางๆจึงตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง รูปแบบการ
ให๎บริการที่ทันสมัยเหมาะสมกับพฤติกรรมในการใช๎ชีวิตปัจจุบันและอํานวยความสะดวกกับผู๎บริโภค
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เพ่ือเกิดศักยภาพของธนาคารและความพึงพอใจสูงสุดสถาบันการเงินตํางๆได๎มีการนําระบบ
เทคโนโลยีเข๎ามาปรับใช๎ในการบริการทางการเงิน ทําให๎รูปแบบของการใช๎บริการของธนาคารพาณิชย์
ถูกพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ซึ่งลูกค๎าธนาคารพาณิชย์ได๎ให๎ความนิยมในการทําธุรกรรมทางการเงินผําน
ระบบเทคโนโลยีหรือระบบอินเตอร์เน็ต การทําธุรกรรมทางการเงินผํานระบบอินเตอร์เน็ตหรือที่
เรียกวําอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet banking) นั้นเป็นธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมพาณิชย์ที่
อยูํบนอินเตอร์เน็ต หรืออาจเรียกได๎ชื่ออ่ืนๆ เชํน ธนาคารอีแบงก์กิ้ง (E-Banking), ธนาคารออนไลน์ 
(Online Banking), ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking), ธนาคารไซเบอร์(Cyber 
Banking) เป็นต๎น ธุรกรรมทางการเงินบนอินเตอร์เน็ตสามารถทําธุรกรรมได๎เอง โดยไมํต๎องไปถึงสาขา  
เพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์ตํางๆ จึงได๎มีการนําเอาเทคโนโลยีเข๎ามาปรับใช๎ในธุรกรรม  

ในปี 2560  จํานวนบัญชีลูกค๎าท่ีใช๎บริการ  Internet banking มีจํานวนมากกวําปีกํอนถึง
ร๎อยละ  

 
33.89 ดังแสดงในภาพที่ 1.1 

ภาพที่ 1.1 จํานวนบัญชีลูกค๎าที่ใช๎บริการ Internet banking แสดงปริมาณ ปี 2556-2560 .จากสรุป
จ านวนรวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ทังระบบ,โดย ธนาคารแหํงประเทศไทย, 2560 

 
ดังนั้นจะเห็นได๎วําเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตํอธนาคารพาณิชย์เพ่ิมมากขึ้น โดยดู

จากสถิติปริมาณการใช๎ของผู๎บริโภคที่เพ่ิมมากขึ้นของกลุํมลูกค๎าที่ใช๎บริการธนาคารผํานอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้งแสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งให๎ความสําคัญในชีวิตประจําวันมากขึ้น
เรื่อยๆ ไมํวําจะเป็นการโอนเงิน ชําระคําบริการสินค๎า และอ่ืนๆ 

จังหวัดสุโขทัยถือวําเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องในภาคเหนือตอนลําง
โดยที่ จังหวัดสุโขทัยมีแหลํงศูนย์ราชการที่หลากหลาย และมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ อาทิ มหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่สามารถรับนักเรียนนักศึกษาได๎เป็นจํานวนมากในแตํละปี  แตํจํานวนประชากรจังหวัด
สุโขทัยใน พ.ศ. 2558 วิกิพีเดีย (2561: ภาคกลาง ประเทศไทย) มีจํานวนเพียง 601,712 คน ซึ่งมี
จํานวนน๎อยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรในเขตติดตํออาทิ จังหวัดกําแพงเพชร 730,158 คน จังหวัด
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พิษณุโลก 863,404 คน จังหวัดตาก 618,382 คนและจังหวัดลําปาง 752,356 คน ธนาคารพาณิชย์
ตํางๆมีนโยบายที่จะไมํขยายจํานวนสาขา แตํ จะใช๎วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีและสร๎างกลยุทธ์ในบริการ
ใหมํๆ เพ่ือตอบสนองความต๎องการให๎กับลูกค๎า จากเหตุผลดังกลําวผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึง
การยอมรับเทคโนโลยีที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงชํองทางการให๎บริการ
ธุรกรรมผํานอินเตอร์เน็ตแบงกิ้งให๎มีความทันสมัยตรงตามความต๎องการของลูกค๎ามากที่สุด วางแผน
กําหนดกลยุทธ์ออกผลิตภัณฑ์ใหมํๆสําหรับผู๎สนใจศึกษา เพ่ือสามารถตอบสนองความต๎องการของลูก
ให๎เกิดความพ่ึงพอใจสูงสุดและสร๎างข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขันให๎เมข้ึน  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ต

แบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งานมีผลตํอความ

ตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งานมีผลตํอความตั้งใจใช๎

บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
3. ขอบเขตของงานวิจัย 
   ขอบเขตด๎านเนื้อหา การยอมรับเทคโนโลยีที่สํ งผลตํอความตั้ งใจใช๎บริการ

อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได๎ใช๎แนวคิดแนวคิดทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี ขอบเขตด๎านสถานที่คือ ธนาคารพาณิชย์ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย สําหรับ
ขอบเขตด๎านประชากร ลูกค๎าธนาคารพาณิชย์ จํานวน 8 แหํง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได๎แกํ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ๎าส์ จํากัด 
(มหาชน) และขอบเขตด๎านเวลาชํวงเวลาในการวิจัยครั้งนี้ระหวํางเดือน มิถุนายน - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2561 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงชํองทางการให๎บริการธุรกรรมผํานอินเตอร์เน็ตแบ

งก้ิงให๎มีความทันสมัยตรงตามความต๎องการของลูกค๎ามากที่สุด 
2. เพ่ือใช๎ในการวางแผนกําหนดกลยุทธ์ออกผลิตภัณฑ์ใหมํๆสําหรับผู๎สนใจศึกษาการรับรู๎

เทคโนโลยีที่มีตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 
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5. กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. สมมติฐานการวิจัย 
ปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ที่แตกตํางมีผลตํอ

ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยตํางกัน 
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งาน ได๎แกํ การบริการระบบ 

ภาพลักษณ์  ความเกี่ยวข๎องกับงาน คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได๎ ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได๎ มีอิทธิพลตํอ
ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยตํางกัน 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งาน ได๎แกํ สมรรถนะของตนเอง
ด๎านคอมพิวเตอร์ การรับรู๎จากการควบคุมจากภายนอก ความวิตกตํอคอมพิวเตอร์ ความสนุกสนาน

ด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได๎ 

 

ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เนต็

แบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ 

อําเภอเมือง จังหวัดสโุขทัย 

ด้านการยอมรับเทคโนโลยี  
การรับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อการใช้งาน  
(Perceived Usefulness) 

- การบริการของระบบ 
- ภาพลักษณ ์
- ความเกี่ยวข๎องกับงาน 
- คุณภาพของผลลัพธ์ท่ีได ๎
- ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจนไ์ด ๎

การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน 
 (Perceived Ease of Use) 

- สมรรถนะของตนเองด๎านคอมพิวเตอร ์
- การรับรูจ๎ากการควบคุมจากภายนอก 
- ความวิตกตํอคอมพิวเตอร ์
- ความสนุกสนานของคอมพิวเตอร ์
- ความสนุกสนานท่ีรับรูไ๎ด ๎
- การใช๎ประโยชนไ์ด๎ตามวัตถุประสงค์ 
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ของคอมพิวเตอร์ ความสนุกสนานที่รับรู๎ได๎ การใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ มีอิทธิพลตํอความ
ตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยตํางกัน 

7. วิธีด าเนินการวิจัย 
  7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and sample)    
  ด้านประชากร (Population) คือ ผู๎ใช๎บริการที่ธนาคารพาณิชย์ในอําเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัยในชํวงเวลาทําการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแตํเวลา 8.30 น. - 16.00 น.และวันเสาร์ถึง
วันอาทิตย์ ตั้งแตํเวลา 11.00 น. – 19.30 น. โดยกลุํมตัวอยํางคํานวณได๎จากสูตรของ William G. 
Cochran (1977: 75) โดย (ณัฐดนัย ใจชน 2555:23) ดังนี้   

         n   =  
     

  
     

 เมื่อ           
    n   =       ขนาดจํานวนตัวอยํางที่ต๎องการ 
  Z    =     คําปกติมาตรฐานที่ได๎จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Z score) ขึ้นอยูํ

กับระดับความเชื่อมั่น ที่นักวิจัยกําหนดไว๎ คือ 95% นั่นคือ ความคลาดเคลื่อน (α) = 0.05 หรือ 1-

α/2 = 0.975 เปิดตารางคํา Z ได๎ 1.96 
  P   =    สัดสํวนของประชากรหรือความนําจะเป็นของประชากรที่สนใจศึกษา (ให๎มีคํา

เทํากับ 1.96) 
 q   =     สัดสํวนของประชากรที่ไมํได๎สนใจ = 1 - p (เทํากับ 1 - 0.5) 
  e   =     ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให๎เกิดขึ้น (ความคลาดเคลื่อนที่ต๎องการ) = 5% = 

0.05  
จะมีคําเทํากับ   

  n   =  
(    ) (   )(     ) 

(    ) 
    

     n   =  
       

      
   

     n   =  384.16  
จึงทําให๎ได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางเทํากับ 384.16 ราย เพราฉะนั้นเพ่ือให๎ได๎กลุํมตัวอยํางที่

เพียงพอตํอการทดสอบงานวิจัย ผู๎วิจัยจึงได๎เก็บกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 ตัวอยํางสําหรับการวิจัยใน
ครั้งนี ้

ด๎านวิธีการสุํมตัวอยําง (Sampling) คือ ลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ในอําเภอ
เมือง  จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย วิธีการสุํมตัวอยํางมีข้ันตอน ดังนี้   
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ขั้นตอนที่ 1 วิธีการแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการเลือกจํานวน
ตัวอยํางกลุํมลูกค๎าธนาคารพาณิชย์ในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยที่ให๎บริการธุรกรรมอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้ง ซึ่งแตํละสถานที่นั้นเป็นจุดที่มีประชากรหนาแนํน มีกลุํมที่มีความหลากหลายของลักษณะ
ประชากรศาสตร์  

 ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุํมตัวอยํางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการเก็บกลุํม
ตัวอยํางที่จะเก็บข๎อมูลในแตํละธนาคารพาณิชย์ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยการกําหนด
ขนาดกลุํมตัวอยํางในแตํละธนาคารพาณิชย์ที่ถูกเลือกให๎มีจํานวนเทํากัน  

  ขนาดของกลุํมตัวอยํางในแตํละสถานที่   =  
ขนาดของกลุํมตัวอยํางท้ังหมด

จํานวนสถานที่ท่ีถูกเลือก  
   

               ขนาดของกลุํมตัวอยํางในแตํละสถานที่   =   
   

 
   =     50  

 
ดังนั้น ขนาดของกลุํมตัวอยํางของแตํละสถานที่ท่ีถูกเลือกเทํากับ 400 คน ดังนี้ 

ลําดับ ธนาคารพาณิชย์ จํ า น ว น
ตัวอยําง (คน) 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   50 

2 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   50 

3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   50 

4 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 50 

5 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 50 

6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)   50 

7 ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) 50 

8 ธนาคารแลนด์  แอนด์  เ ฮ๎าส์  จํากัด 
(มหาชน)   

50 

 
ขั้นตอนที่ 3  วิธีการสุํมตัวอยํางตามความสะดวก (Convenience Sampling) จากผู๎ที่เข๎าไป

ใช๎บริการจากธนาคารในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแตํเวลา 8.30 น. -16.00 น.และวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 
ตั้งแตํเวลา 11.00 น. – 19.30 น. 
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7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม ( Questionnaire) โดยมี

แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยแบํงออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลประชากรศาสตร์และข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามจํานวน 5 

ข๎อ สํวนที่ 2 ข๎อมูลทั่วไปของธุรกรรมทางการเงินผํานอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีลักษณะเป็ นแบบ
เลือกตอบแบบเพียงข๎อเดียวและเลือกตอบได๎มากกวําหนึ่งข๎อ จํานวน 3 ข๎อ สํวนที่ 3 ข๎อมูลการ
ยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎ประโยชน์ตํอการใช๎งานและด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งาน ที่สํงผล
ตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีการ
ตรวจสอบเครื่องมือ สํวนเนื้อหา โดยนําเสนอแบบสอบถามที่ได๎สร๎างขึ้นตํออาจารย์ที่ปรึกษาและสํงให๎
ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวัดจากคํา IOC และพิจารณาจากคําสัมประสิทธิ์ค
รอนแบ็ชอัลฟ่า ที่ระดับคําความเชื่อม่ันที่ 0.7 ขึ้นไป 

7.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล     
 มีการเก็บข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary date) คือการค๎นหาข๎อมูลตํางๆจาก

ตําราวิชาการ บทความ งานการวิจัย และนําแบบสอบถามที่ได๎มารวบรวมข๎อมูล ตรวจสอบความถูก
ต๎อง  เพ่ือนําไปวิเคราะห์และสรุปแผนการวิจัยตํอไป ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary date) คือการเก็บ
ข๎อมูลแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยํางใน อําเภอเมือง โดยการแจกแบบสอบถามไปยังลูกค๎าที่มาใช๎
บริการธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสุโขทัย ชํวงเวลาในการเก็บข๎อมูลอยูํในชํวงเวลา  08.30 -10.00 , 
11.30-13.30 , 14.30 -15.00และ 16.00 น และธนาคารที่มีสาขาตั้งทําการบนห๎างสรรพสินค๎าอยูํใน
ชํวงเวลา 11.30-13.30 , 14.30 -15.00และ 16.00 น - 19.30 น. แล๎วนํามาวิเคราะห์หาคําสถิติและ
แปรผล 

7.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์โดยใช๎สถิติ T-TEST (Independent sample t-test) เพ่ือทดสอบกับกลุํม
ตัวอยํางสองกลุํมและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ONE–WAY ANOVA ANALYSIS เพ่ือ
เปรียบเทียบกลุํมตัวอยํางที่มากวําสองกลุํมขึ้นไป กรณีที่พบความแตกตํางจะทําการทดสอบความ
แตกตํางเป็นราย โดยใช๎ LSD (Least significant difference) และข๎อมูลการยอมรับเทคโนโลยีด๎าน
การรับรู๎ประโยชน์ตํอการใช๎งานและด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งาน โดยใช๎สถิติการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 เป็นการ
วิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตาม (Dependent Variable) จํานวนหนึ่งตัวแปร 
กับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแตํ 2 ตัวแปรขึ้นไป  
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8.ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข๎องกับตัวแปรแตํละ

ตัว ซึ่งข๎อมูลดังกลําวผู๎วิจัยได๎เก็บรวมรวมจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถ๎วนสมบูรณ์ จํานวนทั้งสิ้น 
400 ชุด ผลการวิเคราะห์แบํงออกเป็น 4 สํวน ประกอบด๎วย 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม   
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิงจํานวน 224 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.0 รองลงมาคือ

เพศชาย จํานวน 176 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.0  มีอายุระหวําง 20-25 ปี จํานวน 157 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 39.3 รองลงมาคือมีอายุระหวําง  26-30 ปี จํานวน 98 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.5 ระดับการศึกษา
สํวนใหญํอยูํในระดับปริญญาตรี/เทียบเทํา จํานวน 260 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.0 รองลงมาคือต่ํากวํา
ปริญญาตรี มีจํานวน 83 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.8 มีอาชีพเป็นลูกจ๎าง/พนักงานเอกขน จํานวน 153 
คน คิดเป็นร๎อยละ 38.3 รองลงมาคือ นักเรียน / นักศึกษา จํานวน 115 คิดเป็นร๎อยละ 28.8 และมี
รายได๎อยูํที่ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 122 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.5 รองลงมารายได๎ 20,001 – 
30,000 บาท จํานวน 116 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.0 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของธุรกรรมทางการเงินผํานอินเทอร์เน็ตของธนาคาร
พาณิชย์ 

ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํจะเลือกใช๎เลือกใช๎บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
จํานวน  191 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.8 รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 166 
คน คิดเป็นร๎อยละ 41.5 รู๎จักบริการธุรกรรมผํานอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งจาก พนักงานธนาคารแนะนํา 
จํานวน 269 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.3 รองลงมาคือ เพ่ือน/คนรู๎จักแนะนํา จํานวน 251 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 62.8 การบริการของธนาคารพาณิชย์ผํานอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง การโอนเงินภายในธนาคาร
เดียวกัน จํานวน 348 คน คิดเป็นร๎อยละ 87 รองลงมาคือ สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี จํานวน 342 
คน คิดเป็นร๎อยละ 85.5 

 ตอนที่ 3   การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎
อินเตอร์เน็ตแบงก้ิง 

การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีทางด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎
งาน 

การบริการของระบบ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อ มีความ
นําเชื่อถือ มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ   (  = 4.168 และ S.D = 0.682 )  

ภาพลักษณ์ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อ ธุรกรรมการโอนเงิน
สามารถทําได๎ตลอด 24 ชั่วโมง และทุกที่ทั่วโลก มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ (  = 4.409  และ S.D = 
0.718 )  
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ความเกี่ยวข๎องกับงาน ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อ ระบบ
การใช๎งานมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ   (  = 4.485  และ S.D = 0.652 )  

คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได๎ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อ 
ธนาคารมีข้ันตอนที่ให๎บริการได๎ด๎วยตนเองและงําย มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ  (  = 4.211 และ S.D = 
0.751)  

ผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได๎ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อ การ
ทําธุรกรรมหากใสํรหัสผํานผิดติดตํอกันเกิน 3ครั้งระบบจะล็อคทันที มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ (   = 
4.149 และ S.D = 0.875 )  

สมรรถนะของตนเองด๎านคอมพิวเตอร์ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญใน
หัวข๎อ ระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งจะมีสัญลักษณ์ทีใช๎อธิบายในแตํละรายการทําให๎งํายตํอความเข๎าใจ 
มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ (    = 4.095  และ S.D = 0.766)  

การรับรู๎จากการควบคุมจากภายนอก ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญใน
หัวข๎อ การทําธุรกรรมผํานอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงทุกครั้งที่ผู๎ใช๎บริการจะได๎รับรหัส OTP ทุกครั้งเพ่ือเป็น
ยืนยันข๎อมูล มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ (   = 4.123 และ S.D = 0.829 )  

ความวิตกตํอคอมพิวเตอร์ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อ 
ระบบการใช๎งานเฉพาะพ้ืนที่ที่มีบริการอินเตอร์เทํานั้น มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ  (  =  4.196 และ 
S.D = 0.853) 

ความสนุกสนานของคอมพิวเตอร์ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญใน
หัวข๎อ ระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีรูปแบบการใช๎งานที่ สามารถเข๎าใช๎งานได๎งําย มีคําคะแนนเฉลี่ย
เทํากับ (  = 4.274 และ S.D = 0.728 )  

ความสะดวกที่รับรู๎ได๎ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญในหัวข๎อการใช๎งาน
ของอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความงํายกวําการใช๎บริการที่เคาน์เตอร์ที่สาขา มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 
(  = 4.337 และ S.D = 0.729)  

การใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํให๎ความสําคัญใน
หัวข๎อ การใช๎อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความสะดวก สามารถทําได๎ทุกเวลา มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ (   
= 4.366 และ S.D = 0.708 )  

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานระหวํางปัจจัยสํวนบุคคล  
ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีเพศที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์

กิ้งของธนาคารพาณิชย์ 
H0   :    ผู๎ ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีเพศที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการ

อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน 
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H1   :    ผู๎ ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีเพศที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ แตกตํางกัน 

ตาราง  8 .4.1  คํ า เฉลี่ ย  สํ วน เบี่ ยง เบนมาตรฐาน และผลการทดสอบทางด๎าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์  
จําแนกตามเพศ  

 
 

ปัจจัย 

เพศผู้ตอบแบบสอบถาม 

t Sig. 
ชาย  

(n=176) 
หญิง  

(n=224) 

x  S.D x  S.D 

ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ของธนาคารพาณิชย์ 

4.408 0.559 4.278 0.617 2.138 0.328 

* มีนัยความสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 
 
จากตาราง 8.4.1 พบวํา ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ของ

เพศผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่แตกตํางกัน มีคํา Sig. เทํากับ 0.328 ซึ่งมีคํามากกวํา 0.05 
หมายความวํายอมรับสมมติฐานหลัก  (H0)  กลําวคือ เพศของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีเพศ
แตกตํางกันมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน    

 
ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์

กิ้งของธนาคารพาณิชย์  
H0   :    ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการ

อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน 
H1   :    ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุที่แตกตํางมีผลตํอตํอความตั้งใจใช๎บริการ

อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ แตกตํางกัน 
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ตารางที่ 8.4.2  คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบทางด๎านประชากรศาสตร์ที่
แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์  จําแนกตามชํวงอายุ 
 

อายุ n 
 
 

SD F sig. 

20-25 ปี 157 4.328 0.538 

1.201 0.308 

26-30 ปี 98 4.327 0.575 

31-35 ปี 74 4.34 0.584 

26-40 ปี 37 4.38 0.619 
41-50 ปี 23 4.41 0.601 

51-55 ปี 11 3.93 0.981 
 
 จากตาราง 8.4.2   พบวํา ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ของ
อายุผู๎ ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่แตกตํางกันมีคํา Sig. เทํากับ 0.308 ซึ่งมีคํามากกวํา 0.05 
หมายความวํา ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) กลําวคือ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอายุที่แตกตํางมี
ผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน 

ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ 

H0   :    ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน 

H1   :    ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีระดับการศึกษาที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิง้ของธนาคารพาณิชย์ แตกตํางกัน 
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ตาราง  8.4.3   คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบทางด๎านประชากรศาสตร์ที่
แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์  จําแนกตามระดับ
การศึกษา   

ระดับการศึกษา N 
 
 

SD F Sig. 

ต่ํากวําปริญญาตรี 83 4.397 0.519 

3.086 0.027 

ปริญญาตรี/เทียบเทํา 260 4.272 0.612 

ปริญญาโท  54 4.472 0.505 

ปริญญาเอก 3 4.833 0.288 
สูงกวําปริญญาเอก 0 0 0 
* มีนัยความสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 

 
          จากตาราง 8.4.3   พบวํา ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ของ
ระดับการศึกษาผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่แตกตํางกันมีคํา Sig. เทํากับ 0.027 ซึ่งมีคํา น๎อยกวํา 
0.05 หมายความวํา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0)  ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H1) กลําวคือ ระดับ
การศึกษาผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ ที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของ
ธนาคารพาณิชย์แตกตํางกัน ที่นัยความสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
         เพ่ือให๎ทราบวําระดับการศึกษาของผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์มีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  โดยมีความแตกตํางในรายคูํ
ใดบ๎าง แล๎วจึงทําการวิเคราะห์ทดสอบเพ่ือหาความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยรายคูํ โดยใช๎วิธีทดสอบ 
LSD (least significant difference)  
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ตาราง 8.4.3.1  ตารางเปรียบเทียบรายคูํด๎วยวิธีของ LSD (least significant difference) ด๎าน
ความตัง้ใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยจําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

(I) 3.ระดับการศึกษา (J) 3.ระดับการศึกษา 
Mean Difference 

(I-J) 
Sig. 

ต่ํากวําปริญญาตรี ปริญญาตรี/เทียบเทํา 0.12547 0.086 
ปริญญาโท - 0.07463 0.461 
ปริญญาเอก  0.43574 0.201 

ปริญญาตรี/เทียบเทํา ต่ํากวําปริญญาตรี - 0.12547 0.086 
ปริญญาโท -0.20011* 0.021* 
ปริญญาเอก - 0.56122 0.096 

ปริญญาโท ต่ํากวําปริญญาตรี 0.07463 0.461 
ปริญญาตรี/เทียบเทํา 0.20011* 0.021* 
ปริญญาเอก - 0.36111 0.294 

ปริญญาเอก ต่ํากวําปริญญาตรี 0.43574 0.201 
ปริญญาตรี/เทียบเทํา 0.56122 0.096 

ปริญญาโท 0.36111 0.294 

 
ตาราง 8.4.3.2 ผลการวิเคราะห์คําเฉลี่ยเปรียบเทียบรายคูํด๎วยวิธีของ LSD (least significant 
difference) ด๎านความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จั งหวัด
สุโขทัยจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
     
 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี/
เทียบเท่า 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
สูงกว่า

ปริญญาเอก 

  4.397 4.272 4.472 4.833 0 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.397 0     

ปริญญาตรี/เทียบเท่า 4.272 - 0.125 0    

ปริญญาโท 4.472 0.075 0.200* 0   

ปริญญาเอก 4.833 0.436 0.058 0.361 0  

สูงกว่าปริญญาเอก 0 - 4.397 - 4.272 - 4.472 - 4.833 0 
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             จากตาราง 8.4.3.2 เมื่อพิจารณาความแตกตํางรายคูํ พบวํา ลูกค๎าที่ใช๎บริการธนาคาร
พาณิชย์ด๎านการศึกษานั้นสํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ ง ในอําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย ที่แตกตํางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 กลําวคือ ลูกค๎าที่ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเทํา
มีความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ที่ สูงกวํา ลูกค๎าที่ใช๎บริการที่ระดับการศึกษาปริญญาโท 
ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอาชีพที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของ
ธนาคารพาณิชย์  

H0   :    ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอาชีพที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน 

H1   :    ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอาชีพที่แตกตํา งมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ แตกตํางกัน 
 
ตาราง 8.4.4  คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบทางด๎านประชากรศาสตร์ที่
แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์  จําแนกตามอาชีพ      

อาชีพ n 
 
 

SD F sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 115 4.375 0.508 

0.560 0.73 

ข๎าราชการ 39 4.327 0.513 

ลูกจ๎าง/พนักงานบริษัทเอกชน 153 4.278 0.625 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 138 4.384 0.606 

เจ๎าของกิจการ/ธุรกิจสํวนตัว 36 4.334 0.709 
อ่ืนๆระบ…ุ…. 19 3.427 0.507 

* มีนัยความสําคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 

 
            จากตาราง 8.4.4  พบวําความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ของ
อาชีพผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่แตกตํางกันมีคํา Sig. เทํากับ 0.73 ซึ่งมีคํามากกวํา 0.05 
หมายความวํา ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0)  กลําวคือ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีอาชีพที่แตกตําง
มีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคารพาณิชย์ ไมํแตกตํางกัน 

ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ 

H0   :    ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ไมํแตกตํางกัน 
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H1   :    ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิง้ของธนาคารพาณิชย์แตกตํางกัน  

 
ตาราง 8.4.5 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบทางด๎านประชากรศาสตร์ที่
แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์  จําแนกตามชํวงรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน 

ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน n 
 
 

SD F sig. 

ไมํเกิน 10,000 บาท 97 4.327 0.474 

1.332 0.250 

10,001 – 20,000 บาท 122 4.328 0.635 
20,001 – 30,000 บาท 116 4.305 0.559 

30,001 – 40,000 บาท 37 4.437 0.563 

40,0001 – 50,000 บาท 16 4.565 0.512 
สูงกวํา 50,001 บาท 12 4.066 1.028 
 

จากตาราง 8.4.5 พบวํา ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคารพาณิชย์ของ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่แตกตํางกันมีคํา Sig. เทํากับ 0.250 ซึ่งมีคํามากกวํา 
0.05 หมายความวํา ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) กลําวคือ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ที่มีรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางมีผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ ไมํ
แตกตํางกัน 
 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อการใช้งาน  
H0   :    ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งาน 5 ปัจจัย ไมํมี

มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
H1   :    ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งาน 5 ปัจจัย มี

อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
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ตาราง 8.4.6 ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณระหวํางปัจจัยของการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามี
ประโยชน์ตํอการใช๎งาน ที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ 
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 1.804 0.226  7.974 0.000 

การบริการของระบบ (X1) 0.169 0.054 0.162 3.118 0.002* 

ภาพลักษณ์ (X2) 0.054 0.033 0.080 1.657 0.098 

ความเกี่ยวข๎องกับงาน (X3) 0.247 0.051 0.258 4.881 0.000* 

 คุณภาพของผลลัพธ์ (X4) 0.075 0.028 0.125 2.702 0.007* 

 ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ (X5) 0.049 0.025 0.092 1.960 0.051 
*มีระดับนยัสําคญัทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.05 

*มีระดับนยัสําคญัทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.01 

 
ตารางที่ 8.4.6 พบวํา การยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎งานมี

อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ การบริการของระบบ , ความเกี่ยวข๎อง
กับงาน และคุณภาพของผลลัพธ์ 

 
แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถนํามาเขียนเป็นสมการได๎ดังนี้ 
  Standardized    Z = 0.162X1 + 0258 X3 + 0.125X4 
 Unstandardized              Y = 1.804+ (0.169) X1 + (0.247) X3 + (0.075) X4 

กําหนดให๎ Y = ตัวแปรตาม   , X1 = ตัวแปรอิสระ  , X3=ตัวแปรอิสระ , X4=ตัวแปรอิสระ 
ด๎านการบริการของระบบ (X1) เพ่ิมขึ้น 1 หนํวย มีอิทธิพลให๎ความตั้งใจใช๎บริการ

อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพ่ิมขึ้น 0.169 หนํวย เมื่อ
กําหนดให๎ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์อีก 4 ปัจจัยคงท่ี 



 
 333 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ด๎านระบบความเกี่ยวข๎องกับงาน(X3) เพ่ิมขึ้น 1 หนํวย มีอิทธิพลให๎ความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพ่ิมขึ้น 0.247 หนํวย เมื่อ
กําหนดให๎ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์อีก 4 ปัจจัยคงท่ี 

ด๎านคุณภาพของผลลัพธ์ (X4) เพ่ิมขึ้น 1 หนํวย มีอิทธิพลให๎ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพ่ิมขึ้น 0.075 หนํวย เมื่อกําหนดให๎ปัจจัย
การยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํามีประโยชน์อีก 4 ปัจจัยคงท่ี 
 
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน  

H0   :    ปัจจัยด๎านการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งาน 6 ปัจจัย ไมํมี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

H1   :    ปัจจัยด๎านการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งาน 6 ปัจจัย มี
อิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ตาราง 8.4.7 ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณระหวํางปัจจัยของการยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางําย
ตํอการใช๎งาน ที่มีอิทธิพลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig 

B Std. Error Beta 
 (Constant) 1.627 0.189  8.591 0.000 

สมรรถนะด๎านคอมพิวเตอร์ (X1) 0.044 0.021 0.089 2.107 0.036* 

การรับรู๎จากภายนอก (X2) -0.008 0.018 -0.019 -0.112 0.656 

ความวิตกตํอคอมพิวเตอร์ (X3) 0.044 0.022 0.085 0.001 0.046* 

 ความสนุกสนานของคอมพิวเตอร์ 
(X4) 

0.059 0.030 0.090 1.952 0.052 

 ความสนุกสนานที่รับรู๎ได๎ (X5) 0.028 0.024 0.050 1.163 0.245 

 การใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ 
(X6) 

0.470 0.045 0.488 10.398 0.000* 

*มีระดับนยัสําคญัทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.05 

*มีระดับนยัสําคญัทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.01 
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 ตารางที่ 8.4.7 พบวํา การยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งานมีอิทธิพลตํอ
ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ สมรรถนะด๎านคอมพิวเตอร์, ความวิตกตํอ
คอมพิวเตอร์และการใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
สามารถนํามาเขียนเป็นสมการได๎ดังนี ้
 
 Standardized                Z = 0.089X1 + 0.085 X3 + 0.488X6 
Unstandardized             Y = 1.627+ (0.044) X1 + (0.044) X3 + (0.470) X6 

กําหนดให๎ Y = ตัวแปรตาม   , X1 = ตัวแปรอิสระ  , X3 =ตัวแปรอิสระ , X6=ตัวแปรอิสระ 
ด๎านการบริการของระบบ (X1) เพ่ิมขึ้น 1 หนํวย มีอิทธิพลให๎ความตั้งใจใช๎บริการ

อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพ่ิมขึ้น 0.044 หนํวย เมื่อ
กําหนดให๎การยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งานอีก 5 ปัจจัยคงท่ี 

ด๎านระบบความเกี่ยวข๎องกับงาน(X3) เพ่ิมขึ้น 1 หนํวย มีอิทธิพลให๎ความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพ่ิมขึ้น 0.044 หนํวย เมื่อ
กําหนดให๎การยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งานอีก 5 ปัจจัยคงท่ี 

ด๎านคุณภาพของผลลัพธ์ (X6) เพ่ิมขึ้น 1 หนํวย มีอิทธิพลความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพ่ิมขึ้น 0.470 หนํวย เมื่อกําหนดให๎การ
ยอมรับเทคโนโลยีด๎านการรับรู๎วํางํายตํอการใช๎งานอีก 5 ปัจจัยคงท่ี 

 
9.การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบวํา ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ใน อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย   สํวนใหญํ
จะเลือกใช๎เลือกใช๎บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คิดเป็นร๎อยละ 47.8 ซึ่งรู๎จักการ
บริการธุระกรรมผํานอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงจากพนักงานธนาคารแนะนํา คิดเป็นร๎อยละ 67.3 และ การ
บริการของธนาคารพาณิชย์ผํานอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สํวนใหญํ เป็นการโอนเงินภายในธนาคาร
เดียวกัน คิดเป็นร๎อยละ 87.0  
 ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ของธนาคารพาณิชย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด๎านประชากรศาสตร์ ได๎แกํ ระดับการศึกษา 
ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญใน ระดับปริญญาตรี/เทียบเทํา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ( กัลยาณี สุขวาณิชย์ศิลป์ ,2553 , น.26-27 ) ที่กลําววําการศึกษาเป็นตัวแปรที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์คํอนข๎างสูงกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการรับสารและการใช๎สื่อ ในการศึกษาของผู๎รับสารนั้น
ผู๎รับสารจะมีพฤติกรรมการสื่อสารตํางกันไป โดยคนที่มีการศึกษาสูงจะเป็นผู๎รับสารที่ดี เนื่องจากมี
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ความรู๎กว๎างขวางในหลายๆเรื่องและสามารถเข๎าใจสารได๎ดี จึงสํงผลให๎คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะ
เลือกใช๎สื่อมากประเภทกวําคนที่มีการศึกษาต่ํา  ในขณะที่ผลการศึกษาด๎านประชากรศาสตร์ ได๎แกํ 
เพศ  อายุ  อาชีพ  และรายได๎ นั้นไมํสํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เนื่องจาก
ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความแตกตํางในคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ จึงทําให๎ความตั้งใจใช๎บริการ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์แตกตํางกันและด๎วยพนักงานสํวนใหญํจะให๎บริการสมัคร
อินเตอรเ์น็ตแบงก์ก้ิงเมื่อลูกค๎าเข๎ามาเปิดบัญชีหรือเข๎ามาใช๎บริการที่ธนาคารนั้นเอง  

ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ของธนาคารพาณิชย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อการใช้งาน  ได๎แกํ 
ด๎านการบริการของระบบ ผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญในหัวข๎อ ธนาคารพาณิชย์ที่
ให๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งความนําเชื่อถือ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของปัทมาสน์ ชัยสิทธิวาทิน 
(2557 ) ที่พบวํา ธนาคารที่ให๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งนั้นมีความมั่งคงอยูํเสมอ มีผลประกอบการ
ที่ดีมาตลอดและมีบรรทัดฐานการให๎บริการที่ดีอยํางตํอเนื่อง ดังนั้น การที่ธนาคารพาณิชย์สร๎างความ
นําเชื่อถือให๎กับองค์กร การให๎บริการที่ดีอยํางตํอเนื่อง การพัฒนาสิ่งใหมํๆเกิดขึ้นตลอดเวลา และการ
แก๎ไขปัญหาที่ตรงจุด ทําให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความมั่นใจในการใช๎ธุ รกรรมของธนาคารพาณิชย์ไมํวําจะ
เป็นการโอนเงิน ฝากเงิน การชําระคําบริการตํางๆเป็นต๎น จึงสํงผลตํอการรับรู๎วํามีประโยชน์ตํอการใช๎
งานของผู๎ใช๎บริการ 

ด๎านความเกี่ยวข๎องกับงาน ซึ่งผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญในหัวข๎อ ระบบการ
ใช๎งานผํานอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความรวดเร็ว สะดวกสบายซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของชณิตา ไชย
ทัศน์ (2555) ที่ได๎ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการธนาคารออนไลน์ของผู๎ใช๎บริการใน
เขตอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบวําธุรกรรมบริการทางธนาคารออนไลน์ที่เลือกใช๎มาก
ที่สุดคือ ธนาคารกสิกรไทย มีระยะเวลาที่ใช๎บริการน๎อยกวํา 1 ปี จํานวนครั้งที่ใช๎มากที่สุดคือ 1-5 ครั้ง
ตํอเดือนประเภทของบริการธนาคารออนไลน์สํวนใหญํคือสอบถามยอดเงินคงเหลือหรือเรียกดูรายการ
เดินบัญชีย๎อนหลังมากที่สุดและปัจจัยด๎านชํองทางให๎บริการที่กลําววํามีขั้นตอนการใช๎งานได๎งําย 
สะดวกและรวดเร็วมีระดับการยอมรับในระดับมากท่ีสุด  

ด๎านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได๎ ซึ่งผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญในหัวข๎อระบบ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีข้ันตอนที่ให๎บริการได๎ด๎วยตนเองและงํายตํอการใช๎งานซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ ศักรินทร์ ตันสุพงษ์ (2557) ที่กลําววํา การยอมรับเทคโนโลยี เป็นการตัดสินใจที่จะนําเทคโนโลยี
ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามประธรรมไปใช๎ จะกระทําก็ตํอเมื่อแนํใจวําเทคโนโลยีนั้นสามารถให๎
ประโยชน์อยํางแนํนอน โดยระยะเวลาไมํมีกําหนดแตํจะขึ้นอยูํกับบุคคลและลักษณะของเทคโนโลยี 
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของพรพรรณ ช๎างงาเนียม ( 2553 ) ที่ศึกษาลักษณะบุคคล ความพึงพอใจ
และพฤติกรรมการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท์มือถือ ( Mobile Banking ) ของลูกค๎า
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ธนาคารในกรุงเทพ พบวําพฤติกรรมการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท์มือถือ ( Mobile 
Banking ) มักจะนึกถึงความสะดวกในการใช๎งานรองลงมาจะเป็นเรื่องของการประหยัดเวลา และ
สํวนใหญํใช๎บริการผํานโทรศัพท์มือถือใช๎ในการถอนและชําระคําบริการ  
  ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ของธนาคารพาณิชย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ได๎แกํด๎าน
สมรรถนะของตนเองด๎านคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญในหัวข๎อ ระบบ
อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งจะมีสัญลักษณ์ทีใช๎อธิบายในแตํละรายการทําให๎งํายตํอความเข๎าใจ ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ ภัคจิรา นิลเกษม (2556) ที่ได๎ศึกษา ปัจจัยที่สํงผลตํอการใช๎บริการธนาคารบน
อินเตอร์เน็ตของลูกค๎าธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวํา
ปัจจัยด๎านการยอมรับเทคโนโลยีจะขึ้นกับความหลากหลายของบริการความสะดวกและสามารถใช๎
งานได๎ตลอดเวลาตามลําดับ  ด๎านทัศนคติของผู๎ใช๎บริการพบวําการใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งจะ
อธิบายวิธีการใช๎งานและขั้นตอนการใช๎บริการที่ไมํซับซ๎อนและด๎านการวิเคราะห์การตัดสินใจใช๎
บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต พบวําธนาคารบนอินเตอร์เน็ตทําให๎ชีวิตของทํานงํายขึ้นจึงตัดสินใจ  
การตัดสินใจใช๎บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตโดยรวมอยูํในระดับความสําคัญมากแสดงให๎เห็นวํา การ
ยอมรับเทคโนโลยีและทัศนคติมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎บริการธนาคารบนอินเตอร์ ดังนั้นธนาคาร
พาณิชย์ควรพัฒนาระบบการใช๎งานให๎มีสัญลักษณ์ที่สามารถอํานได๎งําย เข๎าใจได๎อยํางชัดเจนเข๎ากับ
ทุกวัยที่ใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง   

ด๎านความกังวลตํอการใช๎คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญในหัวข๎อ
ระบบการใช๎งานเฉพาะพ้ืนที่ที่มีบริการอินเตอร์เทํานั้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของแก๎วขวัญ ผดุง
พิพัฒน์บวร ( 2559 ) การทําธุรกรรมทุกครั้งความนําเชื่อถือ มีความปลอดภัย ในการเข๎าสูํระบบการ
ใช๎งานที่มีการยืนยันตนในการใช๎งานทุกครั้ง ไมํสามารถลอกเลียนแบบหรือปลอมแปลงการใช๎งานได๎
งําย ธนาคารมีระบบตรวจสอบการใช๎งาน  ธนาคารมีการตรวจสอบระบบการใช๎งานให๎มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยไมํวําจะเป็นการเปิดรหัสเข๎าใช๎งานที่มีมาตรฐาน รหัส OTP ในการยืนยัน
ข๎อมูลผํานทางโทรศัพท์เมื่อทําธุรกรรมการโอนเงิน หรือเป็นการเตือนเมือระบบมีคนเข๎าใช๎งาน เพ่ือให๎
ผู๎ใช๎บริการเกิดความมั่นใจในการบริการธนาคารบนโทรศัพท์และนอกจากนี้ความปลอดภัยในการใช๎
งานต๎องมีรูปแบบการใช๎งานที่งํายพร๎อมทั้งคูํมือที่มีการอธิบายถึงข้ันตอนการเข๎าใช๎งานให๎งําย 

ด๎านการใช๎ประโยชน์ได๎ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู๎ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ให๎ความสําคัญใน
หัวข๎อการใช๎อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งมีความสะดวก สามารถทําได๎ทุกเวลาโดยไมํต๎องเสียเวลาที่จะไป
ธนาคารซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปิยะบุตร ประสานสมบัติ (2557) ที่พบวํา ผู๎ใช๎บริการจะให๎
ความสําคัญกับปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์มากที่สุดโดยเฉพาะความหลากหลายประเภท การใช๎บริการมีผล
ตํอการตัดสินใจมากที่สุด เพราะเป็นเครื่องมือสําคัญในการดึงดูดให๎ผู๎บริโภคมาใช๎บริการ อีกทั้งยัง
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สอดคล๎องกับงานวิจัยของกัญญาภัทร จันทร์โพธิ์ (2554 ) ที่ได๎ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการ
เลือกใช๎ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)สาขาเซ็ลทรัลพลาซํา จังหวัด
ขอนแกํน  พบวําผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํการรู๎จักการบริการธนาคารอินเตอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) นั้นมาจากพนักงานธนาคารเป็นผู๎แนะนํา จึงทําให๎ความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ต
แบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์แตกตํางกันและด๎วยการใช๎อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งจําเป็นต๎องใช๎ระบบ
อินเตอร์ในการเชื่อมข๎อมูล จึงไมํมีสํงผลตํอความตั้งใจใช๎บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งนั้น  
 
10. ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะการน าไปประยุกต์ใช้ 
ผู๎ประกอบการธนาคารสามารถนําไปพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให๎ตอบโจทย์กับกลุํมลูกค๎าในแตํละชํวง

วัยของลูกค๎า เพ่ือให๎สะดวกและงํายตํอการใช๎งานหรือการนําไปพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ทาง Social Media 
เชํน Line Facebook หรือการทําแผํนพับตามตู๎ฝากเงิน – ถอนเงิน ถึงขั้นตอนการสมัครหรือการทํา
รายการ การบริการให๎คําแนะนําหรือการแจกใบโปรชัวร์ให๎กับลูกค๎า การชักชวนให๎ลูกค๎าโหลด
แอปพลิเคชั่นอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งและอธิบายให๎กับลูกค๎าถึงความสะดวกในการใช๎ พนักงานอาจเดิน
อธิบายและให๎คําแนะลูกค๎าในสถานทีตํางๆเพ่ือให๎ลูกค๎าเข๎าใจและเข๎าถึงได๎มากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไป  
ปัจจุบันการยอมรับเทคโนโลยีได๎จําแนกออกไปหลายปัจจัยมากยิ่งตามธุรกิจที่มีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น และด๎วยในปัจจุบันโลกได๎มีการพัฒนาไปอยํางก๎าวหน๎า เข๎าสูํยุค 4.0 ที่วําด๎วย
เรื่อง เทคโนโลยีเป็นหลัก และอนาคตในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่สํงผลตํอความตั้งใจใช๎
บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ จะสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได๎มากยิ่งขึ้น เชํน ความพึง
พอใจในการบริการหรือความไว๎วางใจที่ลูกค๎ามีตํอธนาคาร เป็นต๎น  การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้เป็น
การศึกษาเฉพาะกลุํมตัวอยํางที่เป็นกลุํมลูกค๎าที่ใช๎บริการธนาคารพาณิชย์ใน อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย เทํานั้น ในการศึกษาครั้งหน๎าควรขยายพ้ืนที่ในการศึกษาให๎มากยิ่งขึ้น จะทําให๎ผลการวิจัยมี
ความละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค๎า และ
ปัจจัยการจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ ปัจจัยใดที่สามารถจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง และนํามา
วิเคราะห์เพ่ือสร๎างสมการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช๎
แบบสอบถามแบบปิดในการเก็บรวบรวมข๎อมูลของลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง กลุํมตัวอยํางทั้งหมด 442 
ตัวอยําง โดยแบํงออกเป็น 2 กลุํม คือ กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ และกลุํมลูกค๎าร๎าน
วัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม  สถิติที่ใช๎ในการวิจัย คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์จําแนกกลุํม   

ผลการศึกษา พบวํา ตัวแปรที่จําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างมี 8 ตัวแปร ตามลําดับดังนี้  
ความสะดวก (C3)  การติดตามลูกค๎า (CRM1) คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ (C1) การติดตํอสื่อสาร (C5) 
การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า (CRM4)  การดูแลเอาใจใสํ (C6) การบริหารการสื่อสารระหวํางกัน 
(CRM3) การทําให๎เฉพาะเจาะจง (CRM5)  และสามารถสร๎างสมการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังตํอไปนี้ 
 Y     =    -5.974+1.174(C3)+0.582(CRM1)+0.532(C1)+0.492(C5)+0.278(CRM4)-
0.095(C6) -0.092(CRM3)+0.073(CRM5) 
 Zy    =    0.697Z(C3)+0.475Z(CRM1)+0.407Z(C1)+0.397Z(C5)+0.211Z(CRM4)-
0.066Z(C6)-0.061Z(CRM3)+0.057Z(CRM5) 

โดยสมการสามารถจําแนกความเป็นสมาชิก กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํถูกต๎อง
ร๎อยละ 72.40 และกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิมถูกต๎องร๎อยละ 74.40 เมื่อพิจารณาโดยรวม
พบวํา สมการสามารถจําแนกประเภทกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างได๎ร๎อยละ 73.50 
ค าส าคัญ: ปัจจัยจําแนก  ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ  ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม  
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Abstract 
 The  research  aimed  to  study  factor  of  Marketing  mix  on  customer’ 
perspective  and  factor  of  Customer  relationship  management.  What  factor  can  
discriminate  consumer  and  to formula  the  discriminate  functions  of  the  buying  
decision  of  construction  materials  in  Muang District,  Phitsanulok   province. 
Closed-ended questionnaires were reviewed and implemented to collect data 442 
sample.  Divided  into  2  group  are  Customer  of  modern  Trade  and  Customer  
of Traditional  Trade. Statistical  analysis  of  the  data  includes,  frequency,  
percentage,  mean, standard  variation  and  discriminant  Analysis  Method.   

The  results  found  that  8  factors  can  discriminate  group  of  consumer  
of construction materials:  Convenience (C3)  Customer prospecting (CRM1)  
Consumer  value (C1)   Communication (C5)   Understanding customer expectation 
(CRM4)   Caring (C6)  Interactive  Management (CRM3)  Personalization (CRM5)  and  
the  discriminant  functions  were  written  in  raw  score  and  standard score  forms  
follow:   

Y    =   -5.974+1.174(C3)+0.582(CRM1)+0.532(C1)+0.492(C5)+0.278(CRM4)-
0.095(C6)-0.092(CRM3) +0.073(CRM5) 

Zy  =   0.697Z(C3)+0.475Z(CRM1)+0.407Z(C1)+0.397Z(C5)+0.211Z(CRM4)-
0.066Z(C6) -0.061Z(CRM3)+0.057Z(CRM5) 

The  statistic  show  that  the  discriminant  functions  can  predict  Customer  
of  Modern Trade  and  Customer  of  Traditional  Trade  at  72.40  percent  and  
74.70  percent. 
Keywords: Discriminant Factor,  Customer of Modern Trade,  Customer of Traditional 
Trade 
 
บทน า 
 กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง 1  ประกอบด๎วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด
เพชรบูรณ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดสุโขทัย  และจังหวัดตาก  ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค๎าการลงทุนและการบริการของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง 1  จากการที่มีศูนย์การค๎า
ขนาดใหญํ  ศูนย์การค๎าโมเดิร์นเทรดขนาดใหญํ  ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการศึกษา  
สามารถดึงเม็ดเงินจากกําลังซื้อของจังหวัดข๎างเคียงเข๎ามา  ทําให๎เศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกมีการ
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เจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง  ซึ่งในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง 1  พบวําจังหวัดพิษณุโลกมีรายได๎
สูงสุดอยูํที่  62,153.74 ล๎านบาท  และประเภทธุรกิจที่ประกอบการสูงสุดอันดับที่ 1 ในกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลําง 1  คือ  หมวดกํอสร๎างอาคารทั่วไป มีการจดทะเบียน 2,092 ราย (กรมการพัฒนา
ธุรกิจการค๎า, 2560) ธุรกิจวัสดุกํอสร๎าง  จัดวําเป็นอุตสาหกรรมต๎นน้ําที่สําคัญของภาคกํอสร๎างและ
อสังหาริมทรัพย์ในไทยซึ่งมักปรับตัวในทิศทางเดียวกัน  สะท๎อนได๎จากสัดสํวนคํางานกํอสร๎างที่มี
ต๎นทุนวัสดุกํอสร๎างถึง  60%  ของคํากํอสร๎างทั้งหมด  ทั้งนี้ความต๎องการใช๎วัสดุกํอสร๎างในประเภท
ตํางๆข้ึนอยูํกับกําลังซื้อ  รสนิยมและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู๎บริโภคและในชํวง 10 ปี ที่ผําน
มา  ธุรกิจวัสดุกํอสร๎างมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให๎มีนวัตกรรมใหมํมากขึ้น  รูปแบบของร๎านค๎ามีการ
ปรับตัวให๎เป็นร๎านค๎าสมัยใหมํมากขึ้น  เชํน  การจัดเรียงสินค๎าให๎เป็นหมวดหมูํ  การที่ร๎านค๎าสมัยใหมํ
มีการขยายสาขามากขึ้น  หลากหลายอยํางครบวงจรในแหํงเดียว (one-stop shopping) มีสินค๎า
ตั้งแตํวัสดุกํอสร๎างพ้ืนฐานจนถึงเฟอร์นิเจอร์และสินค๎าตกแตํงบ๎าน  มีระบบการบริหารจัดการทันสมัย
และบริการหลังการขายที่สามารถตอบโจทย์ผู๎บริโภค  ยุคใหมํที่ต๎องการความสะดวก  (ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา, 2560) การกําหนดกลุํมเป้าหมายที่ชัดเจน ทํามกลางสภาวการณ์แขํงขันที่รุนแรง เชํน 
ปัจจุบัน ผู๎ประกอบการหรือเจ๎าของกิจการต๎องมีการบริการจัดการที่ดี สิ่งที่ขาดไมํได๎ คือ มนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี ต๎องรู๎จักมัดใจลูกค๎าเกําและเพ่ิมลูกค๎าใหมํมากขึ้น ซึ่งผู๎ประกอบการกลุํมร๎านวัสดุกํอสร๎าง
แบบสมัยใหมํ (Modern Trade) ได๎ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือกระตุ๎นยอดขายและเรํงระบาย
สินค๎าออกไปได๎โดยเร็ว เพื่อให๎มีรายได๎หมุนเวียนมากขึ้น นอกเหนือจากการใช๎กลยุทธ์ทางการตลาด มี
การขยายสาขาให๎ครอบคลุมจังหวัดสําคัญๆ แตํการขยายสาขาไปยังตํางจังหวัดยังคงต๎องเผชิญ
ข๎อจํากัด เชํน ความแตกตํางระหวํางสังคมวิถีการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการใช๎ชีวิตที่มีความ
แตกตํางระหวํางกลุํมลูกค๎า ในสํวนผู๎ประกอบการร๎านค๎าปลีกวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional  
Trade) พบการรุกตลาดของผู๎ประกอบการรายใหญํที่มา ในลักษณะของรูปแบบการค๎าปลีกวัสดุ
กํอสร๎างและอุปกรณ์ตกแตํงบ๎านแบบครบวงจร อาจสํงผลกระทบตํอยอดขายของผู๎ประกอบการกลุํม
นี้ เชํนกัน ผู๎ประกอบการร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในพ้ืนที่ที่การเข๎ามา
แขํงขันจากธุรกิจรายใหญํจึงจําเป็นต๎องเรํงปรับตัวเพ่ือให๎ยังสามารถรักษาฐานตลาดไว๎ได๎ (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย,2559) และในปัจจุบันการตลาดยุคใหมํเน๎น  “ลูกค๎าคือบุคคลที่สําคัญที่สุด”  เพราะลูกค๎า
เป็นผู๎ตัดสินธุรกิจและจุดเริ่มต๎นของการดําเนินธุรกิจใดๆ  ก็ตามต๎องเข๎าใจวําใครคือลูกค๎าของเรา 
ผู๎บริหารทุกฝ่ายต๎องจําเป็นต๎องมีข๎อมูลผู๎บริโภค  เพ่ือวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ตํางๆทางการตลาด
ให๎เหมาะสมและตรงตามความต๎องการของกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย  เพราะในปัจจุบัน  ผู๎บริโภคมีสิทธิ
เสรีภาพพอสมควรในการเลือกซื้อสินค๎า  ที่ตนมีความประสงค์ตรงความต๎องการ  หากสินค๎าหรือ
บริการใดที่ผู๎บริโภคซื้อไปแล๎วมีความรู๎สึกพอใจ  ได๎รับประโยชน์และคุ๎มคํากับเงินที่จํายไป  เรียกวํา  
สินค๎าและบริการนั้นมี  Customer Value  หรือคุณคําตํอผู๎บริโภค สํวนความพึงพอใจของลูกค๎า 
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(Customer Satisfaction) จะเกิดกับการรับรู๎ในคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสินค๎า  หรือบริการที่
ได๎รับเมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังของลูกค๎า  ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญอยํางยิ่งทําให๎ลูกค๎ากลับมาซื้อ
สินค๎าและบริการนั้นซ้ํา (กุลฑลี รื่นรมย์และคณะ,2547) 
 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค๎า (7C’s) ซึ่งได๎แกํ  คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ 
(Customer Value)  ต๎นทุน (Cost to Customer)  ความสะดวก (Convenience)  ความสบาย 
(Comfort)  การติดตํอสื่อสาร (Communication)  การดูแลเอาใจใสํ (Caring)  และ  ความสําเร็จใน
การตอบสนองความต๎องการ (Completion) (เอกวิทย์ สุวรรณวงศ์,2555)  เพราะเป็นการเน๎น
กระบวนการสร๎างมูลคําเพ่ิมรํวมกับลูกค๎า  สามารถตอบสนองความต๎องการที่แท๎จริงของลูกค๎า  โดย
ได๎มาจากการศึกษาความต๎องการที่ลูกค๎าให๎ผลสะท๎อนกลับแล๎วนํามาปรับปรุง  ซึ่งการสร๎างมูลคําเพ่ิม
อาจทําได๎ด๎วยการเสนอผลประโยชน์ตรงตามที่ลูกค๎าต๎องการ มีการรับประกันกํอนการขายและหลัง
การขายที่ดีกวํา  สร๎างความสะดวกสบาย  สร๎างความรู๎สึกที่ดีของลูกค๎า  ทั้งตํอองค์กรพนักงานผู๎
ให๎บริการ  การให๎บริการที่รวดเร็ว (อดิศักดิ์ สุวิมวัส ,2556)  นอกจากปัจจัยข๎างต๎นแล๎ว  ปัจจัยการ
จัดการลูกค๎า (Customer Relationship Management : CRM) ซึ่งได๎แกํ การติดตามลูกค๎า 
(Customer Prospecting) สัมพันธภาพกับลูกค๎า (Relation with Customer)  การบริหารการ
สื่อสารระหวํางกัน (Interactive Management) การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า(Understanding 
Customer Expectation)  การทําให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล (Personalization) ซึ่งเป็นกระบวนการ
เน๎นลูกค๎า เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) มีบทบาทที่สําคัญมากที่จะมารักษาลูกค๎าปัจจุบัน หา
ลูกค๎าใหมํ และดึงลูกค๎าเกํา (ชื่นจิตต์ แจ๎งเจนจิตต์,2546) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยใดที่สามารถจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก  
2. เพ่ือวิเคราะห์และสร๎างสมการจําแนกการเลือกซ้ือวัสดุกํอสร๎างในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรจ าแนก 
  1.สํวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค๎า (7C’s) 
   -คุณคําท่ีลูกค๎าจะได๎รับ(Consumer Value) 
   -ต๎นทุน(Cost to Customer) 
   -ความสะดวก(Convenience) 
   -ความสบาย(Comfort) 
   -การติดตํอสื่อสาร(Communication) 
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   -การดูแลเอาใจใสํ(Caring) 
   -ความสําเร็จในการตอบสนองความต๎องการ(Completion) 
  2.การบริหารงานลูกค๎าสัมพันธ์ (CRM) 
   -การติดตามลูกค๎า(Customer Prospecting) 
   -สัมพันธภาพกับลูกค๎า(Relation with Customer) 
   -การบริหารการสื่อสารระหวํางกัน(Interactive Management) 
   -การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า(Understanding Customer 
Expectations) 
   -การทําให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล(Personalization) 
  กลุํมจากการจําแนก 
  กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ(Modern Trade) 
  กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม(Traditional Trade) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร (Population)  ลูกค๎าที่มาใช๎บริการร๎านวัสดุกํอสร๎าง ในอําเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก 

กลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเป็นกลุํมประชากรไมํทราบจํานวนที่แนํนนอน  ดังนั้นขนาดตัวอยําง
สามารถคํานวณได๎จากสูตร  W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคําความเชื่อมั่นร๎อยละ 95  และคํา
ระดับความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5  (กัลยา วาณิชย์บัญชา,2549) ได๎ขนาดของกลุํมตัวอยําง 385 คน 
เพ่ือทดแทนการสูญหายของกลุํมตัวอยําง จึงเพ่ิมข้ึน 15% ดังนั้นกลุํมตัวอยํางทั้งหมดที่มีการเก็บ 442 
ตัวอยําง 
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยใช๎การสุํมตัวอยํางแบบใช๎
ความนําจะเป็น (Probability Sampling)  และใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบโควตา (Quota Sampling)  
เพราะลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง  สามารถแบํงออกได๎เป็นสองกลุํม คือ ลูกค๎าที่ซื้อวัสดุกํอสร๎างจากร๎าน
วัสดุกํอสร๎างสมัยใหมํ (Modern Trade) และลูกค๎าที่ซื้อวัสดุกํอสร๎างจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade)  ซึ่งจากการสํารวจพบวํา มีร๎านวัสดุกํอสร๎างในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
มากกวํา 30 ร๎าน โดยแบํงเป็น กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ จํานวน 221 ตัวอยําง  กลุํม
ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม 221 ตัวอยําง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยงานวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ  (Survey Research)และใช๎การเก็บข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-ended Questionnaire) โดยใช๎มาตรวัดประมาณคํา (Rating Scale) ให๎คะแนนแตํละระดับ  
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ตั้งแตํคําคะแนนน๎อยที่สุด คือ 1 ถึงคําคะแนนมากที่สุด คือ 5  โดยผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นผู๎กรอก
ข๎อมูลในแบบสอบถามด๎วยตนเอง สํวนที่ 1 เกี่ยวกับ ข๎อมูลทั่วไปด๎านเพศ อายุ การศึกษา รายได๎ตํอ
เดือน ซึ่งเป็นข๎อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 10 ข๎อ สํวนที่ 2 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค๎า 
(7C’s) จํานวน 25 ข๎อ สํวนที่ 3 ปัจจัยการจัดการลูกค๎าสัมพันธ์  จํานวน 19 ข๎อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลตามจํานวนของขนาดตัวอยําง ผู๎วิจัยดําเนินการ
ประมวลผล  และวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูป สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป สถิติการวิเคราะห์ใช๎
สถิติเชิงพรรณนา  สถิติพ้ืนฐานที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลประกอบด๎วยคําร๎อยละ คําแจกแจงความถี่ 
สํวนที่  2  ข๎อมูลปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค๎า (7C’s)  และข๎อมูลปัจจัยการจัดการ
ลูกค๎าสัมพันธ์  (CRM)  นํามาวิเคราะห์คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนที่ 3 ข๎อมูลปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค๎า (7C’s)  และข๎อมูลปัจจัยการจัดการลูกค๎าสัมพันธ์  (CRM)  
นํามาวิเคราะห์ปัจจัยจําแนกกลุํม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ คือ  Discriminant  Analysis   โดยใช๎วิธี 
Enter independent together 
 
ผลการวิจัย 
 จากการสํารวจการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างของลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ทําการให๎แบบสอบถาม จํานวน 442 ตัวอยําง โดยแบํงเป็น 2 กลุํม คือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) จํานวน 221 ตัวอยําง และกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) จํานวน 221 ตัวอยําง 

ผลการวิเคราะห์คําสถิติฟังก์ชันการจําแนกประเภท ( Discriminant  function ) มี 1 
ฟังก์ชันเนื่องจากตัวแปรตามมี 2 กลุํม ผลการวิเคราะห์ให๎ 1 ฟังก์ชัน คํา canonical correlation มี
คํา 0.483 และ Sig.‹.05 คํา  wilk’s Lambda เทํากับ 0.766 คํา Chi-squareเทํากับ 115.453  
คําเฉลี่ยของตัวแปรอิสระระหวํางกลุํมของตัวแปรตามบางตัวมีความแตกตํางกันอยํางที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 8 ตัว ได๎แกํ C1(คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ), C3(ความสะดวก), C5(การ
ติดตํอสื่อสาร), C6(การดูแลเอาใจใสํ), CRM1(การติดตามลูกค๎า), CRM3(การบริหารการสื่อสาร
ระหวํางกัน), CRM4(การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า), CRM5(การทําให๎เฉพาะเจาะจง)   
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรสมการจ าแนกกลุ่มร้านวัสดุก่อสร้าง 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized 

Function 
Standardized 

Function 

C1 (คุณคําที่ลูกค๎าจะไดร๎ับ) .532 .407 

C3 (ความสะดวก) 1.174 .679 

C5 (การติดตํอสื่อสาร) .492 .397 

C6 (การดูแลเอาใจใสํ) -.095 -.066 

CRM1 (การติดตามลูกค๎า) .582 .475 

CRM3 (การบริหารการสื่อสารระหวํางกัน) -.092 -.061 

CRM4 (การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า) .278 .211 

CRM5 (การทําให๎เฉพาะเจาะจง) .073 .057 

(Constant) -5.974  

  
คําเฉลี่ยของสมการจําแนกกลุํม (Group Centroid) พบวํา คําเฉลี่ยของตัวแปรรํวมจาก

โมเดลจําแนกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) มีคําเป็นบวก (0.551)  
ในขณะที่คําเฉลี่ยของตัวแปรรํวมจากสมการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม 
(Traditional Trade) มีคําเป็นลบ (-0.551)   
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสมการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง Modern 
Trade หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง Traditional Trade 
 

การเข้าเป็นสมาชกิ 
Predicted Group Membership 

Modern Trade Traditional Trade Total 
Original Modern Trade 160 61 221 
Count Traditional Trade 56 165 221 

Modern Trade 72.4 27.6 100 
Traditional Trade 25.3 74.7 100 

 
 

% 
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 จากสมการจําแนกกลุํมสามารถนําไปคาดคะเนการเป็นสมาชิกของกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade)  หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional 
Trade) ได๎ถูกต๎องร๎อยละ 73.5   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากงานวิจัยพบวําสถิติที่ใช๎ในการประเมินสมการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
สมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) พบวํา  
คํา Canonical correlation เทํากับ 0.483 เมื่อนําคํา Canonical correlation มายกกําลังสอง จะ
เป็นคําที่แสดงให๎เห็นวําตัวแปรในสมการจําแนกสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได๎
ร๎อยละ 23.23  Wilk’s Lambda มีคําเทํากับ 0.766  คํา Chi-square เทํากับ 115.543 ซึ่งแสดงวํา 
ตัวปัจจัยตัวแปรจําแนกในสมการ  มีอํานาจในการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ 
(Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได๎อยํางมี
นัยสําคัญ 0.05 
 ปัจจัยที่สามารถจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือ
กลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ Sig‹.05 มี
อยูํ 8 ปัจจัย ได๎แกํ มีปัจจัยจําแนกที่ดีอยูํ 8 ตัวแปร ได๎แกํ  C3 (ความสะดวก) รองลงมา CRM1 (การ
ติดตามลูกค๎า) รองลงมา C1 (คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ) รองลงมา C5 (การติดตํอสื่อสาร) รองลงมา 
CRM4 (การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า) รองลงมา C6 (การดูแลเอาใจใสํ) รองลงมา CRM3 (การ
บริหารการสื่อสารระหวํางกัน) รองลงมา CRM5 (การทําให๎เฉพาะเจาะจง) สามารถนํามาเขียนสมการ
จําแนกได๎ดังนี้                                                                                                                                    
 
สมการจําแนกกลุํมในรูปแบบคะแนนดิบ 
 Y    =   -5.974+1.174(C3)+0.582(CRM1)+0.532(C1)+0.492(C5)+0.278(CRM4)-
0.095(C6) -0.092(CRM3) +0.073(CRM5) 
 
สมการจําแนกกลุํมในรูปแบบมาตรฐาน  
 Zy  =   0.697Z(C3)+0.475Z(CRM1)+0.407Z(C1)+0.397Z(C5)+0.211Z(CRM4)-
0.066Z(C6) -0.061Z(CRM3)+0.057Z(CRM5) 
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 คําเฉลี่ยของสมการจําแนกกลุํม (Group Centroid) พบวํา คําเฉลี่ยของตัวแปรรํวมจาก
โมเดลจําแนกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) มีคําเป็นบวก (0.551) ดังนั้น 
ตัวแปร (C3 )ความสะดวก  (CRM1) การติดตามลูกค๎า  (C1) คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ  (C5) การ
ติดตํอสื่อสาร  (CRM4) การเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า (CRM5) การทําให๎เฉพาะเจาะจงบุคคล  
เป็นตัวแปรที่มีแนวโน๎มจะเป็นลักษณะของกลุํมลูกค๎า Modern Trade ในขณะที่คําเฉลี่ยของตัวแปร
รํวมจากสมการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มีคําเป็นลบ (-
0.551)  ดังนั้นตัวแปร (C6)การดูแลเอาใจใสํ   (CRM3)การบริหารการสื่อสารระหวํางกัน  เป็นตัวแปร
ที่มีแนวโน๎มจะเป็นลักษณะของกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม  (Traditional Trade)  
จากสมการจําแนกกลุํมสามารถนําไปคาดคะเนการเป็นสมาชิกของกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
สมัยใหมํ (Modern Trade) ทํานายได๎อยํางถูกต๎อง คิดเป็นร๎อยละ 72.4  สํวนกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ทํานายได๎ถูกต๎อง คิดเป็นร๎อยละ 74.7 เมื่อพิจารณารวม
ทั้งหมด  สามารถนําไปคาดคะเนการเป็นสมาชิกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern 
Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได๎ถูกต๎องร๎อยละ 73.5   
ผลการศึกษา พบวํา  ปัจจัยสําคัญในการจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกนํามาอภิปรายผล มีดังนี้ 
 ปัจจัยความสะดวก (Convenience) เป็นปัจจัยจําแนกที่ถือวําสําคัญที่สุด ตํอการ
แบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ ( Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง
แบบ ดั้งเดิม (Traditional Trade) จากสมการก็พบวํา คําสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคําทางบวก 
เทํากับ (0.697) การที่ปัจจัยด๎านความสะดวกสํงผลในทางบวก เนื่องมาจากในปัจจุบันพฤติกรรม
ผู๎บริโภคในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ลูกค๎าต๎องการความสะดวกจากการมีพนักงานให๎
คําแนะนํา มีชํองทางการให๎บริการสินค๎าสะดวกจอดรถงําย ร๎านค๎าตั้งใกล๎แหลํงชุมชน ซึ่ง ร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) นั้นสํวนใหญํมีลานจอดรถขนาดใหญํ จอดรถงํายและสะดวก 
ร๎านค๎าตั้งใกล๎แหลํงชุมชน  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุลและดลยา จาตุรงคกุล 
(2545) เรื่องตัวแปรที่กระทบตํอกระบวนการพฤติกรรมผู๎บริโภค กลําววํา อิทธิพลจากห๎างร๎าน เชํน 
หากลูกค๎าที่ให๎ความสําคัญในเรื่องความสะดวกเชํนมีที่ จอดรถ มีพนักงานให๎คําแนะนํา ลูกค๎าก็มี
แนวโน๎มที่จะเป็นกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ Modern Trade  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ฉัตรแก๎ว ชิมะบุตร (2558) ทําการสํารวจกลุํมตัวอยํางที่เป็นผู๎ซื้อสินค๎าวัสดุกํอสร๎างในร๎านวัสดุกํอสร๎าง
แบบสมัยใหมํและแบบดั้งเดิม พบวําร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํความได๎เปรียบ มีทําเลที่ตั้งใกล๎
กับแหลํงชุมชน  ที่จอดรถสะดวก สํวนร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม สํวนใหญํเป็นตึกแถว  ทําเลที่ตั้ง
อยูํใกล๎แหลํงชุมชน ทําให๎เกิดปัญหาที่จอดรถไมํเพียงพอ 
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 ปัจจัยการติดตามลูกค๎า (Customer Prospecting) เป็นปัจจัยจําแนกที่สําคัญ รองลงมา
ตํอการแบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) จากสมการก็พบวํา คําสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคํา
ทางบวก เทํากับ (0.475) การที่ปัจจัยการติดตามลูกค๎า (Customer Prospecting) สํงผลในทางบวก 
เนื่องมาจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) ได๎นําระบบการขายสินค๎าที่มีมาตรฐาน 
มีพนักงานเก็บเงินและใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข๎อมูลการค๎า มี ระบบสมาชิก และสามารถ
มีสํวนลดให๎สมาชิก มีการเก็บข๎อมูลชื่อลูกค๎า มีการแจ๎งโปรโมชั่นสําหรับสมาชิก ยํอมสํงผลให๎ลูกค๎านั้น
กลับมาใช๎บริการซ้ํา ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ สุดาพร กุณฑลบุตร (2552) ได๎กลําววํา การตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยํอมสํงผลถึงการเปลี่ยนแปลงของคูํแขํง ลูกค๎า และแนวโน๎มในอนาคตซึ่ง
ต๎องคอยติดตามลูกค๎าเพ่ือให๎สถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันและสามารถแขํงขันได๎ สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ ชัยวัฒน์ ขันตี (2554) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างและปัจจัยที่มี
ความสําคัญตํอการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างของผู๎บริโภค ด๎านปัจจัยด๎านกระบวนการบริการ พบวํากลุํม
ตัวอยํางให๎ความสําคัญ อยูํในระดับมากถึงมากที่สุด โดยด๎านที่ให๎ความสําคัญอยูํในระดับมากที่สุดคือ 
ร๎านค๎ามีระบบการขายหน๎าร๎านที่ทันสมัย มีระบบสมาชิก สามารถเก็บข๎อมูลการซื้อขาย  แจ๎งสํวนลด
พิเศษของลูกค๎า มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผังภายในร๎านตลอดเวลา พนักงาน ทุกคนให๎บริการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และมีรูปแบบภายในร๎านมีความทันสมัย โดดเดํนเรียงตามลําดับ 
 ปัจจัยคุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ (Consumer Vale) เป็นปัจจัยจําแนกที่สําคัญรองลงมาตํอ
การแบํงกลุํม ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎าง
แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) จากสมการพบวํา คําสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคําทางบวก 
เทํากับ (0.407) การที่ปัจจัยคุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ (Consumer Vale) สํงผลในทางบวก เนื่องจาก
ปัจจุบัน ลูกค๎าจะเลือกซื้ออะไรกับใครนั้น สิ่งที่ลูกค๎าใช๎พิจารณาเป็นหลักคือ คุณคําหรือประโยชน์
ตํางๆ ที่ลูกค๎าจะได๎รับ สามารถตอบสนองตํอความต๎องการได๎อยํางตรงจุด ร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎างแบบ
สมัยใหมํ (Modern Trade) มีรูปแบบทางการตลาดมากมาย  เชํน การมีโบว์ชัวร์แจกโดยมี
รายละเอียดสินค๎าตํางๆ ที่ลดราคา เพ่ือให๎ลูกค๎าสามารถเปรียบเทียบราคาสินค๎าสินค๎าและชนิดของ
สินค๎ากํอนการซื้อ ซึ่งสอดคล๎องกับ แนวคิดของ  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ที่กลําวถึงพฤติกรรมผู๎บริโภควํา จะทําการค๎นหาซื้อ การ
ประเมิน การใช๎และการบริการ เพราะผู๎บริโภคจะคาดวําสินค๎าหรือบริการนั้ นจะตอบสนองความ
ต๎องการของเขาเองได๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธรรศชนน วิตตานนท์ (2545) ได๎ทําการศึกษาความ
พึงพอใจของผู๎บริโภค ตํอการใช๎บริการศูนย์ค๎าปลีกวัสดุกํอสร๎างครบวงจร รูปแบบห๎างสรรพสินค๎า 
กรณีโฮมโปรพบวํา ผู๎บริโภคมีความพึงพอใจ มีความพึงพอใจด๎านสินค๎ามากที่ สุด ด๎านความ
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หลากหลายของสินค๎าที่มีจําหนําย รองลงมาราคาสินค๎า รองลงมาด๎านสถานที่ และด๎านสํงเสริมการ
ขายตามลําดับ 
 ปัจจัยการติดตํอสื่อสาร (Communication) เป็นปัจจัยจําแนกที่สําคัญรองลงมาตํอการ
แบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) จากสมการพบวํา คําสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคําทางบวก เทํากับ 
(0.397) การที่ปัจจัยการติดตํอสื่อสาร (Communication) สํงผลในทางบวก เนื่องจากร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) เป็นธุรกิจที่มีสาขากระจายอยูํทั่วประเทศ ทําให๎งบโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มีมูลคํามาก ทําให๎สามารถทําการติดตํอสื่อสารกับลูกค๎าได๎หลายชํองทาง มีการ
ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อตํางๆ การประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของลูกค๎า ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ 
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กลําววํา ลักษณะของการตลาดที่ดีนั้นจะให๎ความสําคัญกับผู๎บริโภคและจะใช๎
ข๎อมูลขําวสาร เกี่ยวกับผู๎บริโภคเป็นปัจจัยสําคัญในทางการตลาด  กิจกรรมทางการตลาดทั้งหลายการ
จัดจําหนําย การตั้งราคา การบรรจุหีบหํอ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะต๎องสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎าได๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ รัฐพล สันสนและเยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) ได๎
ทําการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของค๎าปลีกวัสดุกํอสร๎างใน
ไทยพบวํากลยุทธ์การตลาดที่สําคัญท่ีสุดของธุรกิจค๎าปลีกแบบดั้งเดิม คือกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 
 ปัจจัยการเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า(Understanding Customer Expectation)เป็น
ปัจจัยจําแนกที่สําคัญรองลงมาตํอการแบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) 
หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม Traditional Trade สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคํา
ทางบวก เทํากับ (0.211) การที่ปัจจัยการเข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า(Understanding Customer 
Expectation) สํงผลในทางบวก   เนื่องจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) มีการ
จัดเตรียมสินค๎าพิเศษให๎กับสมาชิกและบริการที่ดีที่สุดเพ่ือให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจ จัดกิจกรรม
ทางการตลาดอยํางตํอเนื่อง มีผลทําให๎ลูกค๎ามีความคาดหวังวํา เมื่อซื้อสินค๎าร๎านนี้จะได๎รับสํวนลด
หรือบริการที่ดีแกํตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542) กลําววําลูกค๎าจะกําหนด
ความคาดหวังในคุณคําและการดําเนินการเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งความคาดหวังนั้น ดังนั้นธุรกิจทั้งหลายจะมี
ผลกระทบตํอความพึงพอใจกับลูกค๎าและการกลับมาซื้อซ้ําไมํมาก็น๎อย ซึ่งหากสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของกาญจนา โพนโต (2557)  ทําการศึกษา ปัจจัยการจัดการลูกค๎าสัมพันธ์ลูกค๎าวัสดุกํอสร๎าง
สมัยใหมํ  พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับมากในด๎านการเข๎าใจความคาดหวังของ
ลูกค๎า สัมพันธภาพกับลูกค๎า การติดตามลูกค๎า การบริหารการสื่อสารระหวํางกัน การให๎
เฉพาะเจาะจง ตามลําดับ หากลูกค๎าให๎ความสําคัญในปัจจัยด๎านนี้มาก ลูกค๎าก็มีแนวโน๎มที่จะเป็นกลุํม
ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ Modern Trade 
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 ปัจจัยด๎านการดูแลเอาใจใสํ (Caring)  เป็นปัจจัยจําแนกที่สําคัญรองลงมา ตํอการ
แบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคําทางลบ เทํากับ (-0.066) การดูแลเอา
ใจใสํใจ (Caring) สํงผลในทางลบ  เนื่องจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ลูกค๎า
ของร๎านมีปริมาณที่ไมํมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade)  
ทําให๎ร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มีการบริการที่เป็นกันเอง  สามารถให๎
คําแนะนํากับลูกค๎าในสินค๎านั้นๆได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากสินค๎าจากร๎านวัสดุกํอสร๎างมีปริมาณและยี่ห๎อ
ที่ไมํหลากหลายเมื่อเทียบกับร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) จึงทําให๎สามารถดู
รายละเอียดในด๎านสินค๎าได๎อยํางถูกต๎อง เพราะร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิมสํวนใหญํเจ๎าของร๎านเป็น
คนดูรายละเอียดของการนําสินค๎าเข๎ามาขาย  ซึ่งสอดคล๎องกับ กับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2541) ได๎กลําววํา ลูกค๎าที่มาใช๎บริการสิ่งที่ต๎องการเป็นพิเศษจากผู๎ให๎บริการ คือ การดูแลเอาใจใสํ
เป็นอยํางดี เชํน ลูกค๎ามาติดตํอขอให๎บริการ ติดตํอสอบถาม หรือแจ๎งข๎อร๎องเรียน ควรให๎คําแนะนําที่
ดีแกํลูกค๎า  จากการวิจัย พบวํา พนักงานร๎านมีความเป็นกันเองกับลูกค๎า สามารถร๎องเรียนได๎โดยตรง 
มีคําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับลูกค๎า ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให๎ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ ขันตี (2554) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างและ
ปัจจัยที่มีความสําคัญตํอการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างของผู๎บริโภค พบวํา กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญมาก
ที่สุดคือ พนักงานขายสามารถให๎ความรู๎เกี่ยวกับสินค๎าได๎เป็นอยํางดี  สามารถคํานวณปริมาณการใช๎
สินค๎าให๎ลูกค๎าได๎ พนักงานสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี  
 ปัจจัยการสื่อสารระหวํางกัน (Interactive Management) เป็นปัจจัยจําแนกที่สําคัญ
รองลงมาตํอกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ  (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคําทางลบ มีคําเทํากับ (-
0.061) การสื่อสารระหวํางกัน (Interactive Management) สํงผลในทางลบ  เนื่องจากร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) การบริการของร๎านมีความเป็นกันเองระหวํางลูกค๎า และมี
ระบบการขายที่ไมํซ้ําซ๎อน  ลูกค๎าสามารถบอกความพอใจ ความไมํพอใจ หรือความต๎องการใช๎สินค๎าที่
ตรงตามความต๎องการกับเจ๎าของร๎านได๎โดยตรง ซึ่งทําให๎ร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional 
Trade) สามารถตอบสนอง และสามารถยืดหยุํนปรับสภาพให๎สามารถตอบสนองกับความต๎องการ
และพฤติกรรมของลูกค๎าได๎อยํางดี  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของกุณฑลี รื่นรมย์ และคณะ (2547) 
กลําววําการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค๎า ความต๎องการและพฤติกรรมของลูกค๎าในทุกด๎าน จากการ
มีปฎิสัมพันธ์กับลูกค๎า ทําให๎สามารถทราบถึงข๎อมูลและนําแหลํงข๎อมูลนั้นมาพัฒนาสินค๎าและบริการ
ให๎เหมาะสมกับลูกค๎าแตํละรายหรือแตํละกลุํมเพ่ือสนองความต๎องการของลูกค๎า  สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของอารีรัตน์ สุขพิริยกุล (2556) ทําการศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่สําคัญในการ
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ซื้อสินค๎าวัสดุกํอสร๎างของร๎านค๎าปลีกจากร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎างในจังหวัดสมุทรปราการ พบวํา ด๎าน
ชํองทางการจัดจําหนําย อยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.70 และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข๎อ
พบวํา ที่สําคัญที่สุดคือ ลูกค๎าสามารถสั่งซื้อสินค๎าทางโทรศัพท์ มีกระบวนการขั้นตอนที่ไมํซับซ๎อนไมํ
ยุํงยากในการซื้อสินค๎าหรือติดตํอ 
 ปัจจัยด๎านการทําให๎เฉพาะเจาะจง (Personalization) เป็นปัจจัยจําแนกที่สําคัญ
รองลงมาการแบํงกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) หรือกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุ
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานมีคําทางบวก เทํากับ (0.057) 
การทําให๎เฉพาะเจาะจง (Personalization) สํงผลในทางบวก  เนื่องจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบ
สมัยใหมํ (Modern Trade) ทางร๎านมีการจัดทําสินค๎าและบริการพิเศษไว๎ให๎ลูกค๎าพิเศษ ที่มียอดการ
สั่งซื้อตามเกณฑ์ ที่ร๎านค๎ากําหนดไว๎มีของขวัญมอบให๎ตามมูลคําของยอดที่กําหนดซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ ชัยวัฒน์ ขันตี (2554) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างและปัจจัยที่มี
ความสําคัญตํอการเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างของผู๎บริโภค ในเรื่องปัจจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด พบวํา 
กลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญมากที่สุด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค๎าหลายรูปแบบให๎ได๎รับ
ข๎อมูลตํางๆ อยํางสม่ําเสมอ และให๎ความสําคัญอยูํในระดับมาก คือ มีกิจกรรมพิเศษ เชํน การจัด
รายการลดแลกแจก แถม เป็นต๎น ชื่อเสียงของร๎านค๎าเป็นที่รู๎จักมีบริการ เสริม เชํน ที่นั่งรับรองลูกค๎า 
น้ําดื่ม เป็นต๎น และมีบริการให๎คําปรึกษา 
 ซึ่งจากงานวิจัยพบวํา  ปัจจัยสัมพันธ์ภาพกับลูกค๎า (Relations with Customer)  ต๎นทุน 
ของลูกค๎า (Cost to customer)  ความสบาย (Comfort)  ความสําเร็จในการตอบสนองความ
ต๎องการ (Completion) ปัจจัยทั้ง 4 ตัว เป็นปัจจัยที่คําเฉลี่ยของกลุํมทั้ง 2 กลุํม ไมํแตกตํางกัน ซึ่ง
เป็นปัจจัยทีไมํสามารถจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างจากร๎านวัสดุกํอสร๎าง ในอําเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก เนื่องจากในเรื่องปัจจัยสัมพันธ์ภาพกับลูกค๎า (Relations with Customer) เป็นเรื่องของ
การสํงเสริมการริเริ่มความเป็นมิตรกับลูกค๎า เพ่ือให๎รู๎สึกเป็นคนสําคัญ ซึ่งที่เห็นในปัจจุบันร๎านวัสดุ
กํอสร๎างทั้งแบบสมัยใหมํและแบบดั้งเดิม ก็มีการบริการที่เป็นมิตรของพนักงานที่พร๎อมที่ให๎บริการซึ่ง
ปัจจุบันร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ก็มีการสร๎างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค๎า
เพราะตลาดวัสดุกํอสร๎างในจังหวัดพิษณุโลกมีการแขํงขันกันคํอนข๎างสูง สํวนปัจจัยด๎านต๎นทุนของ
ลูกค๎า (Cost to customer)  เป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาสินค๎าที่มีความเหมาะสม  ซึ่งโดยทั่วไปร๎านค๎า
วัสดุกํอสร๎างนี้  สินค๎าท่ีทําการจําหนําย มีลักษณะที่ใกล๎เคียงกัน หรือชนิดเดียวกัน ซึ่งราคาขายสินค๎า
โดยทั่วไป  เป็นราคาที่ถูกกําหนดตามกลไกลทั่วไปตามท๎องตลาด ทําให๎ราคาสินค๎าไมํแตกตํางกันมาก
นัก  เพราะร๎านค๎าตั้ง อยูํในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งลูกค๎าสามารถเปรียบเทียบราคาสินค๎าได๎  
สํวนปัจจัยความสบาย (Comfort)  เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ร๎านค๎ามีความสะอาดสบายตา ซึ่งร๎านค๎าวัสดุ
แบบสมัยใหมํ (Modern Trade) โดยปกติมีการออกรูปแบบการจัดวางร๎านที่ชัดเจน เป็นเป็นระเบียบ  
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มีการเรียงสินค๎าตามประเภทและหมวดหมูํ   สะอาดตา สํวนร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้ งเดิม 
(Traditional Trade) ในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบันเริ่มมีการปรับปรุงร๎านและมี 
 การจัดวางร๎านที่เป็นหมวดหมูํของสินค๎ามากขึ้น สํวนปัจจัยความสําเร็จในการตอบสนอง
ความความต๎องการ(Completion) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการของพนักงานมีความรวดเร็ว และมี
การบริการอยํางถูกต๎อง  ซึ่งร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) และร๎านวัสดุกํอสร๎าง
กํอสร๎างแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มีพนักงานประจําร๎าน เพ่ือบริการลูกค๎าทั้งมีการบริการสํง
สินค๎า และพนักงานขายหน๎าร๎าน ซึ่งปัจจัยที่กลําวมา มีผลทําให๎ลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างของทั้งสองกลุํม
ไมํมีความแตกตํางกันในเชิงสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
กลุํมร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ (Modern Trade) 
จากการศึกษาและสํารวจกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในอําเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบวํา ปัจจัยที่สํงผล
ตํอกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ  (Modern Trade) เรียงลําดับตามความสําคัญ  คือ 
ปัจจัยความสะดวก (Convenience)  ปัจจัยการติดตามลูกค๎า (Customer Prospecting)  ปัจจัย
คุณคําที่ลูกค๎าจะได๎รับ (Consumer Vale)  ปัจจัยการติดตํอสื่อสาร (Communication) ปัจจัยการ
เข๎าใจความคาดหวังของลูกค๎า(Understanding Customer Expectation) และปัจจัยด๎านการทําให๎
เฉพาะเจาะจง (Personalization) ซึ่งมีปัจจัยทั้งหมด 6 ปัจจัย  มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซ้ือวัสดุ
กํอสร๎างจากร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบสมัยใหมํ  (Modern Trade)  ปัจจัยที่สําคัญที่สุดของกลุํม คือ 
ปัจจัยความสะดวก (Convenience) ทําให๎ผู๎ประกอบการสามารถเน๎นการพัฒนาไปในเรื่องความ
สะดวกของลูกค๎า เชํน การมีพนักงานให๎คําปรึกษากับลูกค๎าแนะนําการใช๎กับลูกค๎า มีท่ีจอดรถที่
เพียงพอ และเน๎นทําเลที่ตั้งใกล๎กับแหลํงชุมชน เพ่ือสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าในกลุํม
ของตนเอง สํวนปัจจัยอื่นที่รองลงมา เชํน มีพนักงานไว๎คอยชํวยเหลือเมื่อลูกค๎ามีปัญหา มีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกค๎าจะได๎รับอยํางชัดเจนในการซื้อสินค๎า มีการจัดกลุํมลูกค๎าตาม
ระยะเวลาการใช๎บริการเพ่ือมอบสิทธิ์พิเศษแกํลูกค๎า ซึ่งสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํม
ลูกค๎าของตนเองได๎ 
 
กลุ่มลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม  (Traditional Trade) 
 จากการศึกษาและสํารวจกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างในอําเมืองจังหวัดพิษณุโลก  พบวํา 
ปัจจัยที่สํงผลตํอกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างแบบดั้งเดิม  (Traditional Trade) เรียงลําดับเรียงลําดับ
ตามความสําคัญ  ปัจจัยด๎านการดูแลเอาใจใสํ (Caring)  ปัจจัยการสื่อสารระหวํางกัน (Interactive 
Management)  ซึ่งมีปัจจัยทั้งหมด 2 ปัจจัย มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุกํอสร๎างจากร๎าน และ
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ปัจจัยที่สําคัญที่สุดของกลุํม คือ ปัจจัยด๎านการดูแลเอาใจใสํ (Caring) เชํน อบรมพนักงานให๎มีมนุษย
สัมพันธ์และเน๎นการบริการลูกค๎าเป็นหลัก มีคําแนะนําลูกค๎าท่ีดีเป็นประโยชน์ตํอการตัดสินใจของ
ลูกค๎า มีการสอบถามคุณภาพการใช๎งานของสินค๎า สํวนปัจจัยอื่นที่รองลงมา ปัจจัยการสื่อสารระหวําง
กัน (Interactive Management) เชํน การนําข๎อมูลที่สอบถามลูกค๎ามาปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎า มีชํองทางการติดตํอกับลูกค๎าไว๎หลายชํองทางเพ่ือติดตํอสื่อสารกับร๎าน มีข๎อมูลที่
ถูกต๎องชัดเจนแกํลูกค๎าที่ใช๎บริการ ซึ่งสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํมลูกค๎าของตนเองได๎ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.จากการวิจัยครั้งนี้ พบวํา ควรเพิ่มปัจจัยจําแนกตัวอ่ืน เชํน ปัจจัยการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) เพ่ือจําแนกกลุํมลูกค๎าร๎านวัสดุกํอสร๎างได๎แมํนยํามากข้ึน 
              2.การศึกษาครั้งตํอไปสามารถเพ่ิมกลุํมจากการจําแนกเพ่ิมลงไป เพราะทั้งสองกลุํมที่
ทําการศึกษาสามารถแยกกลุํมได๎ เพื่อให๎มีรายละเอียดมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาข๎อกําหนด ระเบียบในการสํงออกพืชไปยังสหภาพยุโรป และการ
จัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกให๎แกํเกษตรกร ในกลุํมเกษตรกรนาหมอน อ.ไทรน๎อย จ.นนทบุรี เพ่ือให๎
ผลตอบแทนสูงสุดโดยวิธีโปรแกรมเชิงเส๎น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําไรสูงสุด ภายใต๎ข๎อจํากัด ด๎าน
ปริมาณคําสั่งซื้อ และที่ดินของเกษตรกรที่มีอยูํอยํางจํากัด รวมถึงผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํของเกษตรกรแตํ
ละรายในแตํละปีที่แตกตํางกัน เนื่องจากพืชสวนเพ่ือการสํงออกไมํสามารถ ปลูกชนิดเดิมซ้ําเป็น
เวลานานเนื่องจาก จะทําให๎ผลผลิตลดลง ทําให๎การผลิตต๎องมีการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนพืช เพ่ือให๎ได๎
ผลผลิตตามมาตรฐาน ทําให๎เกษตรกรแตํละรายมีผลผลิตพืชที่แตกตํางการศึกษาออกเป็น 3 กรณี คือ 
กรณีที่ 1 กรณีการสั่งซื้อและการผลิตปกติ กรณีที่ 2 การจําลองการเพ่ิมคําสั่งซื้อของลูกค๎าโดย
กําหนดคําคําสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นที่ร๎อยละ 10 และ เลือกผลิตที่ไมํน๎อยกวําการผลิตของกรณีที่ 1 เพ่ือให๎การ
จัดสรรพื้นที่เพาะปลูก ภายใต๎คําสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้นไมํกระทบกับเกษตรกรรายเดิมที่วางแผนการผลิตแล๎ว   
กรณีที่ 3 ศึกษาในกรณีที่ จําลองให๎เกษตรกรบางรายมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การผลิต ให๎มากขึ้นหรือ
น๎อยลง ระบบยังคงจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาพบวํา โปรแกรมเชิงเส๎น
สามารถจัดสรรพ้ืนที่ให๎เกษตรกรทุกรายสามารถผลิตได๎ที่กําไรสูงสุด ของทั้งสามกรณี และเกษตรกร
รายยํอยสามารถวางแผนการเพาะปลูกได๎พร๎อม กับเกษตรกรรายใหญํ อยํางสมเหตุสมผล ซึ่งแนวทาง
การแก๎ไขปัญหานี้สามารถนําไปประยุกต์ใช๎ได๎จริง โดยใช๎เวลาในการแก๎ไขปัญหาเชิงเส๎นสําหรับ
เกษตรกรจํานวน 14 ราย ด๎วย Microsoft Excel Solver ด๎วยเวลา 0.2 วินาที 
ค าส าคัญ: การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก  โปรแกรมเชิงเส๎น พืชสํงออกสหภาพยุโรป 
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Abstract 
 This research needs to study the requirements regulation on the export of 
plants to the European Union and the allocation of farmland to farmers of 
Namonfarmers in Sainoi district, Nonthaburi Province for to maximize returns by 
linear programming. The purpose is to maximize profits under restrictions order 
quantity and the land of farmers is limited. Including the average yield per farm of 
individual farmers of different crops. Since the export of crops is very limited, the use 
of chemicals can’t not be planted again. This will reduce the yield per acre. The 
production must be rotation to get the standard output. The ability and expertise in 
crop cultivation and soil characteristics of different farmers. Each farmer has different 
crops per plant. The study is divided into 3 cases as follow: Case 1: Case Order and 
Normal Production Case 2: Minimum Order and the highest order that farmers 
receive by ordering a maximum increase of 10 percent, the trial case of Case 1 was 
used. If production is selected, it must be produced at least in the first case. Under 
the increased order does not affect the original farmer who planned the production. 
Case 3: Some farmers have changed their production area by adding the same as in 
case 2 to ensure when to modify order side and production area linear programming 
can help to precisely allocate production. The results of the linear program can 
allocate space for all farmers to produce at maximum profit. Of all three cases and 
small farmers can plan their crops with big farmers reasonably and solutions can be 
applied. It takes 0.2 seconds by Microsoft Excel Solver  
Keywords:  Area Allocation, Linear Programing, EL Crop 
 
1. บทน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีภาคการเกษตรอยูํถึงร๎อยละ 38.48 ของ
ประชากรทั้งหมดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2552) ที่ยังต๎องได๎รับความดูแล
ชํวยเหลือจากภาครัฐตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาตํางๆมากมาย ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ควบคุมไมํได๎จากปัจจัยภายนอก เชํน ปัญหาอุทกภัย  ภัยแล๎ง  โรคระบาด ราคาผลผลิตตกต่ํา 
อยํางเฉียบพลัน โดยไมํมีการตั้งตัว และปัญหาจากปัจจัยภายใน เชํน ปัญหาด๎านการวางแผนการ
จัดการการผลิตทั้งระบบ  การควบคุมต๎นทุนการผลิต  เป็นต๎น จากปัญหาตํางๆนั้น เกษตรกรที่ได๎รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวในประเทศไทย ซึ่งมีสัดสํวนมากที่สุดของเกษตรกรทั้งหมด  
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ทําให๎เกษตรกรขาดทุนจากการทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว การทํานาโดยปกตอจะมีรายได๎ 1 ถึง 2 
ครั้งตํอปี และหากประสบปัญหาที่สํงผลกระทบทําให๎ผลผลิตเสียหาย ในปีนั้นๆจะสํงผลตํอคําใช๎จําย
ในครัวเรือนที่เกิดขึ้น เนื่องจากความจําเป็นใช๎เงินในภาคครัวเรือน ต๎องใช๎เพ่ือบริโภคและอุปโภคทุก
วัน สํงผลให๎เกิดหนี้สินภาคครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนอกระบบ และในระบบ  
 จากผลกระทบดังกลําวในปี 2559 จะเห็นวําภาครัฐบาลได๎มีนโยบายตํางๆ เข๎ามาเพ่ือ
ชํวยเหลือและแก๎ปัญหาให๎เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต จากการทํานาเพ่ือปลูกพืชอยํางอ่ืนทดแทน 
เชํน โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข๎าวไมํเหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน ไมํวําจะเป็น การ
ประมง  การปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไกํ  โครงการสนับสนุนให๎ปลูกข๎าวโพด โครงการให๎สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําในโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต เป็นต๎น แตํโครงการตํางๆนั้น ไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ใน
ทุกพ้ืนที่ ในประเทศไทย เนื่องจากในแตํละพ้ืนที่มีลักษณะพ้ืนที่  และความชํานาญ ความรู๎
ความสามารถ ที่ตํางกัน อีกทั้งเกษตรกรยังขาดความรู๎ความเข๎าใจเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิต ทําให๎
ไมํกล๎าตัดสินใจเพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตจากข๎าวสูํการผลิตรูปแบบอ่ืนๆ  โครงการตํางๆ ต๎องอาศัย
ความรํวมมือจากหลายฝ่ายเพ่ือทําความเข๎าใจกับเกษตรกร อีกทั้งบุคคลกรในภาครัฐยังมีไมํเพียง
พอที่จะเข๎าถึงเกษตรกรทุกรายได๎ สํงผลให๎โครงการตํางๆของภาครัฐไมํประสบความสําเร็จเทําที่ควร 
และบางโครงการ ไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเชิงปฏิบัติได๎ เพราะเกษตรกรไมํมีความรู๎ความเข๎าใจใน
โครงการตํางๆ รวมถึงโครงการปลูกพืชสํงออกในปี 2554 ที่รัฐบาลพยายามสํงเสริมตั้งแตํนั้นมา ซึ่งไมํ
ประสบความสําเร็จมากนัก เนื่องจากปัจจัยข๎างต๎น แตํกลุํมเกษตรกรนาหมอน อ.ไทรน๎อย จ.นนทบุรี 
เป็นกลุํมที่มีความตั้งใจและพยายามผลักดันให๎เกษตรกรในชุมชน ปรับเปลี่ยนการผลิตจากการทํานา 
เป็นการปลูกผักแทน ในปัจจุบันกลุํมเกษตรกรไมํสามารถจัดสรรปัจจัยการผลิตได๎อยํางสมเหตุสมผล 
เกษตรกรอยากปลูกพืชที่ราคาดี กําไรดี สามารถเก็บเก่ียวได๎เร็ว โดยที่ไมํสอบถามความต๎องการซื้อที่มี 
ทําให๎หากเกินความต๎องการซื้อนั้นเกษตรกรต๎องนําไปขายที่อ่ืนซึ่งมีราคาถูกกวํา อีกทั้งเกษตรกรราย
ใหญํยังเป็นผู๎มีอํานาจตํอรองในการสํงสินค๎า และเลือกผลิตสินค๎ามากกวําเกษตรกรรายยํอย ทําให๎ใน
ด๎านชุมชน ไมํสามารถรํวมมือเพ่ือพัฒนาชุมชนให๎สามารถดํารงอยูํได๎ 
 ดังนั้น จึงมีการศึกษาถึง กฎระเบียบการสํงออกพืชไปยังสหภาพยุโรป  และการจัดสรร
พ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือผลตอบแทนสูงสุดให๎แกํเกษตรกร  เพ่ือให๎กลุํมเกษตรกรนาหมอน ซึ่งมีหน๎าที่
สํงเสริมการปลูกให๎แกํเกษตรกร และดูแลกระบวนการผลิต รวมถึงการรับซื้อนั้น สามารถจัดสรรพ้ืนที่
เพาะปลูกให๎เหมาะสมแกํเกษตรกร เพ่ือให๎เกษตรกรได๎ผลตอบแทนสูงสุด สามารถเพ่ิมการผลิต และ
เพ่ิมคําสั่งซื้อ ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง เพ่ือสํงมอบเข๎าสูํตลาดสํงออกในสหภาพยุโรป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาข๎อกําหนด และกฎระเบียบของการปลูกผักสํงออกในตลาดสหภาพยุโรป  
 2.  เพ่ือจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกพืชผักของแตํละชนิดเพื่อผลตอบแทนสูงสุด 
 
3. การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาข๎อกําหนดและระเบียบการสํงออกพืชไปยังสหภาพยุโรปนั้น เสริมสุข สลักเพ็ชร์ 
และคณะ ได๎ทําการรวบรวมข๎อมูลการจัดการผักผลไม๎สํงออกไปสหภาพยุโรป โดยเป็นขั้นตอนการ
ปฏิบัติการสํงออก และการตรวจสอบย๎อนกลับจากสหภาพยุโรป และปัญหาในการสํงออกที่เกษตรกร
ไมํผลิตตามเงื่อนไข และ สิรินาฎ  พรศิริประทาน (2555) ศึกษา “การสํงออกผักและผลไม๎สดไทยไป
สหภาพยุโรป” ผักและผลไม๎เป็นพืชที่สร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกรผู๎เพาะปลูก และผู๎สํงออกได๎สูง 
ถึงแม๎วําผักและผลไมํสดของไทยมีมูลคําการสํงออกมากเมื่อเทียบกับสินค๎าอุตสาหกรรมในแตํละปี แตํ
พบปัญหา ในกระบวนการผลิตและการสํงออก ทั้งปัญหาสินค๎าไมํได๎คุณภาพตามมาตรฐาน การกีดกัน
ทางการค๎า ปัญหาด๎านสุขอนามัย ปัญหาการแขํงขัน และปัญหาการขนสํงเป็นต๎น โดยมีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. (2552). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกําหนดพืชเป็นพืช
ควบคุมเฉพาะ เป็นประกาศเพ่ือควบคุมพืชสํงออก 
 การโปรแกรมเชิงเส๎นสามารถนํามาใช๎ในการวางแผนการผลิตอยํางแพรํหลาย  Hayer,J 
(1972) วิเคราะห์ผลผลิตฟาร์มของชาวนาภายใต๎สถานการณ์ของความไมํแนํนอน ซึ่งแบํงสภาวะทาง
ธรรมชาติออกเป็น 2 สภาวะคือ ภาวะธรรมชาติที่ดี และภาวะธรรมชาติที่เลว และทําการแก๎ปัญหา
โดยวิธี Linear Programming ข๎อมูลจากการวิเคราะห์ภายใต๎ภาวะธรรมชาติที่ 1 และ 2 ข๎อมูล
ตรงกันกับความเป็นจริงมากกวําการวิเคราะห์โดยใช๎คําเฉลี่ยเพียงคําเดียว N.A.Sofi , Aquil (2015) 
ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจทางการเกษตร โดยวิธีโปรแกรมเชิงเส๎น  โปรแกรมเชิงเส๎นเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร สามารถใช๎การวางแผนการผลิตของพืชภาคการเกษตรได๎ โดย
การศึกษานี้ใช๎เทคนิค โปรแกรมเชิงเส๎น เพ่ือจัดสรรการปลูกพืช 5 ชนิด และมีทรัพยากรที่เป็น
ข๎อจํากัดคือ ที่ดิน,ทุน,แรงงาน โดยใช๎วิธี Simplex ในการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยได๎ผลคือ วิธีโปรแกรม
เชิงเส๎นนั้นสามารถใช๎จัดสรรพ้ืนที่เพ่ือผลิตสินค๎าทางการเกษตรได๎ Anjeli Garg (2015) ศึกษาเรื่อง 
“Optimization under uncertainty in Agricultural production planning” เป็นการศึกษา
โมเดลในการตัดสินใจ การวางแผนการผลิตพืช ภายใต๎ความไมํแนํนอน เนื่องจากการผลิตผัก มีต๎นทุน
สูง และมีความเสี่ยง ด๎านความผันผวนของราคา ศึกษาโดยวิธี Fuzzy Multiobjective linear 
programming (FMOLP) เป็นโมเดลในการศึกษาสําหรับการวางแผน เพ่ือให๎ได๎กําไรสูงสุดได๎ และพล
กฤช ตันติญานุกูล (2555) ศึกษาเรื่อง “การวางแผนการผลิตทางการเกษตรโดยใช๎แบบจําลอง
โปรแกรมเชิงเส๎น ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร” เพ่ือวิเคราะห์หา
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แผนการผลิตที่เหมาะสมและยั่งยืน  ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต๎ข๎อจํากัดด๎านปัจจัยการผลิต ได๎แกํ ที่ดิน ทุน แรงงาน และน้ํา โดยเน๎นกิจกรรมการ
ผลิตพืชล๎มลุกที่มีอายุการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวไมํเกิน 1 ปี โดยใช๎วิธี Linear Programming 
เพ่ือหากําไรสูงสุด หรือผลรวมของรายได๎เหนือต๎นทุนเงินสดที่ได๎จากกิจกรรมตํางๆ โดยแบํ ง
แบบจําลองออกเป็น 5 แบบจําลองตามจํานวนแรงงานที่มีในครอบครัว พบวํา การวางแผนการผลิต
โดยใช๎วิธี  Linear Programming สํงผลให๎รายได๎สุทธิเหนือต๎นทุนเงินสูงกวําการผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่ง
รัฐบาลควรสํงเสริมให๎เกษตรกรในพื้นที่อ่ืนๆได๎นําไปประยุกต์ใช๎ 
 
4 .วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในสํวนของวิธีดําเนินงานวิจัย ผู๎วิจัยเริ่มจากการศึกษาขั้นตอนการทํางานของกลุํม
เกษตรกรตัวอยําง เพื่อศึกษาวิธีการดําเนินงานที่เก่ียวข๎องกับกฎระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆในการสํงออก
ผักสดไปยังสหภาพยุโรป รวมถึง ศึกษาจากข๎อมูลบทความ วารสารทางวิชาการตําง ของกระทรวง
เกษตร และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการศึกษาปัญหาการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกของกลุํมเกษตรกร
และการแก๎ปัญหาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตํางๆที่คาดไมํถึง เพ่ือสร๎างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
ทดลองแก๎ปัญหาโดยใช๎แบบจําลองที่สร๎างขึ้น โดยวิธีโปรแกรมเชิงเส๎น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประชากรในรูปแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือเป็นกลุํมตัวอยํางของกลุํมเกษตรกร
กลุํมเกษตรกรนาหมอน อ.ไทรน๎อย จ.นนทบุรี ผู๎สํงออกผักไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากเป็นกลุํม
เกษตรกรที่มีการรวมตัวในรูปแบบอยํางเป็นทางการ  และมีการจัดการกลุํมที่ชัดเจน  
 4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ในการจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือผลตอบแทนสูงสุด ด๎วยเครื่องมือ
โปรแกรมเชิงเส๎น (Linear Programming) ภายใต๎ข๎อจํากัด และเงื่อนไขตํางๆ ของทรัพยากร และ
ความต๎องการ ที่มีอยูํอยํางจํากัด  รวมถึงวัตถุประสงค์คือกําไรสูงสุด มาเขียนในรูปสมการ หรือ 
อสมการ แล๎วนําตัวแบบที่ได๎ไปแก๎ปัญหาด๎วยวิธีทางคณิตศาสตร์ เพ่ือหาคําตอบที่ดีที่สุด ที่สอดคล๎อง
กับสมการ หรืออสมการข๎างต๎น มีข้ันตอนดังนี้ 
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 4.3 กรอบงานวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข๎อกําหนด กฎระเบียบการสํงออกเพ่ือจัดสรรพ้ืนที่
เพาะปลูก โดยศึกษาเพ่ือแบํงข๎อกําหนดที่เกี่ยวข๎องกับ 3 ฝ่ายคือ 1. เกษตรกร 2. กลุํมเกษตรกร 3. 
โรงงานคัดบรรจุ และการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกเพ่ือผลตอบแทนสูงสุดมีกรอบงานวิจัย ดังนี้ 

                                                     
 
 
 
 
 
 4.4  การเก็บรวมรวมข้อมูล    
 ข๎อมูลในการศึกษา ประกอบด๎วยข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข๎อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บข๎อมูลที่ได๎จากหนังสือ บทความ 
เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย รวมถึงข๎อมูลจาก
หนํวยงานตํางๆ เชํน กระทรวงเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นต๎น  โดยเก็บรวบรวมข๎อมูล เพ่ือศึกษา
ข๎อกําหนด และกฎระเบียบของการปลูกผักสํงออกในตลาดสหภาพยุโรป 
 2.  ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Indepth Interview) จากกลุํมเกษตรกรนาหมอนทั้งหมด 14 ราย โดยเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับ ข๎อมูล

ข้อมูลปัจจุบัน 

         -  ต๎นทุนการผลิตตํอไรํตํอปี 
         -  ราคาขายผลผลิต 
         -  ความต๎องการซ้ือ 
 

ศึกษา 3 กรณีศึกษา 

1.  กรณีคําสั่งซ้ือและการผลิตปกต ิ

2.  กรณีจําลองปริมาณคําสั่งซ้ือเพิ่มขึ้น 

ร๎อยละ 10 

3.  กรณีจําลองมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่

การเพาะปลกูของเกษตรกร เพิ่มขึ้นหรอื

ลดลง 

ตัวแบบทางคณิตศาสตร ์

การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก 

เพื่อก าไรสูงสุด 

  

Microsoft Excel 

Solver 

ข้อมูลเงื่อนไขข้อจ ากัด 

-  ปริมาณความต๎องการซ้ือ 

-  ปริมาณพื้นที่เพาะปลกูของเกษตรกรแตํละราย 

-  ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํของพืชแตํละชนิดของ

เกษตรกรแตํละราย 
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ทั่วไปของเกษตร ต๎นทุนการเพาะปลูก ผลผลิตจากการเพาะปลูก ราคาขายให๎แกํกลุํมเกษตรกร  การ
เก็บข๎อมูลเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกโดยวิธีโปรแกรมเชิงเส๎น 
 4.5  การวิเคราะห์ข้อมูล    
 การวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การศึกษา แบํงการการวิเคราะห์ข๎อมูลเป็น 2 
สํวน ดังนี้  
 4.5.1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) โดยนําข๎อมูลที่ได๎จากการ
รวบรวมจากข๎อมูลทุติยภูมิ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านข๎อกําหนด กฎระเบียบในการสํงออกผักไป
ยังสหภาพยุโรป โดยแบํงการวิเคราะห์ 2 สํวนคือ สํวนที่เกี่ยวข๎องกับเกษตรกรผู๎ปลูกผัก สํวนที่
เกี่ยวข๎องกับกลุํมเกษตรกร 
 4.5.2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพ่ือใช๎ในการจัดสรรพ้ืนที่
เพาะปลูกเพ่ือผลตอบแทนสูงสุด โดยโปรแกรมเชิงเส๎น สร๎างแบบจําลองในการแก๎ปัญหาโดยใช๎ 
Microsoft office Solver ในการแก๎ปัญหา มีรายละเอียดและวิธีดังนี้  
1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 กลุํมของกรณีศึกษา เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรที่คลองนาหมอน อ.ไทรน๎อย จ.
นนทบุรี ที่มีความชํานานและความรู๎ด๎านการปลูกพืชเพ่ือสํงออกสหภาพยุโรปเป็นหลัก จากการ
สํงเสริมและให๎ความรู๎จากภาครัฐบาลตั้งแตํปี 2555 ตํอมาได๎ขยายกลุํมเกษตรกรให๎กับเกษตรกรที่
ประสบปัญหาด๎านการผลิตข๎าว และอยากปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นการปลูกผักเพ่ือสํงออกสหภาพ
ยุโรป ซึ่งจากการเก็บข๎อมูลพบวํา ปัจจุบันมีเกษตรกรที่สํงผลผลิตให๎แกํกลุํมเกษตรกรอยํางตํอเนื่อง
และไมํทําผิดเงื่อนไข 14 คน รวมพ้ืนที่เพาะปลูก 169 ไรํ เดิมใช๎วิธีให๎เกษตรกรเลือกเองเบื้องต๎นวําจะ
เพาะปลูกพืชชนิดไหน ซึ่งมีการแยํงพ้ืนที่เพาะปลูกในพืชที่มีกําไรตํอไรํสูง และได๎เงินเร็ว โดยเกษตรกร
รายใหญํจะมีอํานาจตํอรองเพ่ือเลือกพืชเพาะปลูกกํอนเสมอ ทําให๎เกษตรกรรายยํอยไมํสามารถเลือก
พืชเพ่ือให๎ผลตอบแทนสูงสุดได๎  และเป็นการจัดสรรพื้นที่การผลิตแบบคาดเดา สินค๎าไหนคนปลูกน๎อย
คาดการไมํเพียงพอ จะให๎เกษตรกรรายนั้นๆ ปลูกเพ่ิม ทําให๎เกษตรกรแตํละรายมีรายได๎ตํางกันอยําง
ชัดเจน  อีกทั้งจากการศึกษาด๎านผลผลิตตํอไรํของเกษตรกรพบวําแตํละรายได๎ผลผลิตไมํเทํากัน 
เนื่องจากปัจจัยด๎าน การไมํสามารถปลูกพืชซ้ําเดิมได๎ ความสามารถในการดูแลเอาใจใสํของพืชของ
เกษตรกรแตํละคนที่แตกตํางกัน  รวมถึงลักษณะดินในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชบางชนิดได๎
ผลผลิตมากน๎อยแตกตํางกัน ซึ่งถือวําเป็นข๎อกําจัดของการจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกอีกด๎วย สามารถ
นํามาเขียนสมการได๎ดังตํอไปนี้   
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 ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูล ต้นทุน ราคาขาย และความต้องการซื้อของผักส่งออก 14 ชนิด 

ชนิดผัก 
(i) 

ต้นทุนต่อ
ไร ่(Ci) 
บาท 

ราคาขายต่อ
กก. (Pi)  
(บาท) 

ความต้องการซื้อ
ต่อปี (Di) (กก.) 

1. กระเพรา    45,500  35 21,200 
2. โหระพา    45,500  35 15,600 
3. มะเขือเปราะ    42,000  35 105,800 
4. มะระข้ีนก    39,850  35 20,800 
5. พริกข้ีหนู    64,000  60 31,200 
6. ถั่วฝักยาว    37,545  45 31,200 
7. คะน๎า    38,750  50 31,200 
8. กุ๎ยชําย    98,500  40 36,000 
9. ชะอม    21,000  50 20,800 
10. ผักบุ๎งไทย    22,650  30 35,600 
11. ผักบุ๎งจีน    15,560  25 104,000 
12. ชะพลู    21,358  35 20,800 
13. ผักปลั๋ง    16,850  30 20,800 
14. กระเจี๊ยบเขียว    15,468  35 20,800 

 
2  ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลตอบแทนสูงสุด 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการผลิตผักในด๎าน ราคาขาย , ต๎นทุนเพาะปลูก , คําสั่ง
ซื้อ และข๎อจํากัดตํางๆในการผลิตเพ่ือตอบสนองคําสั่งซื้อ เชํน พ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่มีอยําง
จํากัด , ปริมาณคําสั่งซื้อ และ ผลผลิตตํอไรํของเกษตรกรแตํละรายตํอผักแตํละชนิดที่แตกตํางกัน ทํา
ให๎ได๎ข๎อมูลในการสร๎างตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส๎น สําหรับการจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกให๎กับเกษตรกร
แตํละราย เพ่ือให๎ได๎กําไรสูงสุดดังนี้ 
 ตัวแปรของตัวแบบ 

   พืชชนิดที่ i ซ่ึง i=1,2,3,…14 

   เกษตรกรคนที่ j  ซ่ึง j=1,2,3,…14 

   กําไรจากการขายผลผลิตของเกษตรกรทั้งหมด (บาท) 

     กําไรจากการการผลิตพืชชนิดที่ i ของเกษตรกรคนที่ j (บาท) 
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    พ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรคนที่ j (ไรํ) 

    ต๎นทุนเพาะปลูกของพืชนิดที่ I (บาท) 

      ปริมาณผลผลิตของพืชชนิดที่ i ของเกษตรกรคนที่ j (กิโลกรัม) 

    ราคาขายของพืชชนิดที่ i (บาท) 

    ปริมาณความต๎องการซื้อของพืชชนิดที่ i (กิโลกรัม) 

  
   ปริมาณความต๎องการซื้อ ของพืชชนิดที่ i (  )  บ ว ก เ พ่ิ ม อี ก ร๎ อ ย ล ะ  1 0 

(กิโลกรัม) 
 
 ตัวแปรตัดสินใจ 

     พ้ืนที่เพาะปลูกพืชชนิดที่ i ของเกษตรกรคนที่ j (ไรํ) 
สมการวัตถุประสงค์ : ต๎องการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรแตํละราย ให๎ได๎กําไรสูงสุด 

        ∑ ∑ [      ]
  
   

  
      …. (1) 

ข้อจ ากัดด้านพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร : เมื่อมีการจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกให๎เกษตรกรแตํละราย
ต๎องไมํเกินพื้นที่เพาะปลูกท่ีเกษตรกรมี 

∑       
               (2) 

∑       
              (3) 

∑       
              (4) 

∑       
              (5) 

∑       
                      (6) 

∑       
               (7) 

∑       
               (8) 

∑       
              (9) 

∑       
               (10) 

∑        
              (11) 

∑        
              (12) 

∑        
              (13) 

∑        
                       (14)   

∑        
              (15)   
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ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ค าสั่งซื้อ : เป็นข๎อกําจัดด๎านคําสั่งซื้อจากโรงงานคัดบรรจุ สั่งซื้อ โดยผลผลิตรวม
ของพืชแตํชนิด ต๎องเทํากับคําสั่งซื้อที่กําหนด 

∑ (       )  
            (16) 

∑ (       )  
            (17) 

∑ (       )  
            (18) 

∑ (       )  
            (19) 

∑ (       )  
            (20) 

∑ (       )  
            (21) 

∑ (       )  
            (22) 

∑ (       )  
            (23) 

∑ (       )  
            (24) 

∑ (         )  
             (25) 

∑ (         )  
             (26) 

∑ (         )  
             (27) 

∑ (         )  
             (28) 

∑ (         )  
             (29) 

และ                   (30) 
 
5.  ผลการวิจัย 
ข้อก าหนด กฎระเบียบของการปลูกผักส่งออกในตลาดสหภาพยุโรป 
 ข๎อกําหนดและกฎระเบียบของการปลูกผักเพ่ือสํงออกในสหภาพยุโรปนั้น มาจากการ
ควบคุมการนําเข๎าในสหภาพยุโรป และกฎระเบียบตํางๆของสหภาพยุโรป  เนื่องจากการพบเจอ
ปัญหาด๎านสุขอนามัยพืชในสินค๎าพืชผักสํงออกจากไทยไปสหภาพยุโรป กรมวิชาการเกษตรจึงแก๎ไข
ปัญหาดั งกลํ าว โดยการกํ าหนดมาตรการควบคุม พิ เศษระบบบัญชี รายชื่ อ โรงคัดบรรจุ 
(Establishment List : EL) โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตํเดือน มีนาคม 2554 เป็นต๎นมา โดยมาตรการ
ดังกลําวต๎องมีความรํวมมือจาก 3 ฝ่ายด๎วยกันคือ เกษตรกร ผู๎ประกอบการโรงคัดบรรจุ และกรม
วิชาการเกษตรกร โดยต๎องมีหลักการพ้ืนฐานการผลิตที่ดีตั้งแตํแปลงการผลิต และโรงคัดบรรจุ 
ครอบคลุมถึงการควบคุมความปลอดภัยอาหาร และการควบคุมศัตรูพืชให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
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สหภาพยุโรป  โดยการศึกษาครั้งนี้จะแบํงข๎อกําหนดที่เกี่ยวข๎องใน 3 สํวนคือ เกษตรกร กลุํม
เกษตรกร และ โรงคัดบรรจุ ดังนี้  
 1. ข้อก าหนด กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรกร 
  เกษตรกรที่สามารถปลูกผักเพ่ือสํงออกไปยังสหภาพยุโรป เป็นสํวนที่มีความสําคัญ
ที่สุดเนื่องจากต๎องผลิตสินค๎าที่ดี มีคุณภาพเพ่ือสํงออก โดยมีข๎อกําหนดที่เกี่ยวข๎อง ที่สําคัญและ
ครอบคลุมคือเกษตรกรต๎องได๎มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ  GAP ซึ่งมาจากคําวํา 
Good Agriculture Practice โดยต๎องประกอบด๎วย 8 มาตรฐานตามที่กรวมวิชาการเกษตรกําหนด 
ซึ่งเกษตรกรต๎องศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องสารเคมีที่ห๎ามใช๎ และสารเคมีท่ีใช๎ได๎ตามปริมาณที่กําหนดเทํานั้น 
 2. ข้อก าหนด กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกร 
 กลุํมเกษตรกรนั้นถือเป็นสิ่งสําคัญในการชํวยประสานงาน และดูแลเกษตรกรในกลุํมให๎
สามารถผลิตผักได๎มาตรฐานตามข๎อกําหนด ดูแลเรื่องเอกสารที่ใช๎แสดงแผนควบคุมการปลูก และ
สัญญาระหวํางกลุํมเกษตรกรกับโรงคัดบรรจุเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายตํางๆเพ่ือเชื่อมโยงระหวําง
เกษตรกรและกลุํมเกษตรกรผู๎รวบรวมผลผลิต ให๎เห็นอยํางชัดเจน โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 
 2.1  แผนและผลการบันทึกการตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตามแปลงเกษตรกรแตํละรายพืช 
 2.2  การประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่เพาะปลูกและการจัดการน้ําที่ใช๎ในแปลง 
 2.3  สารเคมี/ปุ๋ย/ฮอร์โมน ที่ใช๎ในแปลงปลูก ต๎องสอดคล๎องกับรายการสารเคมีที่แนะนํา
ให๎ใช๎ 
 2.4  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  ที่สามารถระบุวํามีความปลอดภัย
จากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และศัตรูพืชที่จะติดไปกับพืช 
 2.5  การควบคุมความปลอดภัยด๎านจุลินทรีย์ และสารเคมี โดยโรงคัดบรรจุจะเป็นผํายสุํม
ตัวอยํางพืชเพ่ือตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และสารพิษตกค๎างจากแปลงเกษตรกรครบทุกพืชตามที่
โรงคัดบรรจุยื่นขอผํานการพิจารณาเพื่อสํงออก 
 2.6  การจัดการศัตรูพืชในแปลงปลูก ต๎องมีการสํารวจบันทึก และการจัดการศัตรูพืชใน
แปลงปลูกพืชแตํละชนิด 
  2.7 สัญญาระหวํางกลุํมเกษตรกรกับโรงคัดบรรจุ ที่สามารถเชื่อมโยงที่มาของแหลํง
ผลิตพืชได๎ 
 3. ข้อก าหนด กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงานคัดบรรจุ  
 โรงคัดบรรจุต๎องเป็นผู๎ดูแลและควบคุมทั้ง 3 สํวน ให๎สามารถผลิตสินค๎าเพ่ือสํงออกได๎ซึ่ง 
มาตรฐานเบื้อต๎นของโรงงานคัดบรรจุต๎องมีคือ  การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงงานผลิตสินค๎าพืช
ตามมาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค๎าเกษตรด๎านพืช (GMP) และระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต๎องควบคุม (HACCP) ในขั้นตอนการควบคุมกระบวนการผลิตจากกรม
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วิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับได๎ โดยโรงคัดบรรจุแตํละแหํงต๎องเข๎ารํวม
ระบบมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ (Establishment List : EL) โดยต๎องมี
การยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์ แกํกรมวิชาการเกษตร 
 ผลการศึกษาด้านจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกพืชผักของแต่ละชนิดเพื่อผลตอบแทนสูงสุด 
โดยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น   
 เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพ่ือใช๎ในการจัดสรรพ้ืนที่
เพาะปลูกเพ่ือผลตอบแทนสูงสุด โดยโปรแกรมเชิงเส๎น (Linear Programming) สร๎างแบบจําลองใน
การแก๎ปัญหา โดยมีรายละเอียด คือ การจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎
ได๎กําไรสูงสุด โดยสร๎างแบบจําลองโปรแกรมเชิงเส๎นที่สร๎างขึ้นเพ่ือการศึกษาครั้งนี้  มีผักสํงออกที่
สํงออกทั้งหมด 14  ชนิด เกษตรกรที่อยูํในโครงการทั้งหมด 14 คน มีข๎อกําจัดรวมถึงเงื่อนไขทั้งหมด 
29 ข๎อจํากัด  ภายใต๎เงื่อนไข ด๎านต๎นทุนตํอไรํ ด๎านผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ/ปี (กก.) ด๎าน ราคาขายตํอกก. 
(บาท) ด๎านความต๎องการซื้อตํอปี (กก.) และต๎นทุนคําขนสํงของเกษตรกรแตํละรายที่มีความแตกตําง
กัน คํานวณจากการใช๎โปรแกรม Excel  โดยแบํงผลลัพธ์เป็น 3 กรณี ดังตํอไปนี้ 

1. กรณีการสั่งซื้อและการผลิตปกติ คือมีคําสั่งซื้อที่แนํนอนตํอ 1 ปี เกษตรกรสามารถ
ปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ตามเป้าหมาย ผลการศึกษาดังรูปที่ 1 คือ กําไรสูงสุด
เทํากับ  13,3266,107.85 บาท โดยพื้นที่การผลิตถูกจัดสรรให๎เกษตรกรครบเกือบทุก
ราย ยกเว๎นรายที่ 5 พ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด 50 ไรํ ได๎จัดสรรพ้ืนที่เทํากับ 38.83 ไรํ  
พ้ืนที่เหลือไมํได๎ผลิตเทํากับ 11.17 ไรํ 

 
รูปที่ 1 ผลการศึกษาในกรณีท่ี 1 
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2. กรณี กําหนดคําสั่งซื้อขั้นต่ํา และคําสั่งซื้อแบบสูงสุดที่กลุํมเกษตรกรรับได๎ โดยกําหนดคํา
คําสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นสูงสุดที่ร๎อยละ 10 ของคําสั่งซื้อเดิมของพืชทั้ง 14 ชนิด เพ่ือเป็นการกําหนดความ
เสี่ยงหากมีการคาดเคลื่อนของผลผลิตของเกษตรกรรายอ่ืน หรือหากมีผลผลิตเกินกลุํมเกษตรกร
สามารถเพ่ิมคําสั่งซื้อได๎ไมํเกินร๎อยละ 10 ของคําสั่งซื้อเดิมในกรณีนี้ ใช๎ผลการทดลองของ กรณีท่ี 1 

เพ่ิมเป็นข๎อกําจัดการจัดสรร กลําวคือ การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก (   
 ) ต๎อง มากกวําหรือเทํากับ 

(   ) เพ่ือให๎การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก ภายใต๎คําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นไมํกระทบกับเกษตรกรรายเดิมที่
วางแผนการผลิตแล๎ว ผลการศึกษาดังรูปที่ 2 คือ กําไรสูงสุดเทํากับ  14,199,135.50 บาท โดยพื้นที่
การผลิตถูกจัดสรรให๎เกษตรกรครบทุกราย แตํยังมีคําสั่งซื้อที่บวกเพ่ิมร๎อยละ 10 เหลือบางสํวน
เทํากับ 13,134.07 กิโลกรัม 
 

 
รูปที่ 2 ผลการศึกษาในกรณีท่ี 2 

 
 3. กรณีเกษตรกรบางรายมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การผลิต เพ่ิมขึ้น หรือลดลง ซึ่งจะสํงผล

ในการจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกที่เปลี่ยนไปอยํางไร โดยเพ่ิมข๎อกําหนดเหมือนในกรรีที่ 2 คือ (   
 ) 

มากกวําหรือเทํากับ (   ) เพ่ือให๎การจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูก ภายใต๎คําสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้นไมํกระทบกับ
เกษตรกรรายเดิมที่วางแผนการผลิตแล๎ว  โดยเกษตรกรรายที่ขอเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตคือ เกษตรกร
รายที่ 20 และ 30 ของเพ่ิมพ้ืนที่ จากเดิมรายละ 2 ไรํ เป็น 20 และ30 ไรํ ตามลําดับ  ผลการศึกษา
ดังรูปที่ 3คือ กําไรสูงสุดเทํากับ 14,580,399.93 บาท พ้ืนที่เพาะปลูกรวม 215 ไรํ จัดสรรพ้ืนที่
เพาะปลูก ได๎ทั้งหมด 173.87 ไรํ เต็มคําสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 10 ซึ่งเกษตรกรรายที่ 4 , 5 และ 10 
พ้ืนที่เพาะปลูกเหลือเทํากับ 12.8 , 7.2 และ 21.1 ตามลําดับ 
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รูปที่ 3 ผลการศึกษาในกรณีท่ี 3 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ข๎อกําหนด และกฎระเบียบของการปลูกผักสํงออกในตลาดสหภาพยุโรป ในประเทศไทยมี
การควบคุมและดูแลโดยกรมวิชาการเกษตรกร โดยอาศัยความรํวมมือของ 3 ฝ่าย คือเกษตรกรหรือ
กลุํมเกษตรกร  โรงคัดบรรจุ และกรมวิชาการเกษตรกร ในปัจจุบันเกษตรกรยังไมํมีความรู๎ความเข๎าใน
ระเบียบตํางๆมาก ต๎องอาศัยกลุํมเกษตรกรในการเชื่อมโยง และทําความเข๎าใจระหวํางเกษตรกรกับ
โรงคัดบรรจุ และ กรมวิชาการเกษตรกร โดยกลุํมเกษตรกรถือเป็นสํวนสําคัญเพ่ือให๎การสื่อสาร
ระหวํางการเกษตรกรรายยํอย สามารถปฏิบัติตามข๎อกําหนดและกฎระเบียบตํางๆได๎งํายขึ้น  อีกทั้งยัง
ชํวยโรงคัดบรรจุในการตรวจสอบ และดูแลเกษตรกร รวมถึงสํงเสริมการเพาะปลูกได๎ ข๎อกําหนดที่
สําคัญของเกษตรกร คือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 8 ข๎อ ซึ่งหากเกษตรกรสามารถ
ทําได๎ตามมาตรฐานนี้การปลูกผักและการควบคุมพืชในแปลงนั้นสามารถทําได๎งํายขึ้น ในสํวนของกลุํม
เกษตรกรทําหน๎าที่เชื่อมโยง และชํวยเหลือ แนะนําเกษตรกรเบื้องต๎น รวมถึงการจัดการด๎านเอกสาร 
และโรงงานคัดบรรจุ ต๎องดําเนินการตาม มาตรฐาน HACCP และ GMP รวมถึงมาตรฐานการควบคุม
พืชเพ่ือสํงออกไปยังสหภาพยุโรปที่ กรมวิชาการเกษตรออกระเบียบมา 

การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกโดยวิธี Linear Programming สามารถชํวยจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูก
ให๎เกษตรกรแตํละราย ได๎มีโอกาสเทําเทียมกันในการผลิต ภายใต๎ข๎อกําจัด ด๎านต๎นทุนของเกษตรกร
แตํละรายที่แตกตํางกัน  ด๎านต๎นทุนการเชําที่ ต๎นทุนของการจ๎างงานเพราะในแตํละครัวเรือนมี
แรงงานที่ชํวยเหลือการเพาะปลูกตํางกัน   สามารถชํวยในการวางแผนเพ่ือจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกให๎มี
ประสิทธิภาพ ในรูปแบบทุกคนได๎ประโยชน์รํวมกัน  ทั้งด๎านเกษตรกรรายยํอยในชุมชน  และ
เกษตรกรรายใหญํ ที่เข๎ากลุํมเกษตรกรนาหมอนโดยเล็งเห็นประโยชน์ของสํวนรวมในกลุํมเกษตรกร
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เป็นหลัก ตํางจากวิธีเดิม ที่เกษตรกรรายใหญํจะมีโอกาส เลือกแตํมีอํานาจตํอรองมากกวําเกษตรกร
รายยํอย  ซึ่งวิธีเดิม จะไมํสามารถชํวยเหลือในภาคของชุมชน และกลุํมเกษตรกรได๎ เนื่องจากคนใน
ชุมชนของกลุํมต๎องพัฒนาศักยภาพให๎มีรายได๎เพ่ิมขึ้นด๎วย  ในกรณีที่ 1  ซึ่งเล็งเห็นวํา พ้ืนที่เพาะปลูก
เกษตรกรเหลือ  กลุํมเกษตรกรสามารถให๎เป็นเครื่องมือในการ เลือกหาคําสั่งซื้อวําควรปลูกพืชชนิด
ไหน โดยการเพ่ิมคําสั่งซื้อลงไป แล๎วหาผลลัพธ์เพ่ือผลประโยชน์สูงสุด สามารถไปตํอรองกับ โรงคัด
บรรจุ เพ่ือเพ่ิมคําสั่งซื้อในพืชที่ จะได๎ผลตอบแทนสูงสุด คือ ในกรณีที่ 2 สามารถนําไปปรับใช๎ได๎
เหมือน ในกรณีที่ 3 เมื่อเกษตรกรมีพ้ืนที่การผลิต การวางแผนการเพาะปลูกถือเป็นเรื่องสําคัญใน
ปัจจุบัน เนื่องจากเกษตรกรสํวนใหญํไมํมีความรู๎   และกลุํมเกษตรกรไมํมีเครื่องมือ ความรู๎
ความสามารถ ในการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือผลตอบแทนสูงสุด เพียงแตํเป็นการคาดคะเนจากประสบการณ์ 
ซึ่งในด๎านชุมชน ที่ตนเองอยูํไมํได๎ประโยชน์เป็นหลัก แตํเป็นเกษตรกรรายใหญํที่ได๎ประโยชน์ เพ่ือ ให๎
ทุกผํายได๎ประโยชน์เทําๆกัน การวางแผนตั้งแตํเริ่มต๎น โดยการจัดสรรพ้ืนที่การผลิตอยํางชัดเจน จะ
ชํวยให๎ชุมชน กลุํมเกษตรกร และเกษตรกรที่เข๎ารํวม สามารถจัดการแปลง และประมาณรายได๎
คําใช๎จํายของตน ได๎อยํางมีระบบมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถชํวยวางแผนพ้ืนที่ปลูกเพ่ือไมํให๎เกษตรกร
ต๎องเชําพื้นที่มากจนเกิน ความต๎องการของตลาด หรือเกินกําลังการผลิตของตนเองอีกด๎วย  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ปัจจุบันเกษตรกรยังไมํเล็งเห็นความสําคัญของการเข๎าสูํมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี ดังนั้น 
ควรต๎องเรํงมีการให๎ความรู๎ความเข๎าใจ การสํวนงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎เกษตรกรในประเทศไทย ควร
จําเป็นต๎องมีมาตรฐาน เชํน GAP เป็นมาตรฐานเบื้องต๎น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน ใน
อนาคตได๎งํายยิ่งขึ้น   
 2.  การให๎ความรู๎แกํกลุํมเกษตรกรในการจัดเก็บข๎อมูล ต๎นทุน รายได๎ คําใช๎จําย ผลผลิตตํอไรํ
ในแตํละรอบการผลิตของเกษตรกรเพ่ือนํามาเป็นฐานข๎อมูลในการจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกได๎แมํนยํา
มากขึ้น และสามารถใช๎เป็นมาตรฐานการผลิตของพืชชนิดตํางๆได๎ 
 3. การแนะนําเกษตรกรในการเลือกเพาะปลูกพืช และการใช๎พ้ืนที่การเกษตรกรให๎เต็ม
ประสิทธิภาพ จําเป็นต๎องมีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ที่ใกล๎ชิดเกษตรกรในพ้ืนที่ เชํนเกษตรอําเภอ 
เกษตรกรตําบล เข๎าไปดูแลให๎ความรู๎แกํเกษตรกรอยํางจริงจัง เพ่ือหาแนวทางการแก๎ปัญหาเกษตรกร
อยํางยั่งยืน เนื่องจากนโยบายภาครัฐในภาพกว๎างนั้นไมํสามารถนํามาปฏิบัติใช๎ได๎จริงในทุกพ้ืนที่  
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กิตติกรรมประกาศ  
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บทคัดย่อ 

จากแผนพัฒนาโครงการหลวงที่มํุงเน๎นการพัฒนาแบบยั่งยืน มีผลให๎การพัฒนาการทํองเที่ยว
ในพ้ืนที่โดยรอบโครงการหลวงตีนตกพัฒนาตามแนวทางการพัฒนานี้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสํวนประสมการตลาดที่มีผลตํอพัฒนาที่พักในพ้ืนทีโดยรอบโครงการหลวงตีนตกที่สอดคล๎องกับ
แนวทางการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน และเพ่ือกําหนดปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกันระหวํางทฤษฎีทางการตลาด
และการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลตํอการพัฒนาที่พักในพ้ืนที่โดยรอบ
โครงการหลวง  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยการศึกษาข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ผํานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม พบวํา  องค์ประกอบสําคัญในการ
พัฒนาที่พักในพ้ืนที่โดยรอบโครงการหลวงที่สอดคล๎องกับการพัฒนาแบบยั่นยืน คือ ปัจจัยความ
สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมท๎องถิ่นซึ่ งสัมพันธ์กับหลักการตลาดด๎านผลิตภัณฑ์และด๎าน
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ  ปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับหลักการตลาดด๎านราคา 
ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านกระบวนการ และด๎านบุคคลากร และ
จากการประเมินผํานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบวําที่ตั้งที่พักโครงการใหมํไมํควรอยูํในพ้ืนที่
หมูํบ๎านแมํกําปอง 
ค าส าคัญ: การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง  ปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อม  
ปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชน   
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Abstract 
According to the Royal Project emphasizing on sustainable development, the 

tourism in the areas surrounding Teen Tok Royal Project follows the same direction. 
This research aims to study the relation between marketing’s mix of accommodation 
development and sustainable tourism principles by focus on the area around the 
Teen Tok Royal Project as case study. This research employs qualitative methods 
using Geographic Information System data (GIS), content analysis from literature 
review. The research found that important components of accommodation 
development around the Royal Project are local compliance factor which relates to 
P-Product and P-Physical environment in marketing mix (7P’s) principle, and 
community participation factor which relates to P-Price, P-Place, P-Promotion, P-
Process, and P-People in the marketing mix(7P’s) principle. Furthermore, the research 
found that new accommodation projects should not be located in Mae-khumpong 
area by GIS data analysis 
Keywords: sustainable tourism, local surrounding compliance, local community 
participation 
 
บทน า 
 พ้ืนที่พัฒนามูลนิธิโครงการหลวงทั้งที่เป็นสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
รวมทั้งสิ้น 38 แหํงกระจายในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัดในภาคเหนือตอนบนมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม  
สภาพอากาศที่เย็นสบาย  วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู๎คนในท๎องถิ่นมี เอกลักษณ์ที่นําสนใจ  
มีการพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวทําให๎มีนักทํองเที่ยวเข๎ามาเยี่ยมเยียนอยํางตํอเนื่อง 
 จากรายงานสรุปฉบับผู๎บริหาร  โครงการสํารวจข๎อมูลเพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการทํองเที่ยว
เชิงลึก (2556)  สรุปผลการวิเคราะห์ชํวงเวลา 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2556 วํารูปแบบที่พักที่
นักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติจํานวนร๎อยละ83.1  นิยมเลือกใช๎ คือ โรงแรมหรือรีสอร์ท  
ในชํวงเวลาระหวํางเดินทางในประเทศโครงการหลวงตีนตก  อ.แมํออน  จ.เชียงใหมํ  ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สถานที่ทํองเที่ยวที่ เป็นที่นิยมและมีสิ่ งอํานวยความสะดวกครบครั น  และเมื่อพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ระหวํางอุปสงค์และอุปทานของธุรกิจทํองเที่ยวแล๎วนั้น  พ้ืนที่นี้มีอุปทานการทํองเที่ยวที่
สามารถพัฒนาได๎และยังคงควบคุมอยูํในสมดุลของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงได๎
ในอนาคตได๎ไทย  จึงศึกษาวิจัย  หัวข๎อ  แนวทางการพัฒนารีสอร์ทในพ้ืนที่โดยรอบโครงการหลวง  
กรณีศึกษาโครงการหลวงตีนตก  อ.แมํออน  จ.เชียงใหมํ  โดยให๎ความสําคัญกับทฤษฎีสํวนประสม
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ทางการตลาดการทํองเที่ยวและการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง  และศึกษาข๎อมูล
เชิงพ้ืนที่ผํานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษาสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอพัฒนาที่พักในพ้ืนทีโดยรอบโครงการหลวง
ตีนตกที่สอดคล๎องกับแนวทางการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง 

2) เพ่ือศึกษาลักษณะการดําเนินกิจการที่พักภายในพ้ืนที่หมูํบ๎านแมํกําปองและหมูํบ๎านธาร
ทอง  ทางด๎านสํวนประสมทางการตลาดการทํองเที่ยวและการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง  แนวทางการพัฒนาที่พักในพื้นที่โดยรอบโครงการหลวง : กรณีศึกษา โครงการ
หลวงตีนตก อ.แมํออน จ.เชียงใหมํ  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  เก็บข๎อมูลโดยการลงพ้ืนที่สํารวจในพ้ืนที่หมูํบ๎านธารทอง
และหมูํบ๎านแมํกําปอง  แล๎วนํามาลงพิกัด GPS  เนื่องจากงานวิจัยนี้เน๎นการสํารวจปัจจัยความ
สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติในมิติของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  จึงนําข๎อมูลจากการ
สํารวจไปศึกษาข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ผํานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยจําแนกรูปแบบของลักษณะ
อาคาร  

ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  การวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม  โดย
ศึกษาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน๎นศึกษาในปัจจัยความสอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ  และทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาด 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

1) ขอบเขตด๎านเนื้อหาศึกษาทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาด  และการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน
ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ขอบเขตด๎านพ้ืนที่  พื้นที่หมูํบ๎านแมํกําปอง  และหมูํบ๎านธารทอง 
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ผลการวิจัย 
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง จิระวัฒน์  อนุวิชชานนท์ (2554)  ได๎สรุป

ความหมายของการทํองเที่ยวไว๎วําหมายถึง  การเดินทางเพ่ือความเพลิดเพลินใจ  เยี่ยมเยียนญาติหรือ
คนรู๎จัก  รวมถึงการประชุมแตํไมํใชํเพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นฐานหรืออาศัยถาวร 

องค์การการทํองเที่ยวโลก(WTO)  ได๎กําหนดลักษณะการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนไว๎ตั้งแตํปี พ.ศ. 
2531 วํา  การทํองเที่ยวแบบยั่งยืนจะนําไปสูํการจัดการทรัพยากรทั้งหมดด๎วยวิถีทางที่จะตอบสนอง
ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสุนทรียะ  ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมและระบบนิเวศ  ใน
การประชุม Globe’90  ในประเทศแคนาดาจึงได๎กําหนดคําจํากัดความ  การทํองเที่ยวแบบยั่งยืน  ไว๎
วําหมายถึง  การทํองเที่ยวที่มีการจัดการทรัพยากรที่ตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  
และความสุนทรียะ  อีกทั้งยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศน์ 
องค์การการทํองเที่ยวโลก(WTO)  ได๎กําหนดหลักการจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนไว๎ 7 ประการ  
ดังนี้ 

1) การจัดการการทํองเที่ยวต๎องอยูํภายใต๎ขีดความสามารถการรองรับได๎( Carrying 
Capacity) ทางด๎านเศรษฐกิจ  จิตวิทยา  สิ่งแวดล๎อม  และสังคม 

2) ต๎องตระหนักถึงความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่น  เปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมและกระจาย
ประโยชน์สูํท๎องถิ่นอยํางเป็นธรรม (Local Needs/Participation Benefit) 

3) กิจกรรมที่เก่ียงข๎องกับการทํองเที่ยวต๎องให๎ประสบการณ์ที่มีคุณคําตํอผู๎มาเยือน (Quality 
Experience) 

4) ผู๎มาเยือน หรือนักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรการทํองเที่ยว
และผู๎คนท๎องถิ่น (Learning and Understanding)  ทรัพยากรการทํองเที่ยว  คือ  สินค๎าทางการ
ทํองเที่ยวที่เสนอขายพร๎อมบริการที่ดีให๎แกํลูกค๎า (นักทํองเที่ยว)  โดยทรัพยากรทํองเที่ยวนั้นแบํง
ออกเป็น 2 ประเภท  ได๎แกํ  ทรัพยากรการทํองเที่ยวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม   

5) เน๎นการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกที่สะท๎อนหรือกลมกลืนกับธรรมชาติ  หรือ
สถาปัตยกรรมท๎องถิ่น  และใช๎วัสดุที่หางํายในท๎องถิ่น (Nature and Local Architecture) 

6) ผสมผสานการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนสูํแผนการพัฒนาระดับท๎องถิ่น  ภูมิภาค  และ
ระดับประเทศ (Integrated Development) 

7) พัฒนาฐานข๎อมูลเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและตัดสินใจ (Data-Base) 
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  หมายถึง  การทํองเที่ยวที่ตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวและผู๎
เป็นเจ๎าของแหลํงทํองเที่ยว  โดยเน๎นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให๎สามารถรักษาความมั่นคง
ของระบบนิเวศตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โดย
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มีหลัก 5 ประการ  คือ  การอนุรักษ์ทรัพยากรการทํองเที่ยว  การวางแผนและจัดการในการ
พัฒนาการทํองเที่ยว  การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล๎อมในแหลํงทํองเที่ยว  การรักษาระดับความพึง
พอใจของนักทํองเที่ยว  และการจัดการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยวให๎กระจายในทุกภาค
สํวน(นิตยา งามยิ่งยง, 2560) 

การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง (Tourism and Sufficiency Economy) 
หมายถึง  ธุรกิจการทํองเที่ยวที่ผสมผสานกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นความรู๎ทางด๎านเกษตรกรรม  
วัฒนธรรมท๎องถิ่น และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2542)  มีหลักการสําคัญ  ดังนี้  

1)  นักทํองเที่ยวจะต๎องได๎ความรู๎จากการทํองเที่ยวพร๎อมทั้งความเพลิดเพลิน 
2)  ชุมชนได๎รับประโยชน์จากการทํองเที่ยวและมีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาการ

ทํองเที่ยว 
3)  การคํานึงถึงศักยภาพในการรองรับนักทํองเที่ยว (Carrying Capacity)   
4)  การทํองเที่ยวมีสํวนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
5)  มีการอบรมให๎เข๎าใจความสําคัญของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง 
6)  มีการสร๎างกฎ  กติกา 
7)  การดําเนินธุรกิจทํองเที่ยวต๎องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งผู๎ประกอบการ  

นักทํองเที่ยว  ชุมชนในท๎องถิ่น 
จากพระราชดํารัสพระราชทานให๎แกํบุคคลตําง ๆ ที่เข๎าเฝ้าฯถวายชัยมงคล  เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดาฯ  พระราชวังดุสิต  ในวันพฤหัสบดีที่ 4 
ธันวาคม 2540  วํา “ความจริงเคยพูดเสมอในทีป่ระชุมอยํางนี้วํา  การเป็นเสือนั้นไมํสําคัญ  สําคัญอยูํ
ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน  แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวํา  อ๎ุมชูตัวเองได๎ให๎มีพอเพียงกับ
ตัวเอง  อันนี้ก็เคยบอกวําความพอเพียงนี้ไมํได๎หมายความวํา  ทุกครอบครัวจะต๎องผลิตอาหารของตัว
และต๎องทอผ๎าใสํเองอยํางนั้นมันเกินไป  แตํวําในหมูํบ๎านหรือในอําเภอ  จะต๎องมีความพอเพียง
พอสมควร  บางสิ่งบางอยํางที่ผลิตได๎มากกวําความต๎องการก็ขายได๎  แตํขายในที่ไมํหํางไกลเทําไหรํ   
ไมํต๎องเสียคําขนสํงมากนัก”(www.amarin.com/royalspeech/speech40.htm.,2561)  หลัก
ปรัชญานี้สามารถสรุปออกมาเป็นคุณสมบัติ 3หํวง 2 เงื่อนไข ดังภาพที่ 1 
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ภาพ 1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง  จึง

สรุปดังตารางที่ 1 
 
ตาราง 1 แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง 
 การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน การท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืนในมิติตเศรษฐกิจ
พอเพียง 

องค์การการท่องเท่ียวโลก
(WTO) 

นิตยา งามยิ่งยง ชูสิทธิ์  ชชูาติ 

ปัจจัยความ
สอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมทาง
ธรรมชาต ิ

เน๎นการออกแบบที่กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ  หรือสถาปตัยกรรม
ท๎องถิ่น  และใช๎วัสดุที่หางํายใน
ท๎องถิ่น 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

ปัจจัยการมีสํวน
รํวมของชุมชน 

กิจกรรมที่เกีย่งข๎องกับการ
ทํองเที่ยวต๎องให๎ประสบการณ์ที่มี
คุณคําตํอผู๎มาเยือน 

 ความรู๎จากการ
ทํองเที่ยว 

- ตระหนักถึงความ
ต๎องการของชุมชนและ
ท๎องถิ่น  เปิดโอกาสให๎

-  การวางแผนและ
จัดการในการ
พัฒนาการ

ชุมชนได๎รับประโยชน์
จากการทอํงเที่ยว  และ
วางแผนรํวมกัน 

2 เงื่อนไข 

ความรู๎ คุณธรรม 

มีเหตุผล พอประมาณ 

มีภูมิคุ๎มกัน 
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มีสํวนรํวมและกระจาย
ประโยชนส์ูํท๎องถิ่น
อยํางเป็นธรรม 

- พัฒนาฐานข๎อมูล 

ทํองเที่ยว 
- การรักษาระดับ

ความพึงพอใจของ
นักทํองเที่ยว 

- การจัดการ
ผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการ
ทํองเที่ยวให๎
กระจายในทุกภาค
สํวน   

Carrying Capacity - การอนุรักษ์
ทรัพยากรการ
ทํองเที่ยว 

- การรักษาคณุภาพ
ของสิ่งแวดล๎อมใน
แหลํงทํองเที่ยว 

Carrying Capacity 

  เข๎าใจความสําคัญของ
การทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผสมผสานการทํองเที่ยวแบบ
ยั่งยืนสูํแผนการพัฒนาระดับ
ท๎องถิ่น  ภูมิภาค  และ
ระดับประเทศ 

 มีการสร๎างกฎ  กติกา 

   ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและบริการการท่องเที่ยว (จิระวัฒน์  อนุวิชชานนท์, 2554)  

ได้แก ่
1) ผลิตภัณฑ์ (Product)  คือ แนวคิดโดยรวมของวัตถุและกระบวนการซึ่งให๎แกํลูกค๎า  ซึ่งหมายถึง

สินค๎าและบริกา 
2) ราคา (Price)  คือ  การกําหนดชํวงราคา 
3) การจัดจําหนําย (Place)  คือ  ความสะดวกสบายที่ผู๎บริโภคจะเข๎าถึงชํองทางการซื้อและรับรับ

บริการ  และความพร๎อมที่จะให๎บริการแกํลูกค๎า 
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4) การสํงเสริมการตลาด (Promotion)  คือ  กิจกรรมการสื่อสารและออกแบบให๎จูงใจผู๎บริโภค 
5) คน หรือ พนักงาน (People)  )  คือ  ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับบุคคลทั้งหมดที่มีสํวนรํวมในการ

บริการ  คือ  พนักงานรวมถึงลูกค๎าท่ีอยูํในบรรยากาศการบริการนั้น ๆ ด๎วย (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี, 2561) 

6) กระบวนการ (Process)  คือ  ขั้นตอนหรือกระบวนการในการให๎บริการ  รวมถึงวิธีการทํางาน
ซึ่งเก่ียวข๎องกับการผลิตและนําเสนอบริการให๎แกํลูกค๎า (ธีรกิติ  นวรัตน ณ อยุธยา, 2557) 

7) สภาพแวดล๎อมโดยรอบ (Physical Evidence)  คือ  สิ่งแวดล๎อมท่ีเกี่ยวกับการให๎บริการและ
องค์ประกอบตําง ๆ ที่จับต๎องได๎ 
 
ในงานวิจัยนี้จะเน๎นการศึกษาในสํวนของปัจจัยความสอดคล๎องของสภาพแวดล๎อม  ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพ (Place) และสภาพแวดล๎อมโดยรอบ (Physical Evidence) 
ซึ่งอาคารที่เหมาะสม  คือ  เรือนไทยพ้ืนถิ่นล๎านนา  มีลักษณะเป็นเรือนไม๎ใต๎ถุนสูงเพ่ือเป็นพ้ืนที่
เอนกประสงค์ของผู๎พักอาศัยและอาจจะแบํงพ้ืนที่เป็นเรือนแบบร๎านค๎าได๎  และไมํมีการประดับ
ตกแตํงมากมาย (สืบพงศ์  จรรย์สืบศรี, 2558)  ดังรูป 2  ในหมูํบ๎านแมํกําปองมีที่พักจํานวนมากและ
โดยสํวนมากมีลักษณะเป็นเรือนไทยพ้ืนถิ่นล๎านนา จัดวางอาคารตามภูมิประเทศ  และจัดภูมิทัศน์ให๎
สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมโดยรอบและตกแตํงสวนโดยใช๎ผักสวนครัวตามแบบล๎านนา  ดังรูป 3 

 

 
ภาพ 2 ลักษณะเรือนไทยพื้นถิ่นล้านนา 
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ภาพ 3 ลักษณะของอาคารโดยท่ัวไปในหมู่บ้านแม่ก าปอง 

 
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง  มีองค์ประกอบสําคัญ 2 ประเด็น  คือ  

ความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและการมีสํวนรํวมของชุมชน 
ปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ  สามารถนํามาปฏิบัติได๎ในหลาย

รูปแบบ  เชํน  การสร๎างด๎วยพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมท๎องถิ่น  การใช๎วัสดุในท๎องถิ่นให๎กลมกลืนกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือให๎เกิดการสร๎างงานสร๎างรายได๎แกํท๎องถิ่น  รวมถึงการสร๎างโดยใช๎
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาท๎องถิ่น(ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2553) 

ปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชน   ชุมชนเข๎ามามีบทบาทในการกําหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์   
เชํน  ชาวบ๎านควรมีการจัดทําธุรกิจการทํองเที่ยวขนาดเล็กบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและศิลปะ
ท๎องถิ่น(ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 2553)  
ความสัมพันธ์ระหวํางการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงกับสํวนประสมทางการตลาดได๎
ดังตารางที่ 2 
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ตาราง2  ความสัมพันธ์ระหวํางการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงกับสํวนประสมทาง
การตลาด  

ส่วนประสมการตลาด 

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ์ 

รา
คา

 

กา
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ัดจ
 าห

น่า
ย 
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นัก
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น 
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วน
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ร 

สภ
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้อม
โด
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หลักส าคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ        

 การอนุรักษ์ทรัพยากรการทํองเที่ยว        

 การทํองเที่ยวมีสํวนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

       

ปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชน        

 การสร๎างกฎ กติกา        

 การดําเนินธุรกิจทํองเที่ยวต๎องยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

       

 การจัดการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ทํองเที่ยว 

       

 การให๎ความรู๎พร๎อมทั้งความเพลิดเพลิน        
(ผู๎วิจัย, 2561) 

 
จากตารางที่ 2 พบวําโดยหลักการแล๎ว  สํวนประสมทางการตลาดการบริการ(7 P's) ในการ

พัฒนาที่พักให๎สอดคล๎องกับหลักการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  แบํงเป็น 2 
ปัจจัยหลัก  ดังนี้ 

1) ปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติในมิติของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  มี
ความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ (Product) และสภาพแวดล๎อมโดยรอบ (Physical Evidence) 
ในมิติของสํวนประสมการตลาดการบริการ  คือ  ลักษณะของอาคารที่เหมาะสมกับสภาพ
อากาศ  การเลือกใช๎วัสดุที่สามารถจัดหาได๎งํายในท๎องถิ่น  และสอดคล๎องสภาพแวดล๎อม
ภายในท๎องถิ่น  เพ่ือรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล๎อมการทํองเที่ยว   และยังแสดงออกถึงการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมท๎องถิ่นอีกด๎วย   

2) ปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชนในมิติของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน  ได๎แกํ  การวางแผนการ
จัดการในการพัฒนาการทํองเที่ยว  การรักษาความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว  และการวาง
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แผนการจัดการที่เกิดจากการทํองเที่ยวให๎กระจายในทุกภาคสํวน  ซึ่งปัจจัยดังกลําวมี
ความสัมพันธ์กับราคา (Price)  การจัดจําหนําย (Place) การสํงเสริมการตลาด 
(Promotion)  คนหรือพนักงาน (People)  และกระบวนการ (Process)  ในมิติของสํวน
ประสมทางการตลาดการบริการ  ดังนั้นในสํวนนี้จึงจําเป็นต๎องวางแผนรํวมกันของคนใน
ชุมชนอยํางบูรณาการเพ่ือเป็นการพัฒนาอยํางยั่งยืนโดยแท๎จริง   เชํน  การกําหนดมาตรฐาน
ของราคาเพ่ือสร๎างความพึงพอใจกับทั้งนักทํองเที่ยวและชาวบ๎าน  รูปแบบของบริการซึ่ง
เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการพนักงานและการอบรมพนักงานที่เป็นคนท๎องถิ่น  เป็นต๎น 

จากการลงพ้ืนที่สํารวจเพ่ือศึกษาศักยภาพในการสร๎างความสอดคล๎องของสํวนประสมการตลาด
การพัฒนาที่พักกับการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงในหมูํบ๎านแมํกําปอง
และหมูํบ๎านธารทอง  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561  โดยใช๎แบบสํารวจรายการ (Checklist)  เมื่อนํา
ข๎อมูลด๎านรูปแบบอาคารและตําแหนํงที่ตั้งมาวิเคราะห์การกระจายตัวของธุรกิจที่พักในพ้ืนที่ดังกลําว
โดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือในการจัดการข๎อมูล พบวํา  ลักษณะของอาคาร
ในพ้ืนที่โดยสํวนมากเป็นแบบเรือนไทยพ้ืนถิ่นล๎านนา   โดยวางอาคารเรียงรายอยูํตามถนนหลักของ
หมูํบ๎านและมีจํานวนมากในหมูํบ๎านแมํกําปองและบางสํวนในหมูํบ๎านธารทอง  ดังรูปที่ 4  โดยทั่วไป
แล๎วของสภาพแวดล๎อมในชุมชนนั้นในหมูํบ๎านธารทองจะไมํแออัด  มีพ้ืนที่วํางมากพอที่จะเปิดโอกาส
ให๎มีการสร๎างที่พักเพ่ิมได๎อีกด๎วย 

 
 

รูปที่ 4 การกระจายตัวของที่พักตามลักษณะของอาคาร 
 
จากการลงพ้ืนที่สํารวจเพ่ือศึกษาลักษณะการดําเนินกิจการที่พักในพ้ืนที่หมูํบ๎านแมํกําปอง

และหมูํบ๎านธารทองพบวําในหมูํบ๎านแมํกําปองมีที่พักจํานวนมากและมีข๎อตกลงภายในชุมชนที่ไมํ
อนุญาตให๎ทําการกํอสร๎างอาคารที่พักเพ่ิม  และไมํอนุญาตให๎เอกชนเข๎ามาลงทุนเพ่ิมเว๎นแตํชาวบ๎านที่
เป็นเจ๎าของบ๎านที่มีอยูํแล๎วเดิมนั้นจะดําเนินการเอง  การกําหนดราคารํวมกันนั้นถือเป็นการกําหนด
รํวมกันในชุมชน    มาตรฐานราคาห๎องพักนี้จึงถือเป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหนึ่งในการกําหนดลักษณะ

เรือนพื้นถิ่นล๎านนา 
อาคารรํวมสมัย 
อาคารแทรกตามธรรมชาต ิ
อาคารทางศาสนา 

โครงการหลวงตีนตก 
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ของอาคารที่พักและขอบเขตการลงทุนให๎อยูํในขอบเขตของการกํอสร๎างที่เรียบงําย  ใช๎วัสดุและชําง
ภายในท๎องถิ่น   นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนให๎ชาวบ๎านดําเนินกิจการไปอยํางคํอยเป็นคํอยไป
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและไมํทิ้งอาชีพดั้งเดิมแม๎จะมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาจํานวนมาก    
สํวนหมูํบ๎านธารทองนั้นยังไมํมีนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการใดๆที่สนับสนุนการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
แตํในพ้ืนที่ดังกลําวมีการพัฒนาที่พักจํานวนไมํมาก  ไมํมีรูปแบบของอาคารที่แสดงลักษณะเฉพาะ
เหมือนในหมูํบ๎านแมํกําปองแตํเลือกใช๎วัสดุที่หางํายภายในท๎องถิ่นและวางตัวให๎กลมกลืนกับธรรมชาติ 
 จึงสรุปลักษณะการดําเนินกิจการที่มีความสอดคล๎องของสํวนประสมการตลาดการพัฒนาที่
พักกับการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงในหมูํบ๎านแมํกําปองและหมูํบ๎าน
ธารทอง  ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ตารางสํวนประสมทางการตลาดของที่พักในพ้ืนที่หมูํบ๎านแมํกําปองและหมูํบ๎านธารทอง 

ส่วนประสมทางการตลาด ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสรมิการขาย คน/พนกังาน กระบวนการ

สภาพแวดลอ้ม

โดยรอบ

หมูบ่้านแมก่ าปอง

ปัจจยัความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ

-  การอนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเที่ยว ใชว้สัดุในทอ้งถิน่ การวางอาคาร

กลมกลนืกบัธรรมชาติ

-  การท่องเที่ยวมสี่วนในการอนุรกัษ์วฒันธรรมทอ้งถิน่ เรอืนพืน้บ้านลา้นนา อาหารพืน้บ้าน

ปัจจยัการมสี่วนรว่มของชุมชน

-  การสรา้งกฎ กตกิา ควบคุมจ านวนที่พกั วางแผนรว่มกนั

-  การด าเนนิธุรกจิท่องเที่ยวตอ้งยดึหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

สิ่งอ านวยความ

สะดวกที่สอดคลอ้ง

กบัวถิชีุมชน

การก าหนดราคา

มาตรฐาน

จา้งคนในชุมชน การท าธุรกจิที่พกั

ขนาดเลก้

-  การจดัการผลประโยชน์ที่เกดิขึ้นจากการท่องเที่ยว การก าหนดราคา

มาตรฐาน

ซือ้ผา่นผูน้ าชุมชน ยงัไมม่ี จา้งคนในชุมชน ยงัไมม่ี

-  การใหค้วามรูพ้รอ้มทัง้ความเพลดิเพลนิ การแสดงออกที่บ่ง

บอกถงึวฒันธรรม

การค านงึถงึภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่

จดัแสดงนทิรรศการ

หมูบ่้านธารทอง

ปัจจยัความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ

-  การอนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเที่ยว ใชว้สัดุในทอ้งถิน่ การวางอาคาร

กลมกลนืกบัธรรมชาติ

-  การท่องเที่ยวมสี่วนในการอนุรกัษ์วฒันธรรมทอ้งถิน่ ยงัไมม่ี

ปัจจยัการมสี่วนรว่มของชุมชน ยงัไมม่ี ยงัไมม่ี ยงัไมม่ี ยงัไมม่ี ยงัไมม่ี ยงัไมม่ี ยงัไมม่ี
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จากการวิ เคราะห์ลักษณะอาคารที่ พักทั้ งสองหมูํบ๎านโดยให๎ความสําคัญกับปัจจัย
ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติด๎วยองค์ประกอบ 4 ประการ  ได๎แกํ  การเลือกใช๎วัสดุ  
การจัดวางอาคาร  การคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศ  และลักษณะของอาคารที่บํงบอกถึงเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น   พบวําร๎อยละ 76 ของที่พักให๎ความสําคัญกับปัจจัยความสัมพันธ์ของ
สภาพแวดล๎อมนี้และพยายามรักษาสภาพแวดล๎อมนี้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล๎อมที่ดีของแหลํง
ทํองเที่ยวสืบตํอไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 

หากนักลงทุนต๎องการพัฒนาที่พักในพ้ืนที่โดยรอบโครงการหลวงตีนตก  อ.แมํออน  จ.
เชียงใหมํ  ที่มุํงเน๎นการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีองค์ประกอบสําคัญ  2
ประการ  คือ  ปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติและปัจจัยการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน 

ปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาตินั้นจะต๎องนําไปใช๎กับหลักการตลาด
ด๎านผลิตภัณฑ์ (Product)  และด๎านสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ (Physical Evidence)  สําหรับการ
เลือกที่ตั้งใหมํเพ่ือให๎สอดคล๎องกับปัจจัยดังกลําวควรอยูํในพ้ืนที่หมูํบ๎านธารทอง  เนื่องจากหมูํบ๎านแมํ
กําปองไมอํนุญาตให๎พัฒนาที่พักเพ่ิม  และหมูํบ๎านธารทองอยูํในพื้นที่ใกล๎เคียงกับหมูํบ๎านแมํกําปองซึ่ง
มีบริบทของสภาพแวดล๎อมเดียวกันจึงมีความเป็นไปได๎ที่จะพัฒนาให๎ประสบความสําเร็จได๎ในแนวทาง
เดียวกัน   

ปัจจัยที่สําคัญอีกประการคือปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชน  ซึ่งสัมพันธ์กับหลักการตลาด
ด๎านราคา (Price) ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย(Place) ด๎านการสํงเสริมการตลาด(Promotion)  ด๎าน
กระบวนการ (Process) และด๎านบุคลากร(People)  ในหมูํบ๎านแมํกําปองมีศักยภาพทางด๎านนี้อยูํ
แล๎วเนื่องจากอยูํในโครงการการทํองเที่ยวโดยชุมชน (http://www.cbti.or.th,2561)   แตํเนื่องจาก
หมูํบ๎านแมํกําปองไมํอนุญาตให๎พัฒนาที่พักเพ่ิม  ดังนั้นการพัฒนาที่พักในแนวทางนี้จึงสามารถศึกษา
แนวทางการพัฒนาปัจจัยการมีสํวนรํวมของชุมชนโดยมีหมูํบ๎านแมํกําปองเป็นกรณีศึกษาได๎ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช๎กับการวางแผนการตลาดการพัฒนาที่พักในพ้ืนที่
โดยรอบโครงการหลวง  แตํเนื่องจากงานวิจัยนี้เน๎นปัจจัยความสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมโดยรอบ  
ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยความมีสํวนรํวมของชุมชนเพ่ือนําไปวางแผน
การตลาดสําหรับการพัฒนาที่พักได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป พฤติกรรมนักทํองเที่ยว ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาด และ ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่มาเยือน ชุมชน ตะเคียน
เตี้ย ในเขตเมืองพัทยา โดยใช๎ข๎อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวบรวมข๎อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม 
กลุํมตัวอยําง คือผู๎ที่มาทํองเที่ยวและมาเยือน ศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ตําบลตะเคียนเตี้ย ในเขต
เมืองพัทยา ทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ ตั้งแตํเดือน เมษายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 เป็น
ระยะเวลาเก็บข๎อมูลทั้งหมด 2 เดือน จํานวน 400 ตัวอยําง โดยทําการวิเคราะห์ด๎วยแบบจําลองโลจิต 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ผลการศึกษาพบวําปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่มา
เยือน ศูนย์การเรียนรู๎ ชุมชน ตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยาได๎แกํ เพศ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
โดยประมาณของนักทํองเที่ยว รูปแบบการทํองเที่ยว คําใช๎จํายในการทํองเที่ยว รวมทั้ง ปัจจัยสํวน
ประสมการตลาดด๎าน กระบวนการบริการ ด๎านราคา ด๎านสถานที่ และด๎านบุคลากร   
ค าส าคัญ : ศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา  ชุมชนตะเคียนเตี้ย  การตัดสินใจ   นักทํองเที่ยว 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the factors influencing the 

decision of tourists visiting Takian Tia community in Pattaya city. By collecting data 
from the questionnaire. Sample is the tourist Hundreds of home learning centers 
Tambon Takian in the Pattaya area from April 2018 to May 2018, 400 samples were 
used by accidental sampling and analyzed by Lloyd's model. At the statistical 
significance level of 0.10, the results showed that factors affecting the decision of 
visiting tourists. The Takian Tia Community Learning Center in Pattaya City is the sex 
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and average monthly income of tourists. Travel form Travel expenses including 
marketing mix factors. Process, Price of services. Place and Personnel   
Keywords: learning center Takian Tia Community Decision Tourists 
 
บทน า 

เมืองพัทยา เป็นสถานที่ทํองเที่ยวยอดนิยมทั้งของคนไทยและชาวตํางชาติมาอยํางยาวนาน 
เพราะพัทยามีครบทุกอยํางที่นักทํองเที่ยวต๎องการ มีสถานที่นําสนใจมากมาย โดยเป็นสถานที่
ทํองเที่ยวซึ่งสร๎างขึ้นมาเพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎ประทับใจ และเก็บความทรงจําที่ดีตํอการมาเที่ยวพัทยา
อีกมากมายหลายแหํง  รวมไปถึงสถานบันเทิงยามราตรีที่ทําให๎พัทยากลายเป็นเมืองทํองเที่ยวอยําง
สมบูรณ์แบบ นักทํองเที่ยวจึงสามารถใช๎เวลาพักผํอนอยูํที่พัทยาได๎อยํางมีความสุขและสะดวกสบายใน
ทุกๆ ด๎าน (ท่ีมา: อเมซิ่ง ไทยแลนด์ออนไลน์, https://thai.tourismthailand.org) เพราะเหตุนี้ เมือง
พัทยาถือจึงได๎รับเลือกให๎เป็น องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นแบบพิเศษ เป็นการบริหารราชการสํวน
ท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 
สถานที่ที่ได๎รับความสนใจจากนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ โดยสํวนใหญํจะเป็นแหลํง
ทํองเที่ยว ประเภท แหลํงทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติและ แหลํงทํองเที่ยวเพ่ือนันทนาการที่มนุษย์นั้น
จัดสร๎างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต๎องการของตนเอง (ที่มา: อเมซิ่ง ไทยแลนด์ออนไลน์ , 
https://thai.tourismthailand.org) อยํางไรก็ตามแม๎การทํองเที่ยวในเมืองพัทยาจะมีนักทํองเที่ยว
เข๎ามาทํองเที่ยวอยํางตํอเนื่อง แตํหากมีการทํองเที่ยวซ้ําในนักทํองเที่ยวกลุํมเดิมนั้นและเพ่ิมการ
แนะนําให๎เกิดการทํองเที่ยวในเมืองพัทยาเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ก็จะทําให๎การทํองเที่ยวของเมืองพัทยามี
แนวทางที่ดีขึ้นและสามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎เรื่อยๆ เมืองพัทยาจึงมีความต๎องการพยายาม
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท๎องถิ่นที่มีอยูํแล๎วในเมืองพัทยา เน๎นวิถีชีวิตท๎องถิ่นให๎นําสนใจมากขึ้น และ
เมืองพัทยานั้น ยังมีสถานที่ทํองเที่ยวประเภทอ่ืนๆอีกเป็นจํานวนมาก ที่ยังไมํได๎รับการสนับสนุนจาก
องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ทําให๎สถานที่ทํองเที่ยวบางแหํงที่มีความนําสนใจและสามารถดึงดูด
นักทํองเที่ยวได๎ แตํยังไมํรู๎จักและไมํได๎รับความสนใจ และสถานที่ทํองเที่ยวประเภทแหลํงทํองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ถือเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ควรคําแกํการรักษาและถํายทอดออกมาให๎นักทํองเที่ยวตํางๆ
ทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติได๎เดินทางมาทํองเที่ยว ซึ่งเมืองพัทยาก็มีแหลํงทํองเที่ยวประเภทนี้อยูํ
เชํนกัน คือ ชุมชนตะเคียนเตี้ย ที่ตั้งอยูํในอําเภอบางละมุง ของเขตเมืองพัทยาที่อยูํในการปกครองของ 
สํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนที่เชื่องโยง (อพท.3) คือ แหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีการ
ถํายทอดวัฒนธรรมและวิถีชุมชนดั่งเดิมที่มีอยูํแล๎วมาเป็นเวลานาน  มีวัฒนธรรมที่มีอยูํจริงและ มี
กิจกรรมที่นําสนใจตํางๆให๎นักทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎เป็นจํานวนมาก(ที่มา: อพท. Dasta Travel) อีกทั้ง
ยังมีที่พักเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวแตํมีจํานวนยังไมํมากพอ โดยภาพรวมของนักทํองเที่ยวที่มาเยือน

https://thai.tourismthailand.org/
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พัทยานั้นยังไมํรู๎จักสถานที่ทํองเที่ยวแหํงนี้และยังไมํมีการไมํมีการพัฒนาในสํวนตํางๆให๎เกิดความ
นําสนใจและอํานวยความสะดวกให๎แกํนักทํองเที่ยวมากเทําที่ควร หากสถานทีทํองเที่ยวแหํงนี้ติด
อันดับสถานที่ทํองเที่ยวของเมืองพัทยา จะสามารถสํงเสริมการทํองเที่ยวและสร๎างภาพลักษณ์การ
ทํองเที่ยวในเชิงบวกให๎กับเมืองพัทยาได๎เป็นอยํางดีอีกด๎วย จึงมีความสําคัญในการศึกษาปัจจัยที่สํงผล
ตํอการตัดสินใจมากทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวในศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ใน
เมืองพัทยา ซึ่งการศึกษานี้จะนําทฤษฎีด๎านการตลาด ทฤษฎีการตัดสินใจ และทฤษฎ๏แบบจําลองโลจิต 
เข๎ามาประยุกต์ใช๎ในงานวิจัยนี้ และศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข๎อง (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง  

ผู๎วิจัย (ปี) ปัจจัยสํวน
บุคคล 

พฤติกรรของ
นักทํองเที่ยว 

สํวนประสม
การตลาด 

สุพรรณี ปราศราคิน (2549)    
นภาวรรณ รุํงจํารัส (2552)    

พรทิพย์  บุญเที่ยงธรรม (2555)    
สมพงษ ์ อัศวริยธิปัติ (2558)    

พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ (2558)    

 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของบ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวบ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขต

เมืองพัทยา 
3. เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอความต๎องการมา

ทํองเที่ยวบ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา 
4. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยวของ บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขต

เมืองพัทยา 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาพฤติกรรมในการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เลือกมา
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ีมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
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  1.  ขอบเขตด๎านพ้ืนที่การศึกษา 
       การศึกษาเกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยวที่ครอบคลุมพ้ืนที่บ๎านร๎อยเสา ในชุมชนตะเคียนเตี้ย  
   2.  ขอบเขตด๎านเวลา 
       การศึกษานี้ใช๎ช๎อมูลปฐมภูมิ โดยเก็บข๎อมูลในชํวงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2018
เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

  3.  ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
       การศึกษาปัจจัยสํวนบุคคลทั่วไปของนักทํองเที่ยวชาวไทยและชาวตํางชาติ อาทิ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ภูมิลําเนา เป็นต๎น โดยมุํงเน๎นการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและความต๎องการของนักทํองเที่ยวที่เลือกเข๎ามาทํองเที่ยวบ๎านร๎อยเสาในชุมชนตะเคียน
เตี้ย อาทิ ระยะเวลาที่มาทํองเที่ยว สถานที่ที่สนใจเข๎ามาทํองเที่ยว บุคคลที่มาด๎วย ลักษณะการ
ทํองเที่ยวของนักทํองเทียว รวมถึงพฤติกรรมการวางแผนการใช๎เงินระหวํางการทํองเที่ยว ฯลฯ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

1.  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชากรนักทํองเที่ยวชาวไทยและชาวตํางชาติที่
เข๎ามาเยือนและทํองเที่ยว บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย  

2.  กลุํมตัวอยํางในการศึกษา กําหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง โดยใช๎วิธีการหาขนาด
ประชากรแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling) เพ่ือสุํมตัวอยํางประชากร จํานวนทั้งหมด 400 
ตัวอยําง ซึ่งผู๎ตอบแบบสอบถามนั้น เป็นกลุํมตัวอยํางประชากรที่เข๎ามาทํองเที่ยวใน “บ๎านร๎อยเสา” 
ชุมชนตะเคียนเตี้ย เฉลี่ยระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแตํเดือน เมษายน 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 
โดยในการศึกษาครั้งนี้ทําการคํานวณขนาดตัวอยําง โดยกําหนดคําความเชื่อมั่นกลุํมตัวอยํางให๎มีคํา
เทํากับร๎อยละ  90 ใช๎การคํานวณขนาดตัวอยํางแบบไมํทราบจํานวนประชากร (สุภาพร กัลยาบุตร, 
2549) 

จากสูตรการคํานวณ ดังนี้  
 
สูตร n =      Z2 
                      4E2  
 
เมื่อ n  คือ จํานวนตัวอยําง หรือกลุํมตัวอยําง 
            E คือ ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคํา 
 Z  คือ คําปกติมาตรฐานที่ได๎จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน   
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 แทนคําในสูตร 
 

n =      (1.96)2 
                     4(0.05)2 
      =  384.16 
 

 เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่มีความนําเชื่อถือมากยิ่งข้ึน อีกท้ังเพ่ืองํายตํอการคํานวณ จึงกําหนดตัวอยําง
ประชากรจํานวน 400 ตัวอยําง 

สําหรับการศึกษาวัตถุประสงค์ในข๎อที่ 3 ที่สามารถอธิบายถึงการวัดระดับความสําคัญของ
สํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจมาทํองเที่ยว บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย โดยได๎
ให๎ระดับคะแนนความสําคัญของแตํละปัจจัยตามทฤษฎีแนวคิดของไลเคิร์ท (Likert Rating Scale) 
จากคําเฉลี่ยของแตํละปัจจัยในระดับความสําคัญ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย หรือน๎อยที่สุด ซึ่ง
สามารถแบํงระดับการให๎คะแนน ดังนี้ 

    คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  ให๎ความสําคัญมากที่สุด 
    คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  ให๎ความสําคัญมาก 
    คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  ให๎ความสําคัญปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  ให๎ความสําคัญน๎อย 

         คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  ให๎ความสําคัญน๎อยที่สุด 
 
กรอบแนวความคิด 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องพบวํา ปัจจัยสํวนบุคคล พฤติกรรมของ
นักทํองเที่ยว และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรที่มักถูกนํามาศึกษา ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ 
 
 

ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 

1.ลักษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว 

อาย,ุ รายได,๎ เพศ, การศึกษา, สถานภาพสมรส  

2.ปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยว 

งบประมาณ พฤติกรรม วัตถุประสงค ์ความสนใจของนักทํองเที่ยว 
ลักษณะผู๎ที่มาทํองเที่ยวด๎วย 

3. ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 
ทําเลที่ตั้ง  การให๎ข๎อมูลประชาสัมพันธ์  ราคา  ชํองทางการเดินทาง
มายังชุมชนตะเคยีนเตี้ย การสํงเสริมการทํองเที่ยว ชุมชนตะเคียน
เตี้ย  ลักษณะทางกายภาพและการนําเสนรูปแบบการให๎บริการ  
กระบวนการดําเนินการกิจกรรมตาํงๆ 

ความนําจะเป็นในการตดัสินใจกลบัมาทํองเที่ยวซ้ํา
ของ ชุมชน ตะเคียนเตี้ย ในเขตเมอืงพัทยา 
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การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวในการมาเยือน 
ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา ด๎วยการวิเคราะห์แบบจําลองโลจิต ซึ่งตั้งสมมุติฐานในการศึกษา 
ดังนี้ 

H0 คือ ปัจจัยด๎านลักษณะบุคคล พฤติกรรมด๎านพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว ด๎านสํวนประสม
ทางการตลาด ของนักทํองเที่ยวไมํมีผลตํอการตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวชุมชน ตะเคียนเตี้ย ในเขต
เมืองพัทยา 

H1 คือ คือ ปัจจัยด๎านลักษณะบุคคล พฤติกรรมด๎านพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว ด๎านสํวน
ประสมทางการตลาด ของนักทํองเที่ยวมีผลตํอการตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวชุมชน ตะเคียนเตี้ย ใน
เขตเมืองพัทยา 
 
โดยกําหนดแบบจําลองโลจิสต์เพ่ือใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
 

In(
 (   )

   (   )
) = β0 + ∑jβ1jgenderj + ∑kβ2kstatusk + ∑lβ3lincomel  

+ ∑mβ4mjobm+ ∑nβ5nformatl + ∑oβ6onighto + ∑pβ7ppeoplep + ∑qβ8qpayq  

+ ∑uβ9uplace2u + ∑uβ10vplace4v + ∑vβ11xprice1x + ∑yβ12yprice2y  

+ ∑vβ13zprice3z + ∑aβ14axpeo3a + ∑bβ15bpresent3b + ∑cβ16cprocess2c 

+ ∑cβ17cprocess3c + + ∑dβ18qproduct3q + U 
 

ตารางท่ี 2 คําอธิบายตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา 
ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

Y การตัดสินใจมากเท่ียวซ้ําของ
ศูนย์การเรียนรู๎ บ๎านร๎อยเสา 
ชุมชนตะเคียนเตี้ย 

1 = เลือกกลับมาเที่ยวซ้ํา                                  
0 = ไมํเลือกกลับมาเที่ยวซ้ํา 

P Prob (Y=1) ความนําจะเป็น
ของการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ํา 
ของศูนย์การเรียนรู๎ บ๎านร๎อยเสา 
ชุมชนตะเคียนเตี้ย 

 

gender เพศ 1 = เพศชาย 
2 = เพศหญิง 

Status สถานภาพ 1 =โสด 



 
 393 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

2 = สมรส 
3 = หยําร๎าง 

Income 
 
 
 

รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน  
 
 
 

1 = ต่ํากวํา 15,000 บาท 
2 = 15,001-30,000 บาท 
3 = 30,001-45,000 บาท 
4 = 45,001-60,000 บาท 

Job     อาชีพ 1 = นักศึกษา / พํอบ๎าน
แมํบ๎าน 
2 = พนักงานเอกชน 
3= รับราชการ /  วิสาหกิจ 

format  รูปแบบการทํองเที่ยว 1 = จัดโปรแกรมด๎วยตนเอง 
2 = บริษัทนําเที่ยว 
3 = ทางผํานในการเดินทาง 
4 = หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

night ความต๎องการค๎างคืน 1 = ค๎าง  / 0 = ไมํค๎าง 
people บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการ

ทํองเที่ยว 
1 = ครอบครัว  
2 = เพ่ือน 
3 = คูํรัก 
4 = ตัดสินใจด๎วยตัวเอง 

pay คําใช๎จํายในการทํองเที่ยว 
 

1 = น๎อยกวํา 3,000 บาท 
2 = 3,001-4,000 บาท 
3 = 4,001-5,000 บาท 
4 = มากกวํา 5,000 บาท 

product3 สถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ท๎องถิ่น 
 

ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5 

price1 ราคาที่พักมีความเหมาะสมและ
เป็นทีพึงพอใจ 

ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5 

price2 ราคาสินค๎า ของฝาก ของที่
ระลึกมีความเหมาะสม 

ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5 
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ตัวแปร ความหมาย หมายเหตุ 

price3 ราคากิจกรรมตํางๆมีความ
เหมาะสม 

ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5 

peo3 บุคลากรให๎ความรู๎เกี่ยวกับศูนย์
การเรียนรู๎ได๎เข๎าใจงําย 

ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5 

present3 มีการรักษาความสะอาดในทุกๆ
จุดของสถานที่ทํองเที่ยว 

ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5 

process2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกให๎กับ
นักทํองเที่ยว 

ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5 

process3 กิจกรรมมีความหลากหลาย 
สนุกสนานและเพลิดเพลิน 

ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5 

place2   สถานที่จอดรถมีเพียงพอตํอ
ความต๎องการ 

ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5 

place4              การคมนาคมเข๎าถึงสะดวก ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5 
 
  ผลการวิจัย 

ศูนย์การเรียนรู๎ “บ๎านร๎อยเสา” เป็นลานวัฒนธรรม ตั้งอยูํในชุมชนตะเคียนเตี้ย เขตเมือง
พัทยา ปัจจุบันมีการทําสวนเกษตรหลากหลายมากข้ึน แตํสวนมะพร๎าวยังถือเป็นอาชีพหลักของชุมชน 
และเพ่ือให๎ชุมชนตะเคียนเตี้ยมีความแข็งแกรํง และนํารายได๎เข๎าสูํชุมชนได๎มากขึ้น “คุณวันดี สิงห์
ทอง” ผู๎ดูแลศูนย์การเรียนรู๎ บ๎านร๎อยเสา ณ ปัจจุบัน จึงได๎ริเริ่มแนวคิดในการสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
ด๎วยการดึงคนภายนอกให๎เข๎ามาเรียนรู๎ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตพอเพียง ที่ครอบครัวของคุณยาย
ทรัพย์ ประกอบธรรม ได๎อุทิศบ๎านและพ้ืนที่ 6 ไรํ ให๎เป็นลานวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู๎ รวมถึง
พ้ืนที่สําหรับกิจกรรมตํางๆ เพ่ือให๎เกิดเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎ านภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภายในมีการจัด
พิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู๎วิถีชีวิตของชุมชนและมีกิจกรรมตํางๆมากมายให๎ผู๎ที่มาทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎ 
เชํน กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ คือ กัวซารักษาโรค ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแพทย์พ้ืนบ๎าน ที่ตกทอดมาตั้งแตํ
โบราณอีกหนึ่งอยํางของชาวจีน สถานที่แหํงนี้ได๎รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ข๎าวของ
เครื่องใช๎สมัยโบราณ ตํารายารักษาโรค ตําราโหราศาสตร์ ปีนักษัตรไทย การดูฤกษ์ยาม ครกบดยา 
ภาชนะทองเหลืองสลักลาย และพระเครื่อง เป็นต๎น ซึ่งของทุกชิ้นมีเรื่องราวมากด๎วยคุณคํา ผู๎ที่
เดินทางมาเยี่ยมเยือนยังมีโอกาสได๎เรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมากมายกับกิจกรรมหลากหลาย เชํน การ
ปลูกผักสวนครัวและสวนสมุนไพร, การทําน้ําหมักชีวภาพ จากใบไม๎และเศษซากผักที่เหลือใช๎ , งาน
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หัตถกรรมพ้ืนบ๎าน การทําพวงมโหตร  คือ เครื่องแขวนที่ใช๎ตกแตํงวัดและบ๎านเรือน ในเทศกาลหรือ
งานมงคล  ทําจากกระดาษวําวหรือกระดาษสี ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางหนึ่งที่สืบทอดกันมา
จากรุํนสูํรุํน, การพับใบเตย, การทําอาหารท๎องถิ่นของชุมชนตะเคียนเตี้ย เชํน แกงไกํกะลา น้ํา
สมุนไพร ขนมทองพับ ท๏อฟฟ่ีโบราณ  และกิจกรรมใหมํลําสุดคือการปั่นจักรยานชมสวนที่มีความสนุก
ตามวิถีชาวบ๎าน โดยการปั่นชมสวนมะพร๎าว พร๎อมทั้งมีกิจกรรมให๎เก็บลูกมะพร๎าวเพ่ือมารับประทาน
สดๆกันอีกด๎วย กิจกรรมทั้งหมดที่กลําวมาข๎างต๎นนั้นอยูํในแพ็คเกจกิจกรรมในราคาเพียงทํานละ 850 
บาท และศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ยังมีที่ทําการทดลองทําที่พักแบบโฮมสเตย์ไว๎รองรับผู๎มาเยือน 
เพียงคนืละ 400 บาทเทํานั้น พร๎อมอาหารเช๎าพ้ืนบ๎าน เป็นโฮมสเตย์เล็กๆที่รองรับผู๎มาเยือน จํานวน 
4 ห๎อง ได๎สูงสุดเพียง 16 คน เทํานั้น ซึ่งไมํเพียงพอตํอความต๎องการของนักทํองเที่ยวที่ต๎องการเข๎ามา
เที่ยวแบบพักค๎างแรม ซึ่งหากเดินทางมาเป็นหมูํคณะ สามารถติดตํอสอบถามราคาพิเศษกับคุณวันดี 
ผู๎ดูแลศูนย์การเรียนรู๎ร๎อยเสา ได๎โดยตรง 
 

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวที่มาเยือนสถานที่ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศูนย์
การเรียนรู๎ ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา   ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข๎อที่  2  ซึ่งได๎แกํ 
วัตถุประสงค์ของการทํองเที่ยว  บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจ  บุคคลที่เดินทางมาด๎วย  
รูปแบบการเดินทางทํองเที่ยว   การค๎างคืน  คําใช๎จํายแตํละครั้งในการทํองเที่ยว  สัดสํวนของการ
คําใช๎จํายในการทํองเที่ยว  การเคยเดินทางมาทํองเที่ยว  รูปแบบสื่อ  และกิจกรรมที่สนใจโดยใช๎สถิติ
ความถี่และร๎อยละ (ตารางท่ี 3-9 ) ดังนี้ 

 
ตารางท่ี  3  วัตถุประสงค์การทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวกลุํมตัวอยําง 

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว จ านวน  (คน) ร้อยละ 

เพ่ือพักผํอน 175 43.80 
เพ่ือการเรียนรู๎ 241 60.30 
เพ่ือความบันเทิง 162 40.50 
เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม 211 52.80 
ตามคําเชิญชวน 18 4.50 
อ่ืนๆ (เพ่ือชวนมา) 1 0.30 

หมายเหตุ : * สามารถเลือกตอบได๎มากกวํา  1 คําตอบ 
 ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ 
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ตารางท่ี 4 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจทํองเที่ยวของกลุํมตัวอยําง  (n=400) 

บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจ จํานวน  (คน) ร๎อยละ 
ครอบครัว 170 42.50 
เพ่ือน 216 54.00 
คูํรัก 8 2.00 
ตัดสินใจด๎วยตนเอง 6 0.50 

รวม 400 100.0 
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ 

 
ตารางท่ี  5 รูปแบบการเดินทางทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวกลุํมตัวอยําง (n=400) 

รูปแบบการเดินทางทํองเที่ยว จํานวน  (คน) ร๎อยละ 

จัดโปรแกรมด๎วยตนเอง 148 37.00 
บริษัทนําเที่ยว 113 28.30 
ทางผํานในการเดินทาง 86 21.40 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 53 13.30 

รวม 400 100.0 
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ 

 
ตารางท่ี  6  ความต๎องการค๎างคืนของนักทํองเที่ยวกลุํมตัวอยําง (n=400) 

การค๎างคืน จํานวน  (คน) ร๎อยละ 

ไมํค๎าง (เที่ยวภายในวันเดียว) 112 30. 50 
ค๎าง 278 69.50 

รวม 400 100.0 
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ 

 
ตารางท่ี  7  สัดสํวนของการคําใช๎จํายในการทํองเที่ยว  3 อันดับแรกของกลุํมตัวอยําง (n=400) 

สัดสํวนของการคําใช๎จํายในการทํองเที่ยว จํานวน  (คะแนน) ร๎อยละ 
อันดับที่ 1 คํากิจกรรมตํางๆ 1,126 55.00 
อันดับที่ 2 คําอาหาร 485 23.70 
อันดับที่ 3 คําที่พัก 436 21.30 
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ 
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ตารางท่ี  8  คําใช๎จํายแตํละครั้งในการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวกลุํมตัวอยําง (n=400) 

คําใช๎จํายแตํละครั้งในการทํองเที่ยว จํานวน  (คน) ร๎อยละ 
ไมํเกิน 3,000 บาท 210 52.50 
3,001-4,000 บาท 180 45.00 
4,001- 5,000 บาท 6 1.50 
มากกวํา 5,000 บาท 4 1.00 

รวม 400 100.0 
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ 

 
ตารางท่ี  9 กิจกรรมที่สนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ของกลุํมตัวอยําง 

สัดสํวนของการคําใช๎จํายในการทํองเที่ยว จํานวน  (คะแนน) ร๎อยละ 

อันดับที่ 1 กัวซา 476 36.40 
อันดับที่ 2 พิพิธภัณฑ์ 462 35.30 
อันดับที่ 3 การเรียนรู๎น้ําหมักชีวภาพ 369 28.30 
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ 

 
จากการศึกษาปัจจัยสํวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวใน

การมาเยือน  ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตพัทยา ของหกลุํมตัวอยําง  400  ตัวอยําง  ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาข๎อที่  3  โดยใช๎สถิติคําเฉลี่ย และระดับความสําคัญ (ตารางที่ 10) 
 
ตารางท่ี  10  สรุประดับความสําคัญของสํวนประสมทางการตลาด (n=400) 

สํวนประสมทางการตลาด คําเฉลี่ย รัดบความสําคัญ  
ด๎านสถานที่ 4.49 มากที่สุด 
ด๎านกระบวนการให๎ความสะดวก 4.01 มาก 
ด๎านราคา 4.48 มาก 
ด๎านบริการ 4.52 มากที่สุด 
ด๎านบุคลากร 4.64 มากที่สุด 
ด๎านสํงเสริมการทํองเที่ยว 3.64 ปานกลาง 
ด๎านการนําเสนอ 4.58 มากที่สุด 
ที่มา : จากการศึกษาและสํารวจ 
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จากตารางที่ 10  แสดงในสํวนของการตลาดที่มีความสําคัญตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว
ในการมาเยือน  ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตพัทยา  ปัจจัยที่มีความสําคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ  
ปัจจัยด๎านบุคลากร  มีคําเฉลี่ย  4.64  รองลงมาเป็นปัจจัยด๎านกายภาพและการนําเสนอ  มีคําเฉลี่ย  
4.58   รองลงมาเป็นปัจจัยด๎านบริการ  มีคําเฉลี่ย  4.52   รองลงมาเป็นด๎านสถานที่  มีคําเฉลี่ย  
4.49   รองลงมาเป็นปัจจัยด๎านราคา มีคําเฉลี่ย  4.48    รองลงมาเป็นปัจจัยด๎านกระบวนการให๎
ความสะดวก มีคําเฉลี่ย  4.01  และอันดับสุดท๎ายเป็นปัจจัยด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยวการให๎
ข๎อมูลประชาสัมพันธ์ มีคําเฉลี่ย  3.64 
(หมายเหตุ: เนื่องจากทางชุมชนยังไมํมีการจัดโปรโมชั่นของราคาด๎านคํานักทํองเที่ยว จึงยังไมํมีการ
สํงเสริมการตลาดในสํวนของโปรโมชั่น แตํจะมีเป็นการสํงเสริมด๎านการทํองเที่ยวในบางสํวนแทน) 

จากผลการวิจัยแบบจําลองโลจิต พบวํา คํา LR chi2(25) = 66.3249 และ คํา Prob > chi2 
= 0.0001 อธิบายได๎วําแบบจําลองนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวใน
การมาเยือน ชุมชนตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.10 นั่นคือ
สามารถใช๎แบบจําลองนี้ประมาณการหรือพยากรณ์ความนําจะเป็นของผู๎ตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําและ
ไมํกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยวที่มาเยือน ชุมชนตะเคียนเตี้ย เมื่อพิจารณา  Overall 
Percentage Correct เทํากับ 85.70 อธิบายได๎วําแบบจําลองนี้สามารถพยากรณ์ การตัดสินใจการ
กลับหรือไมํกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยวที่มาเยือน ชุมชนตะเคียนเตี้ยได๎ถูกต๎องคิดเป็นร๎อยละ 
85.70 โดยปัจจัยที่มีผลตํอการกลับมาทํองเที่ยวศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ย ได๎
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10  ได๎แกํ เพศ สถานภาพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนโดยประมาณของ
นักทํองเที่ยว รูปแบบการทํองเที่ยว คําใช๎จํายในการทํองเที่ยว รวมทั้งปัจจัยสํวนประสมการตลาดด๎าน 
กระบวนการให๎ความสะดวก ราคา ด๎านการบริการ และด๎านบุคลากร ดังตารางที่ 11 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโลจิต 

ตัวแปร b Sb Z-stat P-Value 
Marginal 
Effect 

คําคงที่ 1.548 1.32 1.38 0.000 - 

เพศ (Base Group = ชาย) 

หญิง -0.072 0.078 -0.92 0.023 -0.72 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน      

15,001-30,000 บาท -0.345 1.985 -0.46 0.351 -0.920 

30,001-45,000 บาท -0.971 5.301 -0.18 0.279 -0.980 

45,001-60,000 บาท -1.160 3.751 -0.26 0.051 -0.986 
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ตัวแปร b Sb Z-stat P-Value 
Marginal 
Effect 

สถานภาพ (Base Group = โสด) 

สมรส -0.580 0.076 -0.88 0.117 -0.067 

หยําร๎าง - - - - - 

อาชีพ (Base Group = นักศึกษา / พํอบ๎าน-แมํบ๎าน) 

พนักงานเอกชน 0.300 0.047 0.64 0.449 0.030 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 0.578 0.066 0.84 0.140 0.055 

รูปแบบการท่องเที่ยว (Base Group = จัดโปรแกรมด๎วยตัวเอง ) 

บริษัทนําเที่ยว 0.702 0.379 1.85 0.086 0.067 

ทางผํานในการเดินทาง 0.735 0.422 1.84 0.090 0.067 

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 1.25 0.566 2.21 0.034 0.095 

ความต้องการค้างคืน (Base Group =  ไมํค๎าง) 

ค๎าง 0.502 0.067 0.86 0.149 -0.888 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยว 

(Base Group =  ครอบครัว) 

เพ่ือน -0.529 0.305 -0.35 0.690 -0.012 

คูํรัก -0.116 0.161 -0.42 0.067 -0.068 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว (Base Group =  น๎อยกวํา 3,000 บาท) 
3,001-4,000 บาท 0.539 0.064 0.88 0.074 0.056 

4,001-5,000 บาท 0.143 0.112 0.13 0.893 0.014 
สถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ท๎องถิ่น 

-0.25 0.041 -0.64 0.552 -0.026 

 
ปัจจัยด้านราคา 

     

ราคาที่พักมีความเหมาะสมและ -0.000 0.033 -0.000 0.999 -0.000 

ราคาสินค๎า มีความเหมาะสม -0.566 0.068 -0.88 0.030 -0.060 

ราคากิจกรรมมีความเหมาะสม -0363 0.050 -0.77 0.312 -0.038 

ปัจจัยด้านบุคคล      
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บุคลากรให๎ความรู๎เกี่ยวกับศูนย์
การเรียนรู๎ได๎เข๎าใจงําย 

0.489 0.060 0.86 0.172 0.052 

ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ      

มีสิ่งอํานวยความสะดวกให๎กับ
นักทํองเที่ยว 

0.623 0.302 0.91 0.043 0.066 

กิจกรรมมีความหลากหลาย 
สนุกสนานและเพลิดเพลิน 

-0.002 0.053 -0.01 0.995 -0.000 

ปัจจัยด้านสถานที่      

สถานที่จอดรถมีเพียงพอ -0.173 0.175 -0.99 0.000 -0.173 

การคมนาคมเข๎าถึงสะดวก 0.187 0.190 -0.98 0.000 0.187 

การน าเสนอ      

มีการรักษาความสะอาดทุกๆจุด 0.001 0.033 0.04 0.999 0.001 

 
สรุปและอภิปรายผล  

ปัจจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวสามารถอธิบายการตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ํา ชุมชน 
ตะเคียนเตี้ย ในเขตเมืองพัทยา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ได๎แกํ ตัวแปรด๎านบุคคล ได๎แกํ เพศหญิงที่มี
อิทธิพลในการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําน๎อยกวําผู๎ชาย ร๎อยละ 52.5 และ 47.5 ตามลําดับ โดย
สอดคล๎องกับการศึกษาของ นภาวรรณ รุํงจํารัส (2552)  สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ และ พัฒนะ ธนกฤต
พุฒิเมธ (2558) สถานภาพไมํมีอิทธิพลในการตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยว ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของ สุพรรณี ปราศราคิน (2549)     รวมถึง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 45,001-
60,000 บาท ที่มีผลตํอการตัดสินใจมาเที่ยวซ้ําน๎อยกวํานักทํองเที่ยวที่มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ํากวํา 
15,000 บาท ร๎อยละ 0.8 และ 4.5 ตามลําดับ สอดคล๎องกับการศึกษาของ นภาวรรณ รุํงจํารัส 
(2552)  สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ และ พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ (2558) สํวนอาชีพนั้นไมํมีผลตํอการ
ตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยว สอดคล๎องกับการศึกษาของ สุพรรณี  ปราศราคิน 
(2549) สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ และ พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ (2558)  ตัวแปรด๎านพฤติกรรมนั้นสามารถ
อธิบายได๎วํา รูปแบบการทํองเที่ยวนั้น มีผลตํอการกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยวทั้ง 4 รูปแบบ 
ได๎แกํ รูปแบบการทํองเที่ยวที่จัดขึ้นเอง บริษัทนําเที่ยว เป็นทางผํานการเดินทาง และ หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ร๎อยละ 37.5 28.2 21.5 และ 13.3 ตามลําดับ ความต๎องการค๎างคืนนั้นไมํมีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยว ตัวแปรผู๎มีอิทธิพลในการตัดสินใจมาทํองเที่ยวนั้น คูํรักมี
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อิทธิพลในการตัดตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ําน๎อยกวํา ครอบครัว ร๎อยละ 2.0 42.5 ตามลําดับ ด๎าน
คําใช๎จํายนั้น นักทํองเที่ยวที่มีคําใช๎จํายระหวําง 3,000-4,000 มีอิทธิพลตํอการมาเที่ยวซ้ํามากกวํา
นักทํองเที่ยวที่มีคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวน๎อยกกวํา3.000 บาท ร๎อยละ 45.0 52.5 ตามลําดับ  ใน
ด๎านสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ําของ ชุมชนตะเคียนเตี้ย 
สามารถอธิบายการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ําของชุมชนตะเคียนเตี้ย เขตเมืองพัทยา ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.10 ได๎แกํ ด๎านสถานที่ โดย สถานที่จอดรถเพียงพอจะทําให๎ความต๎องการกลับมาทํองเที่ยวน๎อยลง 
เนื่องจากหากนําพ้ืนที่ในสํวนอ่ืนๆมาจัดสรรเป็นที่จอดรถให๎เพียงพอนั้น จะเสียโอกาสในการนําพ้ืนที่
ตรงนั้นไปทํากิจกรรมตํางๆที่นําสนใจเพ่ิมมากขึ้น และการคมนาคมที่สะดวกเข๎าถึงงํายนั้น จะทําให๎
นักทํองเที่ยวตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ํา เนื่องจากมีการเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวที่สะดวกและ
งํายดาย สามารถเข๎าถึงได๎งําย สํวนด๎าน ราคาสินค๎า ของฝาก และของที่ระลึกที่มีความหลากหลาย
และเหมาะสมนั้น จะทําให๎นักทํองเที่ยวตัดสินใจกลับมาทํองเที่ยวซ้ําเนื่องจาก สามารถเลือกซื้อสินค๎า
ได๎หลากหลายตามความต๎องการ ซึ่งปัจจัยทั้งสองสํวนนี้สอดคล๎องกับการศึกษาของ พรทิพย์  บุญ
เที่ยงธรรม (2555) การอํานวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยวในด๎านตํางๆ เชํน ห๎องน้ํา ร๎านอาการ ที่
จอดรถ เป็นต๎น ล๎วนมีผลตํอการกลับมาทํองเที่ยวซ้ําของนักทํองเที่ยวทั้งสิ้น เนื่องจากหากมีความ
สะดวกด๎านตํางๆให๎กับนักทํองเที่ยว จะมีความพึงพอใจและประทับใจกับสถานที่นั้นๆที่ได๎ไปทํองเที่ยว
และมีความต๎องการอยากกลับมาทํองเที่ยวซ้ําอีก โดยสอดคล๎องกับการศึกษาของ พรทิพย์  บุญเที่ยง
ธรรม (2555) สํวนปัจจัยสํวนประสมทางด๎านการตลาด สถานที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก บุคลากร และ 
การนําเสนอนั้น ไมํสามารถอธิบายการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ํา ชุมชนตะเตียนเตี้ย ของนักเที่ยวเที่ยว 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10  
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่มาเยือน ชุมชนตะเคียนเตี้ย ใน
เขตเมืองพัทยา สามารถสรุปข๎อเสนอแนะ ได๎ ดังนี้ 

1.ทางชุมชนควรสํงเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎บ๎านร๎อยเสา ชุมชนตะเคียนเตี้ยในเขตเมือง
พัทยา ให๎กลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎และการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพ่ือเป็น
แบบอยํางให๎กับชุมชนอื่นๆมาศึกษาหาความรู๎และนําไปประยุกต์ใช๎กับชุมชนของอ่ืนๆได๎อีกด๎วย 
 2.จากการศึกษาพบวําที่จอดรถเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญ แตํหากนําพ้ืนที่ที่มีการใช๎สอย
ประโยชน์มาทําท่ีจอดรถจะได๎ให๎เสียโอกาสในการจัดสรรพ้ืนที่ตรงนั้นเพ่ือการจัดกิจกรรมตํางๆ ดังนั้น 
ควรสํงเสริมพ้ืนที่ใหมํด๎านการอํานวยความสะดวกที่จอดรถ หรือหากที่จอดรถอยูํไกลจากตัวสถานที่ 
ควรมีรถเล็กๆ หรือรถโดยสาร เพ่ืออํานวยความสะดวกจากที่จอดรถมายังศูนย์การเรียนรู๎ชุมชนร๎อย
เสา  
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 3. จากการศึกษาพบวําราคาสินค๎า ของฝาก และของที่ระลึก มีความสําคัญ ทางผู๎เกี่ยวข๎อง
ควรจะผลักดันผลิตภัณฑ์ของชุมชนให๎มีความนําสนใจและมีราคาที่เหมาะสม หรือจัดทําเป็นแพ็คเกจ 
โปรโมชั่นตํางๆ เพ่ือเพ่ิมความสนใจให๎แกํนักทํองเที่ยว 
 4. รูปแบบการทํองเที่ยวมีสํวนสําคัญตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว ดังนั้น จึงควร
จัดรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงบูรณาการ คือ การทํองเที่ยวที่ผสมผสานความรู๎ตํางๆของชุมชนที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ให๎แกํนักทํองเที่ยว ทําให๎เกิดประสบการณ์และความพึงพอใจที่
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดีจากความสนับสนุนอยํางดีของ รองศาสตราจารย์
ศรีอร  สมบูรณ์ทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร. พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์รํวม ที่ได๎เสียสละเวลาให๎คําปรึกษาและแนะนําข๎อมูลรํวมถึงข๎อเสนอแนะตํางๆเพ่ือเป็น
แนวทางในการแก๎ไขข๎อบกพรํองในการทําวิจัยครั้งนี้ ข๎าพเจ๎าจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูง ณ 
ที่นี ้
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตํางๆ ทําให๎การจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 
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