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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํกลุํม
ตัวอยํางคือ ผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํที่เคยใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศ 
จํานวน 400 ตัวอยําง โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด๎วยคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุอยูํในชํวง31-40 ปี การศึกษาปริญญาตรีมีรายได๎ตํอเดือน
มากที่สุด 10,001-20,000 บาท สํวนใหญํเคยใช๎บริการสายการบินนกแอร์วัตถุประสงค์ในการใช๎
บริการเพื่อการทํองเที่ยวมากท่ีสุด จํานวนครั้งที่ใช๎บริการเฉลี่ยตํอปี 2-6 ครั้ง ชํวงเวลาที่มักจะเดินทาง 
คือ ชํวงเวลา 8.01 – 12.00 น. ผู๎รํวมเดินทางด๎วยสํวนใหญํเป็นคนในครอบครัว อัตราคําบัตรโดยสาร
เฉลี่ยตํอเที่ยวบิน คือ 1,000-1,5000 บาท ชํองทางในการซื้อบัตรโดยสารจากเวบไซต์ของสายการบิน 
เส๎นทางที่เดินทางเป็นประจํา คือ เชียงใหมํ-ดอนเมือง และสิ่งที่เลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
นอกจากเรื่องราคาแล๎วจะเป็นเรื่องของน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางที่ให๎บริการมากกวํา ความคิดเห็น
ตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง โดยให๎ความคิดเห็นด๎านการ
สํงเสริมการตลาดมากที่สุด ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยูํในระดับมาก ให๎ความสนใจเป็นพิเศษของ
ความนําสนใจของการประชาสัมพันธ์ขําวสาร รองลงมาด๎านกระบวนการภาพรวมอยูํในระดับปาน
กลาง โดยให๎ความสําคัญสูงสุดที่ปัจจัยความรวดเร็วในการประสานงานชํวยเหลือและให๎บริการลูกค๎า
กับปัจจัยจํานวนพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความเพียงพอตํอการให๎บริการมากที่สุดเทํากันด๎าน
ชํองทางการจัดจําหนํายภาพรวมอยูํในระดับปานกลางปัจจัยความปลอดภัยในการชําระเงินคําบัตร
โดยสารผํานเวบไซต์โดยใช๎บัตรเครดิตเป็นปัจจัยที่มีผลตํอการเลือกใช๎บริการมากที่สุดด๎านบุคลากร
ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง สิ่งที่กลุํมตัวอยํางให๎ความสนใจเป็นพิเศษ คือ การดูแลเอาใจใสํของ
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พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ด๎านลักษณะทางกายภาพภาพรวมอยูํ ในระดับปานกลางโดยให๎ความ
คิดเห็นตํอสะอาดภายในเครื่องบิน ห๎องน้ํา จํานวนเก๎าอ้ีนั่งบนเครื่องบินมีความเหมาะสมและนั่งสบาย
เป็นปัจจัยสําคัญ ด๎านราคาภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง แตํให๎ความสําคัญปัจจัยอัตราคําบัตร
โดยสารถูกกวําสายการบินอ่ืนขณะที่ซื้อในชํวงเวลาเดียวกันมากที่สุด และด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ
ภาพรวมอยูํในระดับปานลาง ให๎ความสําคัญสูงสุดที่ความใหมํของเครื่องบิน 
ค่าส่าคัญ :พฤติกรรมผู๎บริโภค ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด สายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทาง
ภายในประเทศ 

 
Abstract 

 This study has the objective to study consumer behavior and marketing mix 
factors in choosing low cost airline’s domestic passengers routes in Chiang Mai 
province. The samples are employed with the 400 passengers in Chiang Mai who 
used to use the low cost airline service. The instrument to collect data is 
questionnaire. Descriptive statistics were as percentage, mean and standard deviation 
used to analyze data. The findings revealed that most of the respondents were 
female, aged between 31-40 years. Their educational degree was Bachelor’s Degree. 
They earned 10,001-20,000 Baht monthly. Most of them used to select the service of 
Nok Air. Purpose of using the services was for travelling. Average number of visits per 
year was 2-6 times. Frequent travel time was from 8: 01-12: 00. Most travel partners 
were family members. The average fare per flight was 1,000 - 1,500 Baht. The airline 
website was one method to purchase tickets. The regular trip was Chiang Mai - Don 
Muang Airport. Besides, the cost of low-cost airline services, the weight of the luggage 
was the most concerning. The opinions on the overall marketing mix were at a 
moderate level by providing the most opinion on marketing promotion. The overall 
level of opinions was very high. The special attention was the interest of public 
relations, followed by the overall opinions on process were at a moderate level with 
the importance of speed, coordination, assistance and customer service. The factor 
on personnel; the number of flight attendants was sufficient to provide the same 
service.As place of distribution, the overall opinions were at a moderate level. The 
safety factor of credit card payment through the website using credit cards was the 
factor affecting the selection of most services. The overall opinions on personnel 
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aspect was at a moderate level. The special attention paid to the attention of the 
flight attendants. The overall opinions of physical appearance were at a moderate 
level, with a clear view of the interior cleanness of the airplane, toilets, the numbers 
of seats on board with the appropriateness and comfort. The overall opinions of 
price was at a moderate level; however, the importance was on the fare rate factor 
which was lower than that of other airlines while purchasing the same period. The 
overall opinions of products and services were at a moderate level. The most 
important thing was new aircrafts. 
Keywords:consumer behavior, marketing mix factors,low cost airline’s domestic 
routes  
 

บทน่า 

 การดําเนินธุรกิจทางด๎านการบินในประเทศไทยภายหลังจากท่ีมีการเปิดการบินเสรีของเส๎นทาง
การบินภายในประเทศปี พ.ศ. 2544 เป็นต๎นมาทําให๎เกิดผลกระทบเกิดขึ้นแกํหลายฝุายในชํวงปี พ.ศ.
2556-2558 ที่ผํานมาอุตสาหกรรมการบินประสบภาวะลําบาก ซึ่งปี พ.ศ.2559 ก็ไมํตํางกันกับปีพ.ศ.
2556-2558 แม๎วําสายการบินตําง ๆ จะได๎รับผลกระทบทางดีจากราคาน้ํามันลดลง ธุรกิจการบินใน
ประเทศไทยนับวําได๎ทวีความสําคัญอยํางนําจับตามอง สะท๎อนให๎เห็นได๎จากปริมาณผู๎โดยสารที่
เดินทางมายังสนามบินในสังกัดของ บมจ. ทําอากาศยานไทยและกรมทําอากาศยานรวม 31 แหํง ทั่ว
ประเทศในชํวงปี 2555-2558 ที่มีการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 15.2 ตํอปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2016) ซึ่ง
สอดคล๎องกับความเคลื่อนไหวของผู๎ประกอบการธุรกิจสายการบินในประเทศไทยที่มุํงเพ่ิมขนาดฝูงบิน
และขยายเส๎นทางการบิน ซึ่งเหตุการณ์ของสภาวะการเติบโตดังกลําวเป็นไปในทิศทางที่สอดรับกันกับ
การเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่มีความคึกคักเป็นอยํางมาก ทั้งนี้ 
บริษัทผู๎ผลิตเครื่องบินรายใหญํได๎มีการพยากรณ์วําในอีก 20 ปีข๎างหน๎า (ปี 2578) จะมีผู๎โดยสารที่มี
จุดหมายปลายทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎กวํา 2,360 ล๎านคน หรือเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 6.0 ตํอ
ปี ซึ่งสูงกวําของการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกที่เติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 4.8 ตํอปี โดยจะ
สํงผลกระทบให๎ขนาดของตลาดธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎เติบโตขึ้นจากเดิม 
(ธนาคารแหํงประเทศไทย, 2559)ดังนั้น จึงเป็นข๎อที่นําสังเกตสําหรับประเทศไทยถึงประเด็นการที่มี
ความพร๎อมเพียงพอที่จะสามารถรองรับโอกาสที่เพ่ิมขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจการบินในภูมิภาค
มากน๎อยเทําไรสําหรับในอนาคตมีการคาดการไว๎วําแนวโน๎มของธุรกิจการบินในประเทศไทยนําจะ
ยังคงเติบโตอยํางตํอเนื่อง จากการขยายเส๎นทางการบินครอบคลุมและเชื่อมโยงไปยังเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต๎ จากภาวะดังกลําวทั้งนี้ ประเทศไทยมีจุดเดํนหรือจุดแข็ง คือ การมีที่ตั้งอยูํระดับกึ่งกลางบน
ภาคพ้ืนแผํนดินใหญํของอาเซียน ตลอดจนมีความใกล๎ชิดทางภูมิศาสตร์กับประเทศเพ่ือนบ๎าน อาทิ 
Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) ซึ่งเป็นกลุํมประเทศ ที่อยูํในชํวงของการเติบโต
ทางด๎านเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศไทยสามารถพัฒนาให๎เป็นศูนย์กลางทางการบินเพ่ือสามารถ
เชื่อมตํอ CLMV กับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลกได๎อยํางทั่วถึงก็จะนํามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจอีกมากมาย 
อยํางไรก็ดี ยังคงเป็นประเด็นที่นําสนใจมาก สําหรับสนามบินในกลุํมที่มีความแออัดและมีแนวโน๎มที่
จะไมํสามารถในการรองรับผู๎โดยสาร ที่เพ่ิมขึ้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได๎คาดวํา ในชํวงระยะเวลาใน
อีก 6 ปีข๎างหน๎าผู๎โดยสารที่เดินทางมาใช๎บริการยังสนามบินในสังกัดของ บมจ.ทําอากาศยานไทย (6 
แหํง) และกรมทําอากาศยาน (7 แหํง) รวม 13 แหํง จะมีจํานวนผู๎โดยสารมาใช๎บริการจํานวน
ประมาณ 238.4 ล๎านคน ในปี 2565 หรือเติบโตเฉลี่ยร๎อยละ 9.5 ตํอปี ซึ่งมีจํานวนผู๎โดยสารมากเกิน
กวําความสามารถในการรองรับผู๎โดยสารในปีเดียวกันของสนามบินทั้ง 13 แหํงอยูํที่จํานวน 192.7 คน 
ตํอปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2016) 
 ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเป็นต๎องมุํงเน๎นพัฒนาสนามบินที่มีผู๎โดยสารมีความจํานวนมากแออัด
โดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นสนามบินยุทธศาสตร์สําคัญ นอกจากนี้ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมการแสวงหาโอกาสจากการจํานวนเครื่องบินที่เข๎ามาทําการบินมายังสนามบินของ
ประเทศไทยในอนาคต ประเทศไทยจึงสมควรสร๎างโอกาสมุํงสูํการเป็นศูนย์กลางทางการบินครบวงจร
ของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสายการบิน ซึ่งได๎แกํ ธุรกิจสนามบิน ธุรกิจ
จําหนํายสินค๎าปลอดภาษี และธุรกิจซํอมบํารุงและผลิตชิ้นสํวนเครื่องบินนําจะได๎รับอานิสงส์โอกาสใน
การขยายตัวตามไปด๎วย โดยเฉพาะอยํางยิ่งธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําที่มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในชีวิต
ของคนชั้นกลางในปัจจุบันและอนาคต (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2016) 
       สําหรับธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําในประเทศไทยได๎แพรํกระจายไปมีอิทธิพลกับชีวิต ธุรกิจของ
คนในยุคดิจิทัลซึ่งปฏิเสธไมํได๎วํา ธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําได๎เข๎ามาเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของ
กลุํมผู๎มีรายได๎ระดับปานกลางให๎เป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น ในอดีตนั้นการเดินทางโดยเครื่องบินมีระดับ
ราคาสูง สํงผลให๎ลูกค๎าท่ีใช๎บริการเดินทางโดยเครื่องบินจํากัดอยูํเฉพาะกลุํมผู๎มีรายได๎ระดับสูงเทํานั้น 
แตํในชํวงระยะ 2-3 ปีที่ผํานมานี้ ธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําได๎เข๎ามามีบทบาทในการให๎บริการใน
ระดับราคาที่ต่ําลงมามากขึ้น โดยอาศัยชํองวํางในตลาดเจาะกลุํมฐานลูกค๎ากลุํมผู๎มีรายได๎ระดับปาน
กลาง สํงผลให๎การเดินทางโดยเครื่องบินมีความคึกคักมากขึ้น ทั้งการเดินทางระหวํางประเทศและการ
เดินทางภายในประเทศทั้งผู๎โดยสารที่เดินทางชาวไทยและผู๎เดินทางชาวตํางชาติ สํงผลให๎ธุรกิจสาย
การบินต๎นทุนต่ําได๎มีบทบาทในการขยายตลาดผู๎โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน โดยไมํเพียงแตํเป็น
ทางเลือกท่ีมีความค๎ุมคําสําหรับผู๎โดยสารกลุํมผู๎มีรายได๎ระดับปานกลางเทํานั้น แตํยังเป็นทางเลือกที่มี
ความคุ๎มคําสําหรับผู๎โดยสารทุกระดับ กํอให๎เกิดโอกาสอยํางสูงทางธุรกิจสําหรับผู๎ประกอบการธุรกิจ
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ตํางๆข๎างต๎น ในการผลิตสินค๎าและบริการเพ่ือรองรับฐานลูกค๎ากลุํมผู๎ใช๎บริการธุรกิจสายการบิน
ต๎นทุนต่ําทีม่ีแนวโน๎มเติบโตมากขึ้นในอนาคต   
 จากสภาวะการของการแขํงขันของธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําที่สูงมากขึ้นอันเนื่องจากความ
ต๎องการในการเดินทางที่เพ่ิมขึ้นนั้นทําให๎เกิดการขยายตัวของสายการบิน เส๎นทางการบินที่เติบโต
ออกไปโดยที่จังหวัดเชียงใหมํนั้นเป็นเมืองทํองเที่ยวที่สามารถดึงดูดให๎มีนักทํองเที่ยวมาเยือนเป็น
จํานวนมากแหํงหนึ่งของประเทศไทยซึ่งจะเห็นได๎วําเมื่อมีการแขํงขันทางธุรกิจการบินที่มากขึ้น
โดยเฉพาะอยํางยิ่งสายการบินต๎นทุนต่ําที่ที่ต๎องใช๎กลยุทธ์ทางการตลาดที่เข๎มข๎น หลากหลาย ซึ่งจะ
เป็นการแขํงขันที่คํอนข๎างรุนแรง หากไมํมีการศึกษาวิธีการหรือรูปแบบในการแขํงขันที่ดีพอ อาจจะ
ทําให๎เกิดภาวการณ์ของการประกอบการที่ต่ํา เพราะผู๎บริโภคยุคใหมํต๎องการคุณภาพที่ดี รวดเร็วใน
การบริการซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําต๎องเพ่ิมรายละเอียดในการที่จะต๎องรักษา
สํวนครองตลาดของตนเองไว๎ให๎ดี ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมํจึงเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่เป็นที่แหลํงมุํงหมายของ
สายการบินต๎นทุนต่ําที่จะเพ่ิมเที่ยวบินจํานวนมากขึ้นจะเห็นได๎จากการที่การทําอากาศยานเชียงใหมํ 
ใช๎ IATA Code เป็น CNX เป็นทําอากาศยานระหวํางประเทศที่เป็นประตูสํวนดินแดนภาคเหนือที่มี
ธรรมชาติสวยงาม และ มีศิลปวัฒนธรรมที่ยาวนานของประเทศไทยจึงมีบทบาทสําคัญในด๎านการ
สํงเสริมการทํองเที่ยวของภาคเหนือ ทั้งนี้ทําอากาศยานเชียงใหมํ มีความสามารถรองรับเที่ยวบินได๎ 
24 เที่ยวบินตํอชั่วโมง รองรับผู๎โดยสารได๎ปีละ 8 ล๎านคน และรองรับการขนสํงสินค๎าทางอากาศยาน
ได๎ปีละ 35,100 ตัน โดยที่สายการบินต๎นทุนต่ําของแตํละบริษัทไมํวําจะเป็น (1) ไทยแอร์เอเชีย 
(AirAsia) เป็นสายการบินต๎นทุนต่ําที่จําหนํายตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดรายแรกในไทย (2) นกแอร์
หรือนกมินิ (Nok Air หรือ Nok Mini) เป็นสายการบินภายในประเทศที่จําหนําย ตั๋วเครื่องบินราคา
ประหยัด โดยได๎ริเริ่มบริการพิเศษ คือ รถและเรือตํอไปยังปลายทางทั้งในและตํางประเทศ (3) ไทย
สมายล์ (Thai Smile) เป็นแบรนด์ของเที่ยวบินราคาประหยัดของการบินไทย ซึ่งดําเนินงานภายใต๎
บริษัทและ  ใช๎รหัสสายการบินเดียวกับการบินไทย (4) กานต์แอร์ (Kan Air) สายการบิน
ภายในประเทศขนาดเล็ก และ (5) โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ (Orient Thai Airlines) สายการบิน
ภายในประเทศขนาดเล็ก ซึ่งตํางมีการประยุกต์ใช๎กลยุทธ์การตลาดบริการเพ่ือจูงใจผู๎ใช๎บริการไมํวําจะ
เป็นการสํงเสริมการขายที่มีความหลากหลาย เพ่ือแยํงชิงสํวนแบํงทางการตลาดให๎เพ่ิมขึ้น หรือการ
กําหนดราคาตั๋วบินที่ถูกกวําสายการบินอ่ืนๆในแตํละเทศกาล เพ่ือให๎ผู๎ใช๎บริการตัดสินใจให๎เร็วขึ้น 
รวมถึงการให๎บริการที่แตกตํางหรือมีความหลากหลายในการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (ยุ
พาวรรณวรรณวาณิชย์, 2554)    
 ดังนั้น คณะผู๎วิจัยจึงมุํงให๎ความสําคัญสําหรับในการศึกษาถึงพฤติกรรมผู๎บริโภคและปัจจัย
ทางการตลาดบริการในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสาร
ในจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งจะเป็นการให๎ความสําคัญสําหรับธุรกิจสายการบินในการแก๎ปัญหาที่จะต๎องมี
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การวางแผนกลยุทธ์สํวนประสมการตลาดที่มีความเข๎มข๎นขึ้น เพ่ือความอยูํรอดภายใต๎สภาวะการ
แขํงขันท่ีรุนแรงของธุรกิจสายการบินต๎นทุนต่ําที่จะพัฒนาให๎เกิดความพอใจของผู๎โดยสารตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของ
ผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหม ํ
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ผู๎บริหารหรือองค์กรสายการบินต๎นทุนต่ําได๎ทราบพฤติกรรมของผู๎ใช๎บริการสายการบิน
ต๎นทุนต่ําภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการที่นําข๎อมูลไปใช๎
ในการวางแผนสําหรับการดําเนินธุรกิจหรือให๎บริการได๎ตรงกับความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย 
 2. ผู๎บริหารหรือองค์กรสายการบินต๎นทุนต่ําสามารถนําเอาผลการวิจัยที่ได๎ไปใช๎ในการวางแผน
กลยุทธ์ทางด๎านการตลาดบริการให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคในสภาวะการปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps 
ผลิตภณัฑ์/บริการ 
ราคา 
ชํองทางการจัดจําหนําย 
การสํงเสริมการตลาด 
พนักงาน 
กระบวนการให๎บริการ 
ลักษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการใช๎บริการสายการบนิ

ต๎นทุนต่ําภายในประเทศ 

ข๎อมูลทั่วไป 
 -เพศ 
 -อายุ 
 -ระดับการศึกษา 
 -รายได ๎
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วิธีด่าเนินการวิจัย   

 วิธีดําเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช๎แนวทาง การวิจัยเชิง
สํารวจ (survey research) เป็นการวิจัยที่พัฒนามาจากการรวบรวมข๎อมูล บนพ้ืนฐานการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลพฤติกรรมการใช๎บริการสายการบินต๎นทุน
ต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ รวมถึงการพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข๎องการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) มีลําดับขั้นตอน คือ การพัฒนามาตรวัด การ
แจกแบบสอบถาม การประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา และนําผลที่ได๎มาส รุปและอภิปราย 
ตลอดจนการให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการวิจัยข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถาม แนวทางการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative) เป็นการนําเสนอข๎อมูลในเชิงสถิติได๎ทุกประเด็นที่ศึกษาสามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์หรือวิเคราะห์ความแตกตํางออกมาเป็นตัวเลขได๎ชัดเจน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ
กรรณิการ์ สุขเกษม, 2555, หน๎า 78) ยังมีนักวิชาการจํานวนมาก เชํน Taylor and Wright (2003, 
pp. 97-111) และ Haycock (1989, pp. 259-266)ที่ได๎นําแนวทางนี้ไปใช๎แล๎วเกิดประโยชน์ในด๎าน
วิชาการมากมายตามการทบทวนมาตรวัดการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 วิธีการก่าหนดขนาดประชากร 
 ประชากรที่ ใช๎ ในครั้ งนี้  คือ ผู๎ โดยสารที่ เคยใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํ า เส๎นทาง
ภายในประเทศของผู๎โดยสารที่อยูํในจังหวัดเชียงใหมํ เนื่องจากมีจํานวนประชากรจํานวนมาก และไมํ
ทราบจํานวนผู๎บริโภคที่เคยใช๎บริการที่แนํนอน ผู๎วิจัยจึงเลือกจําแนกสัดสํวนตามเกณฑ์ของ Comrey 
and Lee (1992) ได๎กลุํมตัวอยําง 400 คน อยูํในเกณฑ์ที่ดีมากวิธีการสุํมตัวอยํางจะใช๎การสุํมแบบ
วิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection) หรือวิธีการสุํมตัวอยํางแบบแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ซึ่งเป็นการคัดเลือกกลุํมตัวอยํางแบบโดยบังเอิญพบหรือไมํเฉพาะเจาะจง 
สําหรับการเก็บข๎อมูลนั้นจะเลือกเก็บเฉพาะผู๎ที่ เคยใช๎ บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทาง
ภายในประเทศของผู๎โดยสารที่อาศัยอยูํในเขตจังหวัดเชียงใหมํ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือสร๎างเป็น
กรอบแนวความคิดและแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง ด๎วย
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีเครื่องมือ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบํงออกเป็น 3 สํวน 
มีรายละเอียดดังนี้ 
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 สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ลักษณะของคําถามจะเป็นคําถามแบบปลายปิดแบบหลายคําตอบ (multiple choice questions) 
โดยให๎เลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวที่เป็นจริงมากท่ีสุด 
 สํวนที่ 2 เป็นมาตรวัดเครื่องมือที่เป็นตัวแปรหลักในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ พฤติกรรมใน
การเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ  
ลักษณะของคําถามจะเป็นคําถามแบบปลายปิดแบบหลายคําตอบ (multiple choice questions) 
และเลือกตอบเพียงข๎อเดียว 
 สํวนที่ 3 ข๎อมูลปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําของผู๎โดยสาร
จังหวัดเชียงใหมํ ได๎แกํ ด๎านผลิตภัณฑ์ (Product) ด๎านราคา (Place) ด๎านการจัดชํองทางการจัด
จําหนําย (Place) ด๎านการสํงเสริมการตลาด (Promotion) ด๎านบุคลากร (People) ด๎าน
กระบวนการ (Process) และด๎านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) นอกจากนี้ ผู๎วิจัยได๎
ดัดแปลง (adaptation) มาตรวัดตําง ๆ มาทําการปรับให๎เหมาะสมกับบริบทของคนเชียงใหมํ เพ่ือให๎
เข๎าใจได๎งํายมากข้ึนโดยเป็นแบบสอบถามที่นํามาใช๎ มีลักษณะเป็นข๎อคําถามท่ีใช๎มาตรวัดแบบลิเกิรต์5 
ระดับ (5-point Likert scale) ซึ่งมีคําตอบให๎เลือกตอบ 5 ระดับ มีข๎อคําถามทั้งสิ้น 7 ประเด็นหลัก 
(1) สินค๎า หรือบริการ (2) ราคา (3) ชํองทางการจัดจําหนําย (4) การสํงเสริมการตลาด (5) บุคลากร 
(6) กระบวนการและ(7) ลักษณะทางกายภาพ  แบบสอบถามที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล 
โดยใช๎มาตรวัดประมาณคํา 5 ระดับ แบบลิเคริ์ทสเกล (5-point Likert scale) (Likert, 1970, p. 
275) แตํละข๎อความมีทางเลือกตอบได๎ 5 ระดับ หมายถึง ระดับความสําคัญระดับความเข๎าใจ ความ
เชื่อ ความคิดเห็น หรือความต๎องการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง  
 สํวนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข๎อเสนอแนะ สินค๎าหรือบริการ  
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือหาความเชื่อถือได๎ของแบบสอบถาม ทําโดยผํานการ
ตรวจสอบจากผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน  และนําไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยํางที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกับกลุํม
ตัวอยํางที่ทําการวิจัยจํานวน 30 คน โดยหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคอนบาค โดยยอมรับคํา
ความเชื่อมั่นที่มากกวํา 0.7 ขึ้นไป (Nunnally, 1978, p.89) พบวําปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
ด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ มีคําความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.887 ด๎านราคา 0.932 ด๎านชํองทาง
การจัดจําหนําย 0.786 ด๎านการสํงเสริมการตลาด 0.869 ด๎านบุคลากร 0.912 ด๎านกระบวนการ
ให๎บริการ 0.854 และด๎านลักษณะทางกายภาพ 0.952  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยใช๎
แบบสอบถามแจกแบบสอบถามให๎กับกลุํมตัวอยําง การเก็บข๎อมูลสําหรับวิจัยเรื่อง ปัจจัยทาง
การตลาดบริการในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารใน
จังหวัดเชียงใหมํ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย จากเอกสาร งานวิ จัย ตํารา 
จากแหลํงตํางๆ เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ สร๎างแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามดังกลําวให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทํานให๎คําชี้แนะทั้ง
ด๎านภาษาและเนื้อหาของข๎อคําถามให๎สอดคล๎องตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดย ใช๎เทคนิค Item-
Objective Congruence Index (IOC) หลังจากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามตามข๎อชี้แนะความเห็น
ของผู๎ทรงคุณวุฒินําแบบสอบถามไปทดลองใช๎เก็บข๎อมูล (Try out) กับกลุํมที่มีลักษณะใกล๎เคียง
จํานวน 30 ตัวอยําง เพ่ือหาคําความเชื่อมั่น (reliability) โดยการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปเก็บข๎อมูลที่เป็น
ข๎อมูลปฐมภูมิจากกลุํมตัวอยําง จํานวน 400 ตัวอยําง ซึ่งผู๎วิจัยได๎ใช๎การสุํมตัวอยํางแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ผู๎วิจัยได๎ทําการตรวจสอบการลงบันทึกข๎อมูลหลายครั้ง ด๎วยกันเพ่ือ
ตรวจสอบให๎แนํใจวําข๎อมูลที่ลงรหัสนั้นถูกต๎องตามแบบสอบถามที่ได๎ ซึ่งผู๎วิจัยยังพบวํา แบบสอบถาม
มีการกรอกข๎อมูลครบถ๎วนถูกต๎องแตํมีบางข๎อคําถามผู๎ตอบแบบสอบถามไมํได๎ทําการกรอกข๎อมูล 
ผู๎วิจัยจึงได๎กําหนดเป็นคําสูญหาย (missing) 
 1.1 ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข๎อมูลงานวิจัยนี้จะได๎นําข๎อมูลจากการเก็บข๎อมูล
ภาคสนามมาทําการประมวลผลเพ่ือวิเคราะห์โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) หา
ความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยแยกการวิเคราะห์ทางสถิติตามข๎อมูลที่ได๎มาจากการเก็บรวบรวมข๎อมูล
จากแบบสอบถามดังมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติคําความถี่ 
(Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) 
 สํวนที่  2 ข๎อมูลทางด๎านพฤติกรรมในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทาง
ภายในประเทศของผู๎ โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติคําความถี่ 
(Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) 
 สํวนที่ 3 ข๎อมูลปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําของผู๎โดยสาร
จังหวัดเชียงใหมํ  คําเฉลี่ย (Mean) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 2. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ขอบเขตของเนื้อหาประกอบด๎วย พฤติกรรมผู๎บริโภคในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุน
ต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ และปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช๎
บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ  ขอบเขตพ้ืนที่
วิจัย คือ ผู๎โดยสารสายการบินต๎นทุนต่ําที่อาศัยอยูํในจังหวัดเชียงใหมํขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย 
ตั้งแตํ มกราคม 2560 ถึง ตุลาคม 2560   
 ระยะเวลาที่ทําการวิจัย สถานที่ทําการทดลอง และหรือเก็บข๎อมูลระยะเวลา : ตั้งแตํ มกราคม 
2560 ถึง ตุลาคม 2560 
 
ผลการวิจัย 

ข๎อมูลทั่วไปผลการศึกษาจากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 ตัวอยําง พบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนใหญํเป็นเพศหญิง 

จํานวน 247 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.75 มีอายุอยูํในชํวง31-40 ปี มากที่สุดจํานวน 148 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 37.00  รองลงมาอายุอยูํในชํวง 20-30 ปี จํานวน 147 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.80 และน๎อย
ที่สุดมีอายุในชํวงมากกวํา 60 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.50 การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด
จํานวน 227 คิดเป็นร๎อยละ 56.75 รองลงมาการศึกษาต่ํากวําระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ตามลําดับ และน๎อยที่สุดคือจบปริญญาเอก และมีรายได๎ตํอเดือนมากที่สุด 10,001-20,000 บาท 
จํานวน 192 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.00  

ข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารใน
จังหวัดเชียงใหมํผู๎ตอบ 

แบบสอบถามสํวนใหญํเคยใช๎บริการสายการบินนกแอร์มากที่สุดจํานวน 145 คน คิดเป็นร๎อยละ 
36.25 วัตถุประสงค์ในการใช๎บริการเพ่ือการทํองเที่ยวมากที่สุดจํานวน 196 ราย คิดเป็นร๎อยละ 49 
จํานวนครั้งที่ใช๎บริการเฉลี่ยตํอปี 2-6 ครั้ง จํานวน 185 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.25 ชํวงเวลาที่มักจะ
เดินทาง คือ ชํวง 8.01 – 12.00 น จํานวน 130 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.50 ผู๎รํวมเดินทางด๎วยสํวน
ใหญํเป็นคนในครอบครัว จํานวน 122 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.50 อัตราคําบัตรโดยสารเฉลี่ยตํอ
เที่ยวบิน คือ 1,000-1,5000 บาท จํานวน 173 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.25 ชํองทางในการซื้อบัตร
โดยสารจากเวบไซต์ของสายการบิน จํานวน 143 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.75 เส๎นทางที่เดินทางเป็น
ประจํา คือ เชียงใหมํ-ดอนเมือง จํานวน 231 คิดเป็นร๎อยละ 57.8 และสิ่งที่เลือกใช๎บริการสายการบิน
ต๎นทุนต่ํานอกจากเรื่องราคาแล๎วจะเป็นเรื่องของน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางที่ให๎บริการมากกวํา 
จํานวน 262 คน คิดเป็น 65.50 
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ตารางที่1แสดงคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปัจจัยทางการตลาดที่มี
ตํอการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํใน 
ภาพรวม 
 

ปัจจัยทางการตลาด คําเฉลี่ย( X ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ระดับความคิดเห็น 

1. ด๎านผลิตภัณฑ์ 3.04 0.92 ปานกลาง 
2. ด๎านราคา 3.08 0.98 ปานกลาง 
3. ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย 3.18 1.02 ปานกลาง 
4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด 4.01 0.92 มาก 
5. ด๎านบุคลากร 3.14 0.95 ปานกลาง 
6. ด๎านลักษณะทางกายภาพ 3.12 0.97 ปานกลาง 
7. ด๎านกระบวนการ 3.25 0.97 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.26 0.96 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 1ข๎อมูลปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบิน
ต๎นทุนต่ําของผู๎โดยสารจังหวัดเชียงใหมํในภาพรวม พบวํา กลุํมตัวอยํางให๎ความคิดเห็นตํอปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดที่มีตํอการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง(
X  =3.26, S.D.=0.96) เมื่อพิจารณาในแตํองค์ประกอบของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดพบวํา 
กลุํมตัวอยํางให๎ความคิดเห็นตํอปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านการสํงเสริมการตลาดมากที่สุด 
โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก ( X  =4.01, S.D.=0.92) รองลงมาด๎านกระบวนการ ( X  =3.25, 
S.D.=0.97) ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย( X  =3.18, S.D.=1.02) ด๎านบุคลากร( X  =3.14, 
S.D.=0.95) ด๎านลักษณะทางกายภาพ ( X  =3.12, S.D.=0.97)  ด๎านราคา ( X  =3.08, S.D.=0.98) 
และ ด๎านผลิตภัณฑ์และบริการตามลําดับ ( X  =3.04, S.D.=0.92)  
 ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศในด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอความใหมํ
ของเครื่องบินมากที่สุด โดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X = 3.18, S.D.=1.05) รองลงมา 
คือ ลักษณะการขับเครื่องบินขึ้นลงด๎วยความนุํมนวลอยูํในระดับปานกลางเหมือนกัน ( X = 3.17, 
S.D.=1.03) และข๎อที่มีระดับความสําคัญน๎อยที่สุด คือ ความหลากหลายของเส๎นทางการบิน ( X =
2.77, S.D.=1.27) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านผลิตภัณฑ์ มีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X = 
3.04, S.D.=0.92)  
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 ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศในด๎านราคา พบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นตํออัตราคําบัตรโดยสาร
ถูกกวําสายการบินอ่ืน ขณะที่ซื้อในชํวงเวลาเดียวกันมากที่สุด โดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับปาน
กลาง ( X  = 3.18, S.D.=1.09) รองลงมา คือ ความชัดเจนรายละเอียดของอัตราราคาคําบัตรโดยสาร 
มีคําระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X  = 3.12, S.D.=1.06) และระดับความคิดเห็นที่น๎อยที่สุด 
คือ อัตราคําบัตรโดยสารมีความเหมาะสมกับเส๎นทางสายการบิน โดยมีความคิดเห็นอยูํในระดับปาน
กลางเหมือนกัน ( X = 3.00, S.D.=1.21) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านราคามีคําเฉลี่ยรวมอยูํใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.08) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เฉลี่ยรวม เทํากับ 0.98 

 ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในด๎านชํองทางการจัดจําหนําย พบวํา กลุํม
ตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอความปลอดภัยในการชําระเงินคําบัตรโดยสารผํานเวบไซต์โดยใช๎บัตรเครดิต
มากที่สุด โดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง (คําเฉลี่ย X  = 3.33, S.D.=1.08) รองลงมา คือ 
ความหลากหลายชํองทางในการจองและหรือซื้อบัตรโดยสาร โดยมีความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง
เหมือนกัน ( X  = 3.28, S.D.=1.12) และระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุด คือ ความสะดวกรวดเร็วในการ
ซื้อบัตรโดยสารผํานตัวแทนจําหนําย ( X  =3.01, S.D.=1.20) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านชํอง
ทางการจัดจําหนํายมีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X =3.18) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
เฉลี่ยรวม เทํากับ 1.02 

 ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศ ในด๎านการสํงเสริมการตลาด พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอความ
นําสนใจของการประชาสัมพันธ์ขําวสาร โดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับมาก ( X  = 4 .25, 
S.D.=1.10) รองลงมา คือ ความนําสนใจของการสํงเสริมการขายโดยการสะสมไมล์หรือการสะสมการ
เดินทางมีคําระดับความคิดเห็นระดับมาก ( X  = 4.10, S.D.=1.13)และระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุด 
คือ การให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการสํงเสริมการขาย มีความนําสนใจและให๎รายละเอียดได๎อยํางถูกต๎อง
ชัดเจนมีระดับความคิดเห็นมาก( X  = 3.90, S.D.=0.96) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านการสํงเสริม
การตลาดมีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X  = 4.01) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เฉลี่ย
รวม เทํากับ 0.92 

 ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศ ในด๎านบุคลากรพบวํากลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอการดูแลเอาใจใสํของ
พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน มากที่สุด โดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X  = 3.17, 
S.D.=1.06) รองลงมา คือ พนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีมนุษย์สัมพันธ์และมีความเป็นกันเอง และ
เครื่องแบบการแตํงกายของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินสวยงาม ประทับใจ โดยมีความคิดเห็นอยูํใน
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ระดับปานกลางเหมือนกัน ( X = 3.16, S.D.=1.06 และ 1.05) และพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินให๎
คําแนะนําและสาธิตในการใช๎อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย มีคําระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุดโดยมีคํา
ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ( X =3.11, S.D.=1.08) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านบุคลากร
มีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X  = 3.14) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เฉลี่ยรวม เทํากับ 
0.95 

 ความคิดเห็นของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศ ในด๎านกระบวนการ พบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นตํอความรวดเร็ว
ในการประสานงานชํวยเหลือและให๎บริการลูกค๎าและจํานวนพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความ
เพียงพอตํอการให๎บริการมากที่สุดเทํากัน โดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X = 3.40, 
S.D.=1.06และS.D.=1.05 ) รองลงมา คือ ความถูกต๎องแมํนยําในการรับและหรือบันทึกข๎อมูลการ
จองบัตรโดยสาร โดยมีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลางเหมือนกัน ( X  = 3.22, S.D.=1.11) 
และความรวดเร็วในการแจ๎งเตือนกรณีเครื่องบินลําช๎ากวํากําหนดมีคําระดับความคิดเห็นที่น๎อยที่สุด 
โดยมีคําระดับความเห็นในระดับปานกลาง ( X  =3.14, S.D.=1.06) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎าน
กระบวนการมีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X = 3.25) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เฉลี่ย
รวม เทํากับ 0.97 

 ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศ ในด๎าน
ลักษณะทางกายภาพ พบวํากลุํมตัวอยํางมีความคิดเห็นตํอความสะอาดภายในเครื่องบินความสะอาด
ห๎องน้ําภายในเครื่องบิน และจํานวนเก๎าอ้ีนั่งบนเครื่องบินมีความเหมาะสมและนั่งสบายมากที่สุด
เทํากันโดยมีคําระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X  = 3.31, S.D.=1.04: S.D.=1.06 และ
S.D.=1.08 ) รองลงมา คือ การจัดวางของในเครื่องบินมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สวยงามมีคํา
ระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง ( X  = 3.08, S.D.=1.07)และความสวยงามของสัญลักษณ์และ
สโลแกน ของสายการบินมีคําระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุด คําระดับความเห็นอยูํในระดับปานกลาง (
X  = 2.90, S.D.=1.22) สรุปภาพรวมของมาตรวัดด๎านลักษณะทางกายภาพมีคําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับ
ปานกลาง (คําเฉลี่ย X  = 3.12) และมีคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เฉลี่ยรวม เทํากับ 0.97 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ข๎อมูลทั่วไป ผู๎โดยสารสายการบินต๎นทุนต่ําเส๎นทางภายในประเทศที่ใช๎เป็นกลุํมตัวอยําง
เป็นเพศหญิงมากวําเพศชาย สํวนใหญํเป็นผู๎มีอายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได๎ตํอ
เดือน 10,000-20,000 บาท สอดคล๎องกับการศึกษาของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2555), วรารั ตน์ 
วรรณะพาหุณ (2547) และ อัญชลี แสงไชย (2558) เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่นิยมความสบาย
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มากกวําเพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งถือได๎วําเป็นการศึกษาพ้ืนฐานของคนระดับกลาง มี
รายได๎ตํอเดือนไมํสูงมาก จึงต๎องการที่จะเดินทางด๎วยสายการบินสําหรับการเดินทางโดยสายการบิ น
ต๎นทุนต่ําเพื่อความสอดคล๎องตํอรายได๎ 

2. ทางด๎านพฤติกรรมผู๎บริโภค จากการศึกษาพบวํา สํวนใหญํเคยใช๎บริการสายการบินนก
แอร์มากท่ีสุดวัตถุประสงค์ในการใช๎บริการเพ่ือการทํองเที่ยวมากที่สุด จํานวนครั้งที่ใช๎บริการเฉลี่ยตํอ
ปี 2-6 ครั้ง ชํวงเวลาที่มักจะเดินทาง คือ ชํวง 8.01 – 12.00 น อัตราคําบัตรโดยสารเฉลี่ยตํอเที่ยวบิน 
คือ 1,000-1,500 บาท ชํองทางในการซื้อบัตรโดยสารจากเวบไซต์ของสายการบินสอดคล๎องกับ
การศึกษาของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2555)ผู๎รํวมเดินทางด๎วยสํวนใหญํเป็นคนในครอบครัว เส๎นทาง
ที่เดินทางเป็นประจํา คือ เชียงใหมํ-ดอนเมือง และสิ่งที่เลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํานอกจาก
เรื่องราคาแล๎วจะเป็นเรื่องของน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางที่ให๎บริการมากกวํา  
  3. การศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช๎บริการสายการบินต๎นทุนต่ํา
เส๎นทางภายในประเทศของผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํ โดยรวมคําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลางแตํด๎าน
การสํงเสริมการตลาดจะมีคําเฉลี่ยสูงสุดซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ สรัสวดี จักษุรักษ์ และเมธาวี 
ธรรมเกษร (2560) ที่พบวํากลุํมตัวอยํางให๎ความสําคัญของการทําโปรโมชั่นลดราคาตั๋วเครื่องบินมาก
ที่สุด ซึ่งเป็นข๎อมูลที่กลุํมตัวอยํางจะให๎ความสนใจเป็นพิเศษของความนําสนใจของการประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลขําวสาร โดยจะดึงดูดให๎เกิดความต๎องการที่จะใช๎บริการ สํวนด๎านกระบวนการการให๎บริการก็
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ให๎ความสําคัญรองลงมาในขณะที่การศึกษาของ เจนจิรา นาทองคํา (2560) พบวํา 
ปัจจัยด๎านสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและการนําเสนอมีอิทธิพลตํอความตั้งใจในการใช๎บริการซ้ํามาก
ที่สุด และขัดแย๎งตํอการศึกษาของจิรายุ อักษรดี (2554) ที่พบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการสายการบินในประเทศมากที่สุด คือ ปัจจัยด๎าน
กระบวนการให๎บริการของสายการบิน โดยเฉพาะอยํางยิ่งกระบวนการให๎บริการความสะดวกตํอ
ผู๎โดยสารที่สามารถทําการซื้อ ชําระเงิน บัตรโดยสาร สํารองที่นั่ง เช็คอิน และอ่ืน ๆ ได๎ด๎วยตนเองโดย
มีเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่สามารถดําเนินการได๎ตลอด 24 ชั่วโมง ผํานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งก็ใกล๎เคียงกับงานวิจัยนี้ที่กลุํมตัวอยํางให๎ความคิดเห็นในระดับมากเป็น
อันดับสองรองมาจากการสํงเสริมการตลาด  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. ด๎านผลิตภัณฑ์และการบริการ จากผลการศึกษาพบวํา ผู๎ ใช๎บริการสํวนใหญํให๎
ความสําคัญความใหมํของ 
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เครื่องบินและลักษณะการขับเครื่องบินขึ้นลงด๎วยความนุํมนวล ดังนั้น การรักษาความสะอาดทั้ง
ภายนอกและภายในเครื่องบินเป็นสิ่งที่สายการบินต๎องให๎ความสําคัญอยํางยิ่ง และที่สําคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ การขับที่สร๎างความรู๎สึกอบอุํนใจปลอดภัยในขณะรับบริการ  

1. ด๎านการสํงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวํา ผู๎ใช๎บริการสํวนใหญํให๎ความสนใจเป็น
พิเศษกับความนําสนใจของที่ประชาสัมพันธ์ขําวสารเป็นอันดับแรกๆ ดังนั้น ขําวสารในการ
ประชาสัมพันธ์ควรจะอัพเดท และทําการประชาสัมพันธ์ขําวสารโปรโมชั่นตํางๆ อยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎
ข๎อมูลขําวสารได๎สํงไปยังกลุํมผู๎โดยสารอยํางท่ัวถึง 

2. ด๎านบุคลากร และด๎านกระบวนการ จากการศึกษาพบวํา ผู๎ใช๎บริการให๎ความสําคัญกับ
การดูแลเอาใจใสํของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบิน ความรวดเร็วในการประสานงานชํวยเหลือและ
ให๎บริการลูกค๎า และจํานวนพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินมีความเพียงพอตํอการให๎บริการ ดังนั้น ควร
จะตระหนักให๎พนักงานต๎อนรับพึงดูแล เอาใจใสํในการให๎บริการ ตลอดจนการแก๎ปัญหาตําง ๆ ที่
เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว ตลอดจนมีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นกันเอง เครื่องแบบการแตํงกายของพนักงาน
ต๎อนรับบนเครื่องบินที่สวยงามประทับใจ 

3. ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย จากการศึกษาพบวํา ความปลอดภัยในการชําระเงินคําบัตร
โดยสารผํานเวบไซต์โดยใช๎บัตรเครดิต ดังนั้น สายการบินต๎องสร๎างระบบการชําระเงินที่ปลอดภัย และ
มีการยืนยันตัวตนในการทําธุระกรรมการชําระเงินอยํางมีประสิทธิภาพ 

4. ด๎านลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวํา ความสะอาดภายในเครื่องบิน ความ
สะอาดห๎องน้ําภายในเครื่องบิน และจํานวนเก๎าอ้ีนั่งบนเครื่องบินมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
สวยงาม คือ สิ่งที่ผู๎โดยสารใสํใจเป็นพิเศษ ดังนั้น สายการบินต๎องดูแล และทําความสะอาดทุกๆ 
เที่ยวบินในเวลาที่มีอยูํอยํางจํากัด ให๎บนเครื่องบินพร๎อมจะให๎บริการแบบให๎มีรํองรอยการใช๎น๎อยที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาวิจัยตํอยอดในประเด็นของผู๎โดยสารแตํละภาค หรือเป็นผู๎โดยสารในประเทศ
ไทย ตลอดจนอาจจะรวมถึงผู๎โดยสารชาวตํางชาติด๎วยก็จะทําให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในมิติที่กว๎าง
และเป็นประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ควรจะทําการการวิจัยที่มีการขยายขอบเขตให๎ครอบคลุมปัจจัย
อ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
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ในการลงภาคสนามเก็บข๎อมูล และขอขอบคุณผู๎โดยสารในจังหวัดเชียงใหมํกลุํมตัวอยํางผู๎ให๎ข๎อมูลที่
เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาการวัดประสิทธิภาพในการทํางานของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํจํานวน 137 แหํง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 57 แหํง  
โดยใช๎เทคนิคการวิเคราะห์เส๎นหํอหุ๎ม (Data Envelopment Analysis: DEA)   

โดยการศึกษาใช๎ข๎อมูลงบการเงินปี 2558 ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจํากัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า  ในการศึกษาจะแบํง
อุตสาหกรรมเป็น3 ขนาด คือ เล็ก  กลาง ใหญํ และแบํงตามลักษณะของผู๎ถือหุ๎น 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมโรงแรม(Global Technical Efficiency: 
CRS model) ของจังหวัดเชียงใหมํมีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.705และของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 0.768โดยจําแนกเป็นความมีประสิทธิภาพในการมีเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสม (Technical 
Efficiency:VRS model) พบวําโรงแรมของจังหวัดเชียงใหมํจํานวน 52 แหํงมีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.790 
และโรงแรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 35 แหํง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.906ที่มีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิตมีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมและความมีประสิทธิภาพตํอขนาดการ
ผลิตที่เหมาะสม (Scale Efficiency :SE) พบวําโรงแรมของจังหวัดเชียงใหมํจํานวน30 แหํง มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 0.887 และโรงแรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 15 แหํงมีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.843ที่มี
ประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม 
 เมื่อพิจารณาตามตามขนาดของโรงแรมทั้งในจังหวัดเชียงใหมํและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พบวําโรงแรมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการทํางานดีที่สุด รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญํ  
เมื่อพิจารณาตามลักษณะของการถือหุ๎นพบวําโรงแรมทั้ ง ในจังหวัดเชียงใหมํและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ที่คนไทยเป็นผู๎ถือหุ๎นมีประสิทธิภาพในการทํางานดีกวําโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎
ถือหุ๎น และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากคําประสิทธิภาพในการทํางานโดยเฉลี่ยของจังหวัด
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เชียงใหมํและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบวํา โรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคําประสิทธิภาพในการ
ทํางานเฉลี่ยดีกวําโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ 
ค่าส่าคัญ: การวิเคราะห์เส๎นหํอหุ๎ม , ประสิทธิภาพโดยรวม , อุตสาหกรรมโรงแรม                                                                                                 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study in Chiang Maiand PrachuapKhiri Khan 
hotel industry. The research was specifically conducted in 137 hotels in Chiang 
Maiand 57 hotels in PrachuapKhiri Khan regarding the potency evaluation of hotel 
industry by using Data Envelopment Analysis: DEA technique. The DEA technique was 
performed by the analysis of whole budget used data of Chiang Maiand 
PrachuapKhiri Khanhotel industry in that legally registered with Department of 
Business Development (DBD) 2008.  In additionally, the study was classified into 3 
types of hotel, small, medium, and big.  Consequently, the study demonstrated the 
average outcome of Global Technical Efficiency: CRS model of the hotel industry in 
Chiang Maiwas 0.705, and PrachuapKhiri Khan’s was 0.768. Along with the study of 
Technical Efficiency: VRS data showed average outcome of 52 hotels in Chiang 
Maiwas 0.790, and for the average outcome of 35 hotels in PrachuapKhiri Khanwas 
0.906 which applied to the technical efficiency. Furthermore, the study of Scale 
Efficiency: SE indicated that 30 hotels of Chiang Maihad the average outcome in 
0.887, and 15 hotels in PrachuapKhiri Khanwas 0.843 which applied with the 
appropriate manufacturing requirements. In conclusion, the study results showed 
that small hotels in PrachuapKhiri Khanhad the most efficiency following with 
medium hotels and big hotels. However, the study of the variety of shareholder of 
the hotels proved that the hotels which had Thai shareholder are more efficiency 
that the hotels which had foreigner shareholders. Additionally, when compared the 
efficiency outcome in both provinces, the hotels in PrachuapKhiri Khanwere more 
efficient than the hotels in Chiang Mai. 
Keywords: data envelopment analysis , overall  effectiveness , hotel industry 
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บทน่า 
การทํองเที่ยวถือได๎วําเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายๆ

ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่รัฐบาลนั้นให๎ความสําคัญ  และเสริมสร๎างขีดความสามารถใน
การแขํงขันเพ่ือชิงสํวนแบํงในตลาดโลก  โดยเฉพาะในแทบเอเชียและอาเซียนที่ตํางพากันกําหนดและ
วางแผนทางการตลาดเพ่ือดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เพ่ิมมากขึ้น  ภารกิจในด๎านการทํองเที่ยวจึงเป็น
ภารกิจที่ถูกผสมผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกๆมิติ  อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวจึงมี
ความสําคัญตํอการกระตุ๎นระบบเศรษฐกิจของไทย  จากการดําเนินนโยบายด๎านการบริการและการ
ทํองเที่ยวของรัฐบาลซึ่งเป็นหนทางในการสร๎างรายได๎เข๎าสูํประเทศ  รวมถึงการสํงเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานของการบริการ เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขํงขันของภาคบริการและภาคการ
ทํองเที่ยวในการรับรองนักทํองเที่ยวที่จะเข๎ามาทํองเที่ยวในประเทศไทยด๎วยรูปแบบที่มีความ
หลากหลายโรงแรมนั้นถือได๎วําเป็นอุตสาหกรรมที่พักที่ได๎รับความนิยมในตลาดทํองเที่ยวจากกลุํม
นักทํองเที่ยวหนุํมสาว และนักทํองเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัว เนื่องจากมีความสะดวกสบาย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกตํางๆ  มากมาย  และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีอีกด๎วย  หาก
นักทํองเที่ยวเกิดความประทับใจก็ยํอมมีโอกาสที่จะกลับมาทํองเที่ยวอีกครั้ง 

จังหวัดเชียงใหมํถือได๎วําเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีความงดงามทางธรรมชาติแล๎วยังมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีอันเปี่ยมไปด๎วยเสนํห์ที่ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม 
โดยเฉพาะนักทํองเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติจังหวัดเชียงใหมํจึงถูกจัดให๎เป็นเมือง
ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทยจึงทําให๎จังหวัดเชียงใหมํมีนักทํองเที่ยวทั้ง
ไทยและชาวตํางชาติเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวเป็นจํานวนมาก  และเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี  โดยพบวํามีจํานวน
นักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํในปี 2558 มี
จํานวนผู๎มาเยือนทั้งหมด 9,286,307คนมียอดรายได๎จากการทํองเที่ยวจากจํานวนผู๎เยี่ยมเยียนทั้งหมด 
82,570 ล๎านบาทและจังหวัดเชียงใหมํยังเป็นจังหวัดที่มีจํานวนผู๎เยี่ยมเยือนสูงที่สุดในภาคเหนือ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือประตูสูํภาคใต๎เป็นจังหวัดที่มีรูปรํางยาวเรียวนี้เต็มไปด๎วยแหลํง
ทํองเที่ยว โดยเฉพาะทะเล เป็นแหลํงพักผํอนในการทํองเที่ยวทางธรรมชาติแหํงหนึ่งที่ได๎รับความนิยม  
มีแหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจหลายแหํงเป็นสถานที่ท่ีรู๎จักกันดีของชาวตํางชาติ  โดยเฉพาะอําเภอหัวหิน 
ที่ได๎รับการสํงเสริมให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวจากกระทรวงการทํองเที่ยว จัดให๎เป็นสถานที่นําทํอง เที่ยว
แหํงหนึ่งในประเทศไทย จึงทําให๎อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในขณะนี้เปรียบเสมือนแมํเหล็ก
ที่สร๎างแรงดึงดูดให๎ทั้งนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะในชํวง
เทศกาลการทํองเที่ยวและชํวงวันหยุดติดตํอกันหลายวัน  โดยพบวํามีจํานวนนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวตํางชาติเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํเพ่ิมขึ้นทุกๆ  ปี ในปี 2558 มีจํานวนผู๎มา
เยือนทั้งหมด 4,835,371คนมียอดรายได๎จากการทํองเที่ยวจากจํานวนผู๎เยี่ยมเยียนทั้งหมด 27,872
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ล๎านบาท และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังมีจํานวนผู๎เยี่ยมเยียนอยูํอันดับที่ 3 ของภาคตะวันตกและมี
แนวโน๎มเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี  โดยปี 2558  เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ร๎อยละ 3.7 และเนื่องจากผู๎วิจัยเห็นวําทั้ง
จังหวัดเชียงใหมํและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่เป็นแหลํงดึงดูดนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางชาติซึ่งเห็นได๎จากจํานวนผู๎เยี่ยมเยือนของแตํละจังหวัด ซึ่งในจังหวัดเชียงใหมํมีจํานวนผู๎เยี่ยม
เยือนสูงที่สุดในภาคเหนือ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจํานวนผู๎เยี่ยมเยือนอันดับที่ 3 ของภาค
ตะวันตกและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นยังให๎ความสําคัญตํอการทํองเที่ยวเป็นอยํางมากดังวิสัยทัศ
ของจังหวัดที่วํา“เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปสับปะรดสํงออกระดับโลก เป็นแหลํงผลิตมะพร๎าวที่มี
คุณภาพ เป็นเมืองทํองเที่ยวสําหรับครอบครัวและสุขภาพและอุตสาหกรรมเหล็กที่ได๎มาตรฐานสากล"  
จึงทําให๎จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต๎องการที่จะพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมให๎
ดียิ่งขึ้น เพ่ือที่จะรองรับและดึงดูดจํานวนนักทํองเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัย
สนใจที่จะทําการศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจระหวํางอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วําโรงแรมที่มีการดําเนินงานอยูํนั้น มีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงไร ที่จะ
รองรับจํานวนนักทํองเที่ยว และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตํางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือเพ่ิมระดับ
ขีดความสามารถ และคุณภาพการแขํงขันไปสูํระดับสากล  เพราะฉะนั้นเมื่ออุตสาหกรรมโรงแรมมี
ประสิทธิภาพก็จะสํงผลตํออุตสาหกรรมการทํองเที่ยวให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปด๎วย และจะเป็นแรง
ดึงดูดใจให๎นักทํองเที่ยวกลับมาทํองเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นกลับมาเที่ยวซ้ําอีก  และสํงผลให๎
ระบบเศรษฐกิจของประเทศพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจระหวํางอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ปัจจัยนําเข๎า (Input) ได๎แกํ ต๎นทุนขาย คําใช๎จํายในการขายและบริหาร สินทรัพย์รวม 
 2. ปัจจัยผลผลิต (Output) ได๎แกํ รายได๎ท้ังหมด 
 
เงื่อนไขและข้อสมมุติที่ใช้ในการศึกษา  

1 เป็นการพิจารณาทางด๎านปัจจัยการผลิต (input – orientated) ให๎ความสําคัญทาง ด๎าน
ปัจจัยการผลิต  

2 ใช๎ข๎อสมมุติผลได๎ตํอขนาดเปลี่ยนแปลง (Variable Return to Scale: VRS) 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ จะใช๎วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นการวัด
ประสิทธิภาพที่นิยมใช๎กัน โดยเป็นแนวคิดของ Farrell (1957) โดยเสนอวํา ประสิทธิภาพของหนํวย
ผลิตหนึ่ง (Firm) ประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบ คือ ประสิทธิภาพทางเทคนิค (technical efficiency 
) ประสิทธิภาพทางด๎านราคา ( allocative efficiency) และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (economic 
efficiency)  โดยจะใช๎แนวคิดพ้ืนฐานของการวัดประสิทธิภาพได๎จากสัดสํวนของผลผลิตและปัจจัย
การผลิต เพ่ือวัดความสามารถในการดําเนินงานของหนํวยผลิต (Emrouznejad,2003) โดยหาได๎
ดังตํอไปนี้ 
 

Efficiency =      Output 
       Input 
 โดยวิธีการวัดประสิทธิภาพที่นิยมใช๎ในการวัดผลการดําเนินงาน คือการวัดประสิทธิภาพ
เชิงเปรียบเทียบ โดยจะเปรียบเทียบคําสัมประสิทธิ์ที่คํานวณได๎ของแตํละหนํวย กับคํามาตรฐาน 
(berchmark)  คํามาตรฐานที่ได๎จากหนํวยที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหนํวยผลิตที่กําลังศึกษาทั้งหมด 
อาจจะเป็นหนํวยผลิตที่อยูํระดับแนวหน๎า (frontier) สํวนหนํวยผลิตอ่ืนๆ จะมีประสิทธิภาพต่ํากวํา 
การวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของหนํวยผลิตทําได๎ดังตํอไปนี้ 

 
Relative efficient =  weighted sum of output 

              weighted sum of input 
เขียนสมการได๎ดังนี้ 
 

∑𝑢𝑟

𝑠

𝑟

𝑦𝑟𝑗  

 

∑𝑣𝑖

𝑚

𝑖

𝑥𝑖𝑗 

 
 
 
 

Relative efficient  =      i=1,2,….,m ;r=1,2,…..,s ;j=1,2,……,n 
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โดยที่             = จํานวนของปัจจัยนําเข๎าที่ i ของหนํวยผลิตที่ j ของหนํวยผลิต 

            = จํานวนผลผลิตที่ r ของหนํวยผลิตที่ j 

            = ตัวถํวงน้ําหนักของผลผลิต r 

  𝑣𝑖         = ตัวถํวงน้ําหนักของปัจจัยการนําเข๎า i 
  m         = จํานวนปัจจัยนําเข๎า 
  s  =จํานวนของผลผลิต 
  n         =จํานวนของหนํวยผลิต 
  
 การวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบที่มาจากแนวคิดของ Farrellจะใช๎หลักการ frontier 
analysisในการวัดหนํวยประสิทธิภาพการผลิต ตํอมานักเศรษฐศาสตร์ได๎มีการพัฒนาวิธีและ
แบบจําลองขึ้นมาหลายๆ วิธี และวิธี DEAเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช๎ในการวัดประสิทธิภาพ เพราะ
เนื่องจากไมํจําเป็นต๎องกําหนดรูปแบบฟังก์ชั่น และวิธีนี้ใช๎วัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานได๎ในกรณี
ที่ปัจจัยการผลิตและผลผลิตมีหลายชนิด (multi input and output)Charnes ,Cooper and 
Rhodes (1978) ได๎นําหลักการทางคณิตศาสตร์เข๎ามาใช๎ในวิธี  DEA ที่ เรียกวํา linear 
programming ในการประเมินคําประสิทธิภาพ 
 แบบจําลอง BCC ที่นําเสนอโดยBanker, Charnes, andCooper (1984) ภายใต๎ข๎อ
สมมติผลตอบแทนตํอขนาดแปรผัน (Variable Returns to Scale :VRS )   
 แบบจําลองภายใต๎ข๎อสมมติ VRS จะต๎องเพ่ิมสมการข๎อจํากัดเข๎าไปในแบบจําลอง CCR อีก

หนึ่งสมการ คือ N1’𝞴 = 1 (เป็นข๎อจํากัดของคําความโค๎ง : Convexity Constraint)  เพ่ือให๎มั่นใจ
วําเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหนํวยผลิตขนาดเดียวกันอยํางแท๎จริง  ตํอมาได๎มีการพัฒนา

แบบจําลองดังกลําว โดยการเพ่ิมข๎อจํากัด N1’𝞴 ≤ 1 เข๎าไปในแบบจําลอง แบบจําลองที่พัฒนาใหมํนี้
สามารถหาคําประสิทธิภาพในชํวง Non-Increasing Returns Scale (NIRS) ได๎ ดังนั้นลักษณะของ
แบบจําลองสุดท๎ายภายใต๎ข๎อสมติ VRS ที่นิยมใช๎ในปัจจุบัน สามารถเขียนได๎ดังนี้ 
 
 

𝑀𝑖𝑛𝜃 𝜆𝜃 
  Subject to :   𝑦𝑖   𝑦𝜆    

𝜃𝑥𝑖  𝑥𝜆    
     𝑁  𝜆    
    𝜆    
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การวิเคราะห์ด้วยวิธี DEA สามารถจ่าแนกขนาดของกิจการออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1) ผลตอบแทนตํอขนาดคงที่ (Constant Return to Scale :CRS) ขนาดของหนํวยงาน

ประเภทนี้เป็นขนาดที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นขนาดของหนํวยงานที่อยูํบนแนวหน๎าประสิทธิภาพจากตัว
แบบประเภท CRS 

2) ผลตอบแทนตํอขนาดเพ่ิมขึ้น (Increasing Return to Scale :IRS) ขนาดของหนํวยงาน
ประเภทนี้มีขนาดเล็กเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับหนํวยงานที่อยูํบนแนวหน๎าประสิทธิภาพจากตัวแบบ
ประเภท CRS แสดงให๎เห็นวําบริษัทสามารถขยายกิจการได๎ โดยอัตราผลตอบแทนภายหลังการขาย

หนํวยงาน ยังเป็นอัตราที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะได๎แกํ หนํวยงานที่ผลบวกของ 𝞴j  มีคําน๎อยกวําหนึ่ง 
3) ผลตอบแทนตํอขนาดลดลง (Decreasing Return to Scale :DRS) ขนาดของหนํวยงาน

ประเภทนี้ มีขนาดใหญํเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับหนํวยงานที่อยูํบนแนวหน๎าประสิทธิภาพจากตัว
แบบ CRS แสดงให๎เห็นวําบริษัทไมํควรขยายกิจการอีกตํอไปและอาจพิจารณาแบํงหนํวยงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนภายหลังการขยายหนํวยงานจะมีคําลดลง ซึ่งได๎แกํ 
หนํวยงานที่ผลบวกของ j  มีคํามากกวําหนึ่ง (วิชิต หลํอจีระชุณห์กุล, จิราวัลย์ จิตรถเวช และวีณา 
ฉายศิลป์รุํงเรือง, 2551,น.151) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวัดประสิทธิภาพของการผลิต ด๎วยการใช๎วิธี DEA นั้น  จะเน๎นการวัดประสิทธิภาพของ
หนํวยผลิตโดยการเปรียบเทียบ  ซึ่งพบวําในตํางประเทศมีการศึกษาโดยใช๎วิธี DEA มากมาย  โดย
งานวิจัยที่สามารถนํามาประยุกต์ใช๎ให๎เข๎ากับงานวิจัยในครั้งนี้ ได๎แกํ ผลงานของ Coelli,Rao and 
Battese(1997)  โดยได๎ทําการศึกษาประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย  
Davutyan(2001) ได๎ทําการศึกษาการวัดประสิทธิภาพการสํงเสริมภาคการทํองเที่ยวในตุรกี Foo 
Lee Yen1 , Mohhidin Othman1 (2011)  ศึกษาการวิเคราะห์เพ่ือวัดประสิทธิภาพของโรงแรม
ในประเทศมาเลเซีย  ในสํวนของประเทศไทยยังไมํคํอยมีการประยุกต์ใช๎วิธี DEA กันมากนัก  แตํยัง
พบวํามีการศึกษาที่สามารถนํามาประยุกต์ใช๎ด๎านอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  ได๎แกํ ภารตี ไกรสิทธิ์ 
(2005)  ทําการศึกษาโครงสร๎าง พฤติกรรม และผลการดําเนินงาน ของอุตสาหกรรมทํองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหมํ โดยใช๎แนวคิดของ Farrell (1957) การใช๎ Data Envelopment Analysis ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยมีปัจจัยการผลิต ( input) คําจ๎าง
แรงงาน (บาท) ต๎นทุนขาย (บาท) คําใช๎จํายในการขายและบริหาร (บาท) และตัวแปรทางด๎านผลผลิต 
(output) คือรายได๎จากการดําเนินงาน โดยใช๎ข๎อมูลจากงบการเงิน ปี2545  จากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค๎า ผลการศึกษาอุตสาหกรรมที่พัก มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานจํานวน 33 ราย นั่นคือมี
อุตสาหกรรมอยูํในระดับแนวหน๎าคิดเป็นร๎อยละ 29 โดยมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเฉลี่ยที่ร๎อย
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ละ 73 โดยโรงแรมและเกสเฮาส์ที่มีขนาดเล็ก และมีผู๎ถือหุ๎นเป็นชาวตํางชาติจะมีระดับประสิทธิภาพ
สูงที่สุด สํวนในอุตสาหกรรมนําเที่ยวมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานจํานวน 21 ราย มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานคืออุตสาหกรรมอยูํในระดับแนวหน๎าคิดเป็นร๎อยละ 25 โดยมีระดับประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานเฉลี่ยร๎อยละ 81 อุตสาหกรรมบริการนําเที่ยวและมีผู๎ถือหุ๎นเป็นชาวตํางชาติ จัดตั้งใน
รูปแบบห๎างหุ๎นสํวนจํากัดจะมีระดับประสิทธิภาพสูงที่สุด 

งานศึกษางานวิจัยในตํางประเทศเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม ได๎แกํ  
Davutyan(2001)ทําการศึกษาการวัดประสิทธิภาพการสํงเสริมภาคการทํองเที่ยวตุรกี โดยการใช๎ 
Data Envelopment Analysisโดยได๎ศึกษาในธุรกิจโรงแรมโดยใช๎ข๎อมูลโรงแรม 21 แหํง และแบํง
โรงแรมออกเป็นโรงแรม 4 ดาว และโรงแรม 5 เป็นการเปรียบเทียบระหวํางกลุํมและการเปรียบเทียบ
ภายในกลุํมเดียวกัน เพ่ือจัดอันดับความมีประสิทธิภาพของโรงแรม แบบที่ 1โดยมีปัจจัยการผลิต 
(input) คือ คําใช๎จํายในการ ดําเนินงาน จํานวนลูกจ๎าง ต๎นทุนการลงทุน และตัวแปรทางด๎านผลผลิต 
(output) คือ อัตราการเข๎าพักซ้ําของลูกค๎า ระดับความพึงพอใจกําไร แบบที่2โดยมีปัจจัยการผลิต 
(input)  คือ คําใช๎จํายในการดําเนินงาน จํานวนลูกจ๎าง   แบบที่ 2 ตัวแปรทางด๎านผลผลิต (output) 
คือ อัตราการเข๎าพักซ้ําของลูกค๎าระดับความพึงพอใจผลการศึกษาในสองรูปแบบไมํมีความแตกตําง
กัน โรงแรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นโรงแรมเดียวกันทั้งสองกลุํม สําหรับการเปรียบเทียบภายในกลุํม 
และระหวํางกลุํม พบวําโรงแรม 4ดาว มีประสิทธิภาพมากกวําโรงแรม 5 ดาวจากการศึกษาพบวํา ผล
การศึกษาสํวนใหญํในการวัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมโดยวิธี Data Envelopment  Analysis 
(DEA) จะพิจารณาด๎าน Input-Orientated ภายใต๎แบบจําลองทั้งที่เป็นแบบ Constant Return to 
Scale (CRS) และ Variable Returnto Scale (VRS)จากผลการศึกษาข๎างต๎นที่กลําวมาจะพบวํา  วิธี 
DEA  สามารถประยุกต์ใช๎ได๎ทั้งธุรกิจภาคการเกษตร  การผลิต และภาคบริการ  เชํน  โรงแรม  
ธนาคาร  ประกันชีวิต สหกรณ์  และสมารถใช๎วิเคราะห์ประสิทธิภาพของภาครัฐได๎ด๎วย เชํน  
โรงเรียน  โรงพยาบาล นโยบายของรัฐ เป็นต๎น 
 
วิธีด่าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลงบการเงินปี2558 
ของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ (137 แหํง ) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (57 แหํง) ที่จด
ทะเบียนในรูปแบบบริษัทจํากัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า  โดยจะแบํงได๎ดังนี้ 1.แบํงตามขนาดเล็ก  
คือโรงแรมที่มีจํานวนห๎องพักน๎อยกวํา 30 ห๎อง  หรือการจ๎างงานน๎อยกวํา 50 คน  ขนาดกลาง  คือ  
โรงแรมที่มีจํานวนห๎องพักมากกวํา 30 ห๎อง  แตํไมํเกิน  100 ห๎อง  หรือมีการจ๎างงานอยูํระหวําง 50-
200 คน ขนาดใหญํ  คือโรงแรมที่มีจํานวนห๎องพักตั้งแตํ 100 ห๎องขึ้นไป  หรือมีการจ๎างงานมากกวํา 
200 คน2.แบํงตามลักษณะการถือหุ๎น  โรงแรมที่ถือหุ๎นโดยคนไทย  คือ  โรงแรมที่มีผู๎ถือหุ๎นเป็นคน
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ไทย 100%  และโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น  คือ โรงแรมที่มีผู๎ถือหุ๎นเป็นชาวตํางชาติอยําง
น๎อย  1 รายโดยการศึกษานี้จะใช๎แบบจําลองDEA ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ (Coelli,Raoand Battese,1997) 
 

𝑀𝑖𝑛𝜃 𝜆𝜃 
Subject to :   

∑𝜆𝑗

𝑛

𝑗  

𝑦𝑟𝑗   𝑦𝑟𝑗    

  

𝜃𝑥𝑖𝑗  ∑𝜆𝑗

𝑛

𝑗  

𝑥𝑖𝑗    

∑𝜆𝑗

𝑛

𝑗  

   

𝜆𝑗    
𝑖         𝑚 𝑟          𝑠 𝑗           𝑛 

โดยท่ี j คือ  โรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํและโรงแรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  r คือ รายได๎ทั้งหมด  
  i คือ ต๎นทุนขาย คําใช๎จํายในการขายและบริหาร สินทรัพย์รวม    
  yrj คือผลผลิตที่ r ของโรงแรมท่ี j 
  xij คือ ตัวถํวงน้ําหนักของโรงแรมท่ี j 

  𝜃 คือ ตัวถํวงน้ําหนักของปัจจัยนําเข๎าของโรงแรม 
 แบบจําลอง DEA สามารถคํานวณคําประสิทธิภาพ (efficiency score) ซึ่งมีคําตั้งแตํ 0-1   
ถ๎าคําประสิทธิภาพเข๎าใกล๎ 0 แสดงวําหนํวยผลิตนั้นมีประสิทธิภาพต่ํา และถ๎าเข๎าใกล๎ 1 แสดงวํา
หนํวยผลิตนั้นมีประสิทธิภาพสูง เชํน ในการคํานวณด๎านปัจจัยนําเข๎ามีคําประสิทธิภาพ  0.9 
หมายความวําหนํวยผลิตนั้นมีคําประสิทธิภาพ 90% เมื่อเทียบกับหนํวยผลิตในระดับแนวหน๎า หรือ
หนํวยผลิตนั้นมีระดับประสิทธิภาพต่ํากวําหนํวยผลิตในระดับแนวหน๎าอยูํ 10% 
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ผลการวิจัย 
 1.ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท่างานของกลุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 
 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทํางานจะเป็นการวิเคราะห์เส๎นหํอหุ๎ม  โดยจะเป็นการ
เปรียบเทียบของแตํละหนํวยธุรกิจกับหนํวยธุรกิจที่ดีที่สุด  หนํวยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพนั้นจะอยูํบน
เส๎นหํอหุ๎ม เป็นเส๎นที่แสดงประสิทธิภาพ มีคําเทํากับ 100%  และหนํวยธุรกิจที่ไมํมีประสิทธิภาพจะ
อยูํต่ํากวําเส๎นหํอหุ๎มมีคําต่ํากวํา 100%  
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการท่างานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วย DEA 
 

รายการ 

CRS VRS Scale 

  
Efficiency 

จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพ 30 52 30 

จํานวนโรงแรมที่ไมํมีประสิทธิภาพ 107 85 107 

คําประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 0.705 0.790 0.887 
คําประสิทธิภาพสูงสุด 1 1 1 

คําประสิทธิภาพต่ําสุด 0.069 0.146 0.205 

จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพสูงกวําคําเฉลี่ย 77 87 108 
จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพต่ํากวําคําเฉลี่ย 60 50 29 

การผลิตอยูํในรูปแบบของผลได๎ตํอขนาดคงท่ี CRS - - 31 

การผลิตอยูํในรูปแบบของผลได๎ตํอขนาดเพิ่มขึ้นIRS - - 45 

การผลิตอยูํในรูปแบบของผลได๎ตํอขนาดลดลงDRS - - 61 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทํางานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหมํด๎วยแบบจําลอง DEA พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํมีประสิทธิภาพ
โดยรวม (Global Technical Efficiency: CRS model) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.705 สามารถหา
แหลํงที่มาของความมีประสิทธิภาพได๎ดังนี้ 
 1.ความมีประสิทธิภาพในการมีเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสม (Technical Efficiency:VRS 
model) พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํจํานวน 137 แหํง มีประสิทธิภาพทางเทคนิค
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การผลิต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.790 โดยในจํานวนนี้มีโรงแรม 52 แหํงที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการ
ผลิตที่เหมาะสม 
 2.ความมีประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม (Scale Efficiency :SE) พบวํา
อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํจํานวน 137 แหํง มีประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่
เหมาะสม มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.887  โดยในจํานวนนี้มีโรงแรม 30 แหํงที่มีประสิทธิภาพตํอขนาดการ
ผลิตที่เหมาะสม 
 เมื่อวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการทํางานของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํด๎วย
วิธี DEA ดังตารางที่ 2 พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํจํานวน 137 แหํง พบวํามีจํานวน
โรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 30 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 21.90 มีคําประสิทธิภาพในการทํางาน
เฉลี่ยร๎อยละ 70.48  เมื่อพิจารณาตามขนาดของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํจะเห็นได๎วํา
จากจํานวนโรงแรมขนาดเล็กทั้งหมด 91 แหํง มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 20 
แหํง คิดเป็นร๎อยละ 21.98  มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 47.40  ขนาดกลางมีจํานวน
โรงแรมทั้งหมด 29 แหํงมีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน  6  แหํง คิดเป็นร๎อยละ 
20.69 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 14.92  และขนาดใหญํมีจํานวนโรงแรมทั้งหมด  
17 แหํง  มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 4 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 23.53  มีคํา
ประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 8.16 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพในการทํางาน
เฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการทํางานอันดับที่ 1 รองลงมาคือขนาดกลาง 
และขนาดใหญํ  ตามลําดับ เมื่อแบํงตามลักษณะการถือหุ๎น  พบวําจํานวนอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีคน
ไทยเป็นผู๎ถือหุ๎นจํานวน 112 แหํง  มีประสิทธิภาพการทํางานจํานวน  20 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 17.86 
มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ  53.55   และจํานวนอุตสาหกรรมโรงแรมที่มี
ชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น 25 แหํง  มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 9 แหํง คิกเป็นร๎อย
ละ 36 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ  13.27  ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพ
ในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมที่มีชาวไทยเป็นผู๎ถือหุ๎นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวํา
โรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการท่างานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วย DEA โดยจ่าแนกตามขนาดและลักษณะการถือหุ้น 
 

รายการ 

จ่ า น ว น
โรงแรม 

ขนาด การถือหุ้น 

ทั้งหมด เล็ก  กลาง ใหญ่  คนไทย  ต่างชาติ  

(137แห่ง) (91แห่ง) (29แห่ง)  (17แห่ง)  (112แห่ง) (25แห่ง) 

1.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

30 20 6 4 20 9 

2.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ 21.9 21.98 20.69 23.53 17.86 36 
  (ร๎อยละ) 

3.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ ไ มํ มี
ประสิทธิภาพ 

107 71 23 13 92 16 

4.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ ไ มํ มี
ประสิทธิภาพ 78.1 78.02 79.31 76.47 82.14 64 
(ร๎อยละ) 

5.คําประสิทธิภาพในการทํางานโดยเฉลี่ย 
  

ของจํานวนโรงแรมที่ไมํมีประสิทธิภาพ 

(ร๎อยละ ) 62.2 63.3 62.76 55.24 58.45 57.39 

6.คําประสิทธิภาพในการทํางานโดยเฉลี่ย 

    ของจํานวนโรงแรม  137 
แหํง   

70.48 
 

47.4 14.92 8.16 53.55 13.27 
( ร๎อยละ ) 
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 2.ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท่างานของกลุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการท่างานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย DEA 
 

รายการ 

CRS VRS Scale 

    Efficiency 

จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพ 14 35 15 
จํานวนโรงแรมที่ไมํมีประสิทธิภาพ 43 22 42 

คําประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 0.768 0.906 0.843 
คําประสิทธิภาพสูงสุด 1 1 1 

คําประสิทธิภาพต่ําสุด 0.161 0.195 0.161 

จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพสูงกวําคําเฉลี่ย 35 42 40 
จํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพต่ํากวําคําเฉลี่ย 22 15 17 

การผลิตอยูํในรูปแบบของผลได๎ตํอขนาดคงที่ CRS - - 15 

การผลิตอยูํในรูปแบบของผลได๎ตํอขนาดเพ่ิมขึ้น
IRS - - 15 

การผลิตอยูํในรูปแบบของผลได๎ตํอขนาดลดลงDRS - - 27 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทํางานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด๎วยแบบจําลอง DEA พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
ประสิทธิภาพโดยรวม (Global Technical Efficiency: CRS model) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.768
สามารถหาแหลํงที่มาของความมีประสิทธิภาพได๎ดังนี้ 
 1.ความมีประสิทธิภาพในการมีเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสม (Technical Efficiency:VRS 
model) พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 57 แหํง มีประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการผลิต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.906โดยในจํานวนนี้มีโรงแรม35 แหํงที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิค
การผลิตที่เหมาะสม 
 2.ความมีประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม (Scale Efficiency :SE) พบวํา
อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 57 แหํง มีประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่
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เหมาะสม มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.843โดยในจํานวนนี้มีโรงแรม 15 แหํงที่มีประสิทธิภาพตํอขนาดการ
ผลิตที่เหมาะสม 
 จากการวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการทํางานของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ด๎วยวิธี DEA ดังตารางที่ 4 พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จํานวน  57 แหํง พบวํามีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 14 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 
24.56  มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 70.48  เมื่อพิจารณาตามขนาดของอุตสาหกรรม
โรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเห็นได๎วําจากจํานวนโรงแรมขนาดเล็กทั้งหมด 38 แหํง มีจํานวน
โรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 9 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 23.68  มีคําประสิทธิภาพในการทํางาน
เฉลี่ยร๎อยละ54.41ขนาดกลางมีจํานวนโรงแรมทั้งหมด 16 แหํงมีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพใน
การทํางาน  4  แหํง คิดเป็นร๎อยละ 25  มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 17.62และ
ขนาดใหญํมีจํานวนโรงแรมทั้งหมด  3 แหํง  มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 1 แหํง 
คิดเป็นร๎อยละ 33.33  มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 4.76 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคํา
ประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการทํางานอันดับที่ 1 
รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญํ  ตามลําดับ เมื่อแบํงตามลักษณะการถือหุ๎น  พบวําจํานวน
อุตสาหกรรมโรงแรมท่ีมีคนไทยเป็นผู๎ถือหุ๎น 43 แหํง  มีประสิทธิภาพการทํางานจํานวน  12 แหํง คิด
เป็นร๎อยละ 27.91 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ  63.59   และจํานวนอุตสาหกรรม
โรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น 14 แหํง  มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 5 แหํง 
คิดเป็นร๎อยละ 35.71 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ  17.13  ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคํา
ประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมที่มีชาวไทยเป็นผู๎ถือหุ๎นมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากกวําโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการท่างานของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย DEA โดยจ่าแนกตามขนาดและลักษณะการถือหุ้น 
 

รายการ 

จ่ า น ว น
โรงแรม 

ขนาด การถือหุ้น 

ทั้งหมด เล็ก  กลาง ใหญ่  คนไทย  ต่างชาติ  

(57 แห่ง) (38 แห่ง) (16 แห่ง)  (3แห่ง) 
 (43 
แห่ง) 

(14 
แห่ง) 

1.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

14 9 4 1 12 5 

2.จํ า น ว น โ ร ง แ ร ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

24.56 23.68 25 33.33 27.91 35.71 

3.จํานวนโรงแรมที่ ไมํมี
ประสิทธิภาพ 

43 29 12 2 31 9 

4.จํานวนโรงแรมที่ ไมํมี
ประสิทธิภาพ   

75.44 76.32 75 66.67 72.09 64.29 

5.คําประสิทธิภาพในการ
ทํ า ง า น โ ดย เ ฉ ลี่ ย ขอ ง
จํ าน วน โ ร งแรมที่ ไ มํ มี
ประสิทธิภาพ 

76.8 81.62 76.14 90.5 84.29 69.75 

6.คําประสิทธิภาพในการ
ทํ า ง า น โ ดย เ ฉ ลี่ ย ขอ ง
จํานวนโรงแรม  57 แหํง 

76.8 54.41 17.62 4.76 63.59 17.13 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจระหวํางอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยใช๎เทคนิคการวิเคราะห์เส๎นหํอหุ๎ม  ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์คือ  เพ่ือ
วัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจระหวํางอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ในปี 2558 
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ผลการศึกษาพบวํา อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํมีประสิทธิภาพโดยรวม (Global 
Technical Efficiency: CRS model) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.705 จําแนกออกเป็นความมีประสิทธิภาพ
ในการมีเทคนิคในการผลิตที่เหมาะสม (Technical Efficiency:VRS model) พบวําอุตสาหกรรม
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํมีโรงแรม 52 แหํงที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมมีคํา
ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเทํากับ 0.790และความมีประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่
เหมาะสม (Scale Efficiency :SE) พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํ 30 แหํงที่มี
ประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม  มีคําประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสมเฉลี่ย
เทํากับ 0.887 
 เมื่อวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพการทํางานของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํด๎วย
วิธี DEA พบวํามีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 30 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 21.90 มีคํา
ประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 70.48 เมื่อพิจารณาตามขนาดของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหมํจะเห็นได๎วําโรงแรมขนาดเล็ก มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 20 
แหํง คิดเป็นร๎อยละ 21.98 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 47.40 ขนาดกลางมีจํานวน
โรงแรมทั้งหมด 29 แหํงมีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 6 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 20.69 
มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 14.92 และขนาดใหญํมีจํานวนโรงแรมทั้งหมด 17 แหํง 
มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 4 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 23.53 มีคําประสิทธิภาพใน
การทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 8.16 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วํา
โรงแรมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการทํางานอันดับที่ 1 รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญํ 
ตามลําดับ เมื่อแบํงตามลักษณะการถือหุ๎น พบวําจํานวนอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีคนไทยเป็นผู๎ถือหุ๎น 
มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพการทํางาน 20 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 17.86 มีคําประสิทธิภาพในการ
ทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 53.55 และอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎นมีจํานวนโรงแรมที่มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน 9 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 36 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 
13.27 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมที่มีชาวไทยเป็น
ผู๎ถือหุ๎นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวําโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น 
 อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประสิทธิภาพโดยรวม (Global Technical 
Efficiency: CRS model) มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.768จําแนกได๎เป็นความมีประสิทธิภาพในการมีเทคนิค
ในการผลิตที่เหมาะสม (Technical Efficiency:VRS model) พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีโรงแรม 35 แหํงที่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตที่เหมาะสม  มีคําประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคการผลิตเฉลี่ยเทํากับ 0.906และความมีประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม (Scale 
Efficiency :SE) พบวําอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโรงแรม 15 แหํงที่มี
ประสิทธิภาพตํอขนาดการผลิตที่เหมาะสม และมีคําประสิทธิภาพตํอขนาดเฉลี่ยเทํากับ 0.843 
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 เมื่อพิจารณาตามขนาดของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเห็นได๎วํา
โรงแรมขนาดเล็กมีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 9 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 23.68  มีคํา
ประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ54.41ขนาดกลางมีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 4 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 25  มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 17.62และขนาดใหญํ
มีจํานวนโรงแรมที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 1 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 33.33  มีคําประสิทธิภาพใน
การทํางานเฉลี่ยร๎อยละ 4.76 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วํา
โรงแรมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการทํางานอันดับที่ 1 รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญํ  
ตามลําดับ เมื่อแบํงตามลักษณะการถือหุ๎น  พบวําจํานวนอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีคนไทยเป็นผู๎ถือหุ๎น
มีประสิทธิภาพการทํางานจํานวน 12 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 27.91 มีคําประสิทธิภาพในการทํางาน
เฉลี่ยร๎อยละ  63.59 และจํานวนอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎นมีจํานวนโรงแรมที่มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน 5 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 35.71 มีคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยร๎อยละ  
17.13  ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคําประสิทธิภาพในการทํางานเฉลี่ยจะเห็นได๎วําโรงแรมที่มีชาวไทยเป็น
ผู๎ถือหุ๎นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวําโรงแรมที่มีชาวตํางชาติเป็นผู๎ถือหุ๎น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมํและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น  พบวํามีปัญหา
เกี่ยวกับหนี้สินที่มีจํานวนมากเกินไป และมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพคลํอง โดยการเพ่ิมความสามารถใน
การทํากําไร และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ควรจะหาวิธีการเพ่ิมยอดขาย การจัดการสํงเสริม
การขายที่ไมํใชํการลดราคาห๎องพัก แตํเป็นการเน๎นจุดเดํนทางด๎านการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตํางๆ เพ่ือสร๎างจุดขายให๎แกํโรงแรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดใหญํที่จะมีปัญหามากใน
ทุกๆด๎าน โดยการสร๎างจุดขายที่เน๎นการบริการ เชํน การบริการสปา มีบริการรถรับสํงยังตามสถานที่
ตํางๆ เจาะตลาดกลุํมนักทํองเที่ยวระดับสูงที่มีอํานาจซื้อมาก รัฐและเอกชนควรดึงดูดนักทํองเที่ยว
ที่มาอบรมสัมมนา เพราะลูกค๎ากลุํมนี้เมื่อมาอบรมสัมมนาก็จะเข๎าพักที่โรงแรมด๎วย 
 2.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด๎วยแบบจําลอง DEA ไมํสามารถวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยที่เป็น
สาเหตุสําคัญที่ทําให๎เกิดความมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในงานวิจัยครั้งตํอไปจึงควรมีการศึกษาเพ่ือค๎นหา
ปัจจัยที่ทําให๎การใช๎ทรัพยากรในองค์กร เป็นไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 3.ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข๎อมูลภาคตัดขวาง (Cross-Section Data)  ในการศึกษา
ครั้งตํอไปจึงควรนําข๎อมูลในลักษณะอนุกรมเวลา (Time-Series Data) มาทําการวิเคราะห์ จะทําให๎
ผู๎วิจัยสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการใช๎ปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหมํ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ เพ่ือศึกษาคํานิยมในการทํางานของพนักงานขับรถบรรทุก
ที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากหนังสือ บทความ นิตยสาร 
เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง จากนั้นนําข๎อมูลที่ได๎มาสังเคราะห์ พบวํา คํานิยมในการทํางานซึ่ง
ประกอบด๎วย คํานิยมภายในและคํานิยมภายนอกสํงผลตํอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรใน
แตํละเจนเนอเรชั่นแตกตํางกัน 
ค่าส่าคัญ : คํานิยมในการทํางานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรลอจิสติกส์พนักงานขับ
รถบรรทุก 
 

Abstract 
 The purpose of this study isThe effect of Work Values on Organizational 
Citizenship Behavior of truck drivers of different generations.Using documentary 
research by collecting information from books, articles, magazines and related 
research. Then, the synthesized data found.The results show that the values of the 
work, which consists of Internal Values and External Values Affect the Organizational 
Citizenship Behavior in Different Generations. 
Keywords : Work value,Organization Citizenship Behavior,Generation, Logistics, Truck 
drivers 
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บทน่า 
องค์กรทุกแหํงยํอมมีความต๎องการให๎องค์กรของตนเองมีความเจริญเติบโต มีความมั่นคง 

และมีชื่อเสียง เพ่ือที่จะสามารถแขํงขันกับองค์กรอ่ืนๆได๎ และเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมี
การแขํงขันที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการค๎าแบบเสรี และ
การพัฒนาของเทคโนโลยีที่สามารถติดตํอสื่อสารกันได๎อยํางไร๎พรมแดน ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนอยํางมหาศาล การดําเนินงานทางธุรกิจควรมีการปรับปรุงในทุกๆด๎านเพ่ือที่จะ
ได๎เทําทันตํอความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ดังนั้นการเตรียมการรับมือขององค์กรตํางๆควรมีการ
ทํางานอยํางเป็นระบบ ระเบียบแบบแผน และผู๎นําองค์กรควรมีการจัดการบริหารที่ดี โดยเฉพาะการ
จัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เพราะบุคลากรนับวํามีความสําคัญเป็นอยํางมากตํอการ
เจริญเติบโตขององค์กร (ฉัฐจุฑา นกจันทร์, 2555) ซึ่งบุคลากรดังกลําว จะมีหน๎าที่ในการทํางานที่
แตกตํางกันออกไป ซึ่งทุกหน๎าที่ล๎วนมีความสําคัญแกํองค์กรทั้งสิ้นเพราะหากขาดหน๎าที่ใดหน๎าที่หนึ่ง
ไปอาจทําให๎องค์กรไมํสามารถดําเนินงานตํอไปได๎ ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่ สุดตํอ
องค์กร  

เนื่องจากภายในองค์กรหรือหนํวยงานตํางๆมักจะมีบุคลากรที่มีความแตกตํางกัน ทั้งเรื่องของ 
วัฒนธรรม เปูาหมายการทํางาน วิธีการทํางาน ความรู๎สึกนึกคิด หรือแม๎กระทั่งความแตกตํางในเรื่อง
ของชํวงอายุ ซึ่งในสํวนของชํวงอายุนั้น นักวิชาการได๎แบํงชํวงอายุไว๎ตา มเจนเนอเรชั่นตํางๆ 
ประกอบด๎วย 3 เจนเนอเรชั่นคือ เบบี้บูมเมอร์ส คือบุคคลที่มีชํวงอายุ 57 -85 ปี เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
คือบุคคลที่มีชํวงอายุ 40-56 ปี และเจนเนอเรชั่นวาย คือบุคคลที่มีชํวงอายุ 20 -39 ปี (อ๎อยอุมา 
รุํงเรือง และคณะ, 2548) ซึ่งในความแตกตํางระหวํางเจนเนอเรชั่นนับวํา จัดเป็นปัญหาอยํางหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการทํางานรํวมกันภายในองค์กร เนื่องจากบุคลากรที่มีชํวงอายุแตกตํางกันจะมีลักษณะ
เฉพาะตัวและมีมุมมองหลายประการที่แตกตํางกัน (ปริญดา เนตรหาญ และคณะ , 2557) เชํน 
คํานิยม ทัศนคติ พฤติกรรมความคาดหวังรวมถึงการทุํมเทในการทํางานที่แตกตํางกัน (ธรรมรัตน์ อยูํ
พรต, 2556) จึงทําให๎เป็นที่สนใจของนักชาการที่ต๎องการศึกษาพฤติกรรมการทํางานของแตํละเจน
เนอเรชั่นวํามีความแตกตํางกันมากน๎อยเพียงใด เชํน Glass (2007) ที่กลําวถึงพฤติกรรมการทํางาน
ของกลุํมเบบี้บูมเมอร์ส วํามีความมุํงมั่นและทุํมเทให๎กับงานเป็นอยํางมาก เคารพในกฎระเบียบ
ข๎อบังคับ ให๎ความสําคัญกับสายบังคับบัญชา ชอบการทํางานที่มั่นคงและไมํชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
แตกตํางจากกลุํมเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ที่ชอบทํางานอยํางอิสระ ไมํให๎ความสําคัญกับสายบังคับบัญชา 
ชอบความสมดุลในชีวิตทั้งเรื่องงานและสํวนตัว และที่สําคัญคือคนในกลุํมเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์จะมีความ
เป็นตัวของตัวเองสูง (Karp et al, 2002) ซึ่งมีลักษณะคล๎ายคลึงกับเจนเนอเรชั่นวาย แตํจะแตกตําง
กันตรงที่เจนเนอเรชั่นวาย มีการศึกษาท่ีสูงขึ้นและมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากกวําเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์  



 
 216 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

หากต๎องการทําความเข๎าใจเจนเนอเรชั่นตํางๆ ควรศึกษาจากสาเหตุด๎านคํานิยมในการ
ทํางาน เพราะคํานิยมในการทํางานเปรียบเสมือนตัวตัดสิน กําหนด หรือผลักดันพฤติกรรมให๎โน๎ม
เอียงไปทางใดทางหนึ่ง (ธรรมรัตน์ อยูํพรต, 2556) ดังนั้นแล๎วถ๎าหากภายในองค์กรหนึ่งมีหลากหลาย
เจนเนอเรชั่นที่ทํางานรํวมกันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให๎เกิดคํานิยมในการทํางานที่แตกตํางกันของบุคคล
ภายในองค์กร การทําความเข๎าใจคํานิยมในการทํางานของแตํละเจนเนอเรชั่นจึงนับวํามีสํวนสําคัญ
เพราะสามารถใช๎เป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได๎ สําหรับคํานิยมในการ
ทํางานนั้นมีนักวิชาการหลายทํานที่ได๎ทําการศึกษา เชํน George and Jones (1996 อ๎างอิงใน ทิวา 
เทียนเบ็ญจะ, 2555) และGomez-Mejia (1986 อ๎างอิงใน พีระพงศ์ จําปีศรี, 2554) ได๎แบํงคํานิยม
ในการทํางานออกเป็น 2 ประเภท คือ คํานิยมภายในงาน (intrinsic work values) เป็นสิ่งที่แสดงให๎
เห็นถึงความปรารถนาที่บุคคลมีให๎กับลักษณะของงานที่ตนเองทําโดยตรง ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน 
หรือ การทําให๎งานสําเร็จ และคํานิยมภายนอกงาน (extrinsic work values) เป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความสําคัญ หรือ ความปรารถนาในสิ่งที่บุคคลมีให๎กับลักษณะของปัจจัยสภาพแวดล๎อมของงาน และ
นอกจากนี้Super (1970) ยังได๎สร๎างเครื่องมือวัดคํานิยมในการทํางาน (Super’s Work Values 
Inventory) เพ่ือทําให๎ทราบถึงความพึงพอใจในงาน และความคาดหวังตํองานของแตํละบุคคลดังนั้น
แล๎วคํานิยมในการทํางานนั้นจะเป็นตัวกําหนดแนวทางพฤติกรรมการทํางานของบุคคลรวมทั้ง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรด๎วย (มนัชยา จันทเขต, 2551) 

สําหรับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรนับวํามีสํวนสําคัญอยํางมากตํอองค์กรซึ่ง
ผู๎บริหารสามารถสํงเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร โดยการพัฒนาพฤติกรรมในการ
ทํางานให๎แกํบุคลากร เชํน การสนับสนุนให๎มีพฤติกรรมการให๎ความชํวยเหลือ พฤติกรรมความสํานึก
ในหน๎าที่ พฤติกรรมการมีน้ําใจนักกีฬา พฤติกรรมการคํานึงถึงผู๎ อ่ืน และพฤติกรรมการให๎ความ
รํวมมือ (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2547) ซึ่งพฤติกรรมตํางๆเหลํานี้ล๎วนเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กรทั้งสิ้น เหตุผลที่ผู๎บริหารควรให๎ความสําคัญตํอพฤติกรรมเหลํานี้เนื่องมาจาก หาก
องค์กรมีบุคลากรที่มีพฤติกรรมการทํางานที่ดีมากเทําไรก็จะยิ่งสํงผลตํอคุณภาพการปฏิบัติงานของ
องค์กรมากเทํานั้น อีกทั้งพฤติกรรมดังกลําวยังสํงผลทางบวกกับการสร๎างผลผลิต และยังชํวยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการบริหารงาน (นรีกานต์ อรรคอุดม, 2554) และนอกจากนี้ยังเป็นผลดีกับองค์กรใน
เรื่องของการลดต๎นทุนเนื่องจากไมํต๎องเปลี่ยนพนักงานอยูํบํอยครั้งเพราะการที่พนักงานภายในองค์กร
มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีจะสํงผลให๎พนักงานอยูํกับองค์กรได๎อยํางยาวนาน (สฎายุ ธีระวณิช
ตระกูล, 2547) 

จากที่กลําวมาข๎างต๎นถือเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให๎ผู๎วิจัยมองเห็นถึงความสําคัญของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเนื่องจากเป็นกลไกทางสังคมขององค์กรในการลดความขัดแย๎งระหวําง
บุคคล และมีอิทธิพลตํอประสิทธิผลขององค์กร และคํานิยมในการทํางานที่เปรี ยบเสมือนตัวตัดสิน 
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กําหนด หรือผลักดันให๎เกิดพฤติกรรมในการทํางาน ดังนั้นแล๎วเมื่อองค์กรมีหลากหลายเจนเนอเรชั่นที่
ทํางานรํวมกันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให๎เกิดคํานิยมในการทํางานที่แตกตํางกัน และการที่จะทําความเข๎า
ใจความแตกตํางของเจนเนอเรชั่นนั้นจําเป็นจะต๎องอาศัยคํานิยมในการทํางานเป็นตัวขับเคลื่อน ถ๎า
หากทุกองค์กรสามารถเข๎าใจถึงปัญหาเหลํานี้ได๎จะเป็นผลดีตํอประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรใน
ทุกๆภาคอุตสาหกรรม  

หากกลําวถึงอุตสาหกรรมการขนสํงลอจิสติกส์จะเป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวข๎องกับกระบวนการ
ซัพพลายเชนของการขนสํงสินค๎าและวัตถุดิบจากจุดเริ่มต๎นไปยังจุดสุดท๎าย โดยมีการควบคุมการไหล
ของสินค๎าให๎เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า อุตสาหกรรมการขนสํง
ลอจิสติกส์นั้นจําเป็นที่จะต๎องมีการจัดเส๎นทาง และมีการวางแผนระบบการขนสํงอยํางรอบคอบ ซึ่ง
การขนสํงทางด๎านลอจิสติกส์นั้นสามารถทําได๎ 3 เส๎นทางคือ ทางบก  ทางน้ํา และทางอากาศ สําหรับ
การขนสํงทางบกจะมุํงเน๎นไปที่การขนสํงสินค๎าด๎วยรถบรรทุกจึงเป็นเหตุผลที่ทําให๎ในปัจจุบันมีธุรกิจ
การขนสํงด๎วยรถบรรทุกเกิดขึ้นอยํางมากมายเนื่องมาจากสามารถตอบสนองการขนสํงสินค๎าให๎กับ
ลูกค๎า ทั้งด๎านเวลา และความสะดวกรวดเร็วตํอการรับสินค๎า ดันนั้นในภาวะการแขํงขันที่สูง ธุรกิจ
การขนสํงด๎วยรถบรรทุกจําเป็นจะต๎องมีการจัดการบริหารองค์กรที่ดีเพ่ือความเทําทันตํอการแขํงขันที่
เกิดข้ึนอยํางรวดเร็ว (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, 2546)  

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษากลุํมพนักงานในสํวนของ
พนักงานขับรถบรรทุกเนื่องจากพนักงานขับรถบรรทุกจัดเป็นกลุํมคนที่ใช๎แรงงานที่อยูํในภาคธุรกิจ
การขนสํงลอจิสติกส์ ซึ่งพนักงานกลุํมนี้จะมีความกดดันในการทํางานสูงเนื่องจาก ต๎องใช๎ความอดทน
ในการขับรถบรรทุกที่มีเส๎นทางการขนสํงในระยะไกล ทําให๎รํางกายได๎รับผลกระทบจากการพักผํอน
ไมํเพียงพอ อีกทั้งยังต๎องมีความอดทนตํอสภาวะอากาศที่เป็นมลพิษสูงอีกด๎วย จึงเป็นเป็นเหตุผลที่ทํา
ให๎พนักงานขับรถบรรทุกมักมีการลาออกจากงานอยูํบํอยครั้ง ดังเชํน บริษัทเกียรติธนาขนสํงมีอัตรา
การลาออกของพนักงานขับรถโดยเฉลี่ย ประมาณร๎อยละ 11 ตํอปี โดยร๎อยละ 80 ของพนักงานขับรถ
ที่ลาออกเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีอายุงาน 0-3 ปี จึงทําให๎เห็นวําพนักงานขับรถนั้นมีอัตรา
การลาออกที่สูง และมีอายุในการทํางานที่น๎อย ถึงอยํางไรก็ตามพนักงานกลุํมนี้นับวํามีสํวนสําคัญ
อยํางมากตํอธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการขนสํงลอจิสติกส์ เนื่องจากธุรกิจดังกลําวจําเป็นต๎องใช๎
แรงงานกลุํมนี้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพราะพนักงานขับรถจะเป็นผู๎รับผิดชอบการขนสํงตั้งแตํออก
จากจุดรับสินค๎าจนถึงปลายทาง ถ๎าหากวําธุรกิจขนสํงเกิดการขาดแคลนพนักงานกลุํมนี้จะทําให๎มี
ผลกระทบตํอองค์กรเป็นอยํางมากเพราะองค์กรจะไมํสามารถดําเนินกิจการไปได๎อยํางตามปกติ นั่นจึง
เป็นเหตุผลที่ทําให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาคํานิยมในการทํางานของพนักงานขับรถบรรทุกที่สํงผลตํอ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆโดยในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษา
วําพนักงานขับรถบรรทุกที่อยูํในกลุํมเบบี้บูมเมอร์ส เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย มี
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คํานิยมในการทํางานด๎านใดบ๎างที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และคํานิยมใน
การทํางานของแตํละเจนเนอเรชั่นนั้นมีความเหมือนหรือตํางกันอยํางไร ซึ่งผลการวิจัยสามารถ
นําไปใช๎เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาคํานิยมในการทํางานของพนักงานขับรถบรรทุกที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆ 
 
วิธีด่าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่ผู๎วิจัยเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจาก หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทความ เว็บไซต์ หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง แล๎วจึง
นําเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยเรื่อง คํานิยมในการทํางานของพนักงานขับรถบรรทุกที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆ ผู๎วิจัยทําการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือ
เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย ซึ่งประกอบด๎วย   

1. คํานิยมในการทํางาน (Work Value) 
2. เจนเนอเรชั่น (Generation) 
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (Organization Citizenship Behavior) 
4. การจัดการลอจิสติกส์ (Logistics) 

1. ค่านิยมในการท่างาน(Work Value) 
   1.1 ความหมายของค่านิยมในการท่างาน 
          คํานิยมในการทํางาน หมายถึง ความเชื่อที่มีความสําคัญและมีคําตํอการทํางานซึ่ งพนักงาน
แตํละคนยึดถือปฏิบัติ และนํามาใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สิริอร วิชชาวุธ , 2553; Super, 
1970)อีกทั้งคํานิยมในการทํางานยังเป็นความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะได๎จากงานที่เกี่ยวข๎องกับ การ
ดํารงชีวิต ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในครอบครัว การประสบความสําเร็จและได๎ รับการยก
ยํองจากสังคม (ทิวา เทียนเบ็ญจะ, 2555) และนอกจากนี้ Super (1970), Englang (1975) และ
Rokeach (1973) ได๎ให๎แนวคิดท่ีใกล๎เคียงในเรื่องของคํานิยมไว๎วํา คํานิยมในการทํางานคือ ความเชื่อ
หรือสิ่งที่บุคคลมีตํอการทํางานเป็นความรู๎สึกพึงพอใจ ที่เกิดจากสิ่งจูงใจตํางๆในการทํางาน กํอให๎เกิด
จุดมุํงหมายของชีวิตที่จะยึดถือหรือปฏิบัติตามในการดําเนินชีวิตภายในสังคม ซึ่ง Wollack (1971) ยัง
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กลําวเพ่ิมเติมอีกวํา คํานิยมในการทํางานของแตํละบุคคลจะแตกตํางกันออกไปขึ้นอยูํกับคํานิยมใน
การทํางานที่มาจากภายใน เชํน ความภาคภูมิใจในงาน ความกระตือรือร๎นในงาน และคํานิยมในการ
ทํางานที่มาจากภายนอก เชํน รายได๎ เพื่อนรํวมงานเป็นต๎น  
 จากการศึกษาความหมายของคํานิยมในการทํางาน ทําให๎สรุปได๎วําคํานิยมในการทํางานเป็น
ความเชื่อและความคาดหวังตํอผลลัพธ์ที่บุคคลมีในการทํางาน ซึ่งแตํละบุคคลจะมีคํานิยมในการ
ทํางานที่แตกตํางกันออกไปขึ้นอยูํกับแรงจูงใจ และการดําเนินชีวิตภายในสังคม ดังนั้นแล๎วจะเห็นได๎
วําคํานิยมในการทํางานมีความสําคัญตํอบุคคลในองค์กรเป็นอยํางมาก จึงทําให๎George and Jones 
(1996 อ๎างใน พัชรา เกาตระกูล, 2544) ได๎ให๎แนวคิด และได๎แบํงประเภทของคํานิยมในการทํางาน
เป็น 2 ประเภท คือ 

1. คํานิยมภายในงาน (Intrinsic work value) คือ คํานิยมที่เกี่ยวข๎องกับธรรมชาติของงาน
นั้น ประกอบด๎วยคุณลักษณะของงาน 7 ประการ ได๎แกํ 
  1.1. งานที่นําสนใจ (Interesting work) หมายถึง งานที่ตรงตามความรู๎ความสามารถ และ
ความถนัด 
    1.2. งานที่ท๎าทาย (Challenging work) หมายถึง งานที่ต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถ และ
ทักษะระดับสูงในการทํางานเพ่ือให๎ประสบความสําเร็จ 
    1.3. การเรียนรู๎สิ่งใหมํ (Learning new things) หมายถึง การได๎เรียนรู๎ ความรู๎ทักษะ 
ความสามารถใหมํๆ รวมถึงการฝึกอบรมสิ่งตํางๆ จากงานที่ทํา ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการสนองความ
ต๎องการด๎านความเจริญงอกงาม 
    1.4. การสร๎างคุณงามความดีท่ีสําคัญ (Making important contributions) เป็นคํานิยมที่
เกี่ยวกับงานที่สามารถให๎สวัสดิการ ความชํวยเหลือ สงเคราะห์บุคคลอ่ืน และกํอประโยชน์แกํบุคคล
อ่ืน 
    1.5. การพัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ (Reaching full potential at work) คน
สํวนมากต๎องการ หรือชอบที่จะมีความเจริญงอกงาม หรือเจริญเติบโตทางด๎านทักษะความสามารถ
ด๎านวิชาชีพ หรือประสบการณ์ 
    1.6. การมีหน๎าที่ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระ (Responsibility and autonomy) 
หมายถึง การได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบงานใหญํๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบอยํางเต็มที่ ไมํมี
การตรวจ หรือควบคุมอยํางใกล๎ชิด 
    1.7. การใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ (Being creative)เป็นคํานิยมที่เกี่ยวกับงานด๎านการ
ประดิษฐ์คิดค๎นออกแบบพัฒนาแนวคิดใหมํๆ 
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2. คํานิยมภายนอกงาน (Extrinsic work value) คือคํานิยมที่เกี่ยวข๎องกับผลลัพธ์ของงานนั้น
ประกอบด๎วยคุณลักษณะของงาน 7 ประการได๎แก ํ
    2.1. เงินเดือนสูง (High pay) เป็นปัจจัยสําคัญยิ่งเพราะเงินสามารถตอบสนองความ
ต๎องการได๎หลายด๎านทั้งความต๎องการระดับลํางเชํนอาหารที่อยูํอาศัย และความต๎องการระดับสูงเชํน
การยอมรับนับถือในสังคมอํานาจความสําเร็จเป็นต๎น 
    2.2. ความมั่นคงปลอดภัยในงาน (Job security) หมายถึงความสามารถขององค์การใน
การจ๎างงานแกํบุคลากรได๎ในระยะเวลานาน 
    2.3. สวัสดิการดี (Job benefits) หมายถึงกิจกรรมหรือบริการใดๆที่นายจ๎าง หรือฝุาย
จัดการจัดให๎แกํพนักงานขณะปฏิบัติงานหรือนอกเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือความปลอดภัย ความผาสุก
ความอยูํดีกินดีมีความม่ันคงในการดํารงชีวิตของพนักงานและครอบครัว 
    2.4. สถานะทางสังคมที่กว๎างขวางขึ้น (Status in wider community)หมายถึงมีการ
ติดตํอทั้งภายในและภายนอกหนํวยงาน 
    2.5. การติดตํอในสังคม (Social contacts) การติดตํอสื่อสารได๎แกํการรับคําสั่งข๎อสนเทศ
การทํารายงาน 
    2.6. เวลาสําหรับครอบครัว (Time for family) หมายถึงเวลาวํางจากการทํางานสําหรับ
ดูแลคูํสมรสบุตรหรือผู๎สูงอายุซึ่งเป็นภาระหรือความรับผิดชอบตํอครอบครัว 
   2.7. เวลาสําหรับงานอดิเรก (Time for hobbies) หมายถึงเวลาวํางจากการทํางานเพ่ือ
การทํากิจกรรมอื่นๆท่ีอยากทําเพ่ือเป็นการพักผํอนหรือเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 
2. เจนเนอเรชั่น (Generation) 
    2.1 ความหมายของเจนเนอเรชั่น (Generation) 
เจนเนอเรชั่น (Generation) หมายถึง กลุํมคนที่เกิดและเติบโตในชํวงเวลาใกล๎เคียงกันประสบ
เหตุการณ์ตํางๆที่คล๎ายคลึงกันหรือมีบริบททางสังคมเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหลํานี้กํอตัวเป็นทัศนคติและ
แรงจูงใจของกลุํมคนแตํละเจนเนอเรชั่น สํงผลให๎มีโลกทัศน์ที่แตกตํางกันไปซึ่ง Mannheim (1952 
อ๎างอิงใน พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์, 2559) ได๎ให๎ความหมายไว๎วําเจนเนอเรชั่น คือกลุํมคนที่เกิดในยุคสมัย
หรือชํวงเวลาเดียวกันซึ่งได๎ใช๎ชีวิตและผํานเหตุการณ์สําคัญๆรํวมกันในอดีต ไมํวําจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต สภาพแวดล๎อมเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทําให๎เกิดแนวคิด ทัศนคติ คํานิยม พฤติกรรม และความต๎องการในการดํารงชีวิตที่
แตกตํางกันระหวํางกลุํมคนในแตํละเจนเนอเรชั่น 
         จากการค๎นคว๎ารวบรวมความหมายของเจนเนอเรชั่นจากนักวิชาการหลายๆทําน งานวิจัยเลํม
นี้จึงสามารถสรุปได๎วํา เจนเนอเรชั่นหมายถึง กลุํมคนเติบโตในชํวงเวลาใกล๎เคียงกัน และประสบ
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เหตุการณ์ที่ใกล๎เคียง ไมํวําจะเป็นสภาพแวดล๎อมทางสังคม เทคโนโลยี และทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลทํา
ให๎ เกิดคํานิยม และวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตํางกัน ซึ่งมีนักวิชาการหลายทํานที่ได๎ทําการศึกษา และ
จัดกลุํมเจนเนอเรชั่นไว๎ตามชํวงวัย ซึ่งผู๎วิจัยจะกลําวถึงในลําดับถัดไป 
    2.2 การจัดกลุ่มเจนเนอเรชั่น 
 ธรรมรัตน์ อยูํพรต (2556) ได๎ศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นและกําหนดปี พ.ศ. เกิดของชาวไทยแตํละ
เจนเนอเรชั่นตามเหตุการณ์สําคัญท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยแบํงออกเป็น 3 เจนเนอเรชั่น ดังนี้ 

1. เบบี้บูมเมอร์ส (พ.ศ. 2475-2503) ปัจจุบันคือกลุํมคนอายุ 57-85 ปี อยูํในชํวงที่การเมือง
ของไทยขาดความม่ันคง เกิดการปฏิวัติ รัฐประหาร ในเรื่องของจํานวนการเกิดก็มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย 
ๆ เนื่องจากยังไมํมีการคุมกําเนิดการวางแผนครอบครัวหรือยังไมํมีวิทยาการเทคโนโลยีใหมํทางด๎าน
การแพทย์ซึ่งจากชํวงวัย และการผํานเหตุการณ์ตํางๆเหลํานี้มารํวมกันจึงสํงผลให๎ลักษณะด๎านการ
ทํางานของประชากรกลุํมเบบี้บูมเมอร์ส มีความมุํงมั่นกับการทํางานหนัก และให๎ความสําคัญกับ
ผลงานที่มีความเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกา หรือแนวปฏิบัติตํางๆ ที่องค์กรกําหนดไว๎ (Bell & 
Narz, 2007)แม๎จะต๎องใช๎ความพยายามและเวลานานกวําจะประสบความสําเร็จก็ตาม มีความภักดีตํอ
องค์กรสูง ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยํางเครํงครัดและเมื่อเห็นชอบและนําไปปฏิบัติแล๎วก็จะไมํเปลี่ยน
ความคิดงํายๆ อีกทั้งประชากรกลุํมนี้มักจะไมํมีความถนัดในด๎านของเทคโนโลยีเทําไรนัก (เดชา 
เดชวัฒนไพศาล, 2552) 

2. เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (พ.ศ. 2504-2520) ปัจจุบันคือกลุํมคนอายุ 40-56 ปี อยูํในชํวงที่
สังคมไทยได๎รับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกการเปลี่ยนแปลงภายในคือ นโยบายของ
รัฐบาลที่มุํงเน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งแตํมีการเริ่มวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่  1 (พ.ศ. 2504) 
ประเทศไทยจึงได๎เข๎าสูํภาคอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงภายนอกคือ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล๎อมของประเทศอ่ืน ๆ ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งการแพรํขยายของ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ เทคโนโลยีทางด๎านขําวสารทําให๎การติดตํอสื่อสารทําได๎สะดวกขึ้น เศรษฐกิจของ
ไทยภายหลังจากการวางแผนพัฒนาฯ กลายเป็นเศรษฐกิจแบบเปิด ติดตํอค๎าขายกับตํางประเทศมาก
ขึ้น พึ่งพาเศรษฐกิจโลกภาวะด๎านสังคมอ่ืนๆ ก็ต๎องปรับตัวหรือที่เรียกวําโลกาภิวัตน์ รวมทั้งวัฒนธรรม
ไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด๎วยเชํนกัน 

3. เจนเนอเรชั่นวาย (พ.ศ. 2521-2540) ปัจจุบันคือกลุํมคนอายุ 20-39 ปี เกิดและเติบโต
ในชํวงที่มีความเจริญของสังคมเริ่มเข๎าสูํยุคประชาธิปไตยและประเทศยังคงพัฒนาสูํอุตสาหกรรมอยําง
ตํอเนื่อง รวมทั้งยังเปิดรับอารยธรรมตํางชาติทั้งตะวันตกและเอเชีย เทคโนโลยีที่ทันสมัย แตํการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เกิดผลกระทบที่ตามมาคือ เกิดปัญหาสังคมตําง ๆ เชํน โรคเอดส์ 
อาชญากรรมโสเภณี สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น สํวนแนวทางหนึ่งที่รัฐใช๎ในการแก๎ปัญหาเรื่องคนคือ การให๎
การศึกษาสํงผลให๎คนรุํนหลังมีการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
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3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร (Organization Citizenship Behavior) 
    3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร หมายถึง ความพึงพอใจที่กํอให๎เกิดประสิทธิภาพใน
การทํางาน   และเป็นพฤติกรรมที่ให๎ผลลัพธ์ที่ดีตํอองค์กรไมํวําจะเป็นการชํวยเหลือเกื้อกูลกันของ
พนักงานภายในองค์กร หรือการกระทําที่แสดงถึงคํานิยมขององค์กรอันกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม
มากกวําประโยชน์สํวนตัว (ชุติมา ชุติชิวานันท์, 2553) ซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรนั้น 
องค์กรไมํได๎เป็นผู๎กําหนดไว๎ให๎ปฏิบัติ แตํเป็นพฤติกรรมที่พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพ่ือองค์กรเอง (Organ 
1988, p.4 อ๎างอิงใน สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2547) โดยลักษณะการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์กร จะเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากงานให๎หน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมาย โดยไมํได๎ถูกบังคับ ซึ่งพฤติกรรมดังกลําวไมํมีผลตํอระบบการให๎รางวัลโดยตรง (ชุติมา 
มาลัย,2552) ทั้งนี้หากพนักงานได๎รับแรงบันดาลใจที่ดีจากผู๎นํา และพนักงานเห็นวํางานที่ตนเองทํามี
ความนําสนใจก็จะสามารถสํงผลให๎เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (ชุติมา ชุติชิวานันท์ , 
2553) ตัวอยํางของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเชํน การชํวยเหลือเพ่ือนรํวมงานที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับงาน  การไมํบํนหรือตํอวําปัญหาเล็กๆน๎อยๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  มีความสุภาพกับ
เพ่ือนรํวมงานเสมอ และเม่ืออยูํนอกบริษัทจะไมํพูดถึงองค์กรในด๎านลบ 
 จากการค๎นคว๎ารวบรวมความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรจาก
นักวิชาการหลายๆทําน งานวิจัยเลํมนี้จึงสามารถสรุปได๎วํา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงานพึงพอใจปฏิบัติซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากบทบาทที่องค์กรกําหนดโดย
พฤติกรรมดังกลําวเป็นพฤติกรรมที่สํงผลดีตํอองค์กรไมํวําจะเป็นการชํวยเหลือเกื้อกูลกันของพนักงาน 
และการสร๎างประโยชน์ตํอสังคมมากกวําประโยชน์สํวนตัว ซึ่งพฤติกรรมดังกลําวไมํมีผลตํอการได๎รับ
รางวัลหรือคําตอบแทน แตํจะขึ้นอยูํกับความเต็มใจในการปฏิบัติงานของตัวพนักงานเอง ถ๎าหาก
พนักงานได๎รับแรงบันดาลใจที่ดีจากผู๎นํา และพนักงานเห็นวํางานที่ตนเองทํามีความนําสนใจก็จะ
สามารถสํงผลให๎เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได๎ 
     3.2 แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 

Organ D.W. (1988) ได๎ทําการศึกษาและแบํงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีตํอองค์กร
ออกเป็น 5 รูปแบบประกอบด๎วย 
 1. พฤติกรรมการให๎ความชํวยเหลือ (Altruism) เป็นการกระทําการชํวยเหลือผู๎อ่ืน ในองค์กร
ที่มีปัญหาตํางๆ ที่ไมํใชํปัญหาของตนเอง ด๎วยความสมัครใจ ด๎วยความเต็มใจให๎ผู๎ อ่ืนสามารถ
ปฏิบัติงานได๎เสร็จสมบูรณ์ภายใต๎สภาวะตํางๆที่ผู๎อ่ืนไมํสามารถชํวยเหลือตัวเองได๎หรือในสภาวะที่ไมํ
ปรกติเชํน มีการเข๎าชํวยเหลือทันที่ท่ีผู๎อื่นมีปัญหาการทํางาน การผลิต ติดตํอลูกค๎าไมํได๎ ประสานงาน
กับแผนกอ่ืนไมํได๎ โดยมีการเข๎าชํวยเหลือด๎วยความสมัครใจโดยไมํได๎ร๎องขอและด๎วยความเต็มใจ 
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2. พฤติกรรมการเคารพสิทธิผู๎อ่ืน (Courtesy) เป็นการปูองกันการเกิดปัญหาที่อาจเกิดจาก
การปฏิบัติงาน เนื่องจากในการทํางานรํวมกันภายในองค์กรนั้นต๎องอาศัยการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน การ
กระทําและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบตํออีกบุคคลหนึ่งได๎ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงบุคล
คลอ่ืน เชํน รู๎จักเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนในการใช๎ทรัพยากรบริษัทรํวมกัน (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล , 
2547) 
 3. พฤติกรรมการมีน้ําใจนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมการ พฤติกรรมการ
ให๎อภัย การรู๎แพ๎ รู๎ชนะ การมีความอดทนอดกลั่นตํอสิ่งตํางๆที่เกิดขึ้นในองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญใน
การทํางานในองค์การ การมีน้ําใจนักกีฬาไมํใชํมีเฉพาะหัวหน๎าหรือคนใดคนหนึ่งเทํานั้นควรมีน้ําใจ
นักกีฬาทุกคนในองค์การ ดังนั้นการมีน้ําใจนักกีฬาจึงเป็นสํวนหนึ่งของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
 4. พฤติกรรมการให๎ความรํวมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมการให๎ความรํวมมือ 
เป็นการให๎ความรํวมมือเพ่ือให๎องค์การมีประสิทธิภาพ ทั้งการให๎ความรํวมมือเชิงสร๎างสรรค์ การให๎
ความรํวมมือการรับผิดชอบตํางๆ การให๎ความรํวมมือในการประชุมการแก๎ไขปัญหาตํางๆ การให๎
ความรํวมมือในการเก็บข๎อมูลการให๎ข๎อมูลด๎วยความสมัครใจ และยังรวมไปถึงการรํวมรับผิดชอบใน
นโยบายขององค์กรอีกด๎วย (อานนท์ นิติเจริญพงศ์, 2557) 

5. พฤติกรรมความสํานึกในหน๎าที่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายขององค์กรด๎วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการ
มาปฏิบัติงาน การรักษาเวลา การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กร 
การใช๎เวลาและทรัพยากรตํางๆ ขององค์กรอยํางมีคุณคํา และการกระทําใดๆก็ตามที่เกี่ยวข๎องกับการ
บํารุงรักษาทรัพยากรขององค์กร (วัลลพ ล๎อมตะคุ, 2554)  

 
4. การจัดการลอจิสติกส์ (Logistics)  
 4.1. ความหมายของการจัดการลอจิสติกส์ 
 การจัดการลอจิสติกส์ หมายถึง การบริหารกระบวนการไหล (flow) ของสินค๎าหรือวัตถุดิบ
จากจุดเริ่มต๎นไปยังจุดที่มีการใช๎สินค๎าหรือวัตถุดิบนั้น และในบางกรณีก็ไปยังจุดที่ทําลายสินค๎านั้น 
(กมลชนก สุทธิวาทมฤพุฒิ, 2544) และยังเป็นการจัดสํงสินค๎าจากหนํวยธุรกิจ (business unit) หนึ่ง
ไปยังอีกหนํวยหนึ่งซึ่งหนํวยธุรกิจที่รับสินค๎าจะถูกกําหนดไว๎ให๎เป็นลูกค๎า (วิโรจน์ พุทธวิถี , 2547) ซึ่ง
สอดคล๎องกับคํานายอภิปรัชญาสกุล (2547) ที่ได๎กลําววํา การจัดการลอจิสติกส์นั้นเป็นสํวนหนึ่งของ
กระบวนการซัพพลายเชนเพื่อชํวยในการวางแผนสนับสนุนควบคุมการไหลอยํางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลรวมไปถึงการกระจายสินค๎าโดยการจัดการขนสํง การจัดคลังสินค๎า การสํงมอบสินค๎าให๎ถึง
มือผู๎บริโภคทั้งนี้เพ่ือให๎เกิดความพึงพอใจตํอลูกค๎า และผู๎ผลิตเองก็ต๎องมีการจัดการต๎นทุนให๎ต่ําที่สุด 
(วิลาวัลย์ สากลาง, 2558) 
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จากความหมายที่กลําวมาข๎างต๎น งานวิจัยเลํมนี้จึงได๎ให๎ความหมายของการจัดการลอจิสติกส์ไว๎วํา 
เป็นกระบวนการซัพพลายเชนของการขนสํงสินค๎าและวัตถุดิบจากจุดเริ่มต๎นไปยังจุดสุดท๎าย โดยมี
การควบคุมการไหลของสินค๎าอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎ได๎มาก
ที่สุดและจากความหมายดังกลําวจึงทําให๎ทราบวําลอจิสติกส์นั้นมีบทบาทที่สําคัญเป็นอยํางมากตํอ
กระบวนการขนสํงสินค๎า เพราะถ๎าหากขาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไปจะทําให๎การขนสํง
สินค๎ามีความลําช๎า ติดขัด หรืออาจสํงผลให๎ไมํสามารถทําการขนสํงสินค๎าได๎ ซึ่งกิจกรรมลอจิสติกส์ ใน
ด๎านตํางๆจะกลําวในลําดับถัดไป 
 4.2. กิจกรรมลอจิสติกส์  
 กิจกรรมหลักด๎านลอจิสติกส์ มีทั้งหมด 13 กิจกรรมด๎วยกันโดยสามารถแบํงได๎เป็นสองกลุํม 
คือ กลุํมที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุํมที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทํางานขององค์กร 
กิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด๎วย 8 กิจกรรม คือ 1. การบริการลูกค๎า (Customer Service) 2. 
การดําเนินการตามคําสั่งซื้อของลูกค๎า (Order Processing) 3. การคาดการณ์ความต๎องการของลูกค๎า 
(Demand Forecasting) 4. การบริหารสินค๎าคงคลัง (Inventory Management) 5. กิจกรรมการ
ขนสํง (Transportation) 6. การบริหารคลังสินค๎า (Warehousing and Storage) 7. การสํงกลับ 
(Reverse Logistics) 8. การจัดซื้อ (Purchasing) สํวนที่เหลืออีก 5 กิจกรรม คือ  
1. การจัดเตรียมอะไหลํและชิ้นสํวนตํางๆ (Part and Service Support) 2. การเลือกที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินค๎า (Plant and Warehouse Site Selection) 3. การเคลื่อนย๎ายวัตถุดิบ (Material 
Handling) 4. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 5. การติดตํอสื่อสารทางด๎านลอจิสติกส์ (Logistics 
Communications) ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร และเนื่องจากงานวิจัยเลํม
นี้มุํงศึกษาในสํวน กิจกรรมการขนสํง (Transportation) ผู๎วิจัยจึงขออธิบายในลําดับถัดไป 

กิจกรรมการขนสํงนั้นจําเป็นจะต๎องมีบุคลากรทางด๎านการขนสํงเพ่ือที่จะได๎ทําหน๎าที่ควบคุม
การจัดย๎ายตัวสินค๎าจากต๎นทางไปยังปลายทาง บุคลากรในงานขนสํงโดยทั่วไปประกอบด๎วยบุคลากร
หลัก 3 ระดับคือ ผู๎จัดการฝุายหัวหน๎าฝุายงานขนสํง และพนักงานขับรถบรรทุก เนื่องจากในงานวิจัย
เลํมนี้มุํงศึกษาในสํวนของพนักงานขับรถบรรทุกดังนั้นจึงได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎าบทบาทและ
ความสําคัญของพนักงานขับรถบรรทุกที่มีตํอองค์กรธุรกิจขนสํงซึ่งจะกลําวในลําดับถัดไป(คูํมือพัฒนา
ศักยภาพผู๎ประกอบการขนสํงด๎วยรถบรรทุก, 2551 หน๎า7-3) 

พนักงานขับรถบรรทุก พนักงานขับรถบรรทุกเป็นเจ๎าหน๎าที่ที่เดินทางไปพร๎อมกับรถบรรทุก 
ซึ่งจะต๎องให๎ความสําคัญเป็นพิเศษ เพราะการขนสํงจะเป็นไปตามแผนงานหรือไมํขึ้นอยูํกับพนักงาน
ขับรถบรรทุกเป็นหลัก พนักงานขับรถบรรทุกมีหน๎าที่สํงสินค๎าให๎กับลูกค๎าในจํานวนที่ถูกต๎องครบถ๎วน 
ตรงเวลาและสินค๎าไมํชํารุดเสียหาย  



 
 225 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

มีหน๎าที่รับผิดชอบดูแลรถบรรทุกให๎พร๎อมในการใช๎งานและให๎สะอาดอยูํเสมอ นอกจากนี้พนักงานขับ
รถบรรทุกจะเป็นผู๎ที่สัมผัสกับลูกค๎าโดยตรง ซึ่งผู๎ประกอบการหรือหัวหน๎างานจะต๎องคํานึงถึงประเด็น
ตํางๆ ดังนี้ 1. ความปลอดภัยในการขับขี่ สภาพรํางกายและจิตใจของพนักงาน2. มารยาทและการ
แตํงกายของพนักงาน 3. การตรวจนับสินค๎า 4. ความสํานึกและความรับผิดชอบ  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปเป็นผลการศึกษาคํานิยมในการทํางาน
ของพนักงานขับรถบรรทุกที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆ ได๎
ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 
ในการศึกษาเรื่องของเจนเนอเรชั่นนั้น นักวิชาการได๎แบํงเจนเนอเรชั่นออกเป็น 3 เจนเนอ

เรชั่นคือ เบบี้บูมเมอร์ส เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งการจัดกลุํมดังกลําวจัดตามคนที่
เติบโตในชํวงเวลาใกล๎เคียงกัน และประสบเหตุการณ์ที่ใกล๎เคียงกัน ไมํวําจะเป็นสภาพแวดล๎อมทาง
สังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อเชื่อมโยงเจนเจอเรชั่นเข๎ากับคํานิยมในการทํางาน จึงมีผล
ทําใหแ๎ตํละเจนเนอเรชั่นเกิดคํานิยมในการทํางานที่แตกตํางกัน ซึ่งคํานิยมในการทํางานจะประกอบไป
ด๎วยคํานิยมภายในงาน และคํานิยมภายนอกงาน 

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎องในเรื่องคํานิยมในการทํางานของแตํละเจนเนอเรชั่นพบวํา
พนักงานกลุํมเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์ส ให๎ความสําคัญเป็นอยํางมากกับคํานิยมภายนอก
งานซึ่งด๎านที่ให๎ความสําคัญ ประกอบไปด๎วย 3 ด๎านคือ ด๎านความมั่นคงปลอดภัย ด๎านการติดตํอใน
สังคม และด๎านการดูแลสวัสดิภาพในการทํางาน เนื่องจากพนักงานเชื่อวํางานที่มีความมั่นคงปลอดภัย
หรืองานที่สร๎างความมั่นใจกับตนเองวําจะมีงานให๎ทําอยูํเสมอนั้นจะทําให๎พนักงานมีความมั่นคงใน
ชีวิต (มนัชยา จันทเขต, 2551) และพนักงานกลุํมเบบี้บูมเมอร์สเป็นกลุํมที่ชํวงอายุเข๎าสูํบั้นปลายชีวิต 
พนักงานกลุํมนี้จึงให๎ความสําคัญกับเรื่องความมั่นคง และสวัสดิการทางสังคมเป็นอยํางมาก ซึ่ง
สอดคล๎องกับ ปริญดา เนตรหาญ และคณะ(2557) ที่พบวําพยาบาลเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ให๎ความสําคัญ
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กับความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานเป็นอยํางมาก เพราะเคยผํานภาวะเศรษฐกิจตกต่ํากับองค์กร 
และถ๎าหากองค์กรไมํสามารถอยูํรอดพนักงานก็จําเป็นต๎องออกจากงาน 

เมื่อพิจารณาเจนเนอเรชั่นวายพบวํา มีความแตกตํางกับเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์
สคือ เจนเนอเรชั่นวายให๎ความสําคัญกับคํานิยมภายในงานเป็นอยํางมาก ซึ่งด๎านที่ให๎ความสําคัญ
ประกอบไปด๎วย 2 ด๎านคือ ด๎านความรับผิดชอบในงาน และการพัฒนาตนเองอยํางเต็มศักยภาพ 
เนื่องจากเจนเนอเรชั่นวายมีความสามารถในการทํางานหลายๆอยํางได๎ในเวลาเดียวกัน (Multi-
Tasking) (Bell andNarz, 2007) และมักจะให๎ความสําคัญกับความท๎าทายของเนื้อหางานมากกวํา
วิธีการทํางาน (Glass, 2007) จึงทําให๎เจนเนอเรชั่นวายมีความคาดหวังตํอการประสบความสําเร็จของ
ตนเองสูง สํวนคํานิยมคําภายนอกงานนั้นเจนเนอเรชั่นวาย ให๎ความสําคัญเป็นอยํางมากในด๎านการ
ได๎รับเงินเดือนที่สูง และด๎านการติดตํอในสังคมเนื่องจาก เจนเนอเรชั่นวายให๎ความสําคัญกับแรงจูงใจ
ที่เกี่ยวข๎องกับการมีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลภายในองค์กร เชํน ผู๎บังคับบัญชา เพ่ือนรํวมงานและ
บรรยากาศการทํางาน เพราะเชื่อวํางานที่มีผู๎บังคับบัญชาที่มีความยุติธรรม มีเหตุผล มีความเห็นอก
เห็นใจกับผู๎รํวมงาน จะทําให๎ตนมีความสุขในการทํางาน อีกทั้งยังเชื่อวํางานที่ตนเองได๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของกลุํมจะทําให๎ตนเองมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนรํวมงาน (อัจจิมา บําเพ็ญบุญ, 2559) 

เมื่อเชื่อมโยงคํานิยมในการทํางานของแตํละเจนเนอเรชั่นเข๎ากับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์กรจะพบวํา คํานิยมในการทํางานของแตํละเจนเนอเรชั่นจะเป็นตัวกําหนดแนวทาง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ซึ่งจากผลการศึกษาพบวํา คํานิยมภายในงาน และคํานิยม
ภายนอกงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและเมื่อพิจรณาแตํละ
เจนเนอเรชั่นพบวําคํานิยมในการทํางานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรไมํ
แตกตํางกันเทําใดนัก(วัชรินทร์ หนูสมาน, 2547) ซึ่งสอดคล๎องกับ มนัชยา จันทเขต (2551) และณัฏฐิ
กา บูรณกูล (2552) ที่ทําการศึกษาแล๎วพบวํา พนักงานการไฟฟูามีคํานิยมในการทํางานที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร เนื่องมาจาก พนักงานให๎
ความสําคัญกับคํานิยมภายในงาน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานหรือการทํางานให๎สําเร็จ เชํน ความรู๎สึก
รับผิดชอบในงาน ความท๎าทายของงาน จึงทําให๎พนักงานมีความอดทนอดกลั้นตํอความกดดันตํางๆ 
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอยํางเครํงครัด และพนักงานให๎ความสําคัญกับคํานิยม
ภายนอกงาน เชํน สภาพแวดล๎อมในการทํางาน บรรยากาศในการทํางาน และผลตอบแทนที่ได๎รับ จึง
ทําให๎พนักงานมีความเต็มใจในการทํางานให๎กับองค์กร โดยการให๎ความชํวยเหลือเพ่ือนรํวมงาน เชํน
ให๎คําปรึกษาในเรื่องตํางๆ รวมถึงการเคารพในสิทธิของผู๎อื่น  

ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลําวทําให๎เห็นได๎วําความแตกตํางของเจนเนอเรชั่นมีผลทําให๎
พนักงานมีคํานิยมในการทํางานที่แตกตํางกันออกไป และคํานิยมในการทํางานสามารถสํงผลตํอ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได๎โดยในงานวิจัยเลํมนี้ประชากรที่ทําการศึกษาคือพนักงาน
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ขับรถบรรทุก ซึ่งเป็นกลุํมพนักงานที่มีความสําคัญตํอธุรกิจขนสํงทางบก เพราะพนักงานขับรถบรรทุก
จะเป็นผู๎รับผิดชอบการขนสํงสินค๎า ตั้งแตํออกจากจุดรับจนถึงมือลูกค๎าและต๎องดูแลสินค๎าไมํให๎ชํารุด
เสียหาย แตํพนักงานกลุํมนี้จะมีความกดดันในการทํางานสูงเนื่องจาก ต๎องใช๎ความอดทนในการขับ
รถบรรทุกที่มีเส๎นทางการขนสํงในระยะไกล ทําให๎รํางกายได๎รับผลกระทบจากการพักผํอนไมํเพียงพอ 
อีกท้ังยังต๎องมีความอดทนตํอสภาวะอากาศที่เป็นมลพิษสูงอีกด๎วย จึงเป็นเป็นเหตุผลที่ทําให๎พนักงาน
ขับรถบรรทุกมักมีการลาออกจากงานอยูํบํอยครั้งดังนั้นแล๎วจากการศึกษาคํานิยมในการทํางานด๎าน
ตํางๆของแตํละเจนเนอเรชั่นสามารถใช๎เป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
และสามารถใช๎เป็นกลไกในการลดความขัดแย๎งระหวํางบุคคลได๎ ถ๎าหากทุกองค์กรสามารถเข๎าใจถึง
ปัญหาเหลํานี้ได๎ก็จะสํงผลให๎พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรตามมา ซึ่ง จะเป็น
ผลดีตํอประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรในอุตสาหกรรมการขนสํงลอจิสติกส์ และผลการศึกษา
ดังกลําว สามารถนําไปใช๎เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรตํอไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1.ลักษณะประชากรในครั้งนี้เป็นพนักงานขับรถบรรทุก ดังนั้นการศึกษาครั้งตํอไปจึงควร
ขยายขอบเขตการศึกษาของกลุํมประชากรออกไปสูํกลุํมประชากรที่ใช๎แรงงานกลุํมอ่ืนๆ เชํน 
พนักงานขับรถแท็กซี่ เป็นต๎น 
 2. ในการวิจัยครั้งตํอไปควรศึกษาในลักษณะวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) เพ่ือที่จะได๎ทราบถึงคํานิยมในการทํางานของพนักงานขับรถบรรทุกที่สํงผลตํอพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรในเจนเนอเรชั่นตํางๆที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ด๎วยความชํวยเหลือและสนับสนุนของ ดร.ภาวิณี 
สตาร์เจล อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทํานได๎ให๎คําแนะนําและข๎อคิดเห็นตํางๆ อันเป็นประโยชน์อยํางยิ่งใน
การพัฒนาบทความให๎มีความสมบูรณ์ในการนําเสนอบทความในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษามีวัตถุประสงค์  (1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด 

และระดับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํและ (2) เพ่ือศึกษาสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรม
ของนักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การวิจัย คือ เป็นนักทํองเที่ยวชาวจีนที่เข๎าพักโรงแรมในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํจํานวน 
384 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย สถิติเชิ ง
พรรณนา ได๎แกํ คําร๎อยละ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได๎แกํ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter  

ผลการวิจัยพบวํา ระดับความคิดเห็นของสํวนประสมทางการตลาด ด๎านกระบวนการ ด๎าน
บุคลากร อยูํในระดับมากที่สุดสํวนด๎านผลิตภัณฑ์ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด ด๎านกายภาพ อยูํในระดับมากและระดับการตัดสินใจ อยูํในระดับมาก  

ผลการทดสอบการถดถอยพหุคุณโดยวิธี Enter พบวํา ด๎านชํองทางการจัดจําหนํายสํงผลตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวั ดเชียงใหมํ
มากที่สุด อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ค่าส่าคัญ: สํวนประสมทางการตลาดการตัดสินใจนักทํองเที่ยวชาวจีน 
 

Abstract 
The objectives of the research were (1) to study the level of perspective on 

marketing- mix factors and the level of perspective on purchase decision in hotel 
servicesof Chinese Tourists in Mueang District, Chiangmai Province, (2) to study the 
marketing- mix factors affecting purchase decision in hotel services of  Chinese 
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Tourists in Mueang District, Chiangmai Province.The sample consisted of 384 Chinese 
Tourists who accommodated in hotels in Mueang District, Chiangmai Province.The 
data obtained from the questionnaire were analyzed with descriptive statistics of 
percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics by Enter multiple 
regression analysis.  

The findings revealed that the level of perspective on marketing-mix 
factors at the highest level were process and people but at the high level were 
product, prices, place, promotion and physical features. And the level of perspective 
on choosing was at the high level. 

Results of Enter multiple regression analysis indicated that places were the 
most affected Chinese Tourists’ purchase decision in hotel services in Mueang 
District, Chiangmai Province significantly at 0.05 level.  
Keywords: Marketing-mix,  Decision, Chinese Tourists 
 
บทน่า 

อุตสาหกรรมทํองเที ่ยวถือเป็นรายได๎หลักอยํางหนึ ่งของประเทศ  จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในการเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยาย
ฐานบริการใหมํในการปรับตัวสูํเศรษฐกิจฐานบริการที่เข๎มแข็งขึ้น โดยเฉพาะเมืองใหญํ ๆ ที่เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวตํางประเทศ เชํน จังหวัดเชียงใหมํ สํงผลให๎หนํวยงานภาครัฐในจังหวัด
เชียงใหมํ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดเชียงใหมํ ล๎วน
ตระหนักถึงความสําคัญของการทํองเที่ยว โดยการกําหนดให๎การทํองเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญใน
การพัฒนาเมืองเชียงใหมํ เพ่ือพัฒนาให๎เมืองเชียงใหมํเป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวที่สําคัญโดยเฉพาะ
นักทํองเที่ยวชาวจีนที่มีความสนใจและความต๎องการที่จะมาทํองเที่ยวในตํางประเทศเพ่ิมขึ้น จากสถิติ
ที่มีนักทํองเที่ยวชาวจีนที่เข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับที่จังหวัด
เชียงใหมํได๎เป็นสถานที่ในการถํายภาพยนตร์จีนเรื่อง Lost in Thailand (แก๏งมํวนปุวนไทยแลนด์) ยิ่ง
ทําให๎ชาวจีนต๎องการเดินทางมาทํองเที่ยวมากขึ้น สํงผลให๎การทํองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมํมี
ขยายตัวมากเพ่ิมข้ึนทั้งด๎านปริมาณนักทํองเที่ยวการเพ่ิมขึ้นของรายได๎ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหมํที่ผลักดันและสนับสนุนให๎เชียงใหมํเป็นเมืองนําอยูํและนําทํองเที่ยวระดับเอเชีย 

ธุรกิจทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํมีการขยายเพ่ิมขึ้นสํงผลให๎เกิดความต๎องการในด๎านสินค๎า
และบริการเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะอยํางยิ่งความต๎องการที่พัก ประกอบด๎วยโรงแรมระดับหนึ่งดาวที่
เหมาะกับนักทํองเที่ยวที่เน๎นความสะดวกสบายในราคาที่ไมํสูงไปจนถึงโรงแรมระดับห๎าดาวที่เน๎น
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เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ความหรูหรา สวยงามของสถานที่การบริการแขกตามมาตรฐานสากลซึ่งปัจจุบันนักทํองเที่ยวชาวจีนที่
เดินทางทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํ สํวนใหญํเดินทางมาเองโดยไมํใช๎บริการทํองเที่ยวจากบริษัททัวร์ 
ยินดีที่จะจํายคําบริการตําง ๆ ในราคาที่เหมาะสม ต๎องการความสะดวกสบาย และความประทับใจ
จากการใช๎บริการโรงแรม 

จากที่กลําวมาทําให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาทํองเที่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหมํ
จังหวัดเชียงใหมํผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาศักยภาพการให๎บริการของ
โรงแรมในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด และระดับการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 

2.  เพ่ือศึกษาสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของ
นักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด๎วย สํวนประสมการตลาดบริการ และการตัดสินใจ 
ขอบเขตด้านประชากร เป็นนักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 

869,006  คน(การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2560) 
ขอบเขตระยะเวลา ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561 
ขอบเขตพื้นที่โรงแรมในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 

 
แนวความคิด และทฤษฏี 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ปริญ  ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541) สรุปเกี่ยวกับแนวคิดกลยุทธ์
การตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ(Marketing Mix’s) หรือ 7Ps ตามแนวคิดของKotler (2003) ดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่สามารถสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ แบํงเป็น 2 
ลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต๎องได๎และผลิตภัณฑ์ที่ไมํสามารถจับต๎องไมํได๎ สามารถสนองตอบ
ความต๎องการของลูกค๎า และทําให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจได๎ 
 2. ราคา หมายถึง คุณคําของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต๎นทุนของ (Cost) 
ลูกค๎าลูกค๎าจะเปรียบเทียบระหวํางคุณคํา (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น
คุณคําสูงกวําราคา ลูกค๎าจะตัดสินใจซื้อ  
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3. ชํองทางการจัดจําหนําย หมายถึง สถานที่ให๎บริการ การเลือกทําเลที่ตั้ง (Location) 
ของธุรกิจบริการ ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สําคัญของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะหาก
สามารถหาชํองทางเข๎าถึงลูกค๎าได๎มากเทําไร ผลกําไรก็จะเพ่ิมสูงขึ้นมากเทํานั้น 

4. การสํงเสริมการตลาด เป็นการติดตํอสื่อสารทางข๎อมูลระหวํางผู๎ขายกับผู๎ซื้อเพ่ือสร๎าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ประกอบด๎วย การติดตํอสื่อสารโดยใช๎พนักงานขายดําเนินการขาย 
(Personal Selling) รวมทั้งการติดตํอสื่อสารโดยไมํใช๎บุคคล (Non Personal Selling)  

5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) หมายถึง พนักงานผู๎ให๎บริการใน
กระบวนการผลิตและบริการ  

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence &Presentation) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏ
แกํสาธารณชนเพ่ือสร๎างคุณคําให๎กับลูกค๎า (Customer Value Proposition) และชํวยสื่อให๎ผู๎บริโภค
รับรู๎ถึงภาพลักษณ์และคุณภาพของการบริการ  

7. กระบวนการให๎บริการ (Process) หมายถึง กระบวนการให๎บริการเพ่ือสํงมอบ
คุณภาพในการให๎บริการได๎อยํางประทับใจลูกค๎าและรวดเร็ว  
 
ทฤษฎีการตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคสําหรับการตลาดบริการมี 3 ขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
1. การเตรียมการกํอนการตัดสินใจซื้อ (Pre-purchase Stage) แบํงออกเป็น 1) การรับสิ่ง

เร๎า (Stimulus) บริโภคจะได๎รับการกระตุ๎นจากสิ่งเร๎า ได๎แกํสิ่งเร๎าทางการตลาด สิ่งเร๎าจากการ
สํงเสริมการขาย การโฆษณา สิ่งเร๎าจากสังคม สิ่งเร๎าที่เกิดจากแรงขับภายในรํางกาย และสิ่งเร๎าภายนอก
อ่ืนๆ 2) การตระหนักในปัญหา (Problem Awareness) เมื่อผู๎บริโภคได๎รับการกระตุ๎นจากสิ่งเร๎าใน
ขั้นตอนแรกแล๎วก็จะจูงใจทําให๎เกิดความตระหนักในปัญหาถึงความต๎องการของตนที่จะซื้อสินค๎าหรือ
บริการ 3) การแสวงหาข๎อมูล (Information Search) การค๎นหาข๎อมูลนั้น มี 2 แหลํง คือแหลํงข๎อมูล
ภายใน (Internal Search) และแหลํงข๎อมูลภายนอก (External Search) 4)  การประเมินทางเลือก 
(Evaluation ofAlternatives) เมื่อได๎ข๎อมูลตํางๆ แล๎ว ผู๎บริโภคจะนําเอาข๎อมูลที่ได๎จากแหลํงข๎อมูล
ทั้งภายในและภายนอกมาพิจารณาทางเลือก 

2. การซื้อและการบริโภค (Purchase and Consumption Stage) ผู๎บริโภคพร๎อมที่จะทํา
การตัดสินใจสําหรับทางเลือกท่ีดีที่สุด สิ่งที่เกิดข้ึนคือ ความตั้งใจที่กระทําการซื้อ หรือใช๎บริการ ความ
ตั้งใจซื้อนี้ไมํจําเป็นต๎องกํอให๎เกิดการซื้อเสมอไปเพราะมีปัจจัยอ่ืนเข๎ามาเกี่ยวข๎อกับการตัดสินใจได๎แกํ
สถานการณ์ในขณะตัดสินใจซื้อสภาพแวดล๎อมทางกายภาพลักษณะของตัวบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับ
สภาพการณ์ซื้อ เงื่อนไขการซื้อตํางๆ เกี่ยวกับเวลาการจงใจไปซื้อเป็นความตั้งใจและต๎องการจะซื้อ
และระยะเวลาที่ใช๎สําหรับการตัดสินใจ  
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3. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase Evaluation Stage) เกิดความพึงพอใจหรือไมํ 
ซึ่งมผีลตํอความเชื่อ ทัศนคติ และความตั้งใจในการซื้อครั้งตํอไป  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
         

สมมุติฐานงานวิจัย 
 
 
 H1  :การบริการสํงผลตํอการตัดสินใจ 

H2  :ราคาสํงผลตํอการตัดสินใจ 
H3  :ชํองทางการจัดจําหนํายสํงผลตํอการตัดสินใจ 
H4  :การสํงเสริมการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจ 
H5  :บุคคลากรสํงผลตํอการตัดสินใจ 
H6  :ลักษณะทางกายภาพสํงผลตํอการตัดสินใจ 
H7  :กระบวนการสํงผลตํอการตัดสินใจ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชาการที่ใช๎ในการศึกษาคือ นักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 
869,006   คน (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2560) 

H1 

ผลิตภณัฑ์/บริการ 

 

การสํงเสริมการตลาด 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

H2 

ราคา 

บุคคล 

ลักษณะทางกายภาพ 

กระบวนการ 

ชํองทางการจัดจําหนําย 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 
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กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา  คือ  นักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวและเข๎าพักโรงแรมใน
อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 384 คนโดยใช๎วิธีเปิดตารางของKrejice&Morgan 
(KrejiceandMorgan, 1970:608-610) ความเชื่อมั่นที่ 95%  

 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสํวนประสมทางการตลาด และการ
ตัดสินใจ 

2.  นําข๎อมูลที่ได๎มากําหนดกรอบแนวคิดในการสร๎างเครื่องมือโดยให๎สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.  สร๎างข๎อคําถามตามแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับสํวนประสมทางการตลาด และการ
ตัดสินใจ 

4.  จัดทําแบบสอบถามฉบับรํางไปเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษา  
5.  นําแบบสอบถามที่ผํานการปรับแก๎ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาแล๎วไปเสนอตํอ

ผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน เพ่ือตรวจสอบความถูกต๎องเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของ
คําถามในแตํละข๎อ โดยมีคํา IOC ทั้งฉบับเทํากับ 0.821 

6.  นําแบบสอบถามที่ผํานการการปรับแก๎ตามความเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทํานแล๎วไป
ลองใช๎ (Tryout) กับกลุํมที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 30 คน  

7.  นําข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามที่ลองใช๎มาทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
เพ่ือวิ เคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์ อัลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s coefficient of alpha) ตามที่นันนอลลี่ได๎เสนอแนะไว๎คือมีคํา 0.70 ขึ้นไป 
(Nunnally, 1978, pp. 245-246) และหาคําอํานาจจําแนกรายข๎อ (discriminant power) โดยใช๎
เทคนิค Item total correlation ตามเกณฑ์ของของเบรนแนน (Brennan, 1972, pp. 289-303) ซึ่ง
ควรมีคํา 0.20 ขึ้นไป โดยมีคําความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทํากับ 0.763คําอํานาจจําแนกรายข๎อเทํากับ 
0.518 - 0.790 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบํงเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถามคําถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  
 ตอนที่  2  ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นสํวนประสมทางการตลาด และระดับการ
ตัดสินใจเลือกโรงแรมของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ โดย
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ลักษณะของคําถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) ประยุกต์ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert,1970,P. 76) กําหนดระดับไว๎ 5 ระดับ แปลความหมายของคําเฉลี่ยในแตํละระดับ โดยยึด
หลักเกณฑ์ของ Best (1981) ดังนี้ 
 คําเฉลี่ย 4.50—5.00  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 
 คําเฉลี่ย 3.50—4.49  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมาก 
 คําเฉลี่ย 2.50—3.49  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
 คําเฉลี่ย 1.50—2.49  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อย 
 คําเฉลี่ย 1.00—1.49  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อยที่สุด 
 สํวนที่  3   ความคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคําถาม
ปลายเปิด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.  เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามจํานวน 384 ชุดโดยผู๎วิจัยทําการเก็บรวมรวมข๎อมูลด๎วย
ตนเอง ระหวํางเดือนถึงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561 

 2. เมื่อได๎รับแบบสอบถามคืนผู๎วิจัยตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ์เพ่ือนําไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลตํอไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์มา
ใช๎ในการวิเคราะห์ 

2.  นําข๎อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป   
ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ซึ่งแบํงออกเป็น 3 ตอน ดังตํอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได๎แกํ จํานวน (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage)   

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสมทางการตลาด และระดับ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ  โดยใช๎
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนจังหวัดเชียงใหมํ  โดยใช๎สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) ได๎แกํ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter  
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ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ

เป็นเพศชายจํานวน 217 คน (ร๎อยละ  56.50)มีอายุระหวําง 25 - 45 ปี จํานวน 239คน (ร๎อยละ 
62.30)การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 213 คน (ร๎อยละ 55.50) มีรายได๎ตํอเดือน 20,001 - 40,000 
บาท จํานวน 243 คน (ร๎อยละ 63.28)เป็นพนักงานเอกชน จํานวน 129 คน (ร๎อยละ 33.60) เดิน
ทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํกับเพ่ือน จํานวน 230 คน (ร๎อยละ 59.90) ชํวงเวลาที่ดินทาง
มาทํองเที่ยวเป็นวันหยุดตามเทศกาล จํานวน 261 คน (ร๎อยละ 68.00) ได๎รับข๎อมูลการทํองเที่ยวจาก
โทรทัศน์ จํานวน 242 คน (ร๎อยละ 63.00) ใช๎  WECHAในการค๎นหาข๎อมูลจํานวน 275 คน (ร๎อยละ
71.60)เหตุผลที่เลือกเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมํเพราะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลก จํานวน 282 
คน (ร๎อยละ73.40) และพักโรงแรมระดับ 4 ดาวจํานวน 191 คน (ร๎อยละ 49.80)ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสมทางการตลาด และระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ   
 
ตาราง1ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดและและระดับการ
ตัดสินใจในการเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ   
          (n = 384) 

ปัจจัย    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับความ
คิดเห็น/การ

ตัดสินใจ 

1. ด๎านผลิตภัณฑ์  4.16 0.82 มาก 
2. ด๎านราคา   3.92 0.86 มาก 
3. ด๎านชํองทางการจัด
จําหนําย   

4.45 0.68 มาก 

4. ด๎านการสํงเสริมการตลาด   4.07 0.83 มาก 
5. ด๎านกระบวนการ   4.66 0.55 มากที่สุด 
6. ด๎านบุคลากร   4.52 0.62 มากที่สุด 
7. ด๎านกายภาพ   3.99 0.87 มาก 
8. ด๎านการตัดสินใจ 4.15 0.74 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิจัย พบวํา ระดับความคิดเห็นโดยรวมด๎านกระบวนการ อยูํในระดับ
มากที่สุด (คําเฉลี่ย=4.66, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.55) รองลงมาด๎านบุคลากร มีระดับความ
คิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย=4.52,สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.62)และด๎านราคามีความ
คิดเห็นโดยรวมน๎อยที่สุดอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย=3.92, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.86)ตามลําดับ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
โรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนจังหวัดเชียงใหมํ 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด๎วยวิธี Enter 

 การตัดสินใจ     

ตัวแปรอิสระ สัมประสิทธิ์การ ความคลาด
เคลื่อน 

    t p-
value 

Collinearity 
Statistics 

 ถดถอย มาตรฐาน   VIF 

คําคงที่ (a) 1.563 .428   
5.990 

000  

ด๎านผลิตภัณฑ์ .062 .052 1.205 .229 2.550 
ด๎านราคา .212 .047 2.390 .017** 2.249 
ด๎านชํองทางการจัด
จําหนําย 

.365 .055 3.021 .003*** 1.274 

ด๎านการสํงเสริม
การตลาด 

.319 .078 2.796 .005*** 5.113 

ด๎านกระบวนการ .175 .058 3.710 .000*** 1.015 
ด๎านบุคลากร 043 .065 1.282 .201 1.263 
ด๎านกายภาพ .023 .054 0.428 .669 3.034 

F = 117.636   p-value = 0.000b  AdjustR2 = 0.531   R2 = 0.529 

***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 2พบวํา ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรโดยใช๎คํา VIF ปรากฏวําคํา 

VIF ของแตํละตัวแปรมีคําตั้งแตํ 1.015 - 5.113 ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 10 แสดงวําตัวแปรตามแตํละตัวไมํมี
ความสัมพันธ์กัน (Lee, John and Alice, 2000, p.704) 
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ผลการวิจัยพบวํา ตัวแปรอิสระ 4  ด๎าน คือ ด๎านราคาด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด และด๎านกระบวนการสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยว
ชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ผลการทดสอบการถดถอยพหุคุณโดยวิธี Enter พบวํา ด๎านชํองทางการจัดจําหนํายสํงผลตํอ
การตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ
มากที่สุด มีคําสัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ .365  รองลงมาด๎านการสํงเสริมการตลาด คํา
สัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ .319 ด๎านราคา มีคําสัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ .212 และด๎าน
กระบวนการคําสัมประสิทธิ์การถดถอยเทํากับ .175 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ
สามารถทํานายการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ 
จังหวัดเชียงใหมํได๎ร๎อยละ 52.9 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

H1  :  ด๎านผลิตภัณฑ์สํงผลตํอการตัดสินใจพบวําด๎านผลิตภัณฑ์สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎
บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ ลําปาง โดยมีคํา
สัมประสิทธิ์การถดถอย .062   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .052 และคํา t เทํากับ 1.205 ไมํ
สนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

H2  :  ด๎านราคาสํงผลตํอการตัดสินใจพบวํา ด๎านราคาสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
โรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํโดยมีคําสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย .212 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .047 และคํา t เทํากับ 2.390 สนับสนุนสมมุติฐาน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05                     

H3  :  ด๎านชํองทางการจัดจําหนํายสํงผลตํอการตัดสินใจพบวําด๎านชํองทางการจัดจําหนําย
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํโดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย .365  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .055 และคํา t เทํากับ 
3.021 สนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

H4  :  ด๎านการสํงเสริมการตลาดสํงผลตํอการตัดสินใจพบวํา ด๎านการสํงเสริมการตลาด
สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํโดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย .319  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .078 และคํา t เทํากับ 
2.796 สนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05     

H5  :ด๎านกระบวนการสํงผลตํอการตัดสินใจ พบวํา ด๎านกระบวนการสํงผลตํอการตัดสินใจ
เลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีคํา
สัมประสิทธิ์การถดถอย .175  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน .058 และคํา t เทํากับ 1.282 ไมํ
สนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05               



 
 241 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

H6  :  ด๎านบุคลากรสํงผลตํอการตัดสินใจพบวําด๎านการสํงเสริมการตลาดสํงผลตํอการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํโดยมี
คําสัมประสิทธิ์การถดถอย .043  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.065 และคํา t เทํากับ 3.710 
สนับสนุนสมมุติฐาน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05             

H7  :  ด๎านลักษณะทางกายภาพสํงผลตํอการตัดสินใจพบวําด๎านลักษณะทางกายภาพสํงผล
ตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํโดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย .023  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ .054 และคํา t เทํากับ 
0.428 ไมํสนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05      
 
การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวําระดับความสําคัญเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ์ ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวําโรงแรมมีชื่อเสียง ห๎องพักมีขนาดใหญํกว๎างขวาง 
และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เชํน รปภ.ระบบกุญแจแบบการ์ด สอดคล๎องกับงานวิจัยของ
ประภาพร  ยศไกร (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการโรงแรมเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรีของนักทํองเที่ยวชาวจีน ผลการวิจัยพบวํา นักทํองเที่ยวชาวจีนที่มาทํองเที่ยวเมืองพัทยา
ให๎ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับชื่อเสียงของโรงแรมเป็นประเด็นหลัก รวมถึงได๎ให๎ความสําคัญการ
ออกแบบอาคาร และห๎องพักให๎มีกว๎างขวาง สะดวกสบายเหมาะแกํการพักผํอน และสามารถสร๎าง
ความมั่นใจให๎กับผู๎ใช๎บริการในด๎านความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินขณะที่พักอยูํในโรงแรม 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด ด๎านราคา ผลการวิจัยพบวํา ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา อัตราราคาคําห๎องพักมีความเหมาะสม คุ๎มคํากับ
จํานวนเงินที่เสีย มีปูายแสดงราคาคําบริการตําง ๆ ที่ชัดเจน และระดับราคาห๎องพักมีให๎เลือก
หลากหลาย สํวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย 
ผลการวิจัยพบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา  สามารถจองห๎องพักทาง
อินเตอร์เน็ต มีคูํสายโทรศัพท์เพียงพอสามารถติดตํอได๎ทันที และสามารถจองห๎องพักทางโทรศัพท์ 
ทํานองเดียวกันกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด ด๎านบุคลากร ผลการวิจัย
พบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา พนักงานสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า
ได๎ดี และรวดเร็ว การให๎บริการลูกค๎าของพนักงานเป็นไปอยํางเทําเทียมกัน และประสิทธิภาพในการ
ให๎ข๎อมูลหรือตอบข๎อซักถามของพนักงาน รวมถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด 
ด๎านกระบวนการ ผลการวิจัยพบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา การ
สํารองห๎องพักมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต๎อง ความรวดเร็วในการแก๎ปัญหาของโรงแรม และความ
รวดเร็ว ถูกต๎องในการให๎บริการลงทะเบียนเพ่ือเข๎าพักและการแจ๎งย๎ายออก และระดับความคิดเห็น
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เกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด ด๎านกายภาพ ผลการวิจัยพบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด๎านพบวํา การจัดพ้ืนที่ให๎บริการด๎านตําง ๆ แยกเป็นสัดสํวนสะดวกตํอการติดตํอ 
บริเวณท่ีจอดรถกว๎างขวาง ปลอดภัย และมีปูายบอกทางชัดเจน เป็นระเบียบ ทั้งหมดนี้สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของอรุณี  ลอมเศรษฐี (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติในการเลือกใช๎บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ประเด็นด๎านราคา
นักทํองเที่ยวตํางชาติได๎ให๎ความสําคัญในด๎านการกําหนดราคาห๎องพักหรือที่พักไว๎อยํางชัดเจน รวมทั้ง
ราคาห๎องพักหรือที่พักมีความเหมาะกับขนาดห๎องและระยะเวลาที่เข๎าพัก ตลอดจนมีหลายระดับราคา
ให๎นักทํองเที่ยวได๎เลือก รวมถึงนักทํองเที่ยวตํางชาติได๎ให๎ความสําคัญในประเด็นการสํารองห๎องพัก 
และการยืนยันการสํารองห๎องพักในหลาย ๆ ชํองทาง เชํน ทางอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์ เพ่ือให๎
นักทํองเที่ยวสามารถติดตํอสื่อสารกับที่พักได๎อยํางสะดวก ประเด็นด๎านบุคลากร นักทํองเที่ยวตํางชาติ
ได๎ให๎ความสําคัญในด๎านพนักงานที่ให๎บริการ ควรมีความรู๎ ความเข๎าใจ และทักษะในการบริการ 
สามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับแขกผู๎มาพักได๎เป็นอยํางดี ทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศและ
สามารถสื่อสารกับแขกผู๎มาพักได๎เป็นอยํางดี รวมทั้งให๎บริการแขกที่มาพักด๎วยความรวดเร็วและอยําง
เทําเทียมกันประเด็นด๎านกระบวนการที่นักทํองเที่ยวตํางชาติให๎ความสําคัญ ได๎แกํ การให๎บริการที่
รวดเร็วและถูกต๎องตรงความต๎องการของนักทํองเที่ยวทั้งการสํารองห๎องพัก การจัดหาห๎องพัก การ 
check  out  และการให๎ข๎อมูล โดยมีจํานวนพนักงานที่เพียงพอตํอการบริการประเด็นลักษณะทาง
กายภาพที่นักทํองเที่ยวตํางชาติให๎ความสําคัญในเรื่องการแบํงสัดสํวนพ้ืนที่สําหรับนักทํองเที่ยว เชํน 
การจัดเตรียมที่จอดรถ สวนพักผํอน ห๎องอาหาร สิ่งสันทนาการอ่ืน ๆ  สปา บาร์  ห๎องประชุม ร๎าน
ขายของทีระลึก รวมถึงความแข็งแรงระบบรักษาความปลอดภัยของห๎องพัก  

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาด ด๎านการสํงเสริมการตลาด ผลการวิจัย
พบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ความสะดวกในการชําระเงิน เชํน 
ชําระเงินด๎วยเงินสด และบัตรเครดิต การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผํานสื่อตําง ๆ เชํน อินเตอร์เน็ต 
แผํนพับ  และมีโปรโมชั่นพิเศษในชํวงเทศกาลตํางๆ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของสุรางคณา  แก๎วตา 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการธุรกิจที่พักของนักทํองเที่ยวชาว
จีนในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบวํา นักทํองเที่ยวชาวจีนตัดสินใจเลือกใช๎บริการธุรกิจที่พักโดย
พิจารณาจากการชําระคําบริการผํานบัตรเครดิต รวมทั้งยังมีการสํงเสริมการขายรํวมด๎วย ไมํวําจะเป็น
การให๎สํวนลด หรือสิทธิพิเศษตําง ๆ  ควรมีการประชาสัมพันธ์การให๎บริการของธุรกิจที่พักทาง
เว็บไซต์ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ตําง ๆ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมการตลาด เชํน วันเกิด วันครบรอบ
แตํงงาน ตลอดจนการจัดแพ็คเกจตําง ๆ เชํน แพ็คเกจฮันนีมูน ทัศนศึกษา เป็นต๎น 

ผลการวิจัยสํวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด๎านสอดคล๎องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่
กลําววําสํวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) เป็นเครื่องมือหรือปัจจัยทาง
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การตลาดที่ควบคุมได๎ที่ธุรกิจต๎องใช๎รํวมกัน เพ่ือตอบสนองความต๎องการและสร๎างความพึงพอใจแกํ
กลุํมลูกค๎าเปูาหมาย หรือเพ่ือกระตุ๎นให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายเกิดความต๎องการสินค๎าและบริการของตน 
ซึ่งหมายถึง สํวนประกอบที่เป็นปัจจัยในการวางแผนการตลาดในสินค๎าหรือบริการ โดยมากแล๎วหาก
เป็นสินค๎าจะมีสํวนประสม 4 ปัจจัยคือ สินค๎า/บริการ ราคา ชํองทางการจําหนําย และกิจกรรมการ
สํงเสริมการขาย  แตํสํวนประสมทางการตลาดบริการจะมีความแตกตํางจากสํวนผสมทางการตลาด
ของสินค๎าธรรมดาทั่วๆไป เพราะต๎องมีการเน๎น ถึงพนักงาน การให๎บริการในกระบวนการตํางๆ และ
สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ซึ่งปัจจัยทั้งสามสํวนนี้ผสมกันเป็นหลักของการสํงมอบบริการ สําหรับตลาด
ธุรกิจบริการนั้นจะมีการทําการตลาดในสํวนปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดเพ่ิมอีก 3 ปัจจัยคือ ผู๎
ให๎บริการ กระบวนการให๎บริการ และสภาพแวดล๎อมในการให๎บริการ และผลการวิจัยสํวนประสมทาง
การตลาดที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการโรงแรมของนักทํองเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมือง
เชียงใหมํจังหวัดเชียงใหมํอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล๎องกับงานวิจัยของสุรางคณา  
แก๎วตา ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช๎บริการธุรกิจที่พักของ
นักทํองเที่ยวชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบวํา นักทํองเที่ยวชาวจีนตัดสินใจเลือกใช๎บริการ
ธุรกิจที่พักโดยพิจารณาความสําคัญของปัจจัยสํวนประสมการตลาด ทั้ง 7 ด๎าน ประกอบด๎วย สินค๎า/
บริการ  ราคา ชํองทางการจําหนําย กิจกรรมการสํงเสริมการขาย ผู๎ให๎บริการ กระบวนการให๎บริการ
และสภาพแวดล๎อมในการให๎บริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.การสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์เป็นสิ่งสําคัญ  ทั้งเว็บไซต์
ของ โรงแรมเอง และเว็บไซต์ที่ชาวจีนใช๎กันมากได๎แกํCtrip,Bking.com, Agoda, Expedia และมีอีก
ชํองทางคือแอพพลิเคชั่น Wechat ทางสมาร์ทโฟนที่นอกจากนี้เว็บไซต์ของโรงแรมควรเป็นภาษาจีน 

2.ในชํวงตรุษจีน วันชาติของจีน เป็นโอกาสที่จะขึ้นราคาคําห๎องพักได๎ และควรมีสํวนลดใน
กรณีพักหลายคืน หรือมีGift Voucher เพ่ือใช๎เป็นสํวนลด และนอกจากนั้นทางโรงแรมต๎องเตรียม
ความพร๎อมในการให๎บริการด๎านตําง ๆ เพ่ือที่จะรองรับนักทํองเที่ยวชาวจีนที่จะหลั่งไหลมาพักเป็น
จานวนมากเชํน เตรียมพนักงาน เตรียมห๎องพัก เป็นต๎น 

3. การจัดตกแตํงภายในโรงแรมที่จะสร๎างความประทับใจแกํนักทํองเที่ยวชาวจีนควรเน๎น
รูปแบบหรูหราทันสมัย มีห๎องโถงคอยที่กว๎างขวาง 

 
กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยํางยิ่งในการให๎การ
อนุเคราะห์เป็นอยํางดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ที่ได๎
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กรุณาให๎คําปรึกษาและได๎แนะนําแนวทางในการแก๎ไขปรับปรุง ตลอดจนติดตามความก๎าวหน๎าในการ
วิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยํางสูง 
 ท๎ายสุดนี้ผู๎วิจัยขอระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา คุณครูอาจารย์ทุกทําน ที่ได๎ถํายทอดวิชา
ความรู๎ตํางๆ ให๎แกํผู๎วิจัยมาจนทุกวันนี้ ทําให๎บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ 
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Impact of the Service Marketing-mix, Social Value and Reference Groups 
on Customer’s Decision Making toUsing Aesthetic Clinics in 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของสํวนประสมทางการตลาด
บริการ คํานิยมทางสังคม กลุํมอ๎างอิงและการตัดสินใจของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการคลินิกเสริมความงามใน
จังหวัดลําปางและ (2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของสํวนประสมทางการตลาดบริการ  คํานิยมทางสังคม  
และกลุํมอ๎างอิงที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลําปาง  
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยมาจากประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไปในจังหวัดลําปางและอยูํระหวํางการ
ตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามจํานวน 384 คน  เครื่องมือที่ใช๎คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช๎ในการ
วิจัยประกอบด๎วย  สถิติเชิงพรรณนาได๎แกํ คําร๎อยละสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานได๎แกํ 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบEnter 

ผลการวิจัยพบวํา  ระดับความคิดเห็นของสํวนประสมทางการตลาดบริการ  คํานิยมทาง
สังคม  กลุํมอ๎างอิงและระดับการตัดสินใจอยูํในระดับมากที่สุด 

ผลการทดสอบการถดถอยพหุคุณโดยวิธีEnter พบวํา  คํานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลําปางมากที่สุดอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05   

 
Abstract 

 The objectives of the research were 1) to study the level of perspective on 
service marketing- mix, social value and reference groups on customer’s decision 
making to using aesthetic clinics in Lampangprovince2) to study impact of the service 
marketing-mix, social value and reference groups on customer’s decision making to 
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using aesthetic clinics in Lampangprovince.The sample used to study were 384 
people aged 20 years old and over, living in Lampangprovinceand were undergoing 
plastic surgery and reconstruction.The data obtained from the questionnaire were 
analyzed by descriptive statistics of percentage, mean, standard deviation, and 
inferential statistics by Enter multiple regression analysis.  

The findings revealed that the level ofperspective on service marketing-
mix,social value, reference groups and decision making level were the highest level. 

Results of Enter multiple regresion analysis indicated that social valuewas the 
most affected customer’s decision making to using aesthetic clinics in 
Lampangprovincewith statistically significant at 0.05 level. 
Keywords:Service Marketingmix, Social Value, Reference Groups, Decision Making 
  

บทน่า 
 เป็นที่ยอมรับกันวํา การศัลยกรรมมีสํวนเปลี่ยนผันชีวิต ทําให๎ประสบความสําเร็จและมีความ
มั่นใจมากขึ้น หลายคนจึงเริ่มผลักดันความจริงจากธรรมชาติโดยเนรมิตสิ่งสร๎างสรรค์ผลงานบน
ใบหน๎าท๎าทายธรรมชาติอยํางแท๎จริง อันที่จริงแล๎วไมํใชํแคํเฉพาะกลุํมวัยรุํนเทํานั้น วัยสูงอายุที่
ต๎องการเหนี่ยวรั้งความสาวไว๎ให๎นานเหมือนดั่งคลีโอพัตราที่สรรหาทุกวิธีทางเพ่ือคงความสวยคง
กระพัน เรื่องความสวยความงามเป็นสิ่งที่อยูํคูํกับเหลําผู๎หญิงมานานนับหลายพันปี แตํเนื่องกระแส
โลกที่เปลี่ยนไป ทําไมเหลําบรรดาผู๎ชายให๎ความสนใจเรื่องความหลํอดูดีจนถึงขั้นการศัลยกรรมซึ่งเป็น
เรื่องปกติแล๎วในปัจจุบัน  อีกทั้งแรงกระตุ๎นมีตํอสิ่งเร๎าทําให๎มนุษย์มีความต๎องการ จะเห็นได๎วํามีการ
ลอกเลียนแบบจากกลุํมอ๎างอิงเพ่ือตอบสนองตํอแรงกระตุ๎นตํางๆ เพ่ือให๎ได๎สิ่งที่ต๎องการ เชํนเดียวกับ
การเลียนแบบดารา และนักร๎องเกาหลี เพื่อต๎องการเหนี่ยวและเป็นที่ยอมรับในหมูํเพ่ือนฝูงซึ่งก็เป็นผล
มาจากกระแสนิยมที่เราเห็นเขาทําอะไรก็อยากทําตามเป็นนิสัยของคนไทยสํวนใหญํอยํางแท๎จริงที่
ไมํได๎ศึกษาหรือคิดให๎รอบคอบเสียกํอนปฏิบัติลงมือตาม เนื่องด๎วยการใช๎สื่อทางโทรทัศน์ โลกโซเชียล
ผสมผสมผสานกันจึงเป็นคํานิยมให๎ทําศัลยกรรมเพ่ือความอยากสวยเหมือนักแสดง และเกิดความคิด
วําการศัลยกรรมไมํใชํเรื่องเสียหายนําอับอายแตํอยํางใด (ธนัชพร รุํงโรจนารักษ์, 2558) 
 การทําศัลยกรรมเสริมความงามเป็นทางเลือกตามกระแสสําหรับผู๎ที่ไมํพึงพอใจในความสวย
ตามธรรมชาติ หรืออาจจะตอบเป็นคําตอบสุดท๎ายให๎กับบรรดาผู๎หญิงทั้งหลายที่จะชํวยเปลี่ยนและ
เสริมสร๎างรูปลักษณ์ที่ดีตามที่คิดฝันโดยสามารถเนรมิตให๎รูปรํางหน๎าตาดูดีขึ้นในความเป็นจริงผู๎หญิง
แทบทุกคนต๎องการความสวย มีรูปรํางหน๎าตา ผิวพรรณดี แตํมีผู๎หญิงจํานวนไมํน๎อยที่เกิดมามีรํางกาย
ทุกอยํางพร๎อมสรรพ และด๎วยเหตุที่วํานี้ผู๎หญิงทุกคนมักจะมีสํวนหนึ่งที่เหมือนกันคือการรักในความ
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งามของรํางกาย ดังนั้นการทําศัลยกรรมตกแตํงให๎รูปรํางหน๎าตาดูดีสวยงามสมบูรณ์แบบ จนเป็นที่พึง
พอใจทั้งของตนเองและผู๎คนรอบข๎างท่ีพบเห็นจึงกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได๎สําหรับผู๎หญิงยุคบริโภคนิยม 
ประกอบกับโลกปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารไร๎พรมแดน ความสวยงาม ความทันสมัยของผู๎หญิงอีก
ซีกโลกหนึ่งจึงถูกนําเสนอผํานสื่อตําง ๆ มาสูํผู๎หญิงอีกซีกโลกหนึ่งอยํางรวดเร็ว (ศิริลักษณ์ คชนิล , 
2550) ทําให๎เกิดการเปรียบเทียบความงามท่ีสื่อนําเสนอกับความงามของตนเองและเกิดความไมํพอใจ
ในตัวเอง จนต๎องหันไปพ่ึงแพทย์หรือศัลยกรรมความงาม ซึ่งสอดคล๎องกับความเห็นของนายแพทย์
มนตรี กิจมณี หัวหน๎าสาขาศัลยศาสตร์ตกแตํงโรงพยาบาลศิริราช “รูปรํางกับจิตใจแยกกันไมํออก 
เพราะทุกคนมีภาพรวมของตัวเอง (Self Image) ความสวยทําให๎เกิดความสุข ความสบายใจ ผู๎หญิงจึง
ต๎องสํารวจตัวเองหาจุดดี จุดด๎อยที่ตนเองต๎องการแก๎ไข และเนื่องจากดวงตาและหน๎าอกเป็นจุดดึงดูด
ทางเพศท่ีสําคัญ จึงทําให๎ผู๎หญิงสํวนมากสนใจที่จะทําศัลยกรรมเสริมความงาม (กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์
, 2551, หน๎า 158) 
 จากกระแสความนิยมศัลยกรรมของประชาชน ทําให๎ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม เป็นธุรกิจที่มี
มูลคําตลาดสูงมาก และมีแนวโน๎มการเติบโดอยํางตํอเนื่อง ในประเทศไทยธุรกิจเสริมความงามมีมูลคํา
สูงถึง 250,000 ล๎านบาท โดยมีอัตราเติบโตตํอเนื่อง 15-20% ทุกปี(ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย,2561) 
ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการศัลยกรรมมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก และสมาคมศัลยแพทย์
ตกแตํงเสริมสวยนานาชาติ ได๎จัดอันดับให๎ไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด๎านศัลยกรรมเป็นอันดับที่ 8 
ของโลก(สมาคมศัลยแพทย์ตกแตํงแหํงประเทศไทย, 2550)ตลาดศัลยกรรมและการชะลอวัยของไทย
มีศักยภาพเติบโตสูง จากความนิยมของกลุํม medical tourist เนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ชื่อเสียงด๎านการทําศัลยกรรมเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการให๎บริการและคําบริการที่ถูกกวําประเทศ
คูํแขํงหลายประเทศ เชํน การทําศัลยกรรมตา 2 ชั้น ในไทยมีราคาถูกกวําเกาหลีประมาณ 3-4 เทํา จึง
ดึงดูดให๎คนในประเทศและตํางประเทศนิยมทําศัลยกรรมในไทยมากขึ้น     อยํางไรก็ตาม 
อุตสาหกรรมเสริมความงามท่ีเติบโตทําให๎คลินิกเสริมความงามเผชิญกับการแขํงขันที่รุนแรงจากภาวะ
ล๎นตลาด เนื่องจากการเติบโตได๎สร๎างความสนใจให๎แกํนักลงทุนหน๎าใหมํเข๎ามาลงทุนมากขึ้น 
โดยเฉพาะด๎านการดูแลรักษาผิวและศัลยกรรม อีกทั้งมีการขยายสาขาและการพัฒนาของ
ผู๎ประกอบการเดิมเพ่ิมข้ึน ไมํวําจะเป็นคลินิกเสริมความงาม โรงพยาบาลเฉพาะทางด๎านความงามและ
ศัลยกรรม รวมทั้งโรงพยาบาลได๎เริ่มหันมาเปิดศูนย์ผิวพรรณ ศูนย์ศัลยกรรมความงาม และศูนย์ชะลอ
วัย มากข้ึน ซึ่งสํวนมากจะมีรูปแบบการให๎บริการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่คล๎ายคลึงกัน สํงผลให๎ตลาด
มีการแขํงขันรุนแรง(สมาคมศัลยแพทย์ตกแตํงแหํงประเทศไทย, 2550) 

จากเหตุผลที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น ทําให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงผลกระทบของสํวนประสม
ทางการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคม และกลุํมอ๎างอิงที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการ
คลินิกเสริมความงามในจังหวัดลําปางซึ่งผลสรุปของการวิจัยที่ได๎จะเป็นประโยชน์ตํอผู๎ ที่สนใจ
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ตลอดจนแพทย์ และผู๎ดําเนินกิจการทางด๎านศัลยกรรมเสริมความงามเพ่ือใช๎วิเคราะห์และทําการ
ตัดสินใจและเป็นทางเลือกของผู๎ที่คิดอยากจะทําศัลยกรรมวําผู๎ใช๎บริการมีการตัดสินใจอยํางไรบ๎าง
เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมและนําเอาข๎อมูลของการศึกษาทั้งหมดนี้มาประกอบการพิจารณาในการทํา
กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือแพทย์ศัลยกรรมและสถานธุรกิจที่ดําเนินทางด๎านเกี่ยวกับความงามจะได๎
ดําเนินวางแผนปรับปรุงกิจการและให๎บริการเพ่ือให๎ผู๎ที่มาใช๎บริการเกิดความรู๎สึกพึงพอใจมากที่สุดใน
การบริการ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญของสํวนประสมทางการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคมกลุํม
อ๎างอิง และการตัดสินใจของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลําปาง 

2.   เพ่ือศึกษาผลกระทบของสํวนประสมทางการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคม และกลุํม
อ๎างอิงที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลําปาง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัยแบํงเป็น 4 ด๎าน ดังนี้ 1)เนื้อหา ประกอบด๎วย สํวนประสมทางการตลาด
บริการ คํานิยมทางสังคม กลุํมอ๎างอิง และการตัดสินใจ 2) ประชากร เป็นประชาชนอายุตั้งแตํ 20 ปี
ขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ๎านอยูํในจังหวัดลําปาง 3) ระยะเวลาที่ใช๎ในการศึกษา จํานวน 9 เดือน ตั้งแตํ
เดือน ตุลาคม 2560 สิ้นสุดเดือน มีนาคม 2561 4)พ้ืนที่  ใช๎พ้ืนที่ในจังหวัดลําปาง 
 
แนวความคิด 

ส่วนประสมการตลาด( Marketing Mix‘7Ps)  
Kotler(1997, p. 92)ได๎กลําวไว๎วํา สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัว

แปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได๎ บริษัทมักจะนํามาใช๎รํวมกันเพ่ือตอบสนองความ
พึงพอใจและความต๎องการของลูกค๎าที่เป็นกลุํมเปูาหมาย แตํเดิมสํวนประสมการทางตลาดจะมีเพียง
แคํ 4 ตัวแปรเทํานั้น (4Ps)ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชํองทางการจัด
จําหนํายผลิตภัณฑ์ (Place) การสํงเสริมการตลาด (Promotion) ตํอมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมขึ้นมา
อีก 3 ตัวแปร ได๎แกํ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 
(Process) เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแนวคิดที่สําคัญทางการตลาดสมัยใหมํ โดยเฉพาะอยํางยิ่งกับธุรกิจ
ทางด๎านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได๎วําเป็นสํวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
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 ค่านิยมทางสังคม ( Social values ) 
 Milton Rokeach(1973) (อ๎างในนวลศิริเปาโรหิต, 2545, หน๎า 132) ได๎แสดงความคิดเห็น
วําเป็นความเชื่อที่มีลักษณะคํอนข๎างถาวรและเชื่อวําวิถีปฏิบัติบางอยํางหรือเปูาหมายบางอยํางนั้น
เป็นสิ่งที่ตัวเองรวมถึงสังคมมีความเห็นสมควรที่จะยึดถือหรือปฏิบัติคํานิยมจึงนับวํามีความสําคัญที่
คนๆหนึ่งนั้นมีให๎กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิ่งนั้นมีคุณคํามีความเชื่อและความพร๎อมที่จะปฏิบัติคํานิยมของ
แตํละคนมีความแตกตํางกันขึ้นอยูํกับประสบการณ์ที่แตํละคนได๎รับคํานิยมที่เรายึดถือจึงมีความ
ตํางกันแม๎จะอยูํในสังคมที่เหมือนกันแตํคํานิยมมีการลอกเลียนแบบจึงเห็นวําบางคนมีคํานิยมที่คล๎อย
ตามคนอ่ืนโดยเฉพาะบุคคลที่สําคัญและมีอิทธิพลตํอความศรัทธาและความเชื่อของบุคคลนอกจากนี้
คํานิยมยังมีลักษณะตามประสบการณ์ตามวุฒิภาวะของการเปลี่ยนแปลงของแตํละบุคคลRokeach 
ให๎หลักการสําคัญวําคํานิยมมีองค์ประกอบ 5 ประการด๎วยกันคือ 1)คํานิยมเป็นสิ่งที่สืบเนื่องจาก
วัฒนธรรมสถาบันทางสังคมและจากบุคลิกภาพของคนที่อยูํ ในสังคม 2)อิทธิพลของคํานิยม
ขณะเดียวกันก็จะแสดงออกทางการกระทําของสังคมและเจตคติของมนุษย์ทุกรูปแบบ 3)ปริมาณของ
คํานิยมมีอยูํไมํมากนักและอยูํในขํายที่จะรวมเป็นระบบและศึกษาได๎ 4)ความแตกตํางของคํานิยม
แสดงออกทางระดับมากกวําทางอ่ืน5)คํานิยมอาจรวมกันเข๎าเป็นระบบคํานิยมได๎ 
 กลุ่มอ้างอิง( Reference Group) 
 Kotler (2003) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา กลุํมอ๎างอิงเป็นกลุํมอ๎างอิงที่ใช๎เปรียบเทียบทั้งทางตรง
และทางอ๎อม หรือใช๎อ๎างอิงเพ่ือสร๎างทัศนคติหรือพฤติกรรมของคน บุคคลมักได๎รับอิทธิพลจากกลุํม
อ๎างอิงที่ตนไมํได๎อยูํในกลุํม Kotler (1994) กลําววํา อิทธิพลของกลุํมอ๎างอิงตํอบุคคลมี 3 ทาง คือ1)
กลุํมอ๎างอิงจะทําหน๎าที่เป็นแมํแบบ อันจะมีผลตํอพฤติกรรมและแบบการดําเนินชีวิตใหมํให๎กับ
ผู๎บริโภค 2)กลุํมอ๎างอิงยังมีอิทธิพลตํอทัศนคติ และแนวคิดเกี่ยวกับตนเองของผู๎บริโภค ทําให๎เกิด
ความปรารถนาใฝุฝัน อยากจะเข๎ารํวมเป็นสมาชิกของกลุํมด๎วย  3)กลุํมอ๎างอิงจะเป็นตัวสร๎างความ
กดดัน จูงใจให๎ผู๎บริโภคแสดงพฤติกรรมคล๎อยตามกลุํมในที่สุด ซึ่งจะมีผลตํอการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์และ
ตราเดียวกัน เพื่อแสดงความเป็นพวกหรือสมาชิกกลุํมเดียวกัน 
 การตัดสินใจซื้อ( Decision ) 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2553) ได๎อธิบายวํากระบวนการตัดสินใจของผู๎บริโภคเป็นขั้นตอนที่ผู๎บริโภค
กระทําการซื้อสินค๎าหรือบริการโดยการเลือกแหลํงที่ต๎องการจะซื้อและเลือกวิธีการชําระเงิน
กระบวนการกํอนการซื้อ (Pre-purchase process) การเลือกผลิตภัณฑ์หรือการบริการอยํางหนึ่ง
อยํางใดจากทางเลือกและข๎อเสนอที่มีอยูํได๎แกํ 4 ขั้นตอนดังตํอไปนี้ 1)ตระหนักถึงปัญหาเป็นความ
ต๎องการที่ผู๎บริโภคเกิดขึ้นในใจกับความจําเป็นที่จะใช๎สินค๎าหรือบริการเพ่ือแก๎ปัญหาของผู๎บริโภคเป็น
การรับรู๎จากสิ่งเร๎าตํางๆที่เกิดจากหลายอยํางหรืออยํางเดียวเชํนตัวบุคคลสถานที่ผลิตภัณฑ์เป็นต๎นทํา
ให๎เกิดการเปิดรับข๎อมูลที่ได๎จากการเลือกการตั้งรับข๎อมูลที่ได๎และเกิดความเข๎าใจในข๎อมูลที่ผู๎บริโภค
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ได๎เลือก 2)แสวงหาข๎อมูลเป็นการกระทําการค๎นหาเกี่ยวกับรายละเอียดเพ่ิมเติมของผู๎บริโภคกํอนที่จะ
ตัดสินใจซื้อเป็นการรับข๎อมูลขําวสารการสังเกตการบอกเข๎ามารวบรวมและประมวลไว๎ในใจทําให๎เกิด
การเก็บข๎อมูลที่ได๎รับการเลือก 3)พิจารณาทางเลือกเป็นการกระทําการหาตัวเลือกและเลือกซื้อสินค๎า
จากตัวเลือกท่ีมีอยูํทั้งหมดต๎องการแก๎ไขปัญหาซึ่งถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นของกระบวบการตัดสินใจเพ่ือทํา
การแก๎ปัญหาของผู๎บริโภคในการประเมินทางเลือกและการเลือกเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์และ
กรองข๎อมูลทําให๎เกิดการตอบสนองตํอสิ่งกระตุ๎น 4)ตัดสินใจเลือกซื้อรูปแบบของการตัดสินใจเป็นการ
กระทําซึ่งเกิดจากผลของการที่ผู๎บริโภคมีภาพลักษณ์อยูํในใจจึงทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
บุคลิกภาพวิถีการดําเนินชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับตนเองซึ่งจะนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคนั่นเองในการตัดสินใจซื้อบางครั้งเพ่ือสนองความต๎องการของตนเองแตํบางครั้งการตัดสินใจซื้อ
ก็ด๎วยเหตุผลที่มีการเน๎นประโยชน์ของการใช๎สอยคือเน๎นด๎านคุณภาพเน๎นด๎านราคาหรือบางครั้งจะ
เน๎นในด๎านของสังคมคือเป็นแบบการซื้อที่เน๎นตราสินค๎าที่มีชื่อเสียงแบบตามแฟชั่นหรือความนิยม
แบบเน๎นความสุขและความเพลิดเพลินซื้อด๎วยเคยชินหรือเกิดจากการที่มีความภักดีตํอตราสินค๎านั้นๆ 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมุติฐานงานวิจัย 
 H1 :สํวนประสมทางการตลาดบริการที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริม
ความงาม 
 H2 :คํานิยมท่ีมีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการคลินิกเสริมความงาม 
 H3 : กลุํมอ๎างอิงที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการคลินิกเสริมความงาม 
 
 
 

H1 

H2 

H3 

คํานิยมทางสังคม 

กลุํมอ๎างอิง 

การตัดสินใจของผู๎บรโิภค 

ที่ใช๎บริการคลินิกเสรมิความงาม 

สํวนประสมทางการตลาด

บริการ 
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วิธีด่าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย คือ ประชาชนอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่สามารถตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง 
และอยูํใน จังหวัดลําปาง จํานวน 601,691 คน (ระบบทางการทะเบียน ธันวาคม, 2560ค๎นคว๎าวันที่ 
6 กรกฎาคม 2561) 
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยมาจากประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไปที่อยูํระหวํางการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามจํานวน 384 คนโดยใช๎วิธีเปิดตารางของ Krejice  Morgan (Krejice and 
Morgan, 1970:608-610) ที่ความเชื่อม่ัน 95% 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบํงเป็น 3 สํวนดังนี้ 
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

 สํวนที่ 2 ข๎อมูลที่เก่ียวกับปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคม และกลุํม
อ๎างอิงที่มีตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดลําปาง  โดยลักษณะ
ของคําถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) ประยุกต์ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 
1970, p. 76) ซึ่งกําหนดระดับความสําคัญไว๎5 ระดับ  

การแปลความหมายของคําเฉลี่ยตามระดับความสําคัญซึ่งมีคําคะแนน โดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(Best and Kahn, 1993,  p. 186) ดังนี้ 

คําเฉลี่ย 4.21 – 5.00  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 
คําเฉลี่ย 3.41 – 4.20  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมาก 
คําเฉลี่ย 2.61 – 3.40  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
คําเฉลี่ย 1.81 – 2.60  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อย 
คําเฉลี่ย 1.00 – 1.80  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อยที่สุด 
สํวนที่ 3 ข๎อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นคําถามปลายเปิด 

 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 1.  ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือนํามาสร๎างกรอบแนวคิดการวิจัย 
 2.  ดําเนินการสร๎างเครื่องมือ ซึ่งงานวิจัยนี้ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยนํามาจากกรอบ
แนวความคิด  ทฤษฎีที่เก่ียวข๎อง 
 3. นําเครื่องมือที่สร๎างขึ้นมาเสนอตํอประธานกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือทําการตรวจสอบและให๎
คําแนะนําในการปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกต๎อง 
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 4. นําแบบสอบถามที่ผํานการปรับแก๎ตามความเห็นของประธานกรรมการที่ปรึกษาแล๎วไปให๎
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทํานตรวจความตรงของเนื้อหา ได๎คําความตรงของเนื้อหา เทํากับ 0.920 
 5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแล๎วไปทดลองกับกลุํมประชากรที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางการศึกษา 
จํานวน 30 คนซึ่งไมํใชํกลุํมเดียวกันกับตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ณ คลินิกเสริมความงาม ในเซลทรัล
เฟสติวัล จังหวัดเชียงใหมํ 
 6. นําข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามที่ทดลองใช๎มาทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
เพ่ือวิ เคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์ อัลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s coefficient of alpha) มีคําเทํากับ 0.920 ตามที่นันนอลลี่ได๎เสนอแนะไว๎คือมีคํา 
0.70 ขึ้นไป (Nunnally, 1978, pp. 245-246) และหาคําอํานาจจําแนกรายข๎อ (discriminant 
power) มีคําตั้งแตํ 0.593 – 0.803 โดยใช๎เทคนิค Item total correlation ตามเกณฑ์ของของเบ
รนแนน(Brennan, 1972, pp. 289-303) ซึ่งควรมีคํา 0.20 ขึ้นไป 
 7. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล๎วใช๎เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม(questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลซึ่งการจัดเก็บข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 1.เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามจํานวน 384 ชุดโดยผู๎วิจัยทําการเก็บรวมรวมข๎อมูลด๎วย
ตนเอง ระหวํางเดือนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 
 2. เมื่อได๎รับแบบสอบถามคืนผู๎วิจัยตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ์เพ่ือนําไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลตํอไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การดําเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลมีลําดับและขั้นตอนในการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์มาใช๎ใน
การวิเคราะห์ข๎อมูล จํานวน 384 ชุด 
 2. นําข๎อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข๎อมูลซึ่งแบํงออกเป็น 3 สํวนดังนี้ 
 สํวนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไป ซึ่งผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลเหลํานี้มาจัดกลุํมและแจกแจง
ข๎อมูลตามลักษณะทั่วไปของประชากรโดยใช๎สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ในการหาคําร๎อย
ละ (percentage) 
 สํวนที่ 2  เป็นการวิเคราะห์ระดับปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคม และ
กลุํมอ๎างอิงที่มีอิทธิพลตํอการการตัดสินใจใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภคในจังหวัดลําปาง 
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สถิติที่ใช๎ได๎แกํ สถิติพรรณนา (descriptive statisticsประกอบด๎วยคําเฉลี่ย (mean) และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) จากนั้นนําคําเฉลี่ย ที่ได๎มาแปลผลเป็นระดับความสําคัญ
ตามหลักเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best and Kahn, 1993, p.186)  
 สํวนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการ คํานิยมทางสังคม และกลุํม
อ๎างอิง ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภคในจังหวัดลําปาง ซึ่ง
ผู๎วิจัยใช๎สถิติอนุมาน(inferential statistic) คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter 
 
ผลการวิจัย 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 270 คน (ร๎อยละ 70.31) มีชํวงอายุ 20 – 
30 ปี จํานวน 244 คน คิด(ร๎อยละ 63.54) สถานภาพโสด (ร๎อยละ 157.55) ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จํานวน 194 คน(ร๎อยละ 50.52)และค๎นหาข๎อมูลจากบทวิจารณ์ทาง Facebook จํานวน 335 คน 
(ร๎อยละ 83.80) 
 
ตาราง19ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญ สํวนประสมทางการตลาดบริการ  

(n=384) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส่าคัญ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

แปลผล 
มาตรฐาน 

1. ด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ 
2. ด๎านราคา 
3. ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย 
4. ด๎านการสํงเสริมทางการตลาด 
5. ด๎านกระบวนการ 
6. ด๎านบุคลากร 
7. ด๎านสิ่งนําเสนอทางกายภาพ 

4.57 
4.53 
4.45 
4.48 
4.53 
4.59 
4.59 

0.610 
0.500 
0.519 
0.569 
0.516 
0.570 
0.478 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.53 0.537 มากที่สุด 

 
การวิจัยพบวํา ด๎านสํวนประสมทางการตลาดในภาพรวม อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย 

4.53, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.537) เมื่อพิจารณาในแตํละประเด็นพบวํา ด๎านสิ่งนําเสนอทาง
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กายภาพ และด๎านบุคลากร (คําเฉลี่ย= 4.59) รองลงมาคือ ด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ  (คําเฉลี่ย= 
4.57) ด๎านราคา และด๎านกระบวนการ (มีคําเฉลี่ย= 4.53) ด๎านการสํงเสริมทางการตลาด (คําเฉลี่ย= 
4.48) และด๎านชํองทางการจัดจําหนําย (คําเฉลี่ย= 4.45) ตามลําดับ 

 
ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญ คํานิยมทางสังคม 

(n=384) 

ค่านิยมทางสังคม 

ระดับความส่าคัญ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

แปลผล 
มาตรฐาน 

1.  ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามจะชํวยเสริม
ให๎ทํานมีบุคลิกภาพที่ดีในสายตาคนอ่ืน 
2. ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามจะชํวยให๎ทําน
ได๎รับการยอมรับจากเพ่ือนและคนรอบข๎าง 
 3. ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามจะสํงผลดีตํอ
การดําเนินชีวิตและการทํางาน  
4.  ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามชํวยให๎ทํานมี
รูปลักษณ์สวยงามอยํางที่สังคมนิยม 
5. ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามชํวยเสริมดวง 
ปรับโหงวเฮ๎ง 
6. ทํานมีความเชื่อวําการศัลยกรรมความงามทําให๎ได๎รับการชื่น
ชมจากคนรอบข๎างมากขึ้น 
7.  ทํานมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามเป็นเรื่องปกติ
ในสังคมปัจจุบัน 

4.49 
 
4.41 
 
4.62 
 
4.53 
 
4.51 
 
4.47 
 
4.40 

0.614 
 
0.680 
 
0.645 
 
0.625 
 
0.640 
 
0.706 
 
0.727 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

รวม 4.49 0.530 มากที่สุด 

 
ผลการวิจัยพบวํา ระดับความสําคัญของคํานิยมทางสังคม อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย= 

4.49) เมื่อพิจารณาในแตํละประเด็นพบวํา มีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามจะสํงผลดีตํอการ
ดําเนินชีวิตและการทํางาน (คําเฉลี่ย= 4.62) รองลงมา คือความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามชํวย
ให๎มีรูปลักษณ์สวยงามอยํางที่สังคมนิยม (คําเฉลี่ย= 4.53) และมีความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความ
งามชํวยเสริมดวง ปรับโหงวเฮ๎ง(คําเฉลี่ย= 4.51) ตามลําดับ 
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญ กลุํมอ๎างอิง 
(n=384) 

กลุ่มอ้างอิง 

ระดับความส่าคัญ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

แปลผล 
มาตรฐาน 

1.  เพื่อนมีอิทธิพลผลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม 
2.  พนักงาน แพทย์ผู๎เชี่ยวชาญในสถานบริการทําศัลยกรรม
มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม 
3.  บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม  
4.  ผู๎มีชื่อเสียง เชํน ดารา/นักแสดง /ผู๎มีชื่อเสียง ทั้งใน
ประเทศไทยและตํางประเทศมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรม 
5.ผู๎ที่ เคยทําศัลยกรรมมากํอนมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรม  
6.พนักงานนําเสนอสินค๎าใหมํ (พริ้ตตี้) จากงานแสดงสินค๎า
ตําง ๆ มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม 

4.31 
4.37 
 
4.26 
4.25 
 
 
4.45 
 
4.24 

0.759 
0.718 
 
0.793 
0.743 
 
 
0.670 
 
0.800 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 

รวม 4.31 0.618 มากที่สุด 

 
ผลการวิจัยพบวํา ระดับความสําคัญของกลุํมอ๎างอิง อยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย= 4.31) 

เมื่อพิจารณาในแตํละประเด็นพบวํา ผู๎ที่ เคยทําศัลยกรรมมากํอนมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรม (คําเฉลี่ย= 4.45) รองลงมา คือ  พนักงาน แพทย์ผู๎ เชี่ยวชาญในสถานบริการ
ทําศัลยกรรมมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม (คําเฉลี่ย= 4.37) และพนักงานนําเสนอสินค๎าใหมํ 
(พริ้ตตี้) จากงานแสดงสินค๎าตําง ๆ มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม(คําเฉลี่ย= 4.24) ตามลําดับ 
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญ การตัดสินใจ 
(n=384) 

กระบวนการตัดสินใจ 

ระดับการตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

แปลผล 
มาตรฐาน 

1.  การตัดสินใจทําศัลยกรรมเพ่ือต๎องการเปลี่ยนตัวเอง
ให๎มีรูปลักษณ์หน๎าตาที่สวยงามข้ึน 
2.   การตัดสิน ใจทํ าศัลยกรรมเ พ่ือต๎องการแก๎ ไข
ข๎อผิดพลาดของรํางกายที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือต๎องการ
ลบปมด๎อยของตนเอง 
3.  การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องมีการค๎นหาข๎อมูลกํอน
ตัดสินใจ 
4.  การตัดสินใจทําศัลยกรรมจะต๎องมีการปรึกษาแพทย์
เพ่ือสอบถามข๎อมูลกํอนตัดสินใจ 
5. การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาจากเทคโนโลยี
ที่ใช๎ในการทําศัลยกรรม 
6. การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาจากความ
คุ๎มคําของคําใช๎จําย 
7.  การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาผลที่จะได๎รับ
ตรงกับความคาดหมาย 
8. การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาเรื่อง โอกาส 
ความก๎าวหน๎าที่จะได๎รับในอนาคต 

4.60 
 
4.43 
 
 
4.56 
 
4.59 
 
4.61 
 
4.56 
 
4.61 
 
4.53 

0.642 
 
0.668 
 
 
0.594 
 
0.590 
 
0.583 
 
0.589 
 
0.595 
 
0.636 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

รวม 4.55 0.480 มากที่สุด 

 
ผลการวิจัยพบวํา ระดับการตัดสินใจอยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.55 เมื่อ

พิจารณาในแตํละประเด็นพบวํา การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ใช๎ในการ
ทําศัลยกรรม และการตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาผลที่จะได๎รับตรงกับความคาดหมาย 
(คําเฉลี่ย= 4.61) รองลงมา คือ การตัดสินใจทําศัลยกรรมเพ่ือต๎องการเปลี่ยนตัวเองให๎มีรูปลักษณ์
หน๎าตาที่สวยงามขึ้น (คําเฉลี่ย= 4.60) และการตัดสินใจทําศัลยกรรมเพ่ือต๎องการแก๎ไขข๎อผิดพลาด
ของรํางกายที่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือต๎องการลบปมด๎อยของตนเอง(คําเฉลี่ย= 4.43) ตามลําดับ 



 
 257 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 30 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด๎วยวิธี Enter 
 

ตัวแปรอิสระ การตัดสินใจ     

 สัมประสิทธิก์าร ความคลาดเคลื่อน t p-value 
Collinearity 
Statistics 

 ถดถอย มาตรฐาน   VIF 

คําคงท่ี (a) 1.172 .206 5.677   000  
1.466 

 
2.092 
1.891 

ด๎านสํวนประสมทาง
การตลาด 

0.255 .053 4.861 .000*** 

ด๎านคํานิยมทางสังคม 0.396 .049 8.075 .000*** 

ด๎านกลุํมอ๎างอิง 0.085 .040 2.131 .034** 

F = 105.745   p-value = 0.000b  AdjustR2 = 0.441   R2 = 0.445 

***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระ ด๎านสํวนประสมทางการตลาด ด๎าน

คํานิยมทางสังคม และด๎านกลุํมอ๎างอิง โดยใช๎คํา VIF ปรากฏวํา คํา VIF ของตัวแปร มีคําเทํากับ 
1.466,  2.092 และ1.891 ตามลําดับ ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 10 แสดงวําตัวแปรอิสระแตํละตัวไมํมี
ความสัมพันธ์กัน 
 ผลการทดสอบการถดถอยพหุคุณโดยวิธี Enter พบวํา คํานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภคในจังหวัดลําปางมากที่สุด โดยมีคํา
สัมประสิทธิ์การถดถอย 0.396 รองลงมาคือ ด๎านสํวนประสมทางการตลาด โดยมีคําสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย 0.255 และด๎านกลุํมอ๎างอิง มีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.085 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  และสามารถทํานายการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภคใน
จังหวัดลําปางได๎ร๎อยละ 44.50 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
H1 :สํวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ 

พบวําสํวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงาม
ของผู๎บริโภคในจังหวัดลําปาง โดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.255 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ 
0.053 และคํา t เทํากับ 4.861 ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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H2 :คํานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ 
พบวํา คํานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของ

ผู๎บริโภคในจังหวัดลําปาง โดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.396 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ 
0.049 และคํา t เทํากับ  8.075 ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
H3 :กลุํมอ๎างอิงมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ 

พบวํา กลุํมอ๎างอิงมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภค
ในจังหวัดลําปาง โดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.085 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ 0.040 และ
คํา t เทํากับ  2.131 ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ด๎านสํวนประสมทางการตลาดพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความสําคัญตํอปัจจัยด๎าน
บุคลากรและด๎านสิ่งนําเสนอทางกายภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของKotler (1997, p. 92) 
ที่กลําวไว๎วํา สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทาง
การตลาดที่ประกอบด๎วยผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคา ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านสํงเสริม
การตลาด ด๎านกระบวนการ ด๎านบุคลากร และด๎านลักษณะทางกายภาพ ที่สามารถควบคุมได๎ บริษัท
มักจะนํามาใช๎รํวมกันเพ่ือตอบสนอง ความพึงพอใจและความต๎องการของลูกค๎าที่เป็นกลุํมเปูาหมาย 
และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นรินทร  ชมชื่น (2557) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม แลปัจจัยสํวน
ประสมการตลาดบริการที่สํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา สํวนประสมการตลาดบริการแตํละด๎านสํงผลตํอการ
ตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงาม โดยที่ด๎านปัจจัยบุคลากรและปัจจัยด๎านสิ่งนําเสนอทาง
กายภาพสํงผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎บริการคลินิกเสริมความงามมากที่สุด สํวนปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด๎านกระบวนการ ปัจจัยด๎านราคา ปัจจัยด๎านชํองทางการจัดจําหนําย สถานที่และปัจจัยด๎าน
การสํงเสริมการตลาดให๎ความสําคัญเป็นลําดับรองลงมา 

สํวนด๎านลักษณะทางกายภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา แสดงใบรับรองมาตรฐานใน
การทําศัลยกรรมเสริมความงามอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย ปูายชื่อหน๎าคลินิกชัดเจน และบรรยากาศ
ตกแตํงภายในคลินิกดูแล๎วสร๎างมั่นใจในการศัลยกรรม ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Kotler (1997)  ที่
กลําววํา ลักษณะทางกายภาพ เป็นสิ่งที่ลูกค๎าสามารถสัมผัสได๎จากการเลือกใช๎ สินค๎าและ/หรือบริการ
ขององค์กร เป็นการสร๎างความแตกตํางอยํางโดดเดํน และมีคุณภาพ เชํน การตกแตํงร๎าน รูปแบบของ
การจัดจานอาหาร การแตํงกายของพนักงานในร๎าน การพูดจาตํอลูกค๎า การบริการที่รวดเร็ว เป็นต๎น 
สิ่งเหลํานี้จําเป็นตํอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยํางยิ่งธุรกิจทางด๎าน การบริการ ที่ควรจะต๎องสร๎าง
คุณภาพในภาพรวม ซึ่งก็คือในสํวนของสภาพทางกายภาพที่ลูกค๎า สามารถมองเห็นได๎ ลักษณะทาง
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กายภาพที่ลูกค๎าให๎ความพึงพอใจ และความแปลกใหมํของสภาพทาง กายภาพที่แตกตํางไปจากผู๎
ให๎บริการรายอ่ืน ผลการวิจัยยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของอัปสร  หมอมูล (2557) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ 
อิทธิพลของกลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการที่มีตํอการตัดสินใจใช๎บริการธุรกิจ
คลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภค อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวํา ลักษณะทางกายภาพ 
มีการจัดบรรยากาศภายในคลินิกที่สะอาดและสวยงาม มีการสื่อสารข๎อมูลที่ชัดเจนและสถานที่จอดรถ
เพียงพอตอํลูกค๎า  

ด๎านคํานิยมทางสังคม มีระดับความสําคัญอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา 
ความเชื่อวําการทําศัลยกรรมความงามจะสํงผลดีตํอการดําเนินชีวิตและการทํางาน ความเชื่อวําการ
ทําศัลยกรรมความงามชํวยให๎มีรูปลักษณ์สวยงามอยํางที่สังคมนิยม และมีความเชื่อวําการ
ทําศัลยกรรมความงามเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบัน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของภาสวรรณ ธีรอรรถ 
(2555) กลําววํา คํานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตํอทัศนคติ และพฤติกรรม ของมนุษย์ ในการใช๎เครื่องมือ
ทางการตลาดใดก็ตามท่ีสอดคล๎องกับคํานิยมจะเป็นสิ่งงํายที่จะประสบ ความสําเร็จ เนื่องจากคํานิยม
จะนําไปสูํการเกิดพฤติกรรม และเม่ือมีพฤติกรรมแล๎วสอดคล๎องกับคํานิยมของผู๎บริโภคก็จะเกิดความ
พึงพอใจ โดยเฉพาะในกลุํมผู๎ที่ชอบเข๎าสังคม ผู๎ที่ต๎องการประสบความสําเร็จสูง ผู๎ที่มีความ
ทะเยอทะยาน ซึ่งเป็นกลุํมที่ให๎ความสําคัญกับภาพพจน์ เปิดรับความคิดเห็นใหมํ  ๆ และต๎องการการ
ยอมรับจากสังคม และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของธัญชนก  สุขแสง (2558)  ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ 
คํานิยมและอิทธิพลจากบุคคลที่สํงผลตํอกระบวนการตัดสินใจศัลยกรรมความงาม ผลการศึกษาพบวํา 
คํานิยมทางสังคมมีความสําคัญในการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามเพราะชํวยเสริมบุคลิกภาพให๎เข๎า
สังคมได๎งํายและชํวยให๎หางานได๎งํายขึ้น ด๎านคํานิยมทางจิตใจเมื่อทําศัลยกรรมแล๎วทําให๎มีหน๎าตาที่
สวยงามข้ึนทําให๎รู๎สึกม่ันใจด๎านอิทธิพลจากบุคคลใกล๎ชิดบุคคลในครอบครัวจะมีอิทธิพลในการแนะนํา
หรือชักจูงน๎อยกวําเพ่ือนหรือแฟน  สํวนอิทธิพลจากบุคคลที่มีชื่ อเสียงจะมีอิทธิพลตํอกระบวนการ
ตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามอยูํในระดับปานกลางเทํานั้น  

ด๎านกลุํมอ๎างอิง  มีระดับความสําคัญอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ผู๎ที่
เคยทําศัลยกรรมมากํอนมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม พนักงาน แพทย์ผู๎เชี่ยวชาญในสถาน
บริการทําศัลยกรรมมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจทําศัลยกรรม  และเพ่ือนมีอิทธิพลผลตํอการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรม ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่กลําววํา กลุํมอ๎างอิงเป็นกลุํมอ๎างอิงที่ใช๎
เปรียบเทียบทั้งทางตรงและทางอ๎อม หรือใช๎อ๎างอิงเพ่ือสร๎างทัศนคติหรือพฤติกรรมของคน เนื่องจาก
บุคคลมักได๎รับอิทธิพลจากกลุํมอ๎างอิง  และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วินิตา  วงศ์นันตา  (2557 )
ได๎ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุํมอ๎างอิงและการลดความเสี่ยงที่มีตํอรูปแบบการ ตัดสินใจใช๎บริการ
ศัลยกรรมเสริมความงามของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางให๎
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ความสําคัญในระดับมากตํอกลุํมอ๎างอิงประเภท ผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ที่เคยทําศัลยกรรมฯ สมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือน และสมาชิกในเว็บไซต์เก่ียวกับการทําศัลยกรรมเสริมความงาม  

ด๎านกระบวนการการตัดสินใจ มีระดับความสําคัญอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อ พบวํา การตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ใช๎ในการทําศัลยกรรม  การ
ตัดสินใจทําศัลยกรรมต๎องพิจารณาผลที่จะได๎รับตรงกับความคาดหมาย การตัดสินใจทําศัลยกรรมเพ่ือ
ต๎องการเปลี่ยนตัวเองให๎มีรูปลักษณ์หน๎าตาที่สวยงามขึ้น และการตัดสินใจทําศัลยกรรมจะต๎องมีการ
ปรึกษาแพทย์เพ่ือสอบถามข๎อมูลกํอนตัดสินใจ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2553) ได๎
อธิบายวํากระบวนการตัดสินใจของผู๎บริโภคเป็นขั้นตอนที่ผู๎บริโภคกระทําการซื้อสินค๎าหรือบริการโดย
การเลือกแหลํงที่ต๎องการจะซื้อและเลือกวิธีการชําระเงินกระบวนการกํอนการซื้อ การเลือกผลิตภัณฑ์
หรือการบริการอยํางหนึ่งอยํางใดจากทางเลือกและข๎อเสนอที่มีอยูํ และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
อัปสร  หมอมูล (2557) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิพลของกลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาดและคุณภาพ
บริการที่มีตํอการตัดสินใจใช๎บริการธุรกิจคลินิกเสริมความงามของผู๎บริโภค อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง พบวํากลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลทางตรงตํอคุณภาพบริการ สํวนคุณภาพ
บริการมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎บริการและกลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพล
ทางตรงตํอการใช๎บริการ กลยุทธ์สํวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางอ๎อมตํอการตัดสินใจใช๎บริการ
โดยผํานตัวแปรด๎านคุณภาพบริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  จากผลการศึกษาพบวํา ลูกค๎าให๎ความสําคัญในเรื่องของการทําศัลยกรรมเพราะต๎องการ
เปลี่ยนตัวเองให๎มีหน๎าตา รูปลักษณ์ท่ี สวยงามมากข้ึน เพ่ือที่จะสามารถสํงผลดีตํอการดําเนินชีวิตและ
การทํางาน ชํวยให๎การใช๎ชีวิตหรือทํากิจกรรมตําง ๆ รํวมกับผู๎อ่ืนได๎งํายขึ้น ประกอบกับกระแสการ
ทําศัลยกรรมในปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยมอยํางมาก สํวนหนึ่งนั้นมาจากการได๎รับอิทธิพลจากนักแสดง/
นักร๎อง ที่เป็นแรงจูงใจให๎เกิดความต๎องการทําศัลยกรรม ดังนั้นสถานประกอบการที่ ให๎บริการ
ศัลยกรรม ควรใช๎พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดย
มุํงเน๎นโฆษณาในเรื่องที่ทําให๎ลูกค๎าเชื่อวํา การทําศัลยกรรมเสริมความงามนั้น สามารถทําให๎ชีวิต
เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน และยังสํงผลดีตํอการดําเนินชีวิตและการทํางาน  สํงผลให๎ธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่
ดีและมีนําความนําเชื่อถือ 

2.  ผู๎ประกอบการคลินิกเสริมความงามควรให๎ความสําคัญทางด๎านความปลอดภัยแกํลูกค๎า 
คือ เมื่อมีลูกค๎าเข๎ามาติดตํอขอคําปรึกษา ควรมีแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญคอยให๎คําแนะนําและชี้แจงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทําศัลยกรรมอยํางชัดเจน บุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเสริมความงามมีความนําเชื่อถือ 
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แพทย์ต๎องเป็นผู๎เชี่ยวชาญและมีความชํานาญเรื่องการศัลยกรรม พนักงานที่ปฏิบัติหน๎าที่ในคลินิก
เสริมความงามสามารถตอบประเด็นที่สงสัยได๎เป็นอยํางดี และสามารถให๎คําแนะนําชํวยเหลือกํอนการ
ใช๎บริการเพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับลูกค๎าที่กําลังอยูํระหวํางการตัดสินใจทําศัลยกรรมความ เพราะ
เนื่องจากปัจจุบันมีคลินิกเสริมความงามเกี่ยวกับธุรกิจการทําศัลยกรรมความงามเกิดขึ้นอยํางมากมาย 
ดังนั้นผู๎ประกอบการคลินิกเสริมความงามควรสร๎างความมั่นใจในความปลอดภัยให๎กับลูกค๎า 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการวิจัยครั้งตํอไป ควรมีการใช๎ตัวแปรด๎านสื่อเป็นตัวแปรในการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือศึกษา
ประเภทของสื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการจูงใจให๎ลูกค๎าตัดสินใจทําศัลยกรรม ทั้งนี้เพราะสื่อจําแนกออก
ได๎หลายประเภท เชํน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิก สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันมีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจของลูกค๎าในการตัดสินใจทําศัลยกรรมเป็นอยําง อีกทั้งการที่จะเลือกใช๎สื่อตําง ๆ เพ่ือการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์นั้นมีต๎นทุนในการดําเนินการ ดังนั้นควรมีการศึกษาหาข๎อมูลกํอนการ
เลือกใช๎ เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงสุด 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยํางยิ่งในการให๎การ
อนุเคราะห์เป็นอยํางดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ที่ได๎
กรุณาให๎คําปรึกษาและได๎แนะนําแนวทางในการแก๎ไขปรับปรุง  ตลอดจนติดตามความก๎าวหน๎าในการ
วิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยํางสูง 
 ท๎ายสุดนี้ผู๎วิจัยขอระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา คุณครูอาจารย์ทุกทําน ที่ได๎ถํายทอดวิชา
ความรู๎ตํางๆ ให๎แกํผู๎วิจัยมาจนทุกวันนี้ ทําให๎บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหวํางจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช๎การวิจัยเชิงเอกสาร เก็บข๎อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
จัดกระทําข๎อมูลโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยง ผลการศึกษาพบวําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความเชื่อมโยงกับจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกประเด็น โดยเฉพาะประเด็น
การสร๎างภูมิค๎ุมกันตน และคุณธรรม 
ค่าส่าคัญ: จรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
Study of Code of Ethics of Professional Accountants and Sufficiency Economy 

Philosophy.The purpose of this study was to investigate the relationship between 
ethics of professional accountants and the philosophy of sufficiency economy. Using 
documentaryresearch. Collect data from relevant documents and research. Organize 
information by analyzing relationships and linkages. The study found that sufficiency 
economy philosophy was linked to ethics of all accountants. Especially the issues of 
immunity and morality. 
Keywords:Code of Ethics for Professional Accountants, Sufficiency Economy 
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บทน่า 
การทุจริตในการตกแตํงงบการเงิน (Financial Statement Fraud)  มีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น

และมีมูลคําความเสียหายตํอผู๎ใช๎งบการเงินเป็นอยํางมาก  ในการตกแตํงงบการเงินเพ่ือให๎ราคาหุ๎น
ของบริษัทเพ่ิมสูงขึ้น และสร๎างความม่ังคั่งให๎กับกิจการ เชํน การตกแตํงการ เลื่อนการรับรู๎รายได๎ การ
ตกแตํงมูลคําสินทรัพย์   การตกแตํงรายได๎ปลอม การตกแตํงการปกปิดหนี้สิน การตกแตํงไมํตั้งคําเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ และการตกแตํงคําใช๎จํายจํายลํวงหน๎า การตกแตํงดังกลําว สํงผลกระทบตํอความ
นําเชื่อถือในระบบการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน ทําให๎ผู๎ใช๎งบการเงินไมํวําจะเป็น เจ๎าหนี้ ผู๎ถือ
หุ๎น หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องนําไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจผิดพลาด โดยเฉพาะนักลงทุนที่ต๎องการลงทุน
ในตลาดทุน การตกแตํงงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน เป็นปัญหาหนึ่งของการขาดคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี รวมทั้งขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดีสํวนหนึ่งมักจะเกิดขึ้นโดยผู๎บริหาร        
ซึ่งเป็นตัวแทนในการบริหารงานให๎กับผู๎ถือหุ๎น ได๎มีสํวนรู๎เห็น กับการกระทําที่ไมํเหมาะสมในการ
ตกแตํงบัญชีโดยผลของการตกแตํงบัญชีมักจะกํอให๎เกิดประโยชน์แกํผู๎ถือหุ๎นรายใหญํและผู๎บริหาร
ของบริษัท จะเห็นได๎จากการล๎มละลายของบริษัทขนาดใหญํในตํางประเทศหลายแหํง เหตุการณ์
ดังกลําวได๎ถูกอ๎างอิงอยํางกว๎างขวาง คือ กรณี ศึกษาของบริษัท Enron และ WorldCom ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2001 และ ค.ศ. 2002 (ภาพร เอกอรรถพร ,2553:19-22) 
ทั้งสองกรณีแสดงให๎เห็นถึงความไมํเป็นอิสระและการมีผลประโยชน์ทับซ๎อนของผู๎สอบบัญชีอยํางเห็น
ได๎ชัด ในขณะที่ประเทศไทย เชํน บริษัทรอยแนท และ ปิกนิก เมื่อปี พ.ศ. 2545 และ  พ.ศ. 2548 
เป็นต๎น เป็นการแสดงให๎เห็นถึงตัวอยํางของการตกแตํงงบการเงินและพฤติกรรมอันฉ๎อฉลของการ
บริหาร จากสภาพปัญหาการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีดังกลําวสะท๎อนถึงความเกี่ยว
โยงกันหรือรํวมมือกันทั้งผู๎บริหารและนักบัญชีดังเชํนการศึกษาของพรชนก ทองลาด(2555 :93) ที่
พบวําความสัมพันธ์ระหวํางผู๎บริหารกับนักบัญชีถือเป็นตัวแปรหนุนเนื่องซึ่งกันและกันตํอพฤติกรรม
การปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี แตํนักบัญชีคือผู๎ปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีเพ่ือเชิดชูเกียรติภูมิในวิชาชีพ เป็นผู๎อาศัยข๎อมูลทางการบัญชีเพ่ือเสนอตํอผู๎บริหารในการ
วางแผน(Planning) ควบคุม (Controlling) และตัดสินใจ (Decision) เมื่อนําเสนอข๎อมูลแกํฝุาย
บริหารจึงต๎องกระทําอยํางระมัดระวัง ภายใต๎ข๎อมูลที่ปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
ดังนั้นนักบัญชีจึงเป็นผู๎สนับสนุน สร๎างสรรค์เศรษฐกิจให๎เจริญก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืน และเมื่อศึกษา
สาเหตุของการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ก็พบวําแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์(Achievement 
motivation) ของนักบัญชี สํงผลทางตรงตํอพฤติกรรมการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
(พรชนก ทองลาด ,2555:88)สะท๎อนให๎เห็นวําการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชียํอม
อาศัยแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักบัญชี  
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ปัญหาการตกแตํงงบการเงินสํงผลให๎ภาพลักษณ์ขององค์กรรวมถึงผู๎ปฎิบัติหน๎าที่ทางบัญชี
ได๎รับความเสียหายเป็นอยํางมากตํอสังคมใกล๎และสังคมไกล อันเนื่องมาจากข๎อมูลทางการบัญชีเป็น
พ้ืนฐานในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจทุกๆด๎าน และอาจเกิดจากสาเหตุความไมํพึงพอใจในสิ่งที่นักบัญชี
มีความโลภ รวมถึงโอกาส  และที่ขาดไมํได๎คือความไร๎จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดังนั้นความมี
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเป็นการสนับสนุนเปูาหมายหลักของธุรกิจ (พินิจ วชิรรัตนวงศ์ ,2557)แม๎วํา
จะมีกรอบทางกฎหมายที่กําหนดแนวทางในการทํางานของนักวิชาชีพบัญชี เหนือสิ่งอ่ืนใดก็คือความ
ซ่ือสัตย์และเที่ยงตรงในการทํางานของนักบัญชีเอง ดังที่กลําวข๎างต๎นวํา บัญชีมีความสําคัญตํอการ
ดําเนินกิจการขององค์กรและธุรกิจตํางๆ และมีหลายฝุายที่ได๎ใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลบัญชี การตกแตํง
ตัวเลขหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการทําบัญชีจึงมีผลกระทบอยํางมหาศาล ในการจัดทําบัญชีที่ไมํ
โปรํงใส หรือละเลยการบันทึกข๎อมูลทางการเงินที่สําคัญ  อาจทําให๎เกิดความผิดพลาดในการลงทุน
และการดําเนินการทางธุรกิจ สํงผลให๎บริษัทเกิดปัญหากับสภาพคลํองทางด๎านการเงิน และอาจทําให๎
บริษัทถึงกับล๎มละลายได๎ มีผลกระทบที่ตามมาเป็นวงกว๎าง ทั้งตัวเจ๎าของกิจการที่ขาดทุนหรือสูญเสีย
เงินจากการดําเนินงานผิดพลาดเป็นจํานวนมากจนอาจถึงขั้นปิดกิจการ  ผู๎บริหารและพนักงานที่ต๎อง
ออกจากงานเมื่อบริษัทปิดกิจการ นักลงทุนและเจ๎าหนี้ที่ต๎องสูญเสียเงินในการลงทุนและเงินให๎กู๎ ไป
จนถึงสรรพากรที่ไมํสามารถเก็บภาษีได๎ เนื่องจากบริษัทล๎มเลิกกิจการ จนทําให๎ประเทศชาติต๎อง
สูญเสียรายได๎ที่จะนําไปพัฒนาประเทศ ดังนั้นความสําคัญของวิชาชีพบัญชีจึงมีมากกวําการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพียงอยํางเดียว แตํต๎องคํานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพอีกด๎วย 
เพ่ือหลีกเลี่ยงข๎อผิดพลาดที่จะทําให๎เกิดความเสียหาย ชํวยให๎ธุรกิจสามารถเติบโตได๎อยํางมั่นคง สร๎าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับบุคลากรของบริษัทและผู๎ เกี่ยวข๎อง และชํวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติให๎ก๎าวหน๎าสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนตํอไป 

 แนวทางของการพัฒนาธุรกิจสูํความยั่งยืนดังกลําวเป็นไปในทิศทางเดียวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) เป็นแนวทางการดํารงชีวิตและปฏิบัติเป็นหลักคิดเพ่ือ
การตัดสินใจสําหรับองค์กรธุรกิจ เพ่ือความเจริญเติบโตอยํางยั่งยืน และเป็นแนวทางเดียวกับการ
นําไปสูํการแก๎ปัญหาการทุจริตโดยการไมํตกแตํงงบการเงินและทําให๎องค์กรมีความสมดุลและยั่งยืนได๎ 
เนื่องจากการยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดี ในการตัดสินใจ
จะทําให๎ธุรกิจมีการคํานึงถึงผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอื่นควบคูํกันไป ไมํใชํมองเพียงผลประกอบการ ระยะสั้น
เทํานั้น การมีฐานคิดการทํางานอยํางมีความรู๎รอบในวิชาชีพ และมีคุณธรรมกํากับ หลักยึดดังกลําว
จําเป็นที่จะต๎องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการของผู๎บริหารกรรมการบริษัท และ
ผู๎ถือหุ๎นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให๎เกิดการยอมรับและขับเคลื่อนองค์กรไปใน ทิศทางสูํความเป็น 
“ธุรกิจที่ยั่งยืน” ได๎ในที่สุด 
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ดังนั้นในการนําเสนอบทความนี้จึงเป็นแนวทางการค๎นหาตําตอบวําจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
มีความสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษาด๎านเนื้อหา 
- ในด๎านเนื้อหาประกอบด๎วย จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของ สภาวิชาสภาวิชาชีพบัญชี 

(ฉบับที่19) ประกอบด๎วยความโปรํงใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรู๎ความสามารถ การรักษาความลับ การปฏิบัติตนเยี่ยงผู๎ประกอบวิชาชีพ 
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ราชกิจจานุเบกษา , 
2553) 

- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวประกอบด๎วย 2 
เงื่อนไขคือด๎านความรู๎คุณธรรมและ 3 หํวงคือความมีเหตุมีผลพอประมาณและการมี
ภูมิค๎ุมกัน (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) 
 

วิธีด่าเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)เพ่ือศึกษาแนวคิด 

ทฤษฏี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข๎องได๎แกํจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี  ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต๎น  เพื่อความเข๎าใจเป็นพ้ืนฐานเบื้องต๎น ในการน้ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความ
เชื่อมโยง เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือให๎ได๎ตําตอบตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด จึงทําการทบทวน
วรรณกรรมตามหัวข๎อตํอไปนี้  

1. จรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี 
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แผนภาพความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี: ความหมายและตัวชี้วัด 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ให๎ความหมายจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพ

บัญชี วํา จรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี(Code of ethics for professional 
accountants)หมายถึง กรอบความประพฤติและวิธีปฏิบัติงานของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต๎องยึด
ปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือดํารงไว๎ซึ่ง  ความเชื่อมั่นจากผู๎รับบริการ  ความเชื่อถือได๎ในผลงาน  
ความเป็นมืออาชีพ  และคุณภาพของงานบริการโดยมีหลักการพ้ืนฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี
ของประเทศไทย (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์,2556) 

ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง ข๎อกําหนดทางด๎านจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี 
หรือผู๎ซึ่งขึ้นทะเบียนไว๎กับสภาวิชาชีพบัญชี  เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการ
ดําเนินงานของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือผู๎ซึ่งขึ้นทะเบียนไว๎กับสภาวิชาชีพบัญชีให๎ถูกต๎องตาม
จรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ ตามข๎อบังคับสภาวิชาชีพ(ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู๎ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 

มาตรฐานวิชาชีพเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการควบคุมดูแลนักบัญชีในด๎านจริยธรรมทาง
วิชาชีพผู๎ประกอบวิชาชีพมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอภาคธุรกิจเอกชนในการบันทึกข๎อมูลบัญชีในปี 
2553 สภาวิชาชีพบัญชีจึงได๎ออกข๎อบังคับฉบับที่ 19 เรื่องจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่ง
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 กําหนดจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยให๎สภา
วิชาชีพบัญชีจัดทําจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้นเป็น ภาษาไทยและอยํางน๎อย
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีต๎องประกอบด๎วยความโปรํงใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมความซื่อสัตย์
สุจริตความรู๎ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการรักษาความลับมีความหมาย
ดังตํอไปนี้ 

1.    ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)หมายถึงการประพฤติอยํางตรงไปตรงมาจริงใจซื่อตรงตํอ
วิชาชีพไมํคดโกงไมํหลอกลวงปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เป็นจริงและเชื่อถือได๎ไมํอ๎างหรือยินยอมให๎
บุคคลอื่นอ๎างวําได๎ปฏิบัติงานถ๎าไมํได๎ปฏิบัติงานจริง 
                              1.1   หลักการพ้ืนฐาน ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานด๎วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงตํอวิชาชีพ ไมํคดโกง ไมํหลอกลวง ปฏิบัติงานตรงตามความเป็นจริง  
                              1.2   ข๎อกําหนด  
                                     1.2.1  ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องปฏิบัติงานวิชาชีพด๎วยความซื่อสัตย์
สุจริต  
                                     1.2.2  ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องปฏิบัติงานวิชาชีพอยําง
ตรงไปตรงมา โดยไมํปกปิดข๎อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสําคัญของงานที่ตนให๎ 
บริการทางวิชาชีพ  
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2.    ความเที่ยงธรรม (Fairness) หมายถึง การใช๎ดุลยพินิจเยี่ยงผู๎ประกอบวิชาชีพโดย
ปราศจากความลําเอียงอคติความขัดแย๎งทางผลประโยชน์และอิทธิพลของบุคคลอ่ืน 
                              2.1   หลักการพื้นฐาน ผู๎ ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานด๎วยความเที่ยง
ธรรม ตรงไปตรงมา ปราศจากความลําเอียงและอคติ คงไว๎ซึ่งความเป็นกลางในการใช๎ดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงาน  
                              2.2   ข๎อกําหนด  
                                      2.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องมีความยุติธรรม ซื่อตรงตํอวิชาชีพ 
และต๎องไมํมีสํวนได๎สํวนเสียใดๆ ของงานที่ตนให๎บริการทางวิชาชีพ นอกจากคําตอบแทนที่ได๎รับจาก
การให๎บริการทางวิชาชีพนั้น  
                                      2.2.2  ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องใช๎ดุลพินิจบนพ้ืนฐานของหลักฐาน
ที่เชื่อถือได๎ โดยปราศจากความมีอคติ ความลําเอียง  
                                      2.2.3 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องใช๎ดุลพินิจอยํางเที่ยงธรรมโดย
หลีกเลี่ยงความ สัมพันธ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจทําให๎ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีไมํสามารถปฏิบัติ
หน๎าที่ได๎  

3.    ความรู๎ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ (Professional 
Competence and Due Care) หมายถึง การใช๎ความรู๎ความสามารถความชํานาญในการปฏิบัติ
วิชาชีพบัญชีด๎วยความเอาใจใสํอยํางเต็มความสามารถความเพียรพยายามและความระมัดระวัง
รอบคอบเพ่ือที่จะปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมั่นใจได๎วํามีผลงานทาง
วิชาชีพที่อยูํบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานและวิชาการท่ีเกี่ยวข๎อง 
                              3.1   หลักการพ้ืนฐาน ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานโดยใช๎ความรู๎
ความสามารถ และความชํานาญใน วิชาชีพด๎วยความมีสติ ใสํใจ เต็มความสามารถ ความเพียร
พยายาม และปฏิบัติด๎วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู๎ประกอบวิชาชีพ เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมั่นใจได๎วํา ได๎ให๎บริการทางวิชาชีพที่อยูํบนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ตํางๆ 
และมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง  
                              3.2   ข๎อกําหนด  
                                      3.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องใช๎ความรู๎ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธี
ปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ความชํานาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพด๎วยความมีสติ ใสํใจ เต็ม
ความสามารถ และระมัดระวังรอบคอบ  
                                      3.2.2 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องให๎บริการทางวิชาชีพ โดยมี
ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให๎สําเร็จได๎  
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                                      3.2.3 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องให๎บริการทางวิชาชีพด๎วยความ
มุํงม่ันและขยันหมั่นเพียร  
                                      3.2.4 ผู๎ ประกอบวิชาชีพบัญชี ต๎องศึกษาหาความรู๎และความชํานาญ
ทางวิชาชีพเพ่ิมเติมอยํางตํอเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรู๎ความสามารถให๎ทันสมัยอยูํเสมอ  

4.    การรักษาความลับ (Confidentiality)หมายถึง การไมํนําข๎อมูลใดๆที่โดยปกติองค์กร
ไมํได๎เปิดเผยตํอสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช๎เพ่ือประโยชน์สํวนตนหรือบุคคลอ่ืนเว๎นแตํในกรณีที่เป็น
การเปิดเผยตามสิทธิหรือหน๎าที่ที่กําหนดไว๎ในกฎหมายหรือในฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี 
                              4.1   หลักการพ้ืนฐาน ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีไมํพึงเปิดเผยข๎อมูลที่เป็น
ความลับของกิจการที่ตนได๎มาจากการให๎บริการทางวิชาชีพ  
                              4.2   ข๎อกําหนด  
                                      4.2.1  ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องไมํเปิดเผยข๎อมูลที่เป็นความลับ
ของกิจการ ซึ่งตนได๎มา ในระหวํางการปฏิบัติงานโดยไมํได๎รับอนุญาตจากผู๎วําจ๎าง เว๎นแตํกรณีที่ต๎อง
ให๎ถ๎อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย เป็นหน๎าที่หรือความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือโดยสิทธิ
ในทางวิชาชีพ หรือโดยหน๎าที่ของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีหรือมาตรฐานของวิชาชีพที่จะต๎องเปิด เผย  
                                      4.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องไมํนําความลับของกิจการที่ตนได๎มา
ระหวํางที่ปฏิบัติงาน ไปใช๎เพื่อประโยชน์สํวนตนหรือบุคคลที่สาม  

5.    ความโปรํงใส (Transparency) หมายถึงภาพลักษณ์ที่แสดงให๎เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบตํางๆและมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว๎และไมํปกปิดข๎อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริง
อันเป็นสาระสําคัญซ่ึงสามารถติดตามตรวจสอบได๎ 
                              5.1   หลักการพ้ืนฐาน ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานด๎วยความ
โปรํงใส โดยไมํปิดบังซํอนเร๎น บิดเบือน หรือเห็นแกํประโยชน์สํวนตน มีการกํากับดูแลที่ดีและสามารถ
ตรวจสอบได๎  
                              5.2   ข๎อกําหนด  
                                      5.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องปฏิบัติงานด๎วยความโปรํ งใส 
ตรวจสอบได๎  
                                      5.2.2  ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องให๎บุคคลที่เกี่ยวข๎อง และได๎รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติ วิชาชีพบัญชีสามารถ เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางเพียงพอ 
สะดวก ตามที่จําเป็นและเหมาะสมแกํกรณี  

6.    ความเป็นอิสระ (Independence)หมายถึง การปฏิบัติหน๎าที่โดยปราศจากอิทธิพลของ
บุคคลอ่ืนที่ทําให๎เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี
ความเป็นอิสระนี้จะต๎องเป็นที่ประจักษ์เพ่ือให๎ผลงานของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่เชื่อถือได๎ 
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                             6.1   หลักการพ้ืนฐาน ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานด๎วยความเป็น
อิสระภายใต๎กรอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือให๎ผลงานของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อถือได๎  
                              6.2   ข๎อกําหนด  
                                      6.2.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องใช๎ดุลพินิจอยํางเป็นอิสระภายใต๎
กรอบวิชาชีพบัญชี  
                                      6.2.2  ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องไมํปฏิบัติ งานที่ตนขาดความเป็น
อิสระภายใต๎กรอบวิชาชีพบัญชี  

7.    มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Professional Standards)เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับ
ใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวําเป็นเกณฑ์ที่นําพอใจ หรืออยูํในระดับที่ผู๎ปฏิบัติงานสํวนใหญํทําได๎ 
                              7.1   หลักการพ้ืนฐาน ผู๎ ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ โดยพึงวางแผนและควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข๎อมูลและหลักฐานให๎
เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน  
                              7.2   ข๎อกําหนด  
                                      7.2.1  ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องให๎บริการทางวิชาชีพที่สอดคล๎อง
กับมาตรฐานของวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข๎อง  
                                      7.2.2 ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องปฏิบัติงานด๎วยความระมัดระวัง
รอบคอบ และด๎วยความชํานาญตามมาตรฐานของวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เก่ียวข๎อง  

8.    ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (Accountability)หมายถึง จิตสํานึกและความ
รับผิดชอบในวิชาชีพบัญชี  โดยเอาใจใสํมุํงมั่นให๎งานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค์ รํวม
รับผิดชอบในภารกิจและเปูาหมายของวิชาชีพบัญชี 
                              8.1   หลักการพ้ืนฐาน ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีพึงปฏิบัติงานด๎วยความ
รับผิดชอบเพ่ือให๎เกิดความนําเชื่อ ถือและประโยชน์ตํอบุคคลตํางๆ ภายใต๎กรอบวิชาชีพ จากผลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี  
                              8.2   ข๎อกําหนด  
                                      8.2.1  ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องมีความรับผิดชอบภายใต๎กรอบ
วิชาชีพบัญชีตํอผู๎รับ บริการ ผู๎ถือหุ๎น ผู๎เป็นหุ๎นสํวนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏิบัติหน๎าที่ ให๎  
                                      8.2.2  ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีต๎องปฏิบัติงาน เพ่ือให๎เกิดความ
นําเชื่อถือและประโยชน์ตํอบุคคลตํางๆ ภายใต๎กรอบวิชาชีพ  
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ดังนั้นจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง กฎ หรือข๎อกําหนดเกี่ยวกับความ
ประพฤติรวมถึงวิธีปฏิบัติงานของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ต๎องยึดถือปฏิบัติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร๎างความเชื่อม่ัน ความเชื่อถือได๎  ความเป็นมืออาชีพและคุณภาพของงานบริการด๎านวิชาชีพบัญชีใน
การศึกษาตัวชี้วัดของจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยสํวนใหญํจะนําองค์ประกอบ หรือ
ประเด็นของจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี เชํน 1.ความซื่อสัตย์สุจริต 2.ความเที่ยงธรรม 3.
ความรู๎ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ 4.การรักษาความลับ5. ความโปรํงใส 
6.ความเป็นอิสระ 7.มาตรฐานในการปฏิบัติงาน8.ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนํามากําหนด
นิยาม ให๎ความหมาย แล๎วทําเป็นตัวบํงชี้ หรือข๎อคําถาม ซึ่งมักจะมีสัดสํวนข๎อคําถามที่ใกล๎เคียงกันคือ 
3-5 ข๎อมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)เชํนมาตรประเมินคํา 6 หนํวย
โดยมีตัวเลือกตอบได๎แกํจริงที่สุดจริงคํอนข๎างจริงคํอนข๎างไมํจริงไมํจริงและไมํจริงเลยหรือมาตร
ประเมินคํา5 หนํวยโดยมีตัวเลือกตอบได๎แกํเห็นด๎วยมากที่สุดเห็นด๎วยมากเห็นด๎วยเห็นด๎วยน๎อยและ
เห็นด๎วยน๎อยที่สุดผู๎ที่ได๎คะแนนมากจะเป็นผู๎ที่มีจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีมากที่สุดหรือ
ผู๎ที่มีความคิดเห็นด๎านจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีมากที่สุดเป็นต๎น ซึ่งประเด็นตัวชี้วัด
เหลํานี้ ก็จะพัฒนาสูํขั้นตอนตามหลักวิชาการตํอไป คือ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content 
Analysis) โดยผู๎เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ วําสอดคล๎องตรงตามประเด็นที่ต๎องการวัด โดยสํวนใหญํ
แล๎วจะมีผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบประมาณ 3-5 ทําน หลังจากนั้นพัฒนาสูํการตรวจสอบคําความเชื่อถือ
ได๎ (Reliability Analysis ) เชํนใช๎คําสถิติแบบแอลฟุาคอนบาค(Cronbach’s alpha)ตํอไป และใน
สายสังคมศาสตร์คําความเชื่อถือได๎สํวนใหญํเกินกวํา ร๎อยละ 70 หรือ .70 ขึ้นไป (สรายุทธ กันหลง
,2555) 

ในด๎านการศึกษาสาเหตุของการปฏิบัติหน๎าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี พบวําแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์(Achievement motivation) ของนักบัญชี สํงผลทางตรงตํอพฤติกรรมการปฏิบัติหน๎าที่ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (พรชนก ทองลาด ,2555:88) สะท๎อนให๎เห็นวําการปฏิบัติหน๎าที่ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชียํอมอาศัยแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักบัญชี โดยแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนัก
บัญชี  เป็นลักษณะทางจิตวิทยาที่มีความสําคัญมากในฐานะที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาประเทศให๎
เจริญก๎าวหน๎าโดยแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์เป็นองค์ประกอบสําคัญที่สํงเสริมให๎กิจกรรมตํางๆ ดําเนินไป
อยํางมีประสิทธิผล  ไมํวําจะเป็นกิจกรรมด๎านการทํางานหรือการศึกษา  ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ทําให๎เกิดพลังการแขํงขัน  มีความมานะพยายาม ฝุาฟันอุปสรรค  รวมทั้งมีจิตใจจดจํออยูํกับ
งานที่ทํา ลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์มีดังนี้ (McClelland,1961) 

1. ผู๎ที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงจะมีความทะเยอทะยานสูง       มุํงแขํงขันและพยายามจะ
ปรับปรุงตนเองให๎ดีขึ้น  
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2. ผู๎ที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงจะตั้งใจทํางานดีกวํา      อดทนตํอความล๎มเหลวสูง      และเลือก
งานที่สลับซับซ๎อนมากกวําผู๎ที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ต่ํา  

3. ผู๎ที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงจะคํานึงถึงอนาคตมากกวําอดีตและปัจจุบัน  
 Robbin (2001:162) ให๎ความหมายวํา แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์เป็นความปรารถนาของบุคคลที่

จะทําบางสิ่งบางอยํางให๎สําเร็จ การทํางานให๎ดีและเป็นตัวอยํางที่ดีที่สุดให๎กับบุคคลอ่ืน โดยแรงจูงใจ
ใฝุสัมฤทธิ์เป็นแรงผลักดันให๎บุคคลแสดงพฤติกรรมอันมุํงม่ันที่จะไปถึงเปูาหมายโดย แรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์แบํงออกเป็น 6 ด๎านตามแนวคิดของ Cassidy and Lynn (1989) ได๎แกํ ความต๎องการ
จริยธรรมในการทํางาน ความต๎องการคําตอบแทน ความต๎องการแสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศ ความ
ต๎องการแขํงขันในการทํางาน ความต๎องการที่จะมีสถานภาพที่สูงขึ้น ความต๎องการที่จะเอาชนะ
ปัญหาตํางๆ (ไพโรจน์ กาธรรมณี, 2547: 49) ในด๎านความต๎องการจริยธรรมในการทํางาน (Needs 
for Ethic) หมายถึง แรงจูงใจตํอการที่จะกระทําให๎บรรลุสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งแรงจูงใจนี้มาจากการ
เสริมแรงท่ีมีผลตํอการปฏิบัติงานโดยตรงและอาจจะทําให๎ผู๎ปฏิบัติงานอยากทํางาน นั่นคือ การรวม
เอาปัญหาหรือความลําบากในการทํางานกับความต๎องการที่จะทําให๎สําเร็จมารวมเข๎าด๎วยกัน 
(ไพโรจน์ กาธรรมณี, 2547: 49) จากลักษณะและเปูาหมายของจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ที่กลําวมาจะสอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการที่ดี หลักบรรษัทภิบาล และการสร๎างความ
ยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ โดยมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักบัญชีในการมุมานะ เพียรพยายาม มุํงม่ันใน
การปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีจรรยาบรรณ เพ่ือสร๎างความเจริญงอกงามในธุรกิจอยํางยั่งยืน ซึ่งหลักการที่
กลําวมาสอดคล๎องกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
2.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :ความหมายและตัวชี้วัด 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) มีความหมายกว๎างกวําแคํการ
พ่ึงตนเองได๎ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่เลี้ยงตัวเองได๎บนพ้ืนฐานของความประหยัดและการลด
คําใช๎จํายที่ไมํจําเป็นเรียกวํา เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน สํวนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่มีการ
รวมตัวกัน เพ่ือรํวมกันดําเนินงานในเรื่องตํางๆ มีการสร๎างเครือขํายและการขยายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบตํางๆ โดยประสานความรํวมมือกับภายนอก เรียกวํา  เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก๎าวหน๎า ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใชํแคํเพียงเรื่องของการพ่ึงตนเองโดยที่ไมํเกี่ยวข๎องกับใคร และ
มิใชํแคํเรื่องของการประหยัด แตํยังครอบคลุมถึงการข๎องเก่ียวกับผู๎อ่ืน การชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน (สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,2549 และมูลนิธิ
ชัยพัฒนา , 2559)  และยิ่งกวํานั้นเปูาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือเพ่ือสร๎างความยั่งยืนอยูํ
ได๎อยํางมีความสุขในระยะยาว เปูาหมายนี้จึงสอดรับกับจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี 
กลําวคือการเน๎นทั้งความรู๎และคุณธรรม เพ่ือความยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจ 
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พระราชดําริและพระราชดํารัส (คําสอน) และพระราชกรณียกิจ (สิ่งที่ทํา) ของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร๎างความยั่งยืนให๎แกํผู๎ปฏิบัติและพ่ึงพาตนเองได๎เศรษฐกิจพอเพียง จึง
สามารถนํามาประยุกต์ใช๎กับการปฏิบัติตนได๎ในทุกระดับ โดยเน๎นการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง และ
การพัฒนาอยํางเป็นขั้นตอนโดยมีกรอบความคิด 3 ข๎อหรือ 3 หํวงคือ 

1. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความเหมาะสมของการดําเนินงาน ทั้งในแงํของ
ขนาดธุรกิจที่ไมํเล็กเกินไปหรือไมํใหญํจนเกินตัว แตํเป็นไปตามอัตภาพและสภาพแวดล๎อม และในแงํ
ของจังหวะเวลาที่ไมํเร็วเกินไปหรือไมํช๎าจนเกินไป แตํรู๎จักทําเป็นขั้นตอนเพ่ือให๎การดําเนินงานมี
ความก๎าวหน๎า โดยที่ไมํทําให๎ตนเองและผู๎อ่ืนเดือดร๎อน 

2. ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การพิจารณาที่จะดําเนินงานใดๆ ด๎วยความถี่
ถ๎วนรอบคอบ ไมํยํอท๎อ ไร๎อคติ คํานึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล๎อมทั้งหมด เพ่ือให๎การดําเนินงานเป็นไป
อยํางถูกต๎องดีงาม เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเอง
และผู๎อ่ืน 

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี (Self-immunity) หมายถึง การจัดองค์ประกอบของการดําเนินงาน ให๎มี
สภาพพร๎อมรองรับตํอผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได๎เป็นอยําง
ดี 

การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียงนั้น โดยมีพ้ืนฐานสําคัญ2 
ประการหรือ 2 เงื่อนไข คือ ต๎องอาศัยทั้งความรู๎และคุณธรรมเป็นพื้นฐานกลําวได๎ดังนี้ 

1. เงื่อนไขความรู้(Knowledge conditions) หมายถึง เครื่องอาศัยของการดําเนินงานเพ่ือให๎
เป็นไปอยํางถูกต๎อง ประกอบด๎วย ความรอบรู๎ คือ ความรู๎ลึกในงานที่ทําและความรู๎กว๎างในสภาวะ
แวดล๎อมและสถานการณ์ที่เก่ียวพันกับงานที่ทํา ความระลึกรู๎หรือสติ (Consciousness)คือ การยั้งคิด
พิจารณาและรู๎ทันสภาวการณ์ที่ เกิดขึ้นกํอนที่จะกระทําการใดๆ และความรู๎ชัดหรือปัญญา 
(Wisdom)คือ การเห็นและเข๎าใจสิ่งตํางๆ ได๎อยํางกระจํางชัด ถูกต๎องตามเหตุตามผลและตามจริง 

2. เงื่อนไขคุณธรรม(Moral conditions) หมายถึง เครื่องอาศัยของการดําเนินงานเพ่ือให๎
เป็นไปอยํางดีงาม ประกอบด๎วย ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความประพฤติชอบ มีการพูดและการกระทํา
ซื่อตรงตํอหน๎าที่การงาน ตํอตนเอง และตํอผู๎อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไมํคดโกง ไมํหลอกลวง 
และไมํเอารัดเอาเปรียบ ความอดทน มีความเพียร คือ ความบากบั่น ความกล๎าแข็ง มีความหนักแนํน 
ไมํท๎อถอย ทําให๎การดําเนินงานรุดหน๎าเรื่อยไปจนประสบผลสําเร็จ และความรอบคอบระมัดระวัง คือ 
การพิจารณาอยํางถ่ีถ๎วนในทุกแงํทุกมุมกํอนที่จะดําเนินงาน เพ่ือมิให๎เกิดความเผอเรอและพลั้งพลาด 

โดยสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการปฏิบัติตนที่ควรยึดเป็นหลักใน
การดําเนินชีวิต อยูํด๎วยการพ่ึงตัวเอง ให๎มีความเป็นอยูํอยํางพอประมาณ   ใช๎จํายตามอัตภาพตาม
เหตุผล ให๎มีความสมดุลกัน  และมีภูมิคุ๎มกันตนไมํให๎เดือดร๎อนเมื่อถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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ของสังคมภายนอก   ต๎องมีความรู๎ด๎านตําง ๆ ที่จะชํวยให๎มีชีวิตที่สุขสบายและต๎องมีคุณธรรมชํวย
เกื้อหนุนจึงจะทําให๎มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยํางแท๎จริง และจะมีผลดีเชื่อมโยงถึง
เศรษฐกิจของชุมชนหรือของประเทศชาติโดยปริยาย และในการศึกษาตัวชี้วัดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ถ๎าพิจารณาด๎านการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ในลักษณะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research: PAR)ที่เน๎นการมีสํวนรํวมทั้งด๎านการ
รํวมคิด รํวมทํา รํวมตัดสินใจ กับภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง และมักจะเน๎นชุมชน หรือพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง
ของการพัฒนา จึงมักเรียกวําเป็นการวิจัยเชิงพ้ืนที่ และกระบวนการขับเคลื่อนงานจะเน๎นลักษณะการ
มีสํวนรํวมจากชุมชนโดยแท๎จริง ตัวชี้วัดของการศึกษาลักษณะนี้จึงเน๎นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎เกี่ยวข๎องหรือภาคีเครือขําย หรือวัดในลักษณะผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเป็นต๎น อันนําไปสูํ
ความยั่งยืนของชุมชน หรืออาจมีการศึกษาในเชิงปริมาณก็อาศัยหลักการเดียวกับการศึกษาตัวชี้วัด
ของจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีดังที่นําเสนอไว๎แล๎วก็ได๎เชํนกัน 

 
3.แผนภาพความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปเป็นผลการศึกษาความสัมพันธ์ของ
จรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได๎ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี

(Code of ethics for professional accountants) 

1. ความโปรํงใส 
2. ความเป็นอิสระ 
3. ความเที่ยงธรรม 
4. ความซื่อสัตย์สุจริต 
5. ความรู๎ความสามารถและมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน 
6. การรักษาความลับ 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

(Sufficiency Economy) 

ประกอบด๎วย 3 หํวง 2 เงื่อนไขดังนี้ 

 

 

 

 

 

ความพอประมาณ 

 

ความมีเหตุผล  

 

 การมีภมูิคุ๎มกัน 

ในตัวที่ดี 
 

เงื่อนไขความรู ๎ เงื่อนไขคุณธรรม 
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สรุปและอภิปรายผล 
ในการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีไทยมีการศึกษามาอยํางยาวนานควบคูํกับสังคมไทย

เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ดําเนินชีวิตแบบวิถีทางศาสนา เชํน การทําความดี ความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมถึงคุณธรรมตํางๆ และได๎ถูกกําหนดเป็นพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพบัญชี   เนื่องจากข๎อมูล
ทางด๎านบัญชี เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินเชิงเศรษฐกิจทุกมิติ ซึ่งข๎อมูลเหลํานี้จะต๎องมีความถูกต๎อง 
เที่ยงธรรม มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได๎วําเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  ในการประพฤติอยํางมี
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชียังสํงผลทั้งทางตรงและทางอ๎อม ตํอสังคมทุกมิติ ตั้งแตํสังคมภายใน เชํน  
ตัวนักบัญชี พนักงานในองค์กร หัวหน๎า รวมถึงผู๎บริหารองค์กร หากสังคมภายในองค์กรมีการบริหาร
จัดการที่ดี สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2555)  ได๎
ให๎ความหมาย การกํากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate Social Responsibility : CSR) หรือ บรรษัท
บริบาล หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คํานึงถึงผลกระทบตํอสังคมทั้งใน
องค์กรและในระดับใกล๎และไกล ด๎วยการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอก
องค์กร ในอันที่จะทําให๎อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางเป็นปกติสุข สังคมในความหมายของความ
รับผิดชอบตํอสังคมของกิจการ จะพิจารณาตั้งแตํผู๎มีสํวนได๎เสียในองค์กร ได๎แกํ ผู๎ถือหุ๎น ผู๎บริหาร 
พนักงาน และผู๎มีสํวนได๎เสียนอกองค์กร ซึ่งสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ระดับ ได๎แกํ สังคมใกล๎ และ
สังคมไกล 

เมื่อเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะพบวําหํวงแรกคือความมีเหตุผลสามารถ
เชื่อมโยงกับความโปรํงใสและความซื่อสัตย์สุจริต แม๎กระท่ังความรู๎ความสามารถทางวิชาชีพและความ
ระมัดระวังรอบคอบ เพราะนักบัญชีจะต๎องมีภาพลักษณ์ที่แสดงให๎เห็นถึงการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบตํางๆและมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว๎และไมํปกปิดข๎อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอัน
เป็นสาระสําคัญซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได๎และต๎องประพฤติอยํางตรงไปตรงมาจริงใจซื่อตรงตํอ
วิชาชีพไมํคดโกงไมํหลอกลวงปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เป็นจริงและเชื่อถือได๎ไมํอ๎างหรือยินยอมให๎
บุคคลอ่ืนอ๎างวําได๎ปฏิบัติงาน ดังนั้นนักบัญชี เป็นบุคคลที่สนับสนุนข๎อมูลสูํผู๎บริหารในการวางแผน 
ควบคุม และตัดสินใจต๎องทําด๎วยความรอบคอบ การใช๎วิจารญาณเยี่ยงผู๎ประกอบวิชาชีพ การที่จะ
กระทําการสิ่งใดจึงต๎องทําการไตรํตรอง ใครํครวญไมํเชํนนั้นจะเกิดผลเสียตํอองค์กรได๎ ซึ่งถือเป็นการ
ทําลายความเชื่อถือของบุคคลภายในและภายนอกและทําลายเกียรติภูมิของวิชาชีพบัญชี 

พอประมาณสามารถเชื่อมโยงกับความมีอิสระและความเที่ยงธรรม เพราะนักบัญชีมีการ
ปฏิบัติหน๎าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนที่ทําให๎เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความ
เที่ยงธรรมของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีความเป็นอิสระนี้จะต๎องเป็นที่ประจักษ์เพ่ือให๎ผลงานของผู๎
ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่เชื่อถือได๎และ การใช๎ดุลยพินิจเยี่ยงผู๎ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความ
ลําเอียงอคติความขัดแย๎งทางผลประโยชน์และอิทธิพลของบุคคลอ่ืนซึ่งแสดงให๎เห็นวําหากนักบัญชีไมํ



 
 277 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

มีความพอประมาณก็จะทําให๎ถูกควบคุมได๎งํายสํงผลให๎ขาดความเป็นอิสระ อาจเพราะสาเหตุจาก
ปัจจัยที่ทําให๎เกิดความต๎องการ เชํน เงิน ตําแหนํง ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจให๎แกํผู๎ที่ขาดความเที่ยงธรรม 
ดังนั้นความพอประมาณถือเป็นหัวใจหลักของการแก๎ปัญหาการทุจริตได๎อยํางอยํางดี 

มีภูมิคุ๎มกันสอดคล๎องกับการรักษาความลับวํา นักบัญชีจะต๎องไมํนําข๎อมูลใดๆที่โดยปกติ
องค์กรไมํได๎เปิดเผยตํอสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช๎เพื่อประโยชน์สํวนตนหรือบุคคลอ่ืนเว๎นแตํในกรณี
ที่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน๎าที่ที่กําหนดไว๎ในกฎหมายหรือในฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี
เนื่องจากข๎อมูลขององค์กรเป็นสิ่งที่สําคัญมาก หากมีการเปิดเผยความลับจะสํงผลกระทบตํอ
ภาพลักษณ์ความนําเชื่อถือซึ่งนักบัญชีมีความเกี่ยวข๎องกับการเ พ่ิมหรือลดของตัวเลขทั้งหลายได๎แกํ
รายได๎ต๎นทุนกําไรเป็นต๎นจะเกิดผลเสียตํอองค์กรอยํางแนํนอน  ดังนั้นการประพฤติตนเป็นตัวอยํางที่ดี
โดยการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับตัวเองไมํวําจะเป็นบุคลิกภายนอกที่รําเริงแจํมใสสุขภาพพร๎อมสําหรับการ
ทํางานเมื่อสุขภาพกายและใจดีการทํางานรํวมกับผู๎อ่ืนก็ราบรื่นเกิดความประทับใจกับผู๎ที่จะรํวมงาน
สํงผลถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทําหน๎าที่ของตัวเองให๎ดีที่สุด 

ยิ่งกวํานั้นถ๎าพิจารณาอยํางลึกซึ้งจะพบวําการมีภูมิคุ๎มกันเป็นการเตรียมตนในอนาคตเพ่ือรับ
การเปลี่ยนแปลง นอกจากการพิจารณาท่ีการรักษาความลับแล๎ว ประเด็นจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีทั้ง
ด๎าน 
1.ความซื่อสัตย์สุจริต 2.ความเที่ยงธรรม 3.ความรู๎ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวัง
รอบคอบ 4.การรักษาความลับ 5. ความโปรํงใส  6.ความเป็นอิสระ 7.มาตรฐานในการปฏิบัติงาน8.
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ล๎วนสามารถเชื่อมโยงกับการเตรียมตนเพ่ือเป็นรากฐานของการมี
ภูมิค๎ุมกันที่ดีได๎ 

สํวนเงื่อนไขแรกความรู๎ซึ่งสอดคล๎องกับความรู๎ความสามารถนักบัญชีต๎องมีความสามารถ
เพ่ิมพูนความรู๎ความก๎าวหน๎าทันวิทยาการใหมํๆเนื่องจากมาตรฐานการบัญชีมีเปลี่ยนแปลงอยูํ
ตลอดเวลาดังนั้นนักบัญชีจะต๎องการพัฒนาความรู๎อยํางสม่ําเสมอเพ่ือให๎ทันตํอการทํางาน ทําให๎
สามารถปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีศักยภาพโดยเฉพาะวิทยาการใหมํๆที่ชํวยลดภาระงานคนและขั้นตอนที่
ยุํงยากการใฝุหาความรู๎การเตรียมความพร๎อมที่จะเรียนรู๎รวมถึงการฝึกให๎รักการอํานหรือค๎นคว๎าจาก
แหลํงข๎อมูลที่หลากหลายและทันสมัยในปัจจุบันทดลองปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับกลุํมอาชีพ
เดียวกันหรือตํางสาขาออกไปเข๎ารับการฝึกอบรมเป็นต๎น 

คุณธรรมในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีสํวนใหญํจะอยูํภายใต๎กรอบเงื่อนไขคุณธรรมเพราะผู๎
ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต๎องประพฤติปฏิบัติเพ่ือจะรักษาและสํงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงฉะนั้นความ
ซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทนตํอตนเองและงานในหน๎าที่อยํางสม่ําเสมอมีความรับผิดชอบในงานโดยใช๎
ความรู๎ความสามารถอยํางเต็มที่ทํางานอยํางมีประสิทธิภาพรักสามัคคีและรักองค์กรศรัทธาและยึดมั่น
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ในอาชีพของตนไมํทําลายศักดิ์ศรีในงานอาชีพของตนมีทัศนคติที่ดีตํออาชีพของตนและดังที่กลําว
มาแล๎วในหัวข๎อสามหํวงกับหนึ่งเงื่อนไขก็ล๎วนเข๎าอยูํในประเด็นคุณธรรมทั้งสิ้น 

ดังนั้นจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีไทยกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อมโยงกันซึ่ง
ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ให๎คําตอบในการพัฒนาในทุกภาคสํวน ตั้งแตํองค์กร สังคม และประเทศชาติ 
โดยฐานคิดนั้นมากจากการมีความรู๎ความสามารถ (ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี) การมีคุณธรรม (ซึ่งเชื่อมโยงกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในด๎านความโปรํงใส ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม และความมีอิสระความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการรักษาความลับ) 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบวําจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์กับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงนําไปสูํข๎อเสนอแนะ 2 ประเด็นดังนี ้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาสะท๎อนวําจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีความสอดคล๎องกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นในการพัฒนาความเป็นวิชาชีพบัญชีให๎ปฏิบัติหน๎าที่อยํางผู๎มี
จรรยาบรรณควรเน๎นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคูํไปกับการพัฒนาด๎วยเพราะเป็นตัวแปรหนุน
เนื่องซึ่งกันและกัน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในลักษณะเชิงปริมาณ(Quantitative research) 
เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ด๎วยความชํวยเหลือของ   ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.
ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์และผู๎ชํวยศาสตราจารย์กาญจนา  คุมาอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทํานได๎ให๎
คําแนะนําและข๎อคิดเห็นตําง ๆ อันเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการพัฒนาบทความ รวมถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางที่สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนอบทความ 
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การใช้บริการซ้่าของผู้บริโภคที่ใช้บริการผับและภัตตาคาร 
ในเขตเทศบาลนครล่าปาง จังหวัดล่าปาง 

Subjective Norm, Service Quality and Satisfaction toward Repurchase of  
Pub and Restaurant’s Customer in Lampang Municipality 

พัชราภา  แปงคําเรือง(PhatcharapaPaengkhumrueng)*  นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์(Napawan 
Netpradit)² 

*สาขาวิชาบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
²สาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของการคล๎ายตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพ
บริการ ความพึงพอใจและการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาล
นครลําปาง จังหวัดลําปางและเพ่ือศึกษาการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการและความพึงพอใจ
ทีม่ีผลตํอการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัด
ลําปาง กลุํมตัวอยําง คือผู๎ใช๎บริการผับและภัตตาคารจํานวน 383 คน เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
เครื่องมือที่ใช๎คือ แบบสอบถาม โดยใช๎สถิติพรรณนาหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบ น
มาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติอนุมานด๎วยการถดถอยพหุคุณด๎วยวิธี Enter 
 ผลการวิจัยพบวํา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงโดยรวมอยูํในระดับ
มาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการโดยรวมอยูํในระดับมาก ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ความพ่ึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎บริการซ้ําโดยรวมอยูํในระดับ
ปานกลาง 
 ผลการทดสอบการถดถอยพหุคุณโดวิธี Enter พบวํา ปัจจัยด๎านการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง
สํงผลตํอการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลําปางในระดับ
มาก โดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.771 รองลงมาคือ ความพึงพอใจโดยมีคําสัมประสิทธ์การ
ถดถอย 0.442 และคุณภาพการบริการมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.403 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
ค่าส่าคัญ : การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง /  คุณภาพบริการ / ความพึงพอใจ / การใช๎บริการซ้ํา  /  ผับ
และภัตตาคาร  
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Abstract 
 The objectives of the research were (1) to study the level of perspective on 
subjective norm, service quality and satisfaction toward repurchase of Pub and 
Restaurant’s customer in Lampang Municipality (2) to study subjective norm, service 
quality and satisfaction toward repurchase of Pub and Restaurant’s customer in 
Lampang Municipality. The sample consisted of 383 Pub and Restaurant’s customer. 
The data obtained from the questionnaire were analyzed with descriptive statistics of 
percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics by Enter multiple 
regression analysis.  
The findings revealed that the levels of perspective in overall on subjective norm, 
service quality, satisfaction were at the high level and the level of repurchase was at 
the moderate level. 
Results of Enter multiple regression analysis indicated that subjective norm was the 
most affected repurchase of Pub and Restaurant’s customer in Lampang Municipality 
with statistically significant at 0.05 level. 
Keywords: Subjective Norm / Service Quality / Satisfaction / Repurchase 
 

บทน่า 
ผู๎ประกอบการธุรกิจผับและภัตตาคารได๎รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม ตามแนวทาง

ของรัฐบาลที่มีอยํางตํอเนื่องตั้งแตํการจัดเขตพ้ืนที่สถานบันเทิงตาม  (พระราชบัญญัติสถานบริการ 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546,หน๎า 6) ได๎กําหนดให๎ผับและภัตตาคารเปิด-ปิดสถานบริการประเภทนี้ ระหวําง
เวลา 12.00 น. ถึง เวลา 24.00 น. ซึ่งลูกค๎ากลุํมใหญํมักกินดื่มนอกเหนือจากเวลาที่ทางการกําหนด 
หากเป็นชํวงเวลากลางวัน คือ ชํวงเวลา 12.00 น.ขึ้นไปลูกค๎าไมํนิยมมากินดื่มในชํวงเวลานี้มากนัก  
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการให๎บริการ  นอกเหนือจากอาหารและเครื่องดื่มแล๎ว การนําเอาเสียงเพลง 
ดนตรีจากคํายตําง ๆ มาขับกลํอมภายในร๎าน ต๎องจํายคําลิขสิทธิ์เผยแพรํเพลงกับคํายเพลงที่นํามาใช๎
ในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัตินี้เรียกวํา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
หากจัดหาดนตรีมาแสดงสดก็ต๎องจ๎างนักดนตรีมาทําการแสดงเชํน  ทําให๎สถานประกอบการต๎องแบก
รับภาระต๎นทุนที่สูงขึ้น   ผลกระทบจากการดําเนินการดังกลําวจะทําให๎ผู๎ประกอบการผับและ
ภัตตาคารมีคําใช๎จํายที่เพ่ิมขึ้นถึงแม๎วําธุรกิจผับและภัตตาคารจะได๎รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
และนโยบายรัฐบาลแตํธุรกิจผับและภัตตาคารก็ยังคงดําเนินธุรกิจตํอไป เจ๎าของธุรกิจบางรายได๎
เปลี่ยนแปลงวิธีการให๎บริการเพ่ือลดต๎นทุนคําใช๎จํายที่เห็นวําไมํจําเป็นออกไป เชํน การงดการแสดง
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ดนตรีหรือการแสดงสด ลดชนิดอาหาร มีผลทําให๎มีมาใช๎บริการน๎อยลงบางรายเลิกกิจการไป  
เนื่องจากผับและภัตตาคารมีผู๎ใช๎บริการน๎อยราย ทําให๎ผู๎ประกอบการแบกรับภาระไมํไหวจึงต๎องปิด
กิจการไป ในขณะเดียวกันผับและภัตตาคารบางแหํงก็มีผู๎ ใช๎บริการเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจมี
ความสามารถในการวางแผนสํวนประสมการตลาดบริการการสร๎างคุณภาพบริการ เอกรัตน์ศิริโสภณ
พันธุ.(2553,หน๎า 15) กลําววํา  สถานบริการผับหรือร๎านอาหารกึ่งผับจะต๎องทราบพฤติกรรมความ
ต๎องการและความพึงพอใจของผู๎บริโภค และการให๎บริการเต็มรูปแบบทั้งร๎านคูํแขํงรายเดิมและคูํแขํง
รายใหมํ โดยมุํงเน๎นที่การทําธุรกิจร๎านอาหาร ด๎านบรรยากาศของร๎านและวงดนตรีสดที่มีคุณภาพจะ
เป็นที่นิยมของลูกค๎าเปูาหมายเพราะสามารถเห็นความแตกตํางที่ชัดเจน  

จากปัญหาดังกลําวผู๎ประกอบการธุรกิจผับและภัตตาคารจึงต๎องมีการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพของธุรกิจ ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดผลประกอบการที่ดีและยั่งยืนโดยให๎ความสําคัญกับ การสรรหา
และ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให๎พนักงานมีสํวนรํวมในการบริการหรือเสนอความคิดเห็น เพ่ือสร๎าง
ความรัก และ ภักดีตํอองค์กรมีบริการที่ดีและเป็นกันเองกับผู๎มาใช๎บริการ สร๎างชื่อร๎าน หรือ
เอกลักษณ์ของร๎านเพ่ือให๎ลูกค๎าระลึกและจดจําได๎งําย เสนอบริการรูปแบบอาหารใหมํๆ ที่สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการได๎ดีขึ้นทั้งนี้อาจจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลตําง ๆ ในโครงสร๎างการ
จัดการการให๎บริการผับและภัตตาคารได๎แกํ สํวนประสมการตลาดการบริการ และคุณภาพของการ
บริการที่มีผลตํอ การตัดสินใจ ตํอความรู๎สึกนึกคิดของผู๎ใช๎บริการ อันเป็นเหตุนํามาสูํความสําเร็จหรือ
ความล๎มเหลวของธุรกิจทางการตลาดด๎านการบริการนี้ขึ้น หรือมีปัจจัยด๎านอ่ืนๆที่สําคัญ เชํน กลยุทธ์
ทางการตลาดรูปแบบลักษณะอ่ืนใด ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้การประกอบธุรกิจผับและภัตตาคารเป็นที่นิยม
กันมาก และยังถือเป็นประกอบอาชีพอยํางหนึ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมยุคปัจจุบัน เมื่อมี
ผู๎ประกอบการมากขึ้นการแขํงขันมีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเทําตัว ทําให๎ผู๎ประกอบการในธุรกิจร๎านอาหารได๎แกํ
ภัตตาคาร ผับ ต๎องคิดกลยุทธ์วิธีการหาลูกค๎า หรือวิธีการชักจูงใจให๎ลูกค๎าตัดสินใจที่จะเข๎ามาใช๎
บริการในสถานที่บริการของตน เพ่ือธุรกิจการประกอบการจะได๎เจริญเติบโตตํอไป 

สถานบันเทิงในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการดําเนินธุรกิจ
ประเภทผับและภัตตาคารทั้งที่ประสบความสําเร็จและไมํประสบความสําเร็จเนื่องมาจากปัจจัยหลาย
ด๎าน ได๎แกํ กฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ จากทางราชการ เชํน การกําหนดเวลาปิดให๎บริการ   การซื้อ
ลิขสิทธิ์จากคํายเพลง  ด๎านการใช๎ทุนในการจ๎างมหรสพมาแสดง และ ปัญหาด๎านการจัดหาสถานที่ที่
เหมาะสมไมํหํางไกลชุมชน รูปแบบในการให๎บริการด๎านตําง ๆ ปัญหาด๎านการแขํงขันทางธุรกิจในการ
ให๎บริการในด๎านตําง ๆ  ที่ทําให๎การประกอบการประสบปัญหา ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัย การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการและความพึงพอใจ  และปัจจัยอ่ืนๆ   ที่มีผลตํอ
การตัดสินใจใช๎บริการผับและภัตตาคารผู๎บริโภคในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง เพ่ือใช๎เป็น
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ข๎อมูลให๎ผู๎ประกอบการใช๎ในการปรับปรุงพัฒนาผับและภัตตาคาร และเพ่ือเป็นประโยชน์แกํผู๎ที่สนใจ
ด๎านนี้ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ
และการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัด
ลําปาง 
 2. เพ่ือศึกษาการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการ และความพึงพอใจที่มีผลตํอการใช๎
บริการซ้ําของผู๎บริโภคท่ีใช๎บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ประกอบด๎วย การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการ ความพึง
พอใจ และการใช๎บริการซ้ํา  
 ขอบเขตด้านประชากร เป็นผู๎บริโภคที่เคยใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง จังหวัดลําปาง  ชํวงอายุตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 92,591 คน ที่มาข๎อมูลนี้ (ระบบสถิติ
ทางการทะเบียน , 2560) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในกรศึกษา เป็นผู๎บริโภคที่เคยใช๎บริการผับและภัตตาคาร 
ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 383โดยใช๎วิธีการเปิดตารางของ Krejice& Morgan 
(Krejcie and Morgan, 1970: 608-610) โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันร๎อยละ 95 
 ขอบเขตระยะเวลา  ตั้งแตํเดือนตุลาคม2560  ถึง  มีนาคม 2561  
 ขอบเขตพื้นที่ ผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง  
 
แนวความคิด และทฤษฏี 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ชูชัย สมิทธิไกร 2556, หน๎า 314) ได๎กลําววํา อาศัยเกณฑ์ 3 
ประการคือ การเป็นสมาชิก (Membership) ระดับการติดตํอสัมพันธ์ (Degree of contact และ
ความนําดึงดูดใจ (Attraction) (Quester et al.,2007) ซึ่งอาศัยทําให๎สามารถแบํงกลุ๎มอ๎างอิงได๎
หลายประเภทดังตํอไปนี้ 
 1. กลุํมท่ีเป็นสมาชิก (Membership) และกลุํมที่ไมํเป็นสมาชิก (Non membership) กลุํมที่
เป็นสมาชิก คือกลุํมที่บุคคลไดรับการยอมรับให๎เป็นสมาชิกกลุํมโดยอาจเป็นกลุํมทางการ หรือไมํเป็น
ทางการ สํวนกลุํมที่ไมํได๎เป็นสมาชิก คือ กลุํมที่มิได๎เป็นสมาชิกอยํางเป็นทางการ แตํอาจมีความ
ปรารถนาอยากเป็นสมาชิกของกลุํมนั้น หรือไมํปรารถนาจะเก่ียวข๎องกับกลุํมนั้นก็ได๎ 
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 2. กลุํมปฐมภูมิ (Primary groups) และกลุํมทุติยภูมิ (Secondary groups) กลุํมปฐมภูมิ
เป็นกลุํมที่มีการติดตํอสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิดมาก จนกระทั่งมีความเหนียวแนํนผูกพันกันสูง และ
สมาชิกกลุํมมีความเชื่อและพฤติกรรมที่คล๎ายคลึงกันอยํางมาก กลุํมปฐมภูมิจึงเป็นกลุํมที่มีอิทธิพลตํอ
ความคิดและพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่สุด ตัวอยํางกลุํมปฐมภูมิได๎แกํ ครอบครัว หรือกลุํมเพ่ือนสนิท 
สํวนกลุํมทุติยภูมิเป็นกลุํมที่มีการติดตํอสัมพันธ์กันเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึงมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของ
บุคคลคํอนข๎างน๎อย ตัวอยํางเชํนกลุํมทุติยภูมิได๎แกํ สมาคมหรือกลุํมในชุมชน ชมรมทางธุรกิจ 
 3. กลุํมที่ใฝุฝัน (Aspiration groups) และกลุํมที่หลีกเลี่ยง (Dissociative groups) กลุํมที่
ใฝุฝันคือกลุํมท่ีบุคคลปรารถนาอยากจะเป็นสํวนหนึ่งของกลุํม จึงมีการยอมรับบรรทัดฐานคํานิยมและ
พฤติกรรมของกลุํมนี้มาใช๎เป็นแนวทางของตนเอง สํวนกลุํมที่หลีกเลี่ยงเป็นกลุํมที่บุคคลพยายาม
หลีกเลี่ยงการเก่ียวข๎องด๎วย 
 
 คุณภาพบริการ Parasuraman et al. (1998) ได๎กําหนดมิติที่ใช๎วัดคุณภาพการให๎บริการไว๎ 
10 ด๎าน ได๎แกํ 

1. ความไว๎วางใจได๎ (reliability) หมายถึง ความเชื่อถือได๎ของการให๎บริการ ได๎แกํพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานที่สามารถสร๎างความม่ันใจ ความถูกต๎องในการให๎บริการแกํลูกค๎า 

2. ความรับผิดชอบ (responsiveness) หมายถึง ความพร๎อมในการตอบสนองการให๎บริการ
ที่สอดคล๎องกับเวลา และการให๎บริการที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถชํวยแก๎ปัญหาให๎แกํลูกค๎าได๎ เป็น
อยํางดี 

3. ความสามารถ (competence) หมายถึง การที่ผู๎ให๎บริการมีความรู๎ ความสามารถ และ
ทักษะที่จะปฏิบัติงานด๎านการให๎การได๎เป็นอยํางดี 

4. การเข๎าถึงบริการ (access) หมายถึง การที่ลูกค๎าสามารถติดตํอขอรับบริการได๎อยําง
สะดวกและใช๎บริการได๎หลายชํองทาง โดยครอบคลุมถึงเวลาเปิดดําเนินการ สถานที่ตั้งและวิธีการที่
จะอํานวยความสะดวกในการให๎บริการ 

5. ความสุภาพ/อัธยาศัยไมตรี (courtesy) หมายถึง การที่ผู๎ให๎บริการมีความสุภาพเรียบร๎อย 
มีความนับถือในตัวลูกค๎า มีความเอาใจใสํ และความเป็นมิตรตํอผู๎รับบริการ 

6. การติดตํอสื่อสาร (communication) หมายถึง การติดตํอสื่อสารและให๎ข๎อมูลแกํลูกค๎า
ด๎วยภาษาที่เข๎าใจงําย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ หรือคําติชมของลูกค๎าในเรื่องตําง 
ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการ 

7. ความนําเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความเชื่อถือได๎ ความซื่อสัตย์ความนําไว๎วางใจ 
8. ความปลอดภัย (security) หมายถึง ความรู๎สึกปลอดภัยจากอันตราย ไมํมีความเสี่ยงหรือ

ความเคลือบแคลงใด ๆ ในการรับบริการ 
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9. การเข๎าใจและรู๎จักลูกค๎าจริง (understanding/ knowing he customer) หมายถึงความ
พยายามที่จะเข๎าใจและรับรู๎ถึงความต๎องการของลูกค๎า 

10. สิ่งที่สามารถสัมผัสได๎/ บริการที่เป็นรูปธรรม (tangibles) หมายถึง ลักษณะภายนอกที่
สามารถมองเห็นได๎ของบุคลากร อุปกรณ์ที่ให๎บริการรวมไปถึงสื่อตําง ๆ ที่เผยแพรํออกไปวํามีความ
เหมาะสม สวยงามและทันสมัย 
 

ความพึงพอใจคอทเลอร์ (Kotler.1997:40) ได๎ให๎ความหมายของความพึงพอใจวํา เป็น
ระดับความรู๎สึกของบุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหวํางการรับรู๎คุณคําที่ได๎รับจากสินค๎าหรือ
บริการกับความคาดหวังของแตํละบุคคลกํอนที่จะใช๎หรือได๎รับสินค๎าและบริการนั้นๆ จนกระทั่งบรรลุ
ตามเปูาหมายและบังเกิดความพึงพอใจสูงสุดจึงเกิดความสมดุล ความพึงพอใจนี้จะคํอยๆ ลดลง
ตามลําดับและเกิดความจําเป็นความต๎องการสิ่งใหมํขึ้นมาแทนที่จึงเป็นแรงผลักดันให๎เกิดความ
พยายามกระทําจนบรรลุเปูาหมายและเกิดความพึงพอใจอีกเป็นเชํนนี้ตลอดไปในสังคมมนุษย์ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2541, หน๎า 45) ได๎กลําวถึง ความพึงพอใจของลูกค๎า 
(customer satisfaction) วํา เป็นระดับความรู๎สึกของลูกค๎าที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหวําง
ผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทํางานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค๎า ระดับ
ความพอใจของลูกค๎าจะเกิดความแตกตํางระหวํางผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของ
บุคคล การคาดหวังของบุคคล (expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู๎ในอดีตของผู๎ซื้อ สํวน
ผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทํางานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝุายอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข๎องจะ ต๎องพยายามสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าโดยพยายามสร๎างคุณคําเพ่ิม (value 
added) การสร๎างคุณคําเพ่ิมเกิดจากการผลิต (manufacturing) และจากการตลาด (marketing) 
รวมทั้งมีการทํางานรํวมกับฝุายตํางๆ โดยยึดหลักการสร๎างคุณภาพรวม (total quality) คุณคําเกิด
จากความแตกตํางทางการแขํงขัน (competitive differentiation) คุณคําที่มอบให๎กับลูกค๎าจะต๎อง
มากกวําต๎นทุนของลูกค๎าสํวนใหญํก็คือราคาสินค๎า (price) นั่นเอง จากแนวความคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจดังกลําวข๎างต๎น สรุปได๎วํา ระดับความพอใจของลูกค๎าจะเกิดจากความแตกตํางระหวําง
ผลประโยชน์ที่ได๎รับจากสินค๎าหรือบริการและความคาดหวังของบุคคล ซึ่งจะเกิดจากประสบการณ์
และความรู๎ในอดีตของผู๎ซื้อ ฉะนั้นจะต๎องพยายามสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า โดยพยายามสร๎าง
คุณคําเพ่ิม การสร๎างคุณคําเพ่ิมเกิดจากการผลิตและจากการตลาดรวมทั้งมีการทํางานรํวมกันกับฝุาย
ตํางๆ โดยยึดหลักการสร๎างคุณภาพรวมและจัดหามาสนองความต๎องการ ให๎บรรลุตามเปูาหมายและ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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การใช้บริการซ้่าศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2551) ได๎ให๎ความหมายบริการ (services) 
เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความต๎องการให๎แกํลูกค๎าได๎ เชํน 
โรงเรียน โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ 
 ปริทรรศ  ศิลปะกิจ (2540, หน๎า 20-21) กลําววําการบริการ คือกิจกรรม และพฤติกรรมเพ่ือ
ประโยชน์สุขของผู๎อื่น งานบริการจึงประกอบด๎วยสํวนสําคัญๆ 2 สํวนคือ 
1) กิจกรรมบริการ หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการ ขั้นตอนหรือระบบระเบียบของ
หนํวยงาน เพ่ือให๎ผู๎รับบริการสําเร็จประโยชน์ตามความต๎องการ 
2) พฤติกรรมบริการ ได๎แกํ ลักษณะการแสดงออกของผู๎ให๎บริการที่แสดงให๎ปรากฏหรือผู๎รับบริการที่
แสดงให๎ปรากฏหรือผู๎รับบริการพบเห็น หรือสัมผัสได๎ด๎วยความรู๎สึกตลอดระยะเวลาที่กระทํากิจกรรม
บริการรํวมกัน ซึ่งผู๎ให๎บริการสามารถแสดงพฤติกรรมบริการให๎รู๎สึกให๎สัมผัสได๎จาก 3 ทาง คือ 1)
ทางด๎านทัศนคติ ความรู๎สึกนึกคิด ด๎านอารมณ์ ความรู๎สึกหรือมโนกรรม 2) ด๎านบุคลิกภาพภายนอก 
การแตํงกาย กิริยาทําทางหรือกายกรรม 3) ด๎านการพูดจา การติดตํอสื่อสารด๎วยวาจา หรือวจีกรรม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการศึกษา  
H1 : การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงมีอิทธิพลตํอการใช๎บริการซ้ํา 
H2 : คุณภาพบริการมีอิทธิพลตํอการใช๎บริการซ้ํา 
H3 : ความพึงพอใจมีอิทธิพลตํอการใช๎บริการซ้ํา 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือ ประชาชนในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ชํวงอายุ
ตั้งแตํ 20  ปีขึ้นไป จํานวน 92,591 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน , 2560) 

การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง 

คุณภาพบริการ 

ความพึงพอใจ 

การใช๎บริการซ้ํา 

H1 

H2 

H3 
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 กลุํมที่ใช๎ในการศึกษา คือ ผู๎บริโภคที่เคยใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง ชํวงอายุตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 383 คน โดยใช๎วิธีเปิดตารางของ Krejice& Morgan อ๎าง
ใน (Krejcie and Morgan, 1970: 608-610)  
 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพ
บริการและความพึงพอใจ การใช๎บริการซ้ํา 
 2. นําข๎อมูลที่ ได๎มากําหนดกรอบแนวคิดในการสร๎างเครื่องมือโดยให๎สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 

3. สร๎างข๎อคําถามแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริ การ 
ความพึงพอใจ และการใช๎บริการซ้ํา  

4. จัดทําแบบสอบถามฉบับรํางไปเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษา 
5. นําแบบสอบถามที่ผํานการปรับปรุงแก๎ไขตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและไปเสนอ

ตํอผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทําน เพ่ือตรวจสอบความถูกต๎องเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของ
คําถามในแตํละข๎อ โดยมีคํา IOC ทั้งฉบับเทํากับ 0.845 

6.นําเสนอแบบสอบถามที่ผํานการปรับแก๎ตามความคิดเห็นของผู๎ทรงคุณวุฒิ 3 ทํานแล๎วไป
ลองใช๎ (Tryout) กับกลุํมที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 30 คน  

7. นําข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามที่ลองใช๎มาทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
เพ่ือวิ เคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์ อัลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s coefficient of alpha) ตามที่นัลนอลลี่ได๎เสนอแนะได๎คือมีคํา 0.70 ขึ้นไป 
(Nunnally, 1978, pp. 245-246) และหาคําอํานาจจําแนกรายข๎อ (discriminant power) โดยใช๎
เทคนิค Item total correlation ตามเกณฑ์ของเบรนแนน (Brennan, 1972, pp. 289-303)ซึ่งควร
มีคํา 0.02 ขึ้นไป โดยมีคําความเชื่อม่ัน ทั้งฉบับเทํากับ 0.763 คําอํานาจจําแนกรายข๎อเทํากับ 0.518-
0.790 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ แบบสอบถาม แบํงเป็น 3 
ตอน 
 ตอนที่ 1   ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม คําถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 
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 ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด๎านการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการ 
ความพึงพอใจและการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง โดยลักษณะของคําถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) ประยุคตามวิธีของ 
(Likert, 1970, P. 76) กําหนดระดับไว๎ 5 ระดับ แปลความหมายของคําเฉลี่ยในแตํละระดับ โดยยึด
หลักเกณฑ์ของ Best (1981) ดังนี้  
 คําเฉลี่ย    4.50-5.00  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมากที่สุด  
 คําเฉลี่ย    3.50-4.49  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับมาก 

คําเฉลี่ย    2.50-3.49  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับปานกลาง  
 คําเฉลี่ย    1.50-2.49  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อย 
 คําเฉลี่ย    1.00-1.49  กําหนดให๎อยูํในเกณฑ์ระดับน๎อยที่สุด 
 ตอนที่ 3ความคิดเห็นข๎อเสนอแนะของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามจํานวน 383 ชุด โดยผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง ระหวําง 
ธันวาคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 
 2. เมื่อได๎รับแบบสอบถามคืนผู๎วิจัยตรวจสอบความถูกต๎องและความสมบูรณ์เพ่ือนําไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและเลือกเฉพาะฉลับที่สมบูรณ์มาใช๎ใน
การวิเคราะห ์
 2. นําข๎อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป ใน
การวิเคราะห์ข๎อมูล ซึ่งแบํงออกเป็น 3 ตอน ดังตํอไปนี้  
    ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําความถี่ (frequency) คําร๎อยละ (percentage)  
    ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพ
บริการ ความพึงพอใจ และการใช๎บริการซ้ําผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัด
ลําปาง โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ คําเฉลี่ย (mean) และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
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    ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และการ
ใช๎บริการซ้ําผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง โดยใช๎สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics)  ได๎แกํ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter  
 
ผลการวิจัย  
ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของประชากร จ่านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 227 59.3 
2. อายุ 20 – 29 ปี 167 43.6 
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 290 75.7 
4. อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 90 23.5 

5. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-20,000 บาท 145 37.9 
6. ทํานใช๎บริการผับและภัตตาคารของร๎านใดบํอยที่สุด 
(เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 

โด๏ป 120 15.67 

 
จากผลการวิจัยพบวํา ผู๎ใช๎บริการผับและภัตตาคารในเขตเทศบาลนครลําปาง จํานวน 383

คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย จํานวน 227 คน (ร๎อยละ 59.3) มีอายุระหวําง 20 – 29 ปี จํานวน 167 
คน (ร๎อยละ 43.6)ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 290คน (ร๎อยละ 75.7) อาชีพสํวนใหญํเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 90 คน (ร๎อยละ 23.5) มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
จํานวน 145 คน (ร๎อยละ 37.9) โดยเลือกใช๎บริการร๎านโด๏ป จํานวน120คน (ร๎อยละ 15.67) 

 
ตารางที่  2 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด๎านการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง ด๎าน
คุณภาพบริการ ด๎านความพึงพอใจ และด๎านการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและ
ภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับ 
ความคิดเห็น 

การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง 
คุณภาพบริการ 
ความพึงพอใจ 
การใช๎บริการซ้ํา 

4.02 
3.68 
3.69 
3.04 

0.63 
0.72 
0.685 
0.497 

มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
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การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  ผลการวิจัยพบวํา คําเฉลี่ยรวมของระดับความสําคัญด๎านการ
คล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.02 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ในประเด็นผู๎ตอบ
แบบสอบถามพบวํามีความพึงพอใจด๎านสังคมที่ชอบเที่ยวผับและภัตตาคารเป็นประจําระดับมากที่สุด 
รองลงมาเพ่ือนมีอิทธิพลในการแนะนํา ชักชวน ให๎มาเที่ยวผับและภัตตาคารและมาเที่ยวตามกระแส
สังคม เชํน ดาราคนดัง คนมีชื่อเสียงคูํรักมีอิทธิพลในการแนะนํา ชักชวน ให๎มาเที่ยวผับและภัตตาคาร 

ด้านคุณภาพบริการ ผลการวิจัยพบวําคําเฉลี่ยรวมของระดับความสําคัญด๎านคุณภาพบริการ
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.68 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72หากแยกประเด็นพิจารณาพบวําผู๎ใช๎บริการให๎
ความสําคัญในด๎านตํางๆ เรียงจากมากไปน๎อยได๎แกํทางร๎านจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยแกํตัว
ทํานและทรัพย์สินของทํานมากที่สุด รองลงมา พนักงานมีจรรยาบรรณในการทํางาน เชํน เก็บของมี
คําที่ลูกค๎าลืมไว๎แล๎วนําสํงคืนพนักงานมีความกระตือรือร๎นเอาใจใสํบริการทางร๎านมีสื่อบริการที่
ทันสมัย เชํน ทีวี , โปรเจคเตอร์ , WIFI ทางร๎านมีระบบการจัดการร๎านอยํางถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพ
พนักงานบริการต๎อนรับลูกค๎าด๎วยความประทับใจพนักงานพูดจาไพเราะ ยิ้มแย๎มแจํมใสลูกค๎าสามารถ
ติดตํอสอบถามข๎อมูลหรือสํารองทางร๎านจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยแกํตัวทํานและทรัพย์สิน
ของทําน และทางร๎านมีกิจกรรมตํางๆให๎รํวมสนุกและแจกของขวัญในโอกาสพิเศษแกํลูกค๎าให๎
ความสําคัญน๎อยสุด 

ด้านความพึงพอใจ ผลการวิจัยมีคําเฉลี่ยระดับความสําคัญด๎านคุณภาพบริการมีคําเฉลี่ย
เทํากับ 3.69 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.685หากแยกประเด็นพิจารณาพบวําผู๎ใช๎บริการให๎
ความสําคัญในด๎านตํางๆ เรียงจากมากไปน๎อยได๎แกํ  การแสดงราคาอาหารและเครื่องดื่มไว๎ชัดเจน
มากที่สุด รองลงมา สถานที่ตั้งของร๎านอยูํใกล๎ชุมชน มีราคาอาหารและเครื่องดื่มตามที่ต๎องการมีการ
แสดงดนตรีสดประทับใจ มีรสชาติของอาหาร อรํอย ถูกปากมีแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจําที่จอดรถและ
ปลอดภัย และทางร๎านมีการลดราคาอาหารและเครื่องดื่มให๎เสมอให๎ความสําคัญน๎อยที่สุด  

ด้านการใช้บริการซ้่า ผลการวิจัยพบวํามีคําเฉลี่ยรวมของระดับความสําคัญด๎านคุณภาพ
บริการมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.04 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.497 แยกประเด็นพิจารณาพบวําผู๎ตอบ
แบบสอบถามให๎ความสําคัญในด๎านตํางๆ เรียงจากมากไปน๎อยได๎แกํ การพาเพ่ือนที่ไมํเคยมาให๎เที่ยวมี
ความพึงพอใจและกลับมาใช๎บริการอีกครั้งเลือกสถานที่แหํงนี้มาเที่ยวในครั้งตํอไปเป็นที่แรก ยินดีจําย
เพ่ิมข้ึนสําหรับใช๎บริการครั้งตํอไป มีความผูกพันกับผับภัตตาคารแหํงนี้ และต๎องการกลับมาใช๎บริการ
เรื่อยๆให๎ความสําคัญน๎อยที่สุด 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด๎วยวิธี Enter โดยมีตัว
แปรอิสระคือ การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง ด๎านคุณภาพบริการ และด๎านความพึงพอใจ 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหวําง  ตัวแปรอิสระ โดยใช๎คํา VIF ปรากฏวํา 
คํา VIF ของตัวแปรการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงคุณภาพบริการ และ ความพึงพอใจ มีคําเทํากับ 1.002 , 
5.533 และ 2.530 ตามลําดับ ซึ่งมีคําน๎อยกวํา 10 แสดงวําตัวแปรอิสระแตํละตัวไมํมีความสัมพันธ์กัน
โดยที่ตัวแปรอิสระ ทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง ด๎านคุณภาพบริการ และด๎านความ
พึงพอใจมีผลตํอการใช๎บริการซ้ําอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการทดสอบการถดถอย
พหุคุณโดยวิธี Enter พบวํา การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงสํงผลตํอการใช๎บริการซ้ํามากที่สุดโดยมีคํา
สัมประสิทธิ์การถดถอย 0.771รองลงมาคือความพึงพอใจโดยมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย 0.442และ
คุณภาพภาพการบริการมีคําสัมประสิทธิ์การถดถอย0.403อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
สรุปและอภิปรายผล 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิงในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด๎านพบวํา เพ่ือน กลุํมสังคมและกลุํมตามกระแสสังคม เชํน ดาราคนดัง คนมีชื่อเสียงมี
อิทธิพลในการแนะนํา ชักชวน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Peter and Olson (2008, p. 522) ที่
กลําววํา กลุํมอ๎างอิงเป็นบุคคลหรือกลุํมที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน และสัมพันธ์กับแนวคิด
ของปณิศา มีจินดา (2553, หน๎า 367) ได๎กลําววํา อิทธิพลของกลุํมอ๎างอิงได๎แกํอิทธิพลด๎านข๎อมูลเป็น
การแลกเปลี่ยนข๎อมูลซึ่งกันและกันของกลุํมสมาชิกด๎วยการพูดคุยหรือสังเกต และนํามาเป็นโดย

 
ตัวแปรอิสระ 

การใช้บริการซ้่า     

สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ค ว า ม ค ล า ด
เคลื่อน 
มาตรฐาน 

t p-
value 

Conllinearity Statistics 
VIF 

คําคงที่(a) 0.959 0.314 3.052 0.000  
1.002 
 
5.533 
2.530 

การคล๎อยตาม
กลุํมอ๎างอิง 

0.771 0.580 2.410 0.020** 

คุณภาพบริการ 0.403 0.261 2.225 0.030** 
ความพึงพอใจ 0.442 0.275 2.126 0.048** 

F = 87.589  p-value = 0.000  Adjust2  = 0.605  R2 = 0.609 
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ผู๎บริโภคจะมองวําคําแนะนําหรือข๎อมูลที่มาจากแหลํงบุคคล เชํน เพ่ือน เพ่ือนบ๎าน ญาติ ผู๎เชี่ยวชาญ 
มีความเชื่อถือกวําแหลํงการค๎า เชํน การโฆษณาอิทธิพลด๎านบรรทัดฐาน หรืออิทธิพลด๎านประโยชน์ใช๎
สอย เป็นอํานาจของอิทธิพลกลุํมที่มุํงปฏิบัติตามความคาดหวังและบรรทัดฐานหรือเป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเชื่อของบุคคลให๎สอดคล๎องกับการคาดหวังของกลุํมจะมีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมของสมาชิกโดยเปูาหมายของสมาชิกแตํละคนคือความเข๎าใจกันได๎และสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ กําพล แก๎วสมนึก (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอ
คุณภาพการบริการของบริษัท พรีซิชั่นทูลส์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัดผลการวิจัยพบวําระดับความ
พึงพอใจที่ลูกค๎ามีตํอคุณภาพการให๎บริการของบริษัทได๎แกํ การดูแลเอาใจใสํลูกค๎าการบริการลูกค๎าที่
สร๎างความนําเชื่อถือและความเชื่อมั่นในการให๎บริการ รวมทั้งด๎านความพร๎อมในการให๎บริการของ
พนักงานซึ่งการสํงมอบการบริการที่มีคุณภาพจนทําให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจจะสํงผลให๎บริษัท
สามารถแขํงขันกับคูํแขํงขันได๎อยํางยั่งยืนภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน
พบวํา ใช๎บริการเนื่องจากทางร๎านแสดงราคาอาหารและเครื่องดื่มไว๎ชัดเจนที่ตั้งของร๎านอยูํใกล๎ชุมชน 
เดินทางสะดวกราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมสอดคล๎องกับแนวคิดของ คอทเลอร์ 
(Kotler1997:40) ที่กลําววําความพึงพอใจวํา เป็นระดับความรู๎สึกของบุคคลที่ เกิดจากการ
เปรียบเทียบระหวํางการรับรู๎คุณคําที่ได๎รับจากสินค๎าหรือบริการกับความคาดหวังของแตํละบุคคล
กํอนที่จะใช๎หรือได๎รับสินค๎าและบริการนั้นๆ  โดยปัจจัยที่มีผลตํอความ พึงพอใจของผู๎รับบริการ จะ
เกิดขึ้นเมื่อได๎รับบริการที่มีคุณภาพและตรงกับความต๎องการ รวมทั้งคํานึงถึงคุณภาพของการนําเสนอ
บริการด๎านราคาคําบริการ ที่ผู๎รับบริการยอมรับหรือพิจารณาวําเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ
ตามความเต็มใจที่จะจํายของผู๎รับบริการ ทั้งเจตคติของผู๎รับบริการที่มีตํอราคาบริการกับคุณภาพของ
การบริการของแตํละบุคคลที่อาจแตกตํางกันออกไปด๎านสถานที่บริการเป็นการเข๎าถึงบริการได๎
สะดวกทําเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่บริการให๎ทั่วถึงเพ่ืออํานวยความสะดวกแกํลูกค๎าจึงเป็นเรื่อง
สําคัญด๎านการสํงเสริมการขาย ความพึงพอใจของผู๎รับบริการเกิดขึ้นได๎จากการได๎ยินข๎อมูลขําวสาร
หรือบุคคลอ่ืนกลําวถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวกซึ่งหากตรงกับความเชื่อที่มีอยูํก็จะรู๎สึกดี
กับบริการด๎านผู๎ให๎บริการ ผู๎ประกอบการหรือ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของพลศิลฐ์ เกียรติเฉลิมพร 
(2551) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎บริโภคตํอสํวนประสมทางการตลาดบริการของ
ร๎านอาหารตามสั่งกวงโภชนา ในซอยลาซาล เขตบางนา ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริโภคที่มาใช๎บริการ
ร๎านอาหารตามสั่งกวงโภชนามีความพึงพอใจในประเด็นการแสดงราคาอาหารและเครื่องดื่มอยําง
ชัดเจน ประกอบกับราคาขายเหมาะสม สอดคล๎องกับปริมาณและคุณภาพอาหารและในการตั้งราคา
อาหารและราคาเครื่องดื่มก็มีความใกล๎เคียงกับผู๎ขายรายอ่ืนในบริเวณเดียวกัน 
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ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎บริการซ้ําผลการวิจัยพบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา มีความตั้งใจจะกลับมาใช๎บริการอีกครั้งจะพาเพ่ือนที่ไมํเคยมา 
และจะกลับมาใช๎บริการซ้ําสอดคล๎องกับแนวคิดของAnderson, et al., (1994) ที่กลําววํา การซื้อซ้ํา 
หรือการกลับมาใช๎บริการซ้ําเป็นเรื่องของทัศนคติของบุคคลที่อาจมาจากประสบการณ์ในอดีตจากการ
ซื้อสินค๎า หรือใช๎บริการแล๎วเกิดความพึงพอใจจนทําให๎เกิดการตัดสินใจกลับมาซื้อหรือใช๎บริการซ้ําอีก 
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของHeather Skinner, Gloria Moss and Scott Parfitt. (2005) ซึ่ง
พบวํา การที่ลูกค๎าจะกลับมาใช๎บริการไนต์คลับซ้ํามากที่สุดเกิดจากประสบการณ์และความพึงพอใจที่
เข๎าใช๎บริการครั้งแรกรองลงมาเป็นด๎านสถานที่ท่ีมีบริเวณลานกลางแจ๎ง การแสดงดนตรีสด และราคา
สินค๎า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.จะเห็นได๎วําผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความสําคัญกลุํมอ๎างอิงโดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมเพ่ือน มี
ผลตํอการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาคาร ในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัด
ลําปาง ดั้งนั้นผู๎ประกอบการผับและภัตตาคารควรจะมีการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นสํวนลด ด๎าน
ความพึงพอใจมีผลตํอการใช๎บริการซ้ําของผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผับและภัตตาการ ในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง จังหวัดลําปาง มีประเด็นสําคัญควรพิจารณา คือ แสดงราคาอาหารและเครื่องดื่มไว๎ชัดเจน ซึ่ง
ผู๎ประกอบการผับและภัตตาคารควรจัดทําเมนูให๎ดูนําสนใจ มีภาพแสดงอาหารและราคาให๎ชัดเจน 
และมีอาหารและเครื่องดื่มท่ีหลากหลายเป็นเอกลักษณ์และแตกตํางจากร๎านอ่ืน  
 2.ศึกษาอุปสรรคและปัญหาผลกระทบรายได๎อันเกิดจากการจัดกิจกรรมด๎านความพึงพอใจ
ของลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยํางยิ่งในการให๎การ
อนุเคราะห์เป็นอยํางดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ที่ได๎
กรุณาให๎คําปรึกษาและได๎แนะนําแนวทางในการแก๎ไขปรับปรุง ตลอดจนติดตามความก๎าวหน๎าในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยํางสูง 
 ท๎ายสุดนี้ผู๎วิจัยขอระลึกถึงคุณบิดา มารดา คุณครูอาจารย์ทุกทําน ที่ได๎ถํายทอดวิชาความรู๎
ตํางๆ แกํผู๎วิจัยมาจนทุกวันนี้ ทําให๎บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน (Outsourcing) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่อุตสาหกรรมโรงแรมนํามาใช๎

เพ่ือลดต๎นทุน คําใช๎จําย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
ในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในอุตสาหกรรมโรงแรมทางภาคใต๎ของ
ประเทศไทย การวิจัยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยสํงแบบสอบถามไปยังผู๎จัดการของโรงแรมที่เป็น
สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยจํานวน 482 รายและมีการตอบกลับมาจํานวน 200 ราย ซึ่งอยูํในเกณฑ์ที่
ยอมรับได๎ ผลการวิจัยพบวํากลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนมีความสําคัญตํอการบริหารโรงแรม 
เมื่อใช๎การวิเคราะห์องค์ประกอบพบวําสามารถแบํงองค์ประกอบได๎ 6 กลุํม ซึ่งกําหนดชื่อเรียงลําดับ
ตามคําน้ําหนัก ได๎แกํ 1.การบริหารจัดการผู๎ดําเนินการแทน 2.การคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทน 3.ผลเสีย
และอุปสรรคในจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน 4.ประโยชน์ที่ได๎รับจริงจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการ
แทน 5.ความคาดหวังประโยชน์จากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน และ 6.ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นในการ
ดําเนินธุรกิจ โรงแรมจะประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจได๎ดีขึ้นจําเป็นต๎องให๎ความสําคัญตํอกล
ยุทธ์และการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน องค์ประกอบที่สําคัญที่นําเสนอจึงมี
ประโยชน์ตํอการกําหนดแนวทางการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในอุตสาหกรรมโรงแรมและเพ่ือการ
ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของโรงแรม  
ค่าส่าคัญ :  การวิเคราะห์องค์ประกอบ  การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน  อุตสาหกรรมโรงแรมไทย 
 

ABSTRACT 
             Outsourcing is a strategy used by hotels to reduce cost, expenditure and 
increase efficiency in the organizational operations. This study intended to investigate 
outsourcing by Southern of Thailand hotels. Data collection was carried out by 482 
questionnaires sent to managers of Thai Hotels Association. Only 200 of them were 
completed and returned will was acceptable. Results from the analysis showed that 
outsourcing is important for the hotels management. By using Factor Analysis it was 
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found that there were six factors ranked according to their loadings. They are: 1) 
Management of outsourcing 2) Selection of providers 3) and obstacles in outsourcing 
4) Realization of benefits from outsourcing 5) Expectation of benefits and 6) 
Improvement of business performance. It was concluded that hotels must pay 
important attention to the strategy and operations in outsourcing. The factors which 
influence hotel outsourcing will be useful for practical purposes and to the future 
study and research.  
Keyword: Factor analysis, Outsourcing, Thailand Hotel Industry  
 

บทน่า 
แนวคิดการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนมักจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการผลิตมากกวํา

อุตสาหกรรมบริการ ปัจจุบันพบวําไมํได๎เป็นเชํนนั้น การแขํงขันได๎แพรํขยายมายังอุตสาหกรรมการ
บริการเพิ่มขึ้น แม๎วํารายได๎สํวนใหญํของอุตสาหกรรมบริการจะได๎รับการขับเคลื่อนด๎วยความต๎องการ
ภายในประเทศ ในขณะที่การประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตํางประเทศ
จะต๎องประกอบด๎วย การผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีซึ่งจะนําไปสูํคําตอบแทนที่ดีและการใช๎
ทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต๎องการของผู๎บริโภค และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน Esichaikul and Baum (1998) กลยุทธ์การจ๎างงานผู๎ดําเนินการแทนจึงกลายเป็นกล
ยุทธ์ที่มีความโดดเดํนในการลดต๎นทุนคําใช๎จําย การเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน เพ่ิมคุณภาพ
ในการบริการ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากการดําเนินการทางธุรกิจ  

การเติบโตของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาในประเทศไทยที่ผํานมามีอัตรา
เพ่ิมขึ้น จาก 22.5 ล๎านคนในปี 2556 เป็น 38.7 ล๎านคนในปี 2560 สํงผลให๎อัตราการขยายตัวของ
รายได๎จากการทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้นจาก 1.2 ล๎านล๎านบาทในปี 2556 เป็น 1.3 ล๎านล๎านบาทในปี 2560 
(ตารางที่ 1)  
ตารางท่ี 1 จํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาในประเทศไทยและรายได๎จากการทํองเที่ยว  
จํานวนนักทํองเที่ยวตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาในประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 
จํานวนนักทํองเที่ยว 
(คน) 

22,546,725 24,809,683 29,923,185 32,529,588 38,790,677 

รายได๎ (ล๎านบาท) 1,207,145.82 1,172,798.17 1,118,763.29 1,261,731.04 1,348,925.43 

ที่มา: กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2561 
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 จากสถิติจํานวนนักทํองเที่ยวดังกลําวของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย รวมทั้งทางการ
ขยายตัวของนักทํองเที่ยวในประเทศสํงผลตํออัตราการขยายตัวอยํางมากกับจํานวนโรงแรมใน
ประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2560 พบวํามีจํานวนโรงแรม 10,234 แหํง และจํานวนห๎องพัก 402,298 ห๎อง 
(กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2561) ข๎อมูลทางสถิติของประเทศยังบํงชี้วําอุตสาหกรรมโรงแรม
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการที่มีขนาดใหญํและมีบทบาทสําคัญตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
การเปลี่ยนแปลงดังกลําวมีผลตํอสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจของโรงแรม (Tuntirattanasoontorn, 
2008) ที่สําคัญดังนี้คือ ประการแรก ธุรกิจโรงแรมกําลังประสบปัญหาการแขํงขันที่รุนแรงจากทั้ง
โรงแรมในประเทศและตํางประเทศ ประการที่สอง ความคาดหวังและความต๎องการจากลูกค๎าที่จะ
ได๎รับบริการดีขึ้น ประการที่สาม การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งนําไปสูํการลงทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นของโรงแรม
ภายใต๎ทรัพยากรที่จํากัด ด๎วยเหตุเหลํานี้อุตสาหกรรมโรงแรมจึงมีการพ่ึงพากลยุทธ์การจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทนเพ่ือลดต๎นทุน คําใช๎จํายการดําเนินงาน ปรับปรุงคุณภาพ เพ่ิมความยืดหยุํน และ
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ (Senturk, 2012) 

ด๎วยเหตุผลดังกลําวข๎างต๎นจึงนําไปสูํการศึกษากลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย เพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันของอุตสาหกรรมโรงแรม
ไทย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในภาคใต๎ของ
ประเทศไทย  

2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบํงชี้ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของ
อุตสาหกรรมโรงแรมในภาคใต๎ของประเทศไทย 

 
วิธีด่าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยนี้คือ ผู๎จัดการของโรงแรมที่
เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยจํานวน 482 แหํง (Thai Hotels Association, 2018) โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

การสร๎างแบบสอบถาม 
ขั้นตอนแรก ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมหรือบทความเชิงวิชาการและ

ข๎อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข๎อง รํวมกับการสัมภาษณ์จากผู๎บริหารระดับสูงหรือผู๎จัดการโรงแรมในภาคใต๎
ของประเทศไทย จํานวน 9 แหํง ซึ่งประกอบด๎วยโรงแรมระดับ 3 ดาวถึงโรงแรมระดับ 5 ดาวและมี
จํานวนห๎องพักตั้งแตํ 60 ห๎อง ถึง 300 ห๎องโดยการใช๎คําถามปลายเปิดเกี่ยวกับการจัดจ๎าง
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ผู๎ดําเนินการแทนเชํน เหตุผลของการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่ได๎รับ
จากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน เกณฑ์ในการคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทน ตัวชี้วัดผลของการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทน และแผนกที่โรงแรมใช๎ผู๎รับจ๎างดําเนินการแทน เป็นต๎น ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์
ถูกนํามาใช๎ในการพัฒนาสร๎างแบบสอบถาม  

ขั้นที่สอง ให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล๎องของข๎อคําถามจํานวน 5 ทํานเพ่ือกําหนด
คุณลักษณะปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของโรงแรมในภาคใต๎ของประเทศไทยได๎
ทั้งสิ้น 32 ตัวแปร ประกอบด๎วย ประเด็นหัวข๎อความคาดหวังจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน 
ประโยชน์ที่ได๎รับจริงจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน การบริหารจัดการผู๎ดําเนินการแทน การ
คัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนและประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงแรม ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบประเมินคํา (Likert scale) 5 ระดับคือ ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง (1) ถึงเห็นด๎วยอยํางยิ่ง (5)  

ขั้นตอนที่สาม นําแบบสอบถามไปใช๎กับกลุํมทดลอง (Pilot Test) จํานวน 10 ชุด ตาม
คําแนะนําของ Baker (1994) ขนาดกลุํมที่ใช๎ในการทดลอง 10% ถึง 20% ของประชากรทั้งหมดถือ
วําอยูํในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

ขั้นตอนที่สี่ ผู๎วิจัยได๎ทําการทดสอบหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) หรือความสอดคล๎อง
ภายในด๎วยสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ผลการทดสอบพบวํามีคําสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
เทํากับ 0.88 แสดงวําแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น เป็นไปตามข๎อเสนอแนะของ Hills (2008), Hair 
et al., (2010) ระบุวําคําสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคควรมากกวํา 0.6 

การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห์ 
ผู๎วิจัยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยสํงแบบสอบถามผํานทางไปรษณีย์ไปยังกลุํมตัวอยําง 

(ผู๎บริหารหรือผู๎จัดการโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย) โรงแรมละ 1 ชุด ผู๎วิจัยได๎รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นจํานวน 210 ชุดและเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จํานวน 200 
ชุดคิดเป็นร๎อยละ 42 ของกลุํมตัวอยํางทั้งหมดซึ่งจัดอยูํในเกณฑ์ดี (Babbie, 2002)  โดยการศึกษา
ครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์และการตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต๎นในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Hills, 2008; Hair et al., 2010) 3 ข๎อดังนี้ ข๎อ1.ขนาดตัวอยํางควรจะใช๎ผู๎ตอบ 5 ราย
ตํอพารามิเตอร์ที่ต๎องการประมาณคํา 1 ตัว หรือขนาดตัวอยํางอยํางต่ํา 50 ราย ข๎อ2. ความสัมพันธ์ 
(Correlation) เบื้องต๎นระหวํางตัวแปรสูงกวํา 0.3 และ ข๎อ3. คํา KMO สูงกวํา 0.5 และคํา 
Bartlett’s test of Sphericity มีคํานัยสําคัญทางสถิติ  

ผลการตรวจสอบข๎อมูลเบื้องต๎น 
จากการตรวจสอบคุณสมบัติทางสถิติตามเง่ือนไขในแตํละข๎อ รายละเอียดดังนี้  
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เงื่อนไขข๎อ1. พารามิเตอร์ที่ใช๎ในการศึกษามีทั้งสิ้น 32 พารามิเตอร์ ขนาดตัวอยํางที่ได๎
รวบรวมมีทั้งสิ้น 200 ตัวอยําง ดังนั้น เงื่อนไขข๎อที่ 1 เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ  

เงื่อนไขข๎อที่ 2 คําความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรสูงกวํา 0.3 ผลการตรวจสอบเงื่อนไขพบวํา 
ตัวแปรที่นํามาศึกษาทั้งหมดในแบบสอบถาม 32 ตัวแปรมี 27 ตัวแปร (ตารางที่ 3) ที่มีความสัมพันธ์
สูงกวํา 0.3  

เงื่อนไขข๎อที่ 3 ผลการทดสอบคํา KMO เทํากับ 0.888 และคํา Bartlett’s test of 
Sphericity มีคํานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (ตารางที่ 2) ดังนั้น จึงสามารถสรุปได๎วําข๎อมูล
ดังกลําวมีความเหมาะสมที่นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบคํา KMO และ คํา Bartlett’s test of Sphericity 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .888 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2454.489 

df 231 

Sig. .000 

 
ผลการวิจัย 

ในสํวนนี้จะแยกผลการวิจัยออกเป็น 2 สํวนคือ สํวนแรกเป็นผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู๎บริหารระดับสูงและผู๎จัดการของโรงแรมในภาคใต๎ของประเทศไทย สํวนที่สองเป็นผลจากการศึกษา
เชิงประจักษ์ซึ่งใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนแรก ผลจากการสัมภาษณ์ผู๎จัดการและผู๎บริหารระดับสูงของโรงแรม 9  แหํงใน
อุตสาหกรรมโรงแรมในภาคใต๎ของไทยแยกเป็นประเด็นดังนี้ 1) โรงแรมโดยสํวนใหญํนิยมจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทนในแผนกรักษาความปลอดภัย การซํอมบํารุง และแมํบ๎าน สอดคล๎องกับผลการศึกษา
ของ Wan and Su (2010) ในไต๎หวัน 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การลดคําใช๎จําย
และการควบคุมคําใช๎จํายในการดําเนินการเป็นสาเหตุลําดับต๎นๆ สําหรับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน 
3) โรงแรมสํวนใหญํมีแนวโน๎มที่จะเพ่ิมการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในอนาคต 4) การลดลงของต๎นทุน
หรือคําใช๎จํายในการดําเนินการเป็นประโยชน์ที่โรงแรมได๎รับจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนที่เดํนชัด
ที่สุด 5) การไมํปฏิบัติตามสัญญาของผู๎ดําเนินการแทนเป็นปัญหาที่โรงแรมได๎รับจากการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทน แตํอยํางไรก็ตามโรงแรมได๎มีมาตรการสําหรับแก๎ปัญหาอาทิเชํน การยกเลิกสัญญา 
การกําหนดเกณฑ์สําหรับคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทน และการเพ่ิมความเข๎มข๎นในการควบคุม
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ผู๎ดําเนินการแทน 6) โรงแรมมักจะคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนโดยพิจารณาจากประวัติการดําเนินงาน 
ความสัมพันธ์ ความนําเชื่อถือและราคา 

ส่วนที่สอง ผลจากการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของโรงแรมในภาคใต๎ของไทยจากตัวอยําง
ทั้งหมด 200 แหํงพบวํามีสถิติตามที่แสดงในตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 แสดงคําเฉลี่ยและคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข๎อมูลตัวแปรที่จะใช๎ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงข๎อมูลทั่วไปของโรงแรม จํานวน 200 ราย 
ระดับดาว 1ดาว (5) 2 ดาว (10) 3 ดาว (91) 4ดาว(72) 5 ดาว (22) 
ประเภทของโรงแรม โรงแรมอิสระ (149) โรงแรมเครือขําย (51) 
จํานวนห๎อง น๎อยกวํา 60ห๎อง (64) 60-150 ห๎อง (84) มากกวํา150ห๎อง (52) 

จํานวนพนักงาน น๎อยกวํา 60คน (79) 60-100คน (47) 101-150คน (36)  
มากกวํา 150 คน (38) 

จํานวนปีดําเนินงาน น๎อยกวํา 5 ปี (37) 5-10ปี (77) มากกวํา10 ปี (86) 
ประสบการณ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน น๎อยกวํา 3 ปี (71) 3- 5ปี (42) มากกวํา 5ปี (87) 
จํานวนกิจกรรมการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน  1 กิจกรรม (70) 2 กิจกรรม (43) 3 กิจกรรม (23) 4 กิจกรรม (16)  

5 กิจกรรม (14) มากกวํา 5กิจกรรม (34) 
แผนการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในอนาคต เพิ่มขึ้น (53) คงที(่108) ลดลง (39) 

  หมายเหตุ: ตัวเลขที่อยูํในวงเล็บคือ จํานวนโรงแรมที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 ตารางที่ 3 ชี้ให๎เห็นถึงลักษณะข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง ดังนี้ โดยสํวนใหญํกลุํมตัวอยําง
เป็นโรงแรมระดับดาว 3 ดาว จํานวน 91 แหํง รองมาเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว จํานวน 72 แหํง และ
โรงแรมระดับ 5 ดาว จํานวน 22 แหํง ตามลําดับ โดยแบํงประเภทของโรงแรมเป็น 2 ประเภทคือ 
กลุํมโรงแรมประเภทอิสระ จํานวน 149 แหํง และกลุํมโรงแรมเครือขําย 51 แหํง สําหรับจํานวน
ห๎องพักท่ีให๎บริการแบํงเป็น 3 กลุํมคือ มีห๎องพักให๎บริการน๎อยกวํา 60 ห๎อง จํานวน 64 แหํง 60-150 
ห๎อง จํานวน 84 แหํง และมากกวํา 150 ห๎อง จํานวน 52 แหํง มีพนักงานที่ให๎บริการน๎อยกวํา 60 คน 
จํานวน 79 แหํง รองมา 60 – 100 คน 47 แหํง มากกวํา 150 คน 38 แหํง และ101 – 150 คน 
จํานวน 38 แหํง จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 200 ตัวอยําง ได๎จัดกลุํมตัวอยํางตามระยะเวลาในการเปิด
ดําเนินงานเป็น 3 กลุํม คือ น๎อยกวํา 5 ปีมีจํานวน 37 แหํง 5 – 10 ปี มีจํานวน 77 แหํง และมากกวํา 
10 ปี มีจํานวน 86 แหํง สําหรับกิจกรรมที่กลุํมตัวอยํางมีการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน พบวํา โดยสํวน
ใหญํมีการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน 1 กิจกรรม และกลุํมตัวอยํางยังไมํมีนโยบายในการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทนในอนาคต  
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์คําเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน 

กลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน คําเฉลี่ย คํ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

ความคาดหวังในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม 3.61 0.89 
ความคาดหวังในการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน 3.39 0.84 
ความคาดหวังในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ 3.69 0.84 
ความคาดหวังในการเพ่ิมบุคลากรที่มีความชํานาญ 3.76 0.88 
ประโยชน์ในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม 3.26 0.88 
ประโยชน์ในการเพ่ิมบุคลากรที่มีความชํานาญ 3.25 0.73 
ประโยชน์ในการเพ่ิมความคลํองตัวในการดําเนินงาน 3.26 0.77 
ประโยชน์ในการสนับสนุน เชํน การตลาด การขาย บุคลากร 3.09 0.84 
การรักษาความลับข๎อมูลของโรงแรม 2.86 0.85 
การไมํปฏิบัติตามข๎อตกลงของผู๎วําจ๎าง 2.79 1.02 
การแสวงหาผลประโยชน์เกินข๎อตกลงในสัญญา 2.68 0.99 
ยากตํอการควบคุมการปฏิบัติงานของผู๎รับจ๎าง 2.92 0.94 
ยากตํอการเปลี่ยนแปลงและดําเนินงาน 2.92 0.88 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎รับจ๎าง 3.24 0.96 
การติดตามความคืบหน๎าของงานอยํางเป็นระบบ 3.37 0.98 
การประสานงานอยํางมีประสิทธิภาพกับผู๎รับจ๎าง 3.45 0.89 
การวิเคราะห์สัญญาและคําตอบแทนที่เป็นธรรม 3.44 0.84 
การเสนอแนะระหวํางกันในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 3.49 0.86 
คุณภาพของงานที่ผํานมา  3.88 0.81 
ความสามารถทางเทคนิคของผู๎รับจ๎าง 3.90 0.81 
เงื่อนไขในสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม 3.79 0.87 
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎รับจ๎าง 3.65 0.90 
ความสามารถ/กําลังการผลิตของผู๎รับจ๎าง 3.72 0.81 
การคัดเลือกผู๎รับจ๎างอยํางเป็นระบบ 3.37 0.92 
การบรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎ในแผนธุรกิจประจําปี  3.42 0.87 
การควบคุมต๎นทุนรายจํายที่มีประสิทธิภาพ 3.53 0.82 
การวางแผนการบริหารความเสี่ยง 3.44 0.91 
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 ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนดังตารางที่ 4 
ชี้ให๎เห็นวําโรงแรมสํวนใหญํมีความคิดเห็นในการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนโดยพิจารณาความสามารถ
ทางด๎านเทคนิคเป็นลําดับแรก รองมาคือคุณภาพของงานที่ผํานมาของผู๎ดําเนินการแทน และเงื่อนไข
ในสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเทํากับ 3.90, 3.88, และ 3.79 ตามลําดับ 
ขณะที่โรงแรมมีการคํานึงถึงการแสวงหาผลประโยชน์เกินข๎อตกลงในสัญญาเป็นลําดับสุดท๎าย มี
คะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเทํากับ 2.68 
 
ตารางที่ 5 องค์ประกอบจากการวิเคราะห์โปรแกรม SPSS1 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of 

Squared Loadings 
Rotation Sums of 
Squared Loadings 

Total % of 
Var. 

Cum.% Total % of 
Var. 

Cum.% Total % of 
Var. 

Cum.% 

1 9.224 34.162 34.162 9.224 34.162 34.162 3.906 14.465 14.465 
2 3.482 12.896 47.058 3.482 12.896 47.058 3.827 14.173 28.638 
3 2.283 8.457 55.515 2.283 8.457 55.515 3.346 12.394 41.032 
4 1.742 6.451 61.966 1.742 6.451 61.966 3.237 11.990 53.022 
5 1.673 6.197 68.163 1.673 6.197 68.163 2.771 10.264 63.286 
6 1.204 4.459 72.622 1.204 4.459 72.622 2.521 9.337 72.622 
7 .789 2.922 75.545       
8 .702 2.598 78.143       
. . . .       
. . . .       
27 .091 .338 100.000       

1Extraction Method: Principal Component 
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เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกราฟ Scree plot 
 
โปรแกรม SPSS ถูกใช๎ในการสกัดองค์ประกอบ โดยใช๎วิธีวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก 

(Principal component analysis) และกําหนดให๎แตํละองค์ประกอบไมํมีความสัมพันธ์กัน จึงเลือก
หมุนแกนแบบมุมฉาก ด๎วยวิธี Varimax โดยแสดงคําไอเกน มีคําสูงกวํา 1 และไมํแสดงคําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Factor loading) ที่น๎อยกวํา 0.4 จากการสกัดองค์ประกอบพบวําคําไอเกนที่ได๎มากกวํา 
1 มี 6 องค์ประกอบ (ตารางที่ 5) และเมื่อพิจารณาจากกราฟ Scree plot ก็พบข๎อสรุปที่ตรงกัน 
(ภาพท่ี 1) ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเลือกจะกําหนดองค์ประกอบในการวิเคราะห์จํานวน 6 องค์ประกอบ 

การวิเคราะห์เพ่ือสกัดองค์ประกอบไมํแสดงคํา Factor loading ที่ต่ํากวํา 0.4 เนื่องจากการ
สร๎างองค์ประกอบควรมีคําน้ําหนักไมํต่ํากวํา 0.4 (Hair et al., 2010) ทําให๎ตัวแปร 27 ตัวที่นํามา
จําแนกองค์ประกอบได๎ 6 กลุํม แสดงในตารางที่  6 โดยมีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha-coefficient) เทํากับ 0.91 โดยพิจารณาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกันแตํละ
องค์ประกอบ จะสามารถตั้งชื่อองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบได๎ดังนี้ 
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 องค์ประกอบที่ 1 ให๎ชื่อองค์ประกอบนี้วํา “การบริหารจัดการผู๎ดําเนินการแทน” มี 5 ตัว
แปรและคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.93 

องค์ประกอบที่ 2 ให๎ชื่อองค์ประกอบนี้วํา “การคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทน” มี 6 ตัวแปร และ
คําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.88 

องค์ประกอบที่ 3 ให๎ชื่อองค์ประกอบนี้วํา “ผลเสียและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทน” มี 5 ตัวแปรและคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.87 

องค์ประกอบที่ 4 ให๎ชื่อองค์ประกอบนี้วํา “ประโยชน์ที่ได๎รับจริงจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการ
แทน” มี 4 ตัวแปรและคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.90 

องค์ประกอบที่  5 ให๎ชื่อองค์ประกอบนี้วํา “ความคาดหวังประโยชน์จากการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทน” มี 4 ตัวแปรและคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.83 

องค์ประกอบที่ 6 ให๎ชื่อองค์ประกอบนี้วํา “ประสิทธิภาพการดําเนินงาน” มี 3 ตัวแปรและ
คําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทํากับ 0.84 

 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน 

ตัวแปร องค์ประกอบที่ 
1 2 3 4 5 6 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎รับจ๎าง .830      
  การติดตามความคืบหน๎าของงานอยํางเป็นระบบ .825      
  การประสานงานอยํางมีประสิทธิภาพกับผู๎รับจ๎าง .801      
  การวิเคราะห์สัญญาและคําตอบแทนที่เป็นธรรม .786      
  การเสนอแนะระหวํางกันในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน .774      
  ความสามารถทางเทคนิคของผู๎รับจ๎าง  .775     
  เงื่อนไขในสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม  .772     
  คุณภาพของงานที่ผํานมา  .730     
  ความสามารถ/กําลังการผลิตของผู๎รับจ๎าง  .717     
  การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎รับจ๎าง  .696     
  การคัดเลือกผู๎รับจ๎างอยํางเป็นระบบ  .544     
  การไมํปฏิบัติตามข๎อตกลงของผู๎วําจ๎าง   .861    
  การแสวงหาผลประโยชน์เกินข๎อตกลงในสัญญา   .853    
  ยากตํอการควบคุมการปฏิบัติงานของผู๎รับจ๎าง   .816    
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ตัวแปร องค์ประกอบที่ 

1 2 3 4 5 6 
  ยากตํอการเปลี่ยนแปลงและดําเนินงาน   .777    
  การรักษาความลับข๎อมูลของโรงแรม   .748    
  ประโยชน์ในการเพ่ิมบุคลากรที่มีความชํานาญ    .896   
  ประโยชน์ในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม    .878   
  ประโยชน์ในการเพ่ิมความคลํองตัวในการดําเนินงาน    .854   
  ประโยชน์ในการสนับสนุน เชํน การตลาด การขาย บุคลากร    .711   
  ความคาดหวังในการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน     .828  
  ความคาดหวังในการปรับปรุงบริการโดยรวมของโรงแรม     .798  
  ความคาดหวังในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ     .783  
  ความคาดหวังในการเพ่ิมบุคลากรที่มีความชํานาญ     .612  
  การควบคุมต๎นทุนรายจํายที่มีประสิทธิภาพ      .791 
  การวางแผนการบริหารความเสี่ยง      .762 
  การบรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎ในแผนธุรกิจประจําปี       .725 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยนี้พบวํามีความสอดคล๎องกับแนวคิดของงานวิจัยในการทบทวนวรรณกรรม ข๎อมูล
เพ่ิมเติมและความคิดเห็นจากผู๎บริหารโรงแรมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
ของผู๎วิจัยในการสร๎างแบบสอบถาม การวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนใน
อุตสาหกรรมโรงแรมไทยพบวํากลยุทธ์และกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน
ในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยสามารถจําแนกองค์ประกอบได๎ 6 กลุํมดังนี ้

องค์ประกอบที่ 1 เป็นองค์ประกอบที่มีคําไอเกน (Eigen Values) สูงสุดเกี่ยวข๎องกับกลยุทธ์
การบริหารจัดการผู๎ดําเนินการแทนได๎แกํ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎รับจ๎าง การติดตาม
ความคืบหน๎าของงานอยํางเป็นระบบ การประสานงานอยํางมีประสิทธิภาพกับผู๎รับจ๎าง การวิเคราะห์
สัญญาและคําตอบแทนที่เป็นธรรมและการเสนอแนะระหวํางกันในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดย
หลักแล๎วในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนที่ประสบผลสําเร็จต๎องมีการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีความใกล๎ชิดประสานงาน รวมถึงการประเมินผลและการเสนอแนะ
ปรับปรุงอยํางเป็นระบบ 
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 องค์ประกอบที่ 2 เกี่ยวกับกลยุทธ์การคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนประกอบด๎วย การพิจารณา
ความสามารถของผู๎ดําเนินการแทนโดยพิจารณาจากผลงานของผู๎ดําเนินการแทน ความสัมพันธ์
ระหวํางองค์กรกับผู๎ดําเนินการแทนรวมทั้งการพิจารณาการคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนอยํางเป็นระบบ 
โรงแรมควรต๎องมีการกําหนดคุณสมบัติของผู๎ดําเนินการแทนให๎มีความเหมาะสมและตรงกับความ
ต๎องการของโรงแรมมากที่สุด ในองค์ประกอบนี้ผู๎บริหารโรงแรมได๎ให๎ความสําคัญกับความสามารถ
ทางเทคนิคของผู๎รับจ๎างมากที่สุดซึ่งเป็นเกณฑ์ด๎านคุณภาพ สอดคล๎องกับการศึกษาของ Amin and 
Razmi (2009) ระบุ 2 เกณฑ์ท่ีใช๎สําหรับการคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนคือ เกณฑ์คุณภาพ เชํน การสํง
มอบ ความนําเชื่อถือ และความสามารถด๎านเทคนิค และเกณฑ์คําใช๎จําย โดย Abdolshah (2013) 
พบวําเกณฑ์ด๎านคุณภาพเป็นเกณฑ์ที่สําคัญที่สุดสําหรับการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ซึ่งสอดคล๎อง
กับเกณฑ์ที่โรงแรมให๎ความสําคัญในการคัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนจากการศึกษาครั้งนี้  นอกจากนี้
ความสัมพันธ์ที่ดีก็ไมํอาจจะมองข๎ามได๎ซึ่งควรมีสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุม 

องค์ประกอบที่ 3 เกี่ยวกับผลเสียและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน 
องค์ประกอบนี้มีความแตกตํางจากองค์ประกอบทั้งหมด เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่สํงผลในด๎านลบ
ตํอโรงแรม เชํน การไมํปฏิบัติตามสัญญา การแสวงหาผลประโยชน์เกินข๎อตกลงและการรักษา
ความลับ สอดคล๎องกับการศึกษาของ Espino-Rodriguez and Padrón-Robaina (2004), 
Beaumont and Sohal (2004) และHandley (2012) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน
พบวํา การสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ การสูญเสียความยืดหยุํนในการดําเนินการ การสูญเสียการ
ความสามารถในการควบคุมกิจกรรมหรือความเสี่ยงในการลดประสิทธิภาพความสามารถในการ
ดําเนินงานของผู๎ดําเนินการแทน และกฎระเบียบข๎อบังคับขององค์กรเป็นผลกระทบในด๎านลบที่
องค์กรอาจได๎รับจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการบริหารจัดการและการ
คัดเลือกผู๎ดําเนินการแทนที่ไมํมีความซื่อสัตย์หรือไมํเหมาะสมกับโรงแรม ทําให๎โรงแรมไมํได๎รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน บางครั้งสาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากกฎระเบียบ
ทั่วไปหรือข๎อบังคับขององค์กรตามที่ได๎มีการศึกษาแล๎ว 

องค์ประกอบที่  4 เกี่ยวกับประโยชน์ที่ ได๎รับจากการจัดจ๎างผู๎ดํา เนินการแทนเป็น
ความสามารถของผู๎ดําเนินการแทนที่สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของโรงแรม เชํน เพ่ิม
บุคลากรที่มีความชํานาญ การปรับปรุงบริการของโรงแรมและความคลํองตัวในการดําเนินงาน 
เนื่องจากการแขํงขันที่เข๎มข๎นและความไมํแนํนอนทางเศรษฐกิจ ความคลํองตัวและความรวดเร็วใน
การปรับปรุงบริการของโรงแรมจะเป็นตัวเรํงให๎เกิดความจําเป็นเพิ่มขึ้นในการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน 
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนซึ่งประกอบด๎วย เหตุผลทางด๎าน
ยุทธวิธี เชํน การลดคําใช๎จําย และด๎านยุทธศาสตร์ เชํน การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
(Espino-Rodríguez and Padrón-Robaina, 2005)   
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องค์ประกอบที่ 5 คือความคาดหวังประโยชน์จากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนเป็นความ
คาดหวังที่โรงแรมจะได๎รับประโยชน์จากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน เชํน การคาดหวังที่จะได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน การคาดหวังที่จะชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและความคาดหวังในการเพ่ิม
บุคลากรที่มีความชํานาญ ความคาดหวังประโยชน์ที่จะได๎รับควรสอดคล๎องกับประโยชน์ที่ได๎รับจริง
จากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน โรงแรมควรมีมาตรการสําหรับประเมินผลและควบคุมการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทนให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของโรงแรมให๎มากที่สุดเพ่ือประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานของโรงแรม อยํางไรก็ตามอุปสรรคอาจจะเกิดจากความไมํสมดุลย์ของอุปสงค์และอุปทาน
ในอุตสาหกรรมตํอเนื่องที่สนับสนุนการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในงานโรงแรม ซึ่งสอดคล๎องกับ
การศึกษาของ Kettapan and Vachajipan (2014) พบวํามีการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในกิจกรรม
โดยคํานึงถึงประโยชน์ทั้งด๎านต๎นทุนและด๎านที่ไมํใชํต๎นทุนและมีความคาดหวังประโยชน์สูงกวําที่ได๎รับ 

สุดท๎าย องค์ประกอบที่ 6 คือประสิทธิภาพการดําเนินงานซึ่งนําไปสูํการประสบความสําเร็จ
ของโรงแรมโดยประกอบด๎วยกิจกรรมที่สําคัญ เชํน ความสามารถในการควบคุมต๎นทุน การบริหาร
ความเสี่ยงและการบรรลุเปูาหมายทางธุรกิจ นอกจากการควบคุมต๎นทุนรายจํายซึ่งเป็นตัวบํงชี้
ประสิทธิภาพการดําเนินงานได๎ชัดเจน โรงแรมยังต๎องลดความเสี่ยงและความไมํแนํนอนในการดําเนิน
ธุรกิจ แนวปฏิบัติที่ได๎ผลคือ การดําเนินการอยํางมีแผนและเปูาหมายที่ชัดเจนรวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะๆ  

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนพบวําองค์ประกอบทั้ง 
6 กลุํม สามารถชํวยชี้ให๎เห็นถึงกลยุทธ์และกิจกรรมที่สําคัญตํอการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนและเป็น
ประโยชน์ตํอการกําหนดแนวทางการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนในอุตสาหกรรมโรงแรม หรือการศึกษา
และวิจัยเพ่ิมเติมในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ที่ให๎การแนะนําทําให๎การวิจัยใน
ครั้งนี้ประสบผลสําเร็จได๎ด๎วยดี ขอขอบคุณสมาคมโรงแรมไทยในการให๎การสนับสนุนข๎อมูลรายชื่อ
สมาชิกสมาคมโรงแรมในประเทศไทย รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู๎บริหารและผู๎จัดการโรงแรมที่ให๎ความ
รํวมมือในการกรอกข๎อมูลในครั้งนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย
ได๎ข๎อค๎นพบที่เป็นองค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์ตํอการประยุกต์ใช๎กลยุทธ์การจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทน 
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โดยข๎อเสนอแนะจากการวิจัยมี  2 สํวน คือ ข๎อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัย ไปใช๎และ
ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตํอไปดังนี้ 
 ข๎อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช๎ 
 1. ผู๎บริหารระดับสูงหรือผู๎จัดการของโรงแรมจําต๎องให๎ความสําคัญอยํางสูงตํอการคัดเลือก
และการบริหารจัดการผู๎ดําเนินการแทนเพ่ือให๎ได๎ผู๎ดําเนินการแทนท่ีมีความเหมาะสมและให๎ประโยชน์
ตรงกับความคาดหวังของโรงแรม 
 2.  โรงแรมจําต๎องมีระบบการติดตามประเมินผลรวมถึงการพยายามลดความแตกตําง
ระหวํางความคาดหวังประโยชน์ที่ได๎รับจากการจัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนและผลที่ได๎รับจริง  
 ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยตํอไป 

1. การศึกษานี้มีข๎อจํากัดในด๎านข๎อมูลซึ่งได๎จากผู๎จัดการของโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคม
โรงแรมไทยเทํานั้น ซึ่งถือวํานําจะเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐาน ดังนั้นในการศึกษาครั้งตํอไปควรศึกษาใน
กลุํมของอุตสาหกรรมโรงแรมท่ีไมํใชํสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทยเพ่ือทําการเปรียบเทียบกลยุทธ์การ
จัดจ๎างผู๎ดําเนินการแทนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 

2. เนื่องจากยังขาดการวิจัยในโครงสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรตําง ๆ ในการจัดจ๎าง
ผู๎ดําเนินการแทน ข๎อมูลแตํละองค์ประกอบที่ค๎นพบในการวิจัยครั้งนี้ควรจะมีการนําไปศึกษาตํอในการ
สร๎างโมเดลสมการโครงสร๎างเพ่ือทดสอบหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ผลที่ได๎รับจะเป็นประโยชน์
ตํอการกําหนดและดําเนินกลยุทธ์เพ่ือให๎ผลประโยชน์สูงสุดในอุตสาหกรรมโรงแรม 
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การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ:  
กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

A Comparative Study on Factors Determining Tourism Patternsof 
Elderly People: A Case Study of Thai Elderly People in  

Bangkok and Suburbs 
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บทคัดย่อ 

 จากการก๎าวเข๎าสูํสังคมสูงวัยของไทยที่สัดสํวนของผู๎สูงอายุตํอประชากรทั้งประเทศมีสัดสํวน
ที่สูงขึ้น ดังนั้นแนวโน๎มของผู๎บริโภคจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของสังคม ผู๎สูงอายุจึงมีบทบาท
สําคัญและกําลังเป็นฐานผู๎บริโภคใหมํที่หลายองค์กรธุรกิจกําลังให๎ความสนใจ เชํนเดียวกับ
อุตสาหกรรมทํองเที่ยวที่แหลํงทํองเที่ยวจะมีสัดสํวนของนักทํองเที่ยวที่เป็นผู๎สูงอายุจํานวนมากขึ้น อีก
ทั้งในแหลํงทํองเที่ยวก็ตามก็ต๎องทําการรักษาฐานนักทํองเที่ยวและสร๎างความพึงพอใจในการ
ให๎บริการของนักทํองเที่ยว ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่สํงผลตํอ
รูปแบบการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา
มาจากประชากรผู๎สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบกลุํม (Cluster) 
จํานวน 500 คน วิเคราะห์ผลใช๎สถิติเชิงพรรณนา และการใช๎สถิติขั้นสูง Ordered Logistic 
Regression ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของ
ผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใน 3 รูปแบบ ได๎แกํ การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพ และการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยพบวํา อายุ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และ ข๎อจํากัด
ทางกายภาพของผู๎สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของ
ผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งเป็นสิ่งที่แหลํงทํองเที่ยวต๎องคํานึงถึงปัจจัยดังกลําว
เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ยั่งยืนตํอไป 
ค่าส่าคัญ:ผู๎สูงอายุ, การตัดสินใจ, รูปแบบการทํองเที่ยว 
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ABSTRACT 
 Thailand is stepping into the Ageing Society which the proportion of the 
elderly population in the country is getting higher. Consequently, consumer trends 
are changing with the social flow. Elderly people are important and new consumer 
bases which many businesses have to pay attention to them. As with the tourism 
industry, tourists have a higher proportion with elderly tourists. As tourism attractions, 
they also have to maintain their tourist bases and satisfy their tourists. Therefore, this 
research aims to study on Factors Determining Decision Making in Tourism Patterns of 
Thai Elderly People in Bangkok and Suburbs. The samples used were 500 elderly 
people in Bangkok and suburb areas. This study use advanced statistics Ordered 
Logistic Regression for the analysis of the factors affecting the decision making of the 
tourism patterns in three aspects which are Cultural Tourism, Health Tourism, and 
Natural Tourism. The results were found that age, average monthly incomes and 
physical limitations of the elderly tourists are correlated with the decision making of 
the tourism patterns. This is what tourism attractions need to take into consideration 
in order to improve their services to sustainable tourism attraction. 
KEYWORDS:Ageing, Decision Making ,Tourism Pattern 
 

บทน่า 
 ความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขสํงผลให๎การรักษาพยาบาล การบริโภค อาหาร การดําเนินชีวิตได๎รับความสนใจและให๎
ความสําคัญมากขึ้น ทําให๎ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นขณะที่ อัตราการเกิดลดน๎อยลง เพราะสภาวะทาง
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และทัศนคติของคนในยุคปัจจุบันที่มีแนวโน๎มที่จะมีคนโสดเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมี 
การแตํงงานช๎าลง และนิยมมี บุตรน๎อยลง (สํานักงานสถิติแหํงชาติ , 2553) ดังนั้นจึงสํงผลตํอสัดสํวน
ของผู๎สูงอายุที่กําลังขยับตัวเพ่ิมสูง ขึ้นทุกปี โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ได๎คาดการณ์ไว๎วํา ประชากรของประเทศไทยจะเพ่ิมขึ้นจาก 66.48 ล๎านคน ในปี พ.ศ. 
2551 เป็น 70.65 ล๎านคน ในปี พ.ศ. 2568 แล๎วจะเริ่มลดลงเป็น 70.63 ล๎านคน ในปี พ.ศ. 2573 
โดยมีสัดสํวนที่ประเมินได๎จากประชากรวัยเด็ก อายุ 0-14 ปี จะลดลงจาก 15.95 ล๎านคนในปี พ.ศ. 
2533 เป็น 9.54 ล๎านคนในปี พ.ศ. 2573 ขณะที่ประชากรวัยสูงอายุ คือ ประชากรที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้น
ไป จะเพ่ิมข้ึนจาก 4.02 ล๎านคนเป็น 17.74ล๎านคน ในชํวงเดียวกันจากจํานวนประชากรแตํ ละชํวงวัย 
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ประเทศไทยเริ่มก๎าวเข๎าสูํ “สังคมผู๎สูงอายุ (Aging Society )”  ตั้งแตํปี พ.ศ. 2547 และจะเป็นสังคม
ผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)ในปี พ.ศ. 2567 

 
 
แผนภาพท่ี 1 จํานวนสัดสํวนผู๎สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับวันเด็กและวัยแรงงานของไทย 
ที่มา:คํานวณจาก สํานักงานสถิติแหํงชาติ พ.ศ.2553 

 
ตลาดนักทํองเที่ยวผู๎สูงอายุเป็นตลาดใหญํที่มีศักยภาพและนําสนใจมากขึ้น เนื่องจาก

โครงสร๎างของสังคมกําลังจะก๎าวสูํสังคมของผู๎สูงอายุ สหประชาชาติคาดการณ์วําจะมีผู๎สูงอายุเพ่ิม
สูงขึ้น (Sangpikul, 2007) จาก 687.9 ล๎านคน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 1,968 ล๎านคนในปี พ.ศ. 2593 
ซึ่งคนในทวีปเอเชียจะมีจํานวนผู๎สูงอายุมากที่สุด แนวโน๎มการขยายตัวของตลาดผู๎สูงอายุในประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายๆประเทศ ในชํวงปี พ.ศ. 2558 -2603 มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นกวํา 2 เทําตัว ใน
ประเทศไทยมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ คาดการณ์วําในอีก 10 ปีข๎างหน๎า หรือในปี พ.ศ. 2563 มี
จํานวนมากถึง 7 ล๎านคนในหนึ่งปี (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 2557) 
 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือทําความเข๎าใจอยํางลึกซึ้ง ที่จะทําให๎เข๎าใจถึง
รูปแบบการเดินทางเพ่ือการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเน๎นการทํองเที่ยว
และบริการที่มีคุณภาพดี คุ๎มคํา เน๎นการซื้อด๎วยเหตุผลโดยไมํใช๎อารมณ์ โดยให๎ความสําคัญกับความ
พึงพอใจเป็นหลัก ใช๎เวลาพักผํอนนานใช๎จํายสูง มีความสามารถในการซื้อบริการในราคาสูง เนื่องจาก
มีเงินเก็บจากการทํางานหนักมาทั้งชีวิต จึงมีศักยภาพสูงในการบริโภค ขณะเดียวกันคํานึงถึงความ
มั่นใจด๎านความปลอดภัย ความมั่นใจด๎านบริการ ใสํใจดูแลสุขภาพที่ดี เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวัย
และสุขภาพ อีกทั้งนักทํองเที่ยวกลุํมนี้ไมํต๎องกังวลตํอคําใช๎จํายในการเดินทาง เนื่องจากเป็นผู๎มี



 
 314 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ประสบการณ์ในการใช๎ชีวิต จึงมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้อสินค๎าและบริการตํางๆ มาก
ยิ่งขึ้น  

ด๎วยเหตุนี้ ผู๎วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือนําผลวิจัยไปใช๎ปรับปรุงและพัฒนาการการทํองเที่ยวที่เหมาะสมกับ
ผู๎สูงอายุตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย 
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

(2)เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลตํอรูปแบบในการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิธีด่าเนินการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นการศึกษาโดยการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด๎วย
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ในชํวงเดือน มีนาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2560 
 

ตัวแปรอิสระ 

ลักษณะทางประชากรของผูส๎ูงอายุ  

ปัจจัยทางด๎านทุนทางเศรษฐกิจ  

ปัจจัยทางด๎านทุนมนุษย ์

 ข๎อจํากัดทางกายภาพ 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจในการเลือก

รูปแบบในการทํองเที่ยวของ

ผู๎สูงอายไุทย ในเขตกรุงเทพฯ

และปรมิณฑล 

- การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

- การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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ประชากรและตัวอย่าง 
 ใช๎การคํานวณหาขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรการหาขนาดตัวอยํางแบบไมํทราบจํานวน
ประชากรของ Roscoe แทนคําโดยใช๎สูตรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% คําความคาดเคลื่อน 5% โดยจะ
ได๎กลุํมตัวอยํางท้ังหมดเป็น 500 ตัวอยําง  กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาวไทยที่อยูํ
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยใช๎วิธีทําการสุํมแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) 
วิธี Cluster Sampling เพ่ือเลือกเขตที่ผู๎สูงอายุอาศัยอยูํ ได๎จํานวน 8 เขตของกรุงเทพมหานคร(บาง
นา สาทร ดอนเมือง บางเขน บางคอแหลม ธนบุรี วัฒนา บางแค) อําเภอมืองจังหวัดสมุทรปรากร 
และ อําเภอเมืองนนทบุรี 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ลักษณะทางประชากรของผู๎สูงอายุ ปัจจัยทางด๎านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด๎าน
ทุนมนุษย์ และข๎อจํากัดทางกายภาพ 
 ตัวแปรตาม การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ได๎แกํ การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎ข๎อมูลจากแบบสอบถามเรื่อง  “การตัดสินใจในการเลือกรูปแบบ
ในการทํองเที่ยวและการเดินทางทางอากาศของผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” ของ
ผู๎วิจัย ซึ่งผํานการประเมินจากผู๎ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยได๎คํา
ความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha ที่ 0.812 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
      การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ใช๎แบบสอบถามในการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางโดยกลุํมตัวอยํางกรอกคําตอบเอง (Self-
Administered) ซึ่งแบบสอบถามในสํวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม  ได๎แกํ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา   รายได๎ และข๎อจํากัดทาง
กายภาพ ลักษณะคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check list) สํวนแบบสอบถามในสํวนที่ 2 เป็น
แบบคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล ได๎แกํ การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเป็นลักษณะคําถามเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ  แตํถ๎าในกรณีกลุํม
ตัวอยํางไมํสามารถกรอกแบบสอบถามได๎ผู๎วิจัยจะทําการเก็บข๎อมูลโดยใช๎วิธีสอบถามในแบบสอบถาม
และบันทึกข๎อมูลลงในแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่ได๎มาทําการตรวจสอบความถูกต๎องของ
ข๎อมูล 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นจึงนําผลคํานวณทาง
สถิติที่ได๎ มาเขียนการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ใช๎สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์แบบพหุด๎วยวิธี 
Ordered Logistic Regression วิเคราะห์ รวมทั้งนําเสนอผลการวิจัยตํอไป 
 
ผลการวิจัย 

สถิติเชิงพรรณนา 
1. ข๎อมูลลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ โดยด๎านเพศ พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศ

ชาย มากกวํา เพศหญิง โดยมีเพศชาย จํานวน 271 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.2 และเพศหญิง จํานวน 
229 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.8  ด๎านอายุ พบวํา อายุเฉลี่ย 63.78 ปี สํวนใหญํ มีอายุระหวําง 60 – 64  
ปี จํานวน 217 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.4  น๎อยที่สุดคือ อายุระหวําง 80 – 84  ปี จํานวน 12 คน คิด
เป็นร๎อยละ 2.4 ด๎านการศึกษา พบวํา สํวนใหญํต่ํากวําระดับปริญญาตรี จํานวน 273 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 54.6 น๎อยที่สุดคือ ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.2 ด๎านอาชีพ พบวํา สํวน
ใหญํทําอาชีพค๎าขาย/อาชีพอิสระ จํานวน 196 คน น๎อยที่สุด คือ พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 
คน คิดเป็นร๎อยละ 0.2 ด๎านรายได๎ตํอเดือน พบวํา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํที่ 18 ,567.78 บาท สํวน
ใหญํมีรายได๎ระหวําง  0 – 20,000 บาท จํานวน 263 คน น๎อยที่สุดคือ รายได๎ระหวําง 200 ,001 – 
300,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.2  ด๎านสถานะภาพ พบวํา สํวนใหญํอยูํในสถานะภาพ 
สมรส/อยูํด๎วยกัน จํานวน 336 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.2 น๎อยที่สุดคือ สถานะภาพ หยําร๎าง/หม๎าย/
แยกกันอยูํ จํานวน 64 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.8 ด๎านข๎อจํากัดทางกายภาพ พบวํา สํวนใหญํเป็นโรค
กระดูก จํานวน 257 คน  คิดเป็นร๎อยละ 51.4  น๎อยที่สุดคือ สุขภาพแข็งแรงดี จํานวน 45 คน  คิด
เป็นร๎อยละ 9.0  

2.) ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกรูปแบบการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุชาวไทยใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล คําเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 รูปแบบ พบวํา รูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
คําเฉลี่ยรวมจัดอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยรวมที่ 2.93, รูปแบบการทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ มี
คําเฉลี่ยรวมที่3.12 จัดอยูํในระดับมาก และรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศมีคําเฉลี่ยรวม 2.73 จัดอยูํ
ในระดับมาก 

สถิติสหสัมพันธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regression 
1. การตรวจสอบความสัมพันธุ์พหุรํวมเชิงเส๎น (Multicolinearity) ของตัวแปรอิสระ 
 การตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรต๎นหรือตัวแปรอิสระในแตํละตัวที่จะนําไปเป็น
ตัวแปรในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเกณฑ์ที่จะ
พิจารณาตัวแปรที่เหมาะสมสามารถนําไปใช๎ในการวิเคราะห์ ก็คือ จะมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รํวม 
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(Correlation) ระหวํางคูํตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันน๎อยกวํา 0.50 หากมีคํามากกวําหรือเทํากับ 0.50 
นั่นหมายความวําตัวแปรต๎นหรือตัวแปรอิสระคูํนั่นจะมีความสัมพันธ์ที่คํอนข๎างสูง ซึ่งอาจจะทําให๎เกิด
ปัญหาในด๎านความสัมพันธ์พหุรํวมเชิงเส๎น (Multicolinearity) ซึ่งจากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์รํวม (Correlation) ระหวํางคูํตัวแปรต๎นหรือตัวแปรอิสระพบวํา ตัวแปรต๎นหรือตัวแปร
อิสระมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ต่ํากวํา 0.50 ทุกตัว นั่นหมายถึงตัวแปร
ต๎นหรือตัวแปรอิสระเป็นอิสระตํอกันมีความสัมพันธ์กันต่ําจึงสามารถใช๎เป็นตัวแปรต๎นหรือตัวแปร
อิสระในการหาปัจจัยที่มีผลตํอรูปแบบการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุได๎ 
2. การทดสอบตัวแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสม (Parallel Line Test) เพ่ือดูความเหมาะสมของการ
ใช๎การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

การทดสอบตัวแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสม (Parallel Line Test) เพ่ือดูความเหมาะสม
ของการใช๎การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) โดยใช๎การวิเคราะห์ผล
จาก คําสั่ง omodelพบวํา คํา prob chi2 ได๎คํา 0.8081 ซึ่งหมายความวําไมํมีนัยสําคัญ แสดงวํา
แบบจําลองที่ใช๎ cumulative logit function โดยกําหนดให๎ คําของ regression coefficients ของ
ตัวแปรอิสระทุกตัวคงที่ ในขณะที่ intercept  มีคําเปลี่ยนแปลงได๎ ขึ้นอยูํ กับระดับของตัวแปรตาม 
หรือที่รู๎จักกันในนาม proportional odds model มีความเหมาะสม และให๎ผลทาง สถิตที่ไมํ
แตกตํางไปจากแบบจําลองที่กําหนดให๎ทั้ง regression coefficients ของตัวแปรอิสระ และ/หรือ 
intercept สามารถเปลี่ยนแปลงได๎  เมื่อเป็นเชํนนี้ การใช๎ Ordered Logistic Regression ในการหา
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรอิสระที่กําหนดกับตัวแปรตามที่มีคําแบํงออกเป็นระดับมีความนําเชื่อถือ
ในทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 1 แสดงการประมาณค่า Oredered Logistic Regression ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 

ตัวแปรอิสระ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ 

การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

Odd Ratio Odd Ratio Odd Ratio 
ปัจจัยทางด้านประชากร 

เพศ 
หญิง (กลุํมอ๎างอิง) 
ชาย 

 
 
0.9876 

 
 
0.9526 

 
 
0.9413 

อาย ุ 1.0176*** 1.0231*** 1.0145*** 

สถานภาพสมรส 
โสด (กลุํมอ๎างอิง) 
สมรส/อยูํด๎วยกัน 
หยําร๎าง/หม๎าย/แยกกันอยูํ 

 
 
1.7601 
4.1232 

 
 
1.4565 
4.8142 

 
 
1.6458 
4.7654 

ปัจจัยด๎านทุนทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ 
วํางงาน (กลุํมอ๎างอิง) 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
พนักงานบริษัทเอกชน   
ค๎าขาย/อาชีพอิสระ 
รับจ๎าง 
เกษตร/ประมง 

 
 
13.4156** 
8.4677** 
3.1245 
5.1456 
1.4534 

 
 
14.0745** 
9.6511** 
2.4589 
4.9878 
1.5673 

 
 
12.0563** 
7.4579** 
4.6579** 
6.1456 
1.4564 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1.0000*** 1.0000*** 1.0000*** 

ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ 
ระดับการศึกษา 
ปริญญาเอก (กลุํมอ๎างอิง) 
ต่ํากวําปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 
- 
1.1453 
1.0876 
1.0055 

 
- 
1.1263 
1.0659 
1.0042 

 
- 
1.1432 
1.0843 
1.0062 
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ตัวแปรอิสระ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ 

การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

Odd Ratio Odd Ratio Odd Ratio 

ปัจจัยด้านข้อจ่ากัดทางกายภาพ 

ข้อจ่ากัดทางกายภาพ 
แข็งแรงดี (กลุํมอ๎างอิง) 
โรคปวดกระดูก  
โรคประจําตัว 
ต๎องได๎รับยาจากแพทย์เพ่ือรักษา 

 
 
0.8756** 
0.9152** 
0.9332** 

 
 
1.4154** 
1.3232** 
2.1155** 

 
 
0.8323** 
0.9563** 
0.9576** 

Sample size 
Prob>chi2 
Pseudo-R2 
Log likelihood 

500 
0.0000 
0.3153 
-452.14324 

500 
0.0000 
0.3262 
-467.18765 

500 
0.0000 
0.3075 
-449.13423 

**p-value=.05 ***pvalue=.01 

 
จากตารางที่ 1 ซึ่งเป็นตารางสถิติสหสัมพันธ์แบบพหุ ด๎วยวิธี Ordered Logistic 

Regressionแสดงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของ
ผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการ
ทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพ และรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ พบวํา ปัจจัยทางด๎านประชากรในเรื่องของ
อายุที่เพ่ิมข้ึนของผู๎สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนทุกๆปีจะมีโอกาสทําให๎มีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจในการเลือก
รูปแบบในการทํองเที่ยวเพ่ิมขึ้นในทุกด๎าน โดยในด๎านรูปแบบการทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพจะมีสัดสํวน
ของระดับการตัดสินใจเพ่ิมขึ้นมากที่สุดที่ 1.0231 เทํา (ระดับนัยสําคัญ 0.01) รองลงมาคือด๎าน
รูปแบบการเดินทางเชิงวัฒนธรรมโดยจะมีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น 1.0176 เทํา (ระดับ
นัยสําคัญ 0.01) และ ด๎านรูปบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยจะมีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น 
1.0145 เทํา (ระดับนัยสําคัญ 0.01)  

ปัจจัยทางด๎านทุนทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่เพ่ิมขึ้นของผู๎สูงอายุที่
เพ่ิมข้ึนทุกๆบาทจะมีโอกาสทําให๎มีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยว
เพ่ิมข้ึนในทุกด๎านเพิ่มขึ้นในทุกด๎าน 1.000 เทํา (ระดับนัยสําคัญ 0.01) เรื่องของสถานภาพการทํางาน
หรืออาชีพพบวําผู๎สูงอายุที่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และค๎าขาย/อาขีพอิสระ เมื่อ
เทียบกับผู๎สูงอายุที่วํางงานจะมีโอกาสที่มีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น โดยผู๎สูงอายุที่รับ
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ราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมีสัดสํวนระดับความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆด๎านโดยสัดสํวนของระดับการ
ตัดสินใจในด๎านรูปแบบการทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพเพ่ิมขึ้นมากที่สุดที่ระดับ 14.0745 เทํา (ระดับ
นัยสําคัญ 0.05) รองลงมาในด๎านการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้น 13.4156 เทํา (ระดับ
นัยสําคัญ 0.05) และ ในด๎านรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศรวมมีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจ
เพ่ิมข้ึน 12.0563 เทํา (ระดับนัยสําคัญ 0.05) ตามลําดับ ผู๎สูงอายุที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะ
มีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆด๎านโดยสัดสํวนของระดับการตัดสินใจในด๎าน
รูปแบบการทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพเพ่ิมขึ้นมากที่สุดที่ระดับ 9.6511 เทํา (ระดับนัยสําคัญ 0.05) 
รองลงมาในด๎านรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒรธรรมมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้น 8.4677 เทํา (ระดับนัยสําคัญ 
0.05) และ ในด๎านรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศมีสัดสํวนของระดับการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น 7.4579 เทํา 
(ระดับนัยสําคัญ 0.05) ตามลําดับ สํวนอาชีพที่ เหลือเมื่อเทียบกับผู๎สูงอายุที่ไมํได๎ประกอบอาชีพจะมี
สัดสํวนของระดับการตัดสินใจไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปัจจัยทางด๎านทุนมนุษย์ในเรื่องของระดับการศึกษาโดยพบวํามีจะไมํมีสัดสํวนของระดับการ
ตัดสินใจแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ และในด๎านของปัจจัยทางด๎านข๎อจํากัดทางกายภาพ
พบวําผู๎สูงอายุที่มีข๎อจํากัดทางกายภาพทุกประเภทจะทําให๎ระดับการตัดสินในในทุกรูปแบบลดลง
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว๎น รูปแบบการทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีสัดสํวนระดับการตัดสินใจที่เพ่ิม
มากขึ้น  
 
สรุปและอภิปรายผล  
 จากการศึกษาสรุปได๎วําปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยว
ของผู๎สูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได๎แกํ อายุของผู๎สูงอายุ โดยเมื่ออายุที่เพ่ิมขึ้นในแตํ
ละปีจะมีโอกาสที่จะมีระดับในการตัดสินใจในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการ
ทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ิมขึ้น ปัจจัยตํอมาคือ สถานภาพการทํางาน/
อาชีพ โดยพบวําผู๎สูงอายุที่ยังคงประกอบอาชีพรับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน 
และค๎าขาย/อาชีพอิสระ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมผู๎สูงอายุที่ไมํได๎ประกอบอาชีพจะมีโอกาสที่จะมี
ระดับการตัดสินใจในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ิมข้ึน มากกวํากลุํมผู๎สูงอายุที่ไมํประกอบอาชีพ ซึ่งผลของปัจจัยในด๎านของระดับ
การศึกษาและสถานภาพการทํางาน/อาชีพสอดคล๎องกับการศึกษาของ วิทวัส(2549)และกิตติ ชัย ธน
ทรัพย์สิน และ สุรพันธ์ ไชยชนะ. (2550) ที่ศึกษาถึงการตัดสินใจในการเดินทางทางอากาศเพ่ือการ
ทํองเที่ยวโดยพบวํากลุํมตัวอยํางมีอาชีพที่เป็นพนักงานบริษัทจะมีระดับความพึงพอใจในการใช๎บริการ
สายการบินต๎นทุนต่ํามากที่สุดนําจะเป็นเพราะในการเดินทางหากเป็นการเดินทางเพ่ือธุรกิจของบริษัท
ออกคําใช๎จํายให๎หรือการเดินทางทํองเที่ยวที่ทางผู๎เดินทางเป็นคนออกคําใช๎จํายเอง บริษัทหรือผู๎
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เดินทางจะมี กระบวนการในการตัดสินใจมากขึ้นกลําวคือมีการคิดประเมินคําทางเลือกกํอนการซื้อไมํ
วําจะเป็นด๎านราคาการบริการ ชื่อเสียงสายการบิน กํอนที่จะตัดสินใจซื้อมากกวําคนเดินทางที่เป็น
ข๎าราชการ ที่สํวนหนึ่งคือระเบียบการเบิกจํายการเดินทางเพ่ือการทํองเที่ยวจะต๎องเลือกสถานที่ และ
บรรยากาศการทํองเที่ยว และรูปแบบการเดินทางเป็นอันดับแรก อีกด๎วย  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบในการทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุไทย ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล นั้นรวมไปถึงทุนทางเศรษฐกิจในด๎านของรายได๎ตํอเดือนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นใน
ทุกๆบาทก็จะทําให๎มีโอกาสมีการตัดสินใจในการทํองเที่ยวทั้งในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
รูปแบบการทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ิมขึ้น ซึ่งคล๎องกับการศึกษา
ของจุฑาทิพย์ สุจริตกุล (2558) ที่ศึกษาถึงรายได๎ตํอรูปแบบการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวตํางชาติใน
ประเทศไทยในทางกลับกัน ปัจจัยในด๎านข๎อจํากัดทางกายภาพของผู๎สูงอายุนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
ผู๎สูงอายุที่มีข๎อจํากัดทางกายภาพกับผู๎สู งอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงแล๎วนั้นผู๎ที่มีข๎อจํากัดทางด๎าน
กายภาพจะมีโอกาสในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพเพ่ิมขึ้นมากกวําผู๎สูงอายุที่มี
สุขภาพแข็งแรงซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของLohmann (2001) ที่ศึกษาถึงการพยากรณ์รูปแบบการ
ทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุในอนาคต  อีกทั้งผู๎สูงอายุที่มีข๎อจํากัดทางกายภาพจะมีการตัดสินใจทํองเที่ยว
ในรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและรูปแบบการทํองเที่ยวเชิงนิเวศลดลงอีกด๎วย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน่าผลวิจัยไปใช้ 

(1)จากการศึกษาท่ีวําอายุของผู๎สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนจะมีระดับของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ทํองเที่ยวทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกค๎าในกลุํมผู๎สูงอายุซึ่งจะเป็นกระแสหลัก
ของแหลํงทํองเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นสถานที่ทํองเที่ยวควรมีการพัฒนาปรับปรุงทั้งตํอเนื่องโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งผู๎สูงอายุที่อายุเพิ่มมากขึ้นที่ต๎องมีการบริการและให๎การชํวยเหลือในการทํองเที่ยวเพ่ืออํานวย
ความสะดวกให๎แกํกลุํมนักทํองเที่ยวดังกลําวที่มีความต๎องการในสิ่งอํานวยความสะดวกที่มากกวําผู๎
นักทํองเที่ยวกลุํมอ่ืนๆเพื่อสร๎างความประทับใจและความพึงพอใจในการให๎บริการของนักทํองเที่ยวได๎
ตํอเนื่อง 

(2)จากการศึกษาพบวํารายได๎ตํอเดือนเฉลี่ยที่เพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งผู๎สูงอายุที่ยังคงทํางานจะมี
ระดับของของการตัดสินใจเลือกรูปแบบการทํองเที่ยวทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ดังนั้นแหลํงทํองเที่ยวควร
คํานึงถึงอํานาจในการทํองเที่ยวของกลุํมผู๎สูงอายุที่มีต๎นทุนทางเศรษฐกิจ มีกําลังในการใช๎จํายในการ
ทํองเที่ยวเป็นอยํางยิ่งดังนั้นแหลํงทํองเที่ยวจึงควรให๎ความสําคัญกับกลุํมนักทํองเที่ยวหลักของแหลํง
ทํองเที่ยวที่จะเป็นผลตํอผลประกอบการของแหลํงทํองเที่ยวและเป็นตัวชี้วัดถึงการให๎บริการของ
แหลํงทํองเที่ยวอีกด๎วย 
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 (3) จากการศึกษาพบวํากลุํมผู๎สูงอายุที่มีข๎อจํากัดทางกายภาพในทุกด๎านนั้นจะมีระดับการ
ตัดสินใจในการทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพเพ่ิมข้ึน ซึ่งสวนทางกับการทํองเที่ยวในรูปแบบอ่ืนๆที่มีระดับการ
ตัดสินใจที่ลดลง อันเนื่องมากจากผู๎สูงอายุมีการคํานึงถึงสภาพรํางกายของตนที่มีความต๎องการในการ
รักษาสุขภาพให๎มีความแข็งแรงเป็นผู๎สูงอายุที่มีความสุขทั้งกายและใจ ดังนั้นแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือ
สุขภาพควรคํานึงถึงความต๎องการของผู๎สูงอายุดังกลําวที่จะเป็นกลุํมนักทํองเที่ยวหลัก รวมไปถึง
รูปแบบการทํองเที่ยวในรูปแบบอ่ืนๆควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือ
เอ้ืออํานวยตํอการรักษาฐานนักทํองเที่ยวและเพ่ิมปริมาณนักทํองเที่ยวให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีการ
พัฒนาอยํางยั่งยืนสําหรับคนทุกวัยตํอไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษากลุํมของผู๎สูงอายุที่อยูํในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เทํานั้น

ยังมีกลุํมนักทํองเที่ยวในวัยอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการศึกษาวิจัยรูปแบบการทํองเที่ยวของคนทุกวัยการศึกษา
ครั้งตํอไปนําจะมีการศึกษาให๎ครบทุกวัยเพ่ือให๎แหลํงทํองเที่ยวมีการปรับปรุงเพ่ือความยั่งยืนสํากรับ
ทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุในการตัดสินใจในการเลือกแบบการ
ทํองเที่ยวของผู๎สูงอายุที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงศึกษาเจาะลึกถึงพฤติกรรม และปัจจัยในการ
ทํองเที่ยวในรูปแบบตํางๆของผู๎สูงอายุเพื่อได๎ข๎อมูลที่เจาะลึกมากยิ่งข้ึนตํอไป 
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เจตคติและแรงจูงใจต่อการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ 

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Northeastern Thai Private High School Students’ Attitudes and 

motivation to pursue Thai Private Universities 
ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล(Natthawat Vongchavalitkul)1 

1 สาขาวิชา บริหารธุรกจิมหาบณัฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
E-mail: natthawat@vu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติและแรงจูงใจในการเลือกศึกษาตํอในมหาวิทยาลัย

เอกชนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกลุํมตัวอยํางของการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูํในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญํที่
ตั้งอยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 355 คน ผู๎วิจัยเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงเก็บรวบรวม
ข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม และมีคําความเชื่อมั่นแบบสอบถามเทํากับ .848 การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎
สถิติการแจกแจงความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวํา  
1. เจตคติด๎านความพร๎อมเชิงกายภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํา ด๎านความพร๎อมของอาคารสถานที่ที่สวยงาม สะอาด และ ทันสมัย มี
ระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก รองลงมาได๎แกํ ความพร๎อมของอุปกรณ์เพ่ือการเรียน การสอน 
สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการตําง ๆ และ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ตามลําดับ 

2. เจตคติด๎านความพร๎อมเชิงคุณภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยด๎านของ
การพัฒนา และ ปรับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนําไปใช๎ในวิชาชีพได๎มี
ระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด๎านหลักสูตรทันสมัยและท๎าทาย สอดคล๎องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันด๎านความรู๎ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมของอาจารย์ผู๎สอน
ตามลําดับ 

3. แรงจูงใจที่จะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชนของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก โดย
ด๎านคําเลําเรียนมีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก 
ระดับผลการเรียนมีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน และ การโฆษณาตามสื่อตําง ๆ มีผลตํอ
การเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน มีระดับความคิดเห็นมากตามลําดับ 
ค่าส่าคัญ: เจตคติ  แรงจูงใจ แรงจูงใจที่จะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชน   
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Abstract 
 The purposes of the research were to study attitudes and motivations toward 
private higher education of high school students who were study in large size private 
schools, which are located at Northeastern part of Thailand. The samples were 355 
students in high school levels, selected by purposive sampling. The research 
instrument was a questionnaire. Cronbach’ alpha coefficients was .848.  Descriptive 
statistics, comprising of percentage, mean, standard deviation, were used in the data 
analysis.  
 The results of the research were as follows:  

1. The level of students’ attitudes for physical readiness aspect in order to 
pursue private higher education was in high level. When considering each aspect, it 
was found that the readiness of campus such as attractive building, cleanliness, and 
modernity were the priority for the sample group. The readiness of equipment and 
facilities to support students in campus and the transportation, also in high level 
respectively.  

2. The level of students’ attitudes for quality readiness aspect in order to 
pursue private higher education was in high level. When considering each aspect, the 
highest mean for this aspect was found that the development of curriculum to use 
more English and students able to apply this curriculum for their professions. Up to 
date and challenge curriculum, curriculum that suitable for economy trend, and the 
quality of instructors, also in high level respectively.  

3. The students’ motivation to pursue private higher education was in high 
level. When considering each aspect, the tuition fee was the most affect to students’ 
motivation. Grade average points and advertisements were also affect to students’ 
motivation respectively.   
Keywords: Attitude, Motivation, and motivation to pursue private higher education. 
 
บทน่า 

จากการเพิ่มจํานวนขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใน
ระยะเวลา 15 ปีที่ผํานมา ได๎มีสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก มีจํานวนทั้งสิ้น 157 สถาบัน 
โดยแบํงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 82 สถาบัน และมหาวิทยาลัยเอกชน 75 สถาบัน (สํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) ซึ่งไมํสอดคล๎องกับจํานวนผู๎ที่จะเข๎าศึกษาตํอในระดับอุดมศึกษา
ที่ลดลงอยํางตํอเนื่องเพราะประเทศไทยกําลังเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ (Aging Society) อยํางเต็มตัว อัตรา
การเกิดของประชากรไทยนั้นต่ํามาก ทําให๎เกิดผลกระทบกับจํานวนผู๎ที่จะเข๎าศึกษาตํอ ใน
ระดับอุดมศึกษาอีกทั้งรัฐบาลยังมีการสํงเสริมให๎นักเรียนเข๎าศึกษาตํอในระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 
กํอให๎เกิดปัญหาการแขํงขันที่สูงขึ้นระหวํางสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทุกระดับ 

นอกจากนี้ระบบการรับนักศึกษาใหมํได๎เปลี่ยนเป็นการคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใหมํ (Thai university Central Admission System : TCAS) ในปีการศึกษา 
2561โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ กลุํมมหาวิทยาลัยราชมงคล ได๎รับ
หลักการในการเข๎ารํวมดําเนินการตามระบบการรับนักศึกษาใหมํนี้ (www.tcas.cupt.net) และยังมี
การเพ่ิมที่นั่งในมหาวิทยาลัยผํานชํองทางตําง ๆ อีก เชํน การเปิดหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ 
หรือการเปิดวิทยาเขตเพ่ิมเติม เป็นต๎น ระบบการรับนักศึกษาใหมํ (TCAS) นี้สํงผลกระทบกับ
มหาวิทยาลัยของเอกชนเป็นอยํางมาก เพราะคํานิยมของคนไทยสํวนใหญํยังยึดติดกับการเลือกเข๎า
ศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เกําแกํ และมีชื่อเสียง 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการแขํงขันกันอยํางเข๎มข๎นไมํวําจะการแขํงขันของมหาวิทยาลัยของ
รัฐหรือเอกชนของประเทศไทย และในปัจจุบันรัฐบาลได๎มีนโยบายพัฒนาการศึกษาให๎เทียบเคียงใน
เรื่องคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาจึงได๎มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
CMKL (CMKL University) โดยเป็นการรํวมจัดการศึกษาระหวํางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎า
คุณทหารลาดกระบั ง  และ Carnegie Mellon University (CMU) 
( http: / / www. mua. go. th/ prweb/ pr_web/ ohecnewsletter/ data/ 400. pdf)  ซึ่ ง ทํ า ใ ห๎
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนตัวอยูํตลอดเวลา ซึ่งต๎องอาศัยความเอาใจใสํ ทุํมเท 
มุํงมั่น ใช๎ความคิด สร๎างองค์ความรู๎สูํการสร๎างนวัตกรรมที่ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
สังคมให๎ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให๎มีความสามารถในการแขํงขันกับตลาดโลกได๎ 

ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต๎องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให๎สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ทั้ง
ความต๎องการของผู๎ปกครอง ผู๎เรียน สังคม และ เศรษฐกิจ เพ่ือการคงอยูํของสถาบัน โดยการศึกษา
เจตคติ และ แรงจูงใจที่ผู๎เรียนต๎องการและความคาดหวังตํอมหาวิทยาลัยเอกชน 

เจตคติ(Attitude) ซึ่งหมายถึงความรู๎สึกในการประเมินวําชอบหรือไมํชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งและ
เจตคติจะทําให๎เกิดพฤติกรรมหรือการกระทําที่สอดคล๎องกับเจตคติที่บุคคลนั้นมีอยูํ (นิทัศน์ ศิริโชติ
รัตน์, 2559) ดังนั้นปัจจัยที่ทําให๎นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตํอสถาบันการศึกษาและทําให๎เกิดความ
คาดหวังกับสถาบันการศึกษาเชํน หลักสูตรที่ทันสมัย อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี อาจารย์ผู๎สอน 
และ สถานที่สําหรับการจัดการเรียนการสอน (น้ําฝน ลูกคํา , 2555). และการสื่อสารทางการตลาด
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เพ่ือให๎นักเรียนเกิดเจตคติที่ต๎องการจะศึกษาตํอเป็นอีกปัจจัยที่มีความสําคัญเชํนกัน (รณชัย คงกะ
พันธ์, 2554) 

แรงจูงใจ (Motivation) นั้นมีทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องเชํน ทฤษฎีลําดับขั้นความต๎องการ (Theory 
of hierarchy of needs) ของ แอบราแฮม มาสโลว์(Abraham Maslow) ลักษณะของแรงจูงใจของ
มนุษย์สามารถแบํงได๎เป็น 5 ระดับ คือ ความต๎องการทางด๎านรํางกาย ด๎านความปลอดภัย ด๎านสังคม 
ด๎านการได๎รับการยอมรับในสังคม และ ด๎านความสําเร็จในชีวิต ซึ่งเรียงลําดับจากต่ําไปสูง เมื่อบุคคล
ได๎รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองต๎องการแล๎วก็จะมองหาแรงจูงใจในลําดับที่สูงขึ้น (Robbins & 
Coulter, 2016) และจากความต๎องการเหลํานี้จึงเป็นสิ่งจูงใจให๎บุคคลแตํละคนแสดงพฤติกรรมที่
แตกตํางกันออกมา แรงจูงใจในการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ง
มีปัจจัยตําง ๆ เข๎ามาเกี่ยวข๎องเชํน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษา เหตุผล
สํวนตัว และ บุคคลอื่นที่เก่ียวข๎อง (จุฑามาศ ชูจินดา, 2558).อีกทั้งแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เชํน ความรู๎ที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน์ได๎กับงานในอนาคตคุณภาพของคณาจารย์
ผู๎สอน การมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และ การได๎รับการยอมรับในสังคม (ทัศนีย์ ชาติไทย,2555).  

ซึ่งปัจจัยเหลํานี้สามารถนํามาใช๎เป็นข๎อมูลมาในการกําหนดทิศทาง และพัฒนาศักยภาพของ
สถาบันอยํางมีประสิทธิภาพและตรงกับความต๎องการได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
 
ค่าถามการวิจัย 

1. เจตคติด๎านความพร๎อมเชิงกายภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตํอมหาวิทยาลัย
เอกชนเป็นอยํางไร 

2. เจตคติด๎านความพร๎อมเชิงคุณภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตํอมหาวิทยาลัย
เอกชนเป็นอยํางไร 

3. แรงจูงใจที่จะทําให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะเลือกศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชน
เป็นอยํางไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตํอมหาวิทยาลัยเอกชน 
2. เพ่ือศึกษาการสร๎างแรงจูงใจที่จะทําให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะเลือกศึกษาตํอ

ในมหาวิทยาลัยเอกชน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.    ผลการวิจัยจะชํวยให๎ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนได๎ทราบถึงเจตคติของนักเรียน

ระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรง เรียนมัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญํ  ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตํอการเลือกศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยเอกชน 

2.ผลการวิจัยจะชํวยให๎ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนได๎ทราบถึงแรงจูงใจที่จะนํามาซึ่งการ
ตัดสินใจเพ่ือเลือกเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญํ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.ผู๎บริหารได๎นําข๎อมูลมาใช๎ในการกําหนดแนวทางและทิศทาง เพ่ือจะได๎นํามาพัฒนา
ศักยภาพของสถาบันอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วิธีด่าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องเจตคติและแรงจูงใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญํ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํอการเลือกศึกษาตํอในมหาวิทยาลัย
เอกชน เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผู๎วิจัยได๎กําหนดขอบเขตของการวิจัย ไว๎ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
 ศึกษาเรื่องเจตคติ และแรงจูงใจที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยม
ปลายที่มีผลตํอการเลือกศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา 
 2. ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง 

1. ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญํ ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10 แหํงที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแตํ 2,000 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุํมตัวอยํางที่
มีเจตคติท่ีดีตํอสถาบันการศึกษาเอกชน 

2 . กลุํ ม ตั ว อ ยํ า ง  คื อ  โ ร ง เ รี ย น มั ธ ยมศึ กษ า เ อกชนข นาด ใหญํ  ใ น เ ขตภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 10 โรงเรียน โดยสอบถามข๎อมูลจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยใช๎สูตรของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970) ที่ยอมให๎เกิดความคาดเคลื่อน
ของกลุํมตัวอยํางได๎ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสัดสํวนของลักษณะที่สนใจในประชากร
เทํากับ 0.5กลุํมตัวอยํางจํานวน420 คน การเลือกกลุํมตัวอยํางนั้น ผู๎วิจัยใช๎วิธีการสุํมแบบ
เฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) เนื่องจากกลุํมตัวอยํางมีคุณลักษณะพิเศษที่ต๎องการศึกษา (ลัด
ดาวัลย์ เพชรโรจน์,2547) ทําให๎ได๎กลุํมตัวอยํางจากจํานวน 10โรงเรียน โรงเรียนละ 42 คน ซึ่ง
โรงเรียนทั้ง 10 แหํงนี้ เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให๎ผู๎วิจัยสามารถเข๎าไปเก็บข๎อมูลได๎ ได๎แกํ โรงเรียนดังนี้ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อําเภอเมือง จ.นครราชสีมา 
 โรงเรียนรุํงอรุณวิทยา อําเภอปากชํอง จ.นครราชสีมา  
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 โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ อําเภอเมือง จ.นครราชสีมา 
 โรงเรียนมหาไถํศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอเมือง จ.ขอนแกํน 
 โรงเรียนขอนแกํนวิเทศศึกษา อําเภอเมือง จ.ขอนแกํน 
 โรงเรียนขอนแกํนคริสเตียน อําเภอเมือง จ.ขอนแกํน 
 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อําเภอเมือง จ.อุดรธานี 
 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อําเภอเมือง จ.อุดรธานี 
 โรงเรียน มารีย์อุปถัมภ์ อําเภอเมือง จ.ชัยภูมิ 
 โรงเรียนมารีย์ อนุสรณ์ อําเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ 

 
 3.เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถามด๎านเจตคติและแรงจูงใจที่เกี่ยวข๎องกับ
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่มีผลตํอการเลือกศึกษาตํอระดับอุดมศึกษา 
 ผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามศัพท์เฉพาะและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู๎ทรงคุณวุฒิ 5 ทําน โดย
ใช๎วิธีหาคําดัชนีความสอดคล๎อง IOC (Index of Item Objective Congruence) เพ่ือพิจารณาความ
สอดคล๎อง และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ซึ่งมีเกณฑ์การให๎คะแนน ดังนี้  
  +1 หมายถึง แนํใจวําข๎อคําถามวัดได๎ตามวัตถุประสงค์  
  0 หมายถึง ไมํแนํใจวําข๎อคําถามวัดได๎ตามวัตถุประสงค์ 
  -1 หมายถึง แนํใจวําข๎อคําถามวัดไมํได๎ตามวัตถุประสงค ์
ผลการตรวจสอบได๎คําดัชนีความสอดคล๎องของแบบสอบถามทั้งฉบับเทํากับ0.892 
 ผู๎วิจัยได๎นําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น และปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (Try out) กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชน ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย จํานวน 
30 คน  
 คําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด๎านเจตคติและแรงจูงใจที่เกี่ยวข๎องกับ
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลตํอการเลือกศึ กษาตํอ
ระดับอุดมศึกษา หาคําความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช๎สัมประสิทธิ์อัลฟุาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ได๎คําความเชื่อมั่น
เทํากับ .848  
แบบสอบถามด๎านเจตคติและแรงจูงใจที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลตํอการเลือกศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาแบํงเป็น 3 ตอนดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สํารวจข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา โรงเรียนที่สังกัด อาชีพของผู๎ปกครอง รายได๎ของครอบครัว  
 ตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale)5 ระดับ แบํงเป็น 3 ด๎าน 
ดังนี้ ด๎านที่ 1ความพร๎อมเชิงกายภาพ ด๎านที่ 2 ความพร๎อมเชิงคุณภาพ ด๎านที่ 3 แรงจูงใจที่จะศึกษา
ตํอมหาวิทยาลัยเอกชน 
 ตอนที่ 3 มีลักษณะแบบปลายเปิด (Open question)ให๎นักเรียนแสดงความคิดเห็นตํอ
มหาวิทยาลัยเอกชน  
 4.การเก็บข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอความอนุเคราะห์จากผู๎บริหาร โดยแจกแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยํางทุกคนตอบ
แบบสอบถามด๎วยตนเองและขอรับแบบสอบถามคืนภายในเวลา 1 เดือน (ในกรณีที่โรงเรียนไมํสะดวก
ให๎ผู๎วิจัยเข๎าไปเก็บข๎อมูลเนื่องจากตารางเรียนไมํเหมาะสมกับชํวงเวลาที่ขอเข๎าเก็บข๎อมูล)  

2. ตรวจสอบจํานวนแบบสอบถาม ที่ผู๎วิจัยได๎รับกลับคืนมาจากกลุํมตัวอยําง ทําการ
ตรวจนับ และ ตรวจสอบความถูกต๎องความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และ ได๎รับ
แบบสอบถามกลับมาจํานวน 355ฉบับที่มีความสมบูรณ์ครบถ๎วน โดยคิดเป็นร๎อยละ 85ของ
แบบสอบถามที่สํงไปทั้งหมด 420ฉบับ 
 5. การวิเคราะห์ข๎อมูล  
 การวิเคราะห์ข๎อมูลผู๎วิจัยได๎มีการดําเนินการ 

1. การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ด๎วยการแจกแจงความถี่และหาคําร๎อยละ (Percentage) จากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข๎อมูลโดย

ใช๎การแจกแจงความถ่ี  x และ S.D.ของระดับคะแนนแตํละด๎าน  
2. การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยนําข๎อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยแจกแจง

ข๎อค๎นพบที่สําคัญ นํามาสรุปผลการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข๎อง แล๎วนําเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลโดย
วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ เพ่ือประเมินเจตคติและแรงจูงใจของกลุํมตัวอยําง  
ข๎อมูลที่ผํานการตรวจสอบความถูกต๎องและสมบูรณ์แล๎วนํามาจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลงรหัส 
แล๎วประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติดําเนินการวิเคราะห์
ข๎อมูล โดยดําเนินการดังนี้  

1. แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามโดยการแจก
แจงความถี่ และ หาคําร๎อยละ (Percentage)  

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 คํานวณหาคําเฉลี่ย (Mean) และหาคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)ของคะแนนที่เกี่ยวกับ เจตคติและแรงจูงใจของ
กลุํมตัวอยําง  
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โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ข๎อมูลตอนที่ 2 พิจารณาหาคําเฉลี่ยตามเกณฑ์ จุดกลาง (Midpoint) ของ
ชํวงระดับคะแนน (Class Interval)มีการแปลผลข๎อมูลโดยใช๎เกณฑ์คําเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 
2543: 111) 
 4.51 – 5.00 หมายความวํา มีความเห็นด๎วยมากที่สุด 
 3.51 – 4.50 หมายความวํา มีความเห็นด๎วยมาก 
 2.51 – 3.50 หมายความวํา มีความเห็นด๎วยปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายความวํา มีความเห็นด๎วยน๎อย 
 1.00 – 1.50 หมายความวํา มีความเห็นด๎วยน๎อยมาก 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องเจตคติและแรงจูงใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญํ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํอการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย
เอกชนผู๎วิจัยได๎ทําการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้  
 ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง  
 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลของกลุํมตัวอยําง จํานวน 355 คน เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานเชํน เพศ อายุ 
การศึกษา โรงเรียนที่สังกัด อาชีพของผู๎ปกครอง รายได๎ของครอบครัว รายละเอียดตามตารางดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จ่านวน ร้อยละ 

1. เพศ       
ชาย 

 
131 

 
36.9 

หญิง 224 63.1 
2. อายุ      

ต่ํากวํา 15 ปี 
 
7 

 
2.0 

อายุ 15-18 ปี 323 91.0 

มากกวํา 18 ปี 25 7.0 

3. ระดับการศึกษา  
ม. 4  

 
66 

 
18.6 

ม. 5 43 12.1 
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เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ข้อมูลทั่วไป จ่านวน ร้อยละ 

ม. 6 246 69.3 
4. อาชีพ  

รับราชการ 
 
1 

 
.3 

บริษัทเอกชน 7 2.0 
เกษตรกร  82 23.1 

ธุรกิจสํวนตัว  158 44.5 
อ่ืน ๆ  107 30.1 

5. รายได๎ผู๎ ปกครองตํอ
เดือน 

ต่ํากวํา 20,000 บาท 

 
 
38 

 
 
10.7 

20,001 - 30,000 บาท/เดือน 57 16.1 
30,001 - 40,000 บาท/เดือน 81 22.8 

40,001 - 50,000 บาท/เดือน 21 5.9 

50,001 - 60,000 บาท/เดือน 49 13.8 
60,001 - 70,000 บาท/เดือน 19 5.4 

70,001- 80,000 บาท/เดือน 19 5.4 
80,001 - 90,000 บาท/เดือน 9 2.5 

90,001 - 100,000 บาท/เดือน 21 5.9 

มากกวํา 100,000 บาท/เดือน
ขึ้นไป 

41 11.5 

Total  355 100.0 
 

จากตารางที่ 1 แสดงวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 224 คน คิดเป็นร๎อยละ 
63.1 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 131 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.9 และกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีอายุ 
15 ถึง 18 ปี จํานวน 323 คน คิดเป็นร๎อยละ 91.0 รองลงมามีอายุมากกวํา 18 ปี 25 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 7.0 และ มีอายุต่ํากวํา 15 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0 ซึ่งกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมี
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 246 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.3 รองลงมามีการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 66 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.6 และมีการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.1 โดยอาชีพของผู๎ปกครองสํวนใหญํมีอาชีพธุรกิจ
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สํวนตัว จํานวน 158 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.5 รองลงมาเป็นอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 107 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 30.1 (อาชีพอ่ืน ๆ เชํน รับจ๎าง รับเหมากํอสร๎าง นักวิชาการ ฯลฯ) มีอาชีพเกษตรกรจํานวน 82 
คน คิดเป็นร๎อยละ 23.1 มีอาชีพทํางานในบริษัทเอกชน จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0 และรับ
ราชการ จํานวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.3 โดยผู๎ปกครองของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีรายได๎  30,001 
- 40,000 บาทตํอเดือน จํานวน 81 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.8 รองลงมามีรายได๎ 20,001 - 30,000 
บาทตํอเดือน เป็นจํานวน 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.1 มีรายได๎ 50,001 - 60,000 บาทตํอเดือน เป็น
จํานวน   49 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.8 มีรายได๎ มากกวํา 100,000 บาทตํอเดือนขึ้นไป จํานวน 41 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 11.5 มีรายได๎ ต่ํากวํา 20,000 บาท จํานวน  38 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.7 มีรายได๎ 
40,001 - 50,000 บาทตํอเดือนจํานวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.9 มีรายได๎ 90,001 - 100,000 บาท
ตํอเดือน จํานวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.9 มีรายได๎ 60,001 - 70,000 บาท/เดือน จํานวน 19 คน 
คิดเป็นร๎อยละ5.4 มีรายได๎ 70,000 - 80,000 บาทตํอเดือน จํานวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ5.4 และมี
รายได๎ 80,001 - 90,000 บาทตํอเดือน จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.5 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเจตคติและแรงจูงใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายต่อการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านความพร้อมเชิง
กายภาพ 

ความพร๎อมเชิงกายภาพ 
X S.D. 

ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิดเห็น 

ลําดับที่ 

ความพร๎อมของอุปกรณ์เพ่ือการเรียน 
การสอน 

4.02 .799 มาก 2 

ความสะดวกสบายในการเดินทาง 3.62 .920 มาก 3 
อาคารสถานที่สวยงาม สะอาด ทันสมัย 4.08 .818 มาก 1 

สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ
ตําง ๆ 

4.02 .847 มาก 2 

รวม  3.94 .621 มาก  

 
 จากตารางที่ 2 พบวําเจตคติด๎านความพร๎อมเชิงกายภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํใน

ระดับมาก (X= 3.94)ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นมากใน
ทุกด๎าน โดยด๎านความพร๎อมของอาคารสถานที่ที่สวยงาม สะอาด และ ทันสมัย มีระดับความคิดเห็น

มาก (X= 4.08 ) เป็นอันดับแรก รองลงมาได๎แกํ ความพร๎อมของอุปกรณ์เพ่ือการเรียน การสอน และ 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการตําง ๆ มีระดับความคิดเห็นมาก ( X= 4.02) เทํากันทั้งสองข๎อ 

และ ความสะดวกสบายในการเดินทาง มีระดับความคิดเห็นมาก (X= 3.62) เป็นลําดับสุดท๎าย  
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเจตคติและแรงจูงใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายต่อการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน ด้านความพร้อมเชิง
คุณภาพ 
ความพร๎อมเชิงคุณภาพ X S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที่  

ความรู๎  ความสามารถ คุณสมบัติที่
เหมาะสมของอาจารย์ผู๎สอน 

4.01 .822 มาก 3 

ความมี ช่ือ เสี ย ง เป็นที่ ยอมรับจาก
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากม.เอกชน 

3.72 .901 มาก 6 

การพัฒนา และ ปรับการเรียนการสอน
ที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถ
นําไปใช๎ในวิชาชีพได๎ 

4.06 .862 มาก 1 

หลักสูตรทันสมัยและท๎าทาย สอดคล๎อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 

4.03 .788 มาก 2 

หลักสูตรได๎มาตรฐานตรงตามความ
ต๎องการของตลาดแรงงานสามารถ
ร อ ง รั บ ก า ร มี อ า ชี พ ห ลั ง จ า ก จ บ
การศึกษาได๎ 

3.91 .891 มาก 5 

ความเอาใจใสํและดูแลนักศึกษา 3.95 .898 มาก 4 

รวม 3.95 .623 มาก  

 

จากตารางที่ 3 พบวําเจตคติด๎านความพร๎อมเชิงคุณภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก (x = 
3.95) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นมากในทุกด๎าน โดยด๎าน
ของการพัฒนา และ ปรับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนําไปใช๎ในวิชาชีพได๎มี

ระดับความคิดเห็นมาก (x = 4.06) เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด๎านหลักสูตรทันสมัยและท๎าทาย 
สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันด๎านความรู๎ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมของ
อาจารย์ผู๎สอน ด๎านความเอาใจใสํและดูแลนักศึกษา ด๎านหลักสูตรได๎มาตรฐานตรงตามความต๎องการ
ของตลาดแรงงานสามารถรองรับการมีอาชีพหลังจากจบการศึกษาได๎ และ ด๎านความมีชื่อเสียงเป็นที่
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ยอมรับจากคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเอกชน (X= 4.03, 4.01, 3.95, 3.91 และ 
3.72) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4 แรงจูงใจที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 

แรงจูงใจท่ีจะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชน X S.D. ระดับความคิดเห็น ลําดับที ่

ระดับผลการเรียนมีผลตํอการเลือกเรียน
มหาวิทยาลัยเอกชน 

3.71 .897 มาก 2 

การโฆษณาตามสื่อตําง ๆ มีผลตํอการเลือก
เรียนมหาวิทยาลัยเอกชน 

3.65 .930 มาก 3 

คํ า เ ลํ า เ รี ย น มี ผ ล ตํ อ ก า ร เ ลื อ ก เ รี ย น
มหาวิทยาลัยเอกชน 

3.86 1.07 มาก 1 

รวม 3.74 .677 มาก  

 
 จากตารางที่4 จะพบวําแรงจูงใจที่จะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชนของกลุํมตัวอยํางโดย

รวมอยูํในระดับมาก ( X= 3.74) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับความ
คิดเห็นมากในทุกด๎าน โดยด๎านคําเลําเรียนมีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมีระดับความ

คิดเห็นมาก (X= 3.86) เป็นอันดับแรก ระดับผลการเรียนมีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน 
และ การโฆษณาตามสื่อตําง ๆ มีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน ในระดับความคิดเห็นมาก (

X= 3.71 และ 3.65) ตามลําดับ 
 
ข้อมูลจากค่าถามปลายเปิด (Open questions) 
 จากแบบสอบถามแบบเรียงลําดับ เพ่ือสอบถามวําโฆษณาจากสื่อรูปแบบใดที่ตรงกับ
ความชอบในการรับข๎อมูลขําวสารของกลุํมตัวอยํางมากที่สุด โดยให๎เลือกตอบ 3 อันดับ และกลุํม
ตัวอยํางได๎เลือกตอบ ดังนี้ 
 อันดับที่ 1 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํได๎เลือกตอบ การเข้าประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน เป็น
อันดับหนึ่งซึ่งตรงกับความชอบในการรับรู๎มากที่สุด จํานวน 211 คน ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 59.43ของ
กลุํมตัวอยําง 
 อันดับที่ 2 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํได๎เลือกตอบ เพื่อนหรือคนรู้จัก จํานวน 173 คน ซึ่ง
คิดเป็นร๎อยละ 48.73 ของกลุํมตัวอยําง 
 อันดับที่ 3 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํได๎เลือกตอบ Facebookเป็น จํานวน 165 คน ซึ่ง
คิดเป็นร๎อยละ 46.47 ของกลุํมตัวอยําง 
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เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 จากแบบสอบถามแบบเรียงลําดับ เพ่ือสอบถามจุดเดํนของมหาวิทยาลัยรัฐเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยเอกชนโดยให๎เลือกตอบ 3 ลําดับ กลุํมตัวอยํางได๎เลือกตอบดังนี้ 

อันดับที่ 1 ด้านค่าเล่าเรียนมีผู๎เลือกตอบจํานวน 205  คน ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 57.74ของกลุํม
ตัวอยําง 

อันดับที่ 2 ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอนมีผู๎เลือกตอบจํานวน 178 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.14
ของกลุํมตัวอยําง 

อันดับที่ 3 ด้านความเข้มข้นของเนื้อหามีผู๎เลือกตอบจํานวน 153 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.09 
ของกลุํมตัวอยําง 

 
สรุปและอภิปรายผล 

1. พบวําเจตคติด๎านความพร๎อมเชิงกายภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํา กลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นมากในทุกด๎าน โดยด๎านความ
พร๎อมของอาคารสถานที่ที่สวยงาม สะอาด และ ทันสมัย มีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก 
รองลงมาได๎แกํ ความพร๎อมของอุปกรณ์เพ่ือการเรียน การสอน และ สิ่งอํานวยความสะดวกและการ
บริการตําง ๆ มีระดับความคิดเห็นมากเทํากันทั้งสองข๎อ และ ความสะดวกสบายในการเดินทาง มี
ระดับความคิดเห็นมากเป็นลําดับสุดท๎าย 

2. เจตคติด๎านความพร๎อมเชิงคุณภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นมากในทุกด๎าน โดยด๎านของการพัฒนา 
และ ปรับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนําไปใช๎ในวิชาชีพได๎มีระดับความ
คิดเห็นมากเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด๎านหลักสูตรทันสมัยและท๎าทาย สอดคล๎องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันด๎านความรู๎ ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมของอาจารย์ผู๎สอน ด๎าน
ความเอาใจใสํและดูแลนักศึกษา ด๎านหลักสูตรได๎มาตรฐานตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงาน
สามารถรองรับการมีอาชีพหลังจากจบการศึกษาได๎ และ ด๎านความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจาก
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเอกชนตามลําดับ 

3. แรงจูงใจที่จะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชนของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อจะพบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับความคิดเห็นมากในทุกด๎าน โดยด๎านคําเลําเรียน
มีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับแรก ระดับผลการเรียน
มีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน และ การโฆษณาตามสื่อตําง ๆ มีผลตํอการเลือกเรียน
มหาวิทยาลัยเอกชน ในระดับความคิดเห็นมากตามลําดับ 

4. สื่อโฆษณาที่ตรงกับความชอบในการรับข๎อมูลขําวสารของกลุํมตัวอยํางมากที่สุด อันดับที่ 
1 การเข๎าประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นข๎อที่ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํได๎เลือกตอบ และมีระดับ
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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ความชอบในการรับรู๎มากที่สุด อันดับที่ 2เพ่ือนหรือคนรู๎จักและอันดับที่ 3 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํได๎เลือกตอบ Facebookเป็นสื่อโฆษณาท่ีมีผลตํอการรับรู๎ข๎อมูลตามลําดับ 

5. จุดเดํนของมหาวิทยาลัยรัฐเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนโดยสามารถเรียงระดับจาก
ความคิดเห็นได๎ดังนี้ อันดับที่ 1 ด๎านคําเลําเรียน อันดับที่ 2 ด๎านคุณภาพอาจารย์ผู๎สอนและอันดับที่ 3 
ด๎านความเข๎มข๎นของเนื้อหาซึ่งเป็นผลการเลือกของกลุํมตัวอยํางจากมากที่สุดถึงน๎อยที่สุด  

 
ผู๎วิจัยได๎ทําการอภิปรายผลของการวิจัยเรื่องเจตคติและแรงจูงใจของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนขนาดใหญํ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํอ
การเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนได๎ดังนี้ 

1. เจตคตขิองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตํอมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นในทางบวกและมี

ระดับความคิดเห็นมากในทั้งด๎านกายภาพและด๎านคุณภาพ โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่ X3.94 

และ X3.95 ตามลําดับทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุํมตัวอยํางนั้นมีความคาดหวังในด๎านกายภาพของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในด๎านอาคารสถานที่ที่ใช๎จัดการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับคําใช๎จําย และ ด๎านคุณภาพ กลุํมตัวอยํางมีความคาดหวังวําหลักสูตรที่จะได๎ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชนจะเป็นหลักสูตรที่ใช๎ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและสามารถนําไปใช๎ใน
วิชาชีพได๎ และ หลักสูตรจะมีความทันสมัยและท๎าทายสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและแขํงขันที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ น้ําฝน ลูกคํา (2555) ซึ่งศึกษาความ
ต๎องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตํอการเลือกศึกษาตํอในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา โดยพบวํานักเรียนมีความต๎องการและความคาดหวังในระดับมากใน6ด๎านได๎แกํ
หลักสูตรการเรียนการสอน ด๎านอาจารย์ผู๎สอน ด๎านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน ด๎านสถานที่
สําหรับการจัดการเรียนการสอน ด๎านการให๎บริการวิชาการ และ ด๎านการให๎บริการทั่วไป และ 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ รณชัย คงกะพันธ์ (2554) พบวําปัจจัยการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงาอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ ผลผลิตและ
คุณภาพของนักเรียน ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแกํนักเรียน ด๎านอาคารสถานที่และทําเล
ที่ตั้งของสถานศึกษา ด๎านสํงเสริมการตลาด วัสดุอุปกรณ์ของสถานศึกษา ด๎านองค์ประกอบของ
สถานศึกษาและด๎านราคา และสอดคล๎องกับ ไกรสิงห์ สุดสงวน (2560) พบวําปัจจัยที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งกลุํมตัวอยํางได๎ให๎ความสําคัญมากเป็นอันดับแรกได๎แกํด๎านสถาบันควรมี
ความนําเชื่อถือและเป็นที่รู๎จักของบุคคลทั่วไป รองลงมาได๎แกํด๎านเหตุผลสํวนตัว เชํนกลุํมตัวอยํางให๎
ความสําคัญในการเลือกสถาบันการศึกษาโดยได๎รับคําแนะนําจากบิดา มารดา อยูํในระดับมาก  
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2. แรงจูงใจที่จะทําให๎นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชนของกลุํม

ตัวอยํางอยูํในระดับความคิดเห็นมากที่ X= 3.74ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลตํอการ
ตัดสินใจที่จะศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยเอกชนโดยเฉพาะคําเลําเรียนที่มีอัตราที่เหมาะสมสามารถสร๎าง
แรงจูงใจให๎กับกลุํมตัวอยํางได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ชูจินดา (2558) พบวําแรงจูงใจ
ในการศึกษาตํอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยแตํละด๎านตามลําดับดังนี้ เหตุผล
สํวนตัว ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของสถาบัน ปัจจัยทางสังคม และ บุคคลที่เกี่ยวข๎อง และ
สอดคล๎องกับ งานวิจัยของ ทัศนีย์ ชาติไทย (2555) พบวําแรงจูงใจและความต๎องการในการศึกษาตํอ
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตภาพรวมอยูํในระดับมากโดยเฉพาะในเรื่องของ
แรงจูงใจและความต๎องการสํวนตัวของนักศึกษาเชํนการได๎รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น รองลงมาคือการมีความรู๎
และประสบการณ์เพ่ิมขึ้น และ แรงจูงใจและความต๎องการด๎านสถาบันการศึกษาอยูํในระดับมาก
เชํนกันโดยเฉพาะเรื่องชื่อเสียงและคุณภาพของอาจารย์ผู๎สอนและรองลงมาคือหลักสูตรที่เกี่ยวข๎องกับ
งานที่ทําหรือจะทําในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตํอมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นในทางบวกและมี

ระดับความคิดเห็นมากในด๎านกายภาพ โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่ X3.94โดยกลุํมตัวอยํางให๎
ความสําคัญมากในเรื่องอาคารสถานที่ต๎องมีความพร๎อมและทันสมัยพร๎อมทั้งมีอุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่เหมาะสมตํอการเรียนรู๎ในระดับอุดมศึกษาเนื่องด๎วยมหาวิทยาลัยเอกชนมีคําเลําเรียนที่สูงกวํา
สถาบันอุดมศึกษาในกลุํมอ่ืน ๆ ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรตระหนักในเรื่องความพร๎อมของ
สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนให๎มีคุณภาพและสามารถให๎บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ตําง ๆ 
ให๎กับกลุํมตัวอยํางได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตํอมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นในทางบวกและมี

ระดับความคิดเห็นมากในด๎านคุณภาพ โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่ X3.95 โดยกลุํมตัวอยํางให๎
ความสําคัญมากในเรื่องการพัฒนาและปรับการเรียนการสอนให๎เป็นภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 
หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และอาจารย์ผู๎สอนมีประสบการณ์ 
ความรู๎ ความสามารถเหมาะสมกับหลักสูตรของสถาบัน และผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรจะต๎อง
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาให๎มีความสามารถและพร๎อมสําหรับการทํางานได๎จริงโดย
ผู๎บริหารควรพัฒนาหลักสูตรที่ให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎จากสภาพการทํางานจริงเพ่ือให๎นักศึกษาได๎มี
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ประสบการณ์ในการทํางานกํอนสําเร็จการศึกษาและอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานเพ่ิมมากข้ึน 

3. แรงจูงใจที่จะศึกษาตํอมหาวิทยาลัยเอกชนของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ( X= 
3.74) โดยเฉพาะในเรื่องของคําเลําเรียนมีผลตํอการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมากที่สุดซึ่ง
สอดคล๎องกับจุดเดํนของมหาวิทยาลัยรัฐเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนโดยกลุํมตัวอยํางมีความ
คิดเห็นวํามหาวิทยาลัยรัฐมีจุดเดํนที่มากกวํามหาวิทยาลัยเอกชนในด๎านคําเลําเรียน คุณภาพอาจารย์
ผู๎สอน และ ด๎านความเข๎มข๎นของเนื้อหาดังนั้นผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรต๎องเรํงพัฒนาเรื่อง
คุณภาพของอาจารย์ผู๎สอน และ หลักสูตรให๎มีความเข๎มแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพ
อาจารย์ผู๎สอนมหาวิทยาลัยเอกชนยังขาดคณาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และ คณาจารย์ที่ดํารง
ตําแหนํงวิชาการจํานวนมาก ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนจึงต๎องเรํงดําเนินการในเรื่องการพัฒนา
คณาจารย์ให๎มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และ อาจารย์ผู๎ดํารงตําแหนํงวิชาการให๎มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งคณาจารย์เหลํานี้จะสามารถพัฒนาในด๎านการสอน การวิจัย และ สร๎างชื่อเสียงให๎กับมหาวิทยาลัย
ให๎มีความนําเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน  

4. ความชอบในการรับข๎อมูลขําวสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุดคือ การเข๎า
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน เพ่ือนและคนรู๎จัก และ ทางสื่อสังคมออนไลน์ แบบ Facebook ดังนั้น
ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรพัฒนาการให๎ข๎อมูลขําวสารของสถาบันผํานชํองทางดังกลําวให๎มี
ประสิทธิภาพและนําสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทุกคนสามารถเข๎าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ได๎อยํางงํายดายและรวดเร็ว การให๎ข๎อมูลขําวสารการรับสมัครและข๎อมูลของ
หลักสูตรก็สามารถที่จะสื่อสารกับนักเรียนผู๎ที่สนใจได๎อยํางรวดเร็วและตรงกับกลุํมเปูาหมายมากขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะในการท่าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษากลุํมตัวอยํางเฉพาะกลุํมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชน
ขนาดใหญํภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทํานั้น ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุตํอการเลือกศึกษาตํอใน
มหาวิทยาลัยเอกชนและเปรียบเทียบกลุํมตัวอยํางระหวํางนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
เอกชนและโรงเรียนรัฐบาลเพื่อให๎เห็นเจตคติและแรงจูงใจของกลุํมตัวอยํางที่แตกตํางกัน 

2. ควรศึกษาเจตคติและแรงจูงใจในการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาจากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องใน
สํวนตําง ๆ เชํน สถานประกอบการ หนํวยงานที่เป็นผู๎ใช๎บัณฑิต และ ผู๎ปกครอง เพ่ือให๎เกิดความ
เข๎าใจในเรื่องความต๎องการของตลาดแรงงานและสามารถพัฒนาหลักสูตรให๎ตรงกับความต๎องการของ
ภาคธุรกิจ และ ภาคอุตสาหกรรม 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเกี่ยวกับการสํงสัญญาณของเงินปันผล(Signaling of dividend) ในประเทศไทย 
โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลตํอกําไรในอนาคต นอกจาก
จะมีจํานวนจํากัดแล๎วผลวิจัยดังกลําวก็ไมํพบการสํงสัญญาณของเงินปันผล ซึ่งขัดกับผลการศึกษาเชิง
ประจักษ์ที่แสดงให๎เห็นวําตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยมีประสิทธิภาพแบบอํอน (Weak-form 
Efficient) หนึ่งในสาเหตุของผลที่ขัดแย๎งอาจมาจากการประมาณคํากําไรในอนาคตโดยใช๎รูปแบบ
สมการเชิงเส๎นตรง (Linear model) ซึ่งในความเป็นจริงแล๎วรูปแบบของกําไรสอดคล๎องกับตัวแบบที่
ไมํเป็นเชิงเส๎นตรง (Non-linear model) และมีคุณสมบัติของคําเฉลี่ยแบบวกกลับ (Mean 
reversion) ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงได๎ทําการทดสอบความสัมพันธ์ดังกลําวโดยการประมาณคํากําไร
ในอนาคตด๎วยรูปแบบที่เหมาะสมและนิยมใช๎ในวรรณกรรม โดยผลการศึกษาพบวํา กําไรของกลุํม
ตัวอยํางบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยมีรูปแบบที่ไมํเป็นเส๎นตรงและ
ผู๎บริหารมีแนวโน๎มที่จะใช๎การเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลในการสะท๎อนข๎อมูลเกี่ยวกับกําไรใน
อนาคต 
ค่าส่าคัญ: เงินปันผลการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกําไรในอนาคต 
 

Abstract 
 Examination of signaling of dividend in Thailand considering the relationship 
between the changes in dividends and future earnings is not only limited, but also 
failed to reveal the signal. This is inconsistent with empirical results indicating that 
Stock Exchange of Thailand is weak-form efficient. A plausible reason of contradict 
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result is the estimation of future earnings with the use of linear model. In fact, it is 
revealed in the literature that future earnings should be estimated by non-linear 
model since they exhibit mean reversion properties. Therefore, this paper examines 
the association between dividend payout and future earnings by taking into account 
the non-linearity and mean reversion properties in modeling future earnings. The 
results indicated that earnings of companies listed in the Stock Exchange of Thailand 
follow non-linear patterns. In addition, we found that executives are more likely to 
use dividend changes to signal future earnings. 
Keywords: Dividends, Dividend change, Future earnings  
 

บทน่า 
 จากแนวคิดด๎านความเกี่ยวข๎องของเงินปันผล (Dividend relevance theory)  พบวํา ตลาด
ทุนจะตอบสนองตํอการประกาศจํายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากการประกาศจํายเงินปันผลจัดเป็น
สัญญาณที่สํงออกมาจากผู๎บริหาร (Signaling) ซึ่งผู๎บริหารสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎มากกวํานักลงทุน
และบุคคลภายนอก หรือท่ีเรียกวําการการเข๎าถึงข๎อมูลที่ไมํเทําเทียมกัน (Asymmetric information) 
และนักลงทุนมักจะมองการจํายเงินปันผลวําเป็นสิ่งสะท๎อนความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ซึ่ง
หากบริษัทจํายเงินปันผลอยํางตํอเนื่อง แสดงวําบริษัทมีแนวโน๎มในการทํากําไรที่ดีและหากเงินปันผล
มีมูลคําสูง ก็แสดงถึงสถานภาพทางการเงินของบริษัทที่มีความมั่นคง แตํในทางตรงกันข๎ามหากบริษัท
มีการจํายเงินปันผลที่ลดลงหรือไมํมีการจํายเงินปันผลก็ถือเป็นสัญญาณที่บํงบอกถึงแนวโน๎มของผล
การดําเนินงานที่ไมํดีของบริษัทในอนาคต จากงานวิจัยของ Watts (1973)ซึ่งกลําวไว๎วํา ผลการ
ดําเนินงานหรือกําไรของบริษัทในปีปัจจุบันจะมีความสัมพันธ์กับกําไรในถัดไป อยํางไรก็ตามงานวิจัย
ข๎างต๎นประมาณคํากําไรในอนาคตโดยใช๎รูปแบบเชิงเส๎นตรง ซึ่งขัดแย๎งกับความเป็นจริงที่วํากําไรมี
ความผันผวนและมีรูปแบบที่ไมํเป็นเส๎นตรง นอกจากนั้นยังมีกระบวนการของการวกกลับสูํคําเฉลี่ยอีก
ด๎วย(Brooks & Buckmaster, 1976; Elgers & Lo, 1994; Fama & French, 2000) 

จากการทดสอบในอดีตของความสัมพันธ์ระหวํางการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคตของ
ประเทศไทย มีทั้งที่พบความสัมพันธ์และไมํพบความสัมพันธ์ สาเหตุของผลการวิจัยที่แตกตํางกันอัน
เนื่องจากมีการศึกษากําไรในอนาคตที่แตกตํางกัน แตํสิ่งหนึ่งของงานวิจัยที่ผํานมาในอดีตที่เหมือนกัน
คือนักวิจัยใช๎ตัวแบบในการศึกษากําไรในรูปแบบสมการเส๎นตรง สอดคล๎องกับ   สุดาพร ศิริกะนันท์ 
(2545) พบความสัมพันธ์ดังกลําวโดยใช๎รูปแบบการศึกษากําไรในอนาคตและตัวแบบของNissim and 
Ziv (2001),วัชรี อัศวยิ่งเจริญ (2548) พบความสัมพันธ์จากการศึกษากําไรในอนาคตจากการแบํง
กําไรออกเป็น กําไรจากการดําเนินงานหลัก, กําไรกํอนรายการพิเศษ สํวนของผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อยและ
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ดอกเบี้ยจําย และกําไรสุทธิ โดยใช๎ตัวแบบของDeAngelo, DeAngelo, and Skinner (2004), อัคร
นันท์ เตชไกรชนะ (2550) ไมํพบความสัมพันธ์จากการแบํงกลุํมตัวอยํางตามมูลคําตลาดและสภาพ
คลํองของการซื้อขายและใช๎รูปแบบการศึกษากําไรในอนาคตและตัวแบบของ Nissim and Ziv 
(2001)เชํนเดียวกับสุดาพร ศิริกะนันท์ (2545) และนุจรี ทวีทรัพย์ไพบูลย์ (2552) ไมํพบความสัมพันธ์
ของกลุํมตัวอยํางบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai) จากการวัดกําไรจาก กําไรสุทธิ,กําไร
จากการดําเนินงานหลักและอัตราผลตอบแทนผู๎ถือหุ๎น(ROE) จากการใช๎ตัวแบบของ Skinner 
(2008)จะเห็นได๎วําผลการศึกษาดังกลําวมีความขัดแย๎งกันจากการใช๎ตัวแบบที่ไมํเหมาะสมในการ
ทดสอบความสัมพันธ์ ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงทําการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางการจํายเงินปันผล
กับกําไรในอนาคต ในบริบทของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง โดยใช๎ตัวแบบสมการที่ไมํเป็นเส๎นตรงตาม
รูปแบบของกําไรที่ได๎กลําวไว๎แล๎วดังข๎างต๎น 

จากทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient market hypothesis) ซึ่งเป็นตลาดที่มีการ
แขํงขันสมบูรณ์ ตลาดทุนสามารถตอบสนองและสะท๎อนข๎อมูลขําวสารให๎แกํนักลงทุนได๎อยํางเทํา
เทียมกันและนักลงทุนจะตอบสนองตํอขําวสารนั้นๆ ด๎วยความเข๎าใจที่เหมือนกัน ดังนั้น นักลงทุนจะ
ไมํสามารถทํากําไรได๎เกินกวําปกติ เนื่องจากได๎รับข๎อมูลที่เทําเทียมกันและไมํสามารถใช๎ข๎อมูลในอดีต
เพ่ือพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได๎ เชํนเดียวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางเงินปันผลกับมูลคํา
กิจการในอดีตภายใต๎สมติฐานของตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพของ Miller and Modigliani 
(1961)พบวําการจํายเงินปันผลไมํมีผลตํอมูลคํากิจการภายใต๎สมมติฐานดังกลําวซึ่งปรากฏเป็นทฤษฎี
ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับเงินปันผล (Dividend Irrelevance theory) อีกทั้งมีนักวิจัยจํานวนหนึ่งที่สนับสนุน
แนวคิดนี้(Bernstein, 1996; Black & Scholes, 1974; Miller, 1986; Miller & Scholes, 1978, 
1982) แตํในความเป็นจริงแล๎วตลาดทุนไมํได๎มีประสิทธิภาพเหมือนกัน โดยระดับของความมี
ประสิทธิภาพของตลาดสามารถจําแนกได๎ตามพฤติกรรมขําวสารได๎เป็น 3 ระดับ คือ (1) ตลาดที่มี
ประสิทธิภาพต่ํา (Weak form efficiency) โดยข๎อมูลขําวสารด๎านราคาในอดีตสามารถที่จะใช๎
คาดคะเนราคาหุ๎นในอนาคตได๎ (2) ตลาดมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง (Semi-strong efficient 
market)  มีข๎อมูลขําวสารที่เปิดเผยออกมาใหมํทําให๎ราคาหุ๎นปรับตัวตอบสนองตํอข๎อมูลขําวสารที่
เข๎ามา (3) ตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง (Strongly efficient market) ข๎อมูลขําวสารที่เปิดเผยออกสูํ
ตลาดทั้งที่เป็นข๎อมูลสาธารณะหรือข๎อมูลภายในของกิจการจะสะท๎อนออกมาในราคาหุ๎น นักลงทุนไมํ
สามารถนําข๎อมูลดังกลําวมาใช๎สร๎างความได๎เปรียบได๎ ซึ่งจากการศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์
ระหวํางเงินปันผลกับมูลคํากิจการในตลาดที่ไมํมีประสิทธิภาพจะพบวําเงินปันผลมีความเกี่ยวข๎องกับ
มูลคํากิจการและราคาหุ๎นซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข๎องกับเงินปันผล(Dividend relevance 
theory) โดยเงินปันผลสามารถสะท๎อนข๎อมูลผลการดําเนินงานในอนาคตได๎ (Information content 
of dividend) จากการที่ผู๎บริหารสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎มากกวํานักลงทุนหรือบุคคลภายนอก 
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(Asymmetric information) ทําให๎ผู๎บริหารใช๎การจํายเงินปันผลเป็นเครื่องมือในการสํงสัญญาณผล
การดําเนินงานออกสูํตลาด (Dividends Signaling) โดยปัจจัยที่สําคัญที่สุดของการจํายเงินปันผล คือ 
ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ในสภาวะของตลาดที่ไมํมีประสิทธิภาพดังกลําวสะท๎อนให๎
เห็นวํานักลงทุนสามารถใช๎ข๎อมูลขําวสารในการพยากรณ์ราคาหุ๎นหรือมูลคํากิจการในอนาคตได๎ 
ดังนั้นข๎อมูลการจํายเงินปันผลในตลาดที่ไมํมีประสิทธิภาพก็สามารถใช๎ในการคาดการณ์หรือพยากรณ์
ผลการดําเนินงานในอนาคตได๎เชํนกัน สอดคล๎องกับBaker and Powell (1999) ที่พบวําอัตราการ
จํายเงินปันผลขึ้นอยูํกับกําไรในปีปัจจุบันยิ่งมีกําไรสูงยิ่งจํายเงินปันผลมาก เชํนเดียวกับการศึกษาของ
Ahmed and Javid (2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการจํายเงินปันผลในประเทศ
ปากีสถาน และAl-Kuwari (2009) ที่ศึกษาการกําหนดนโยบายการจํายเงินปันผลในตลาดทุนที่เกิด
ใหมํในประเทศคูเวต ซาอุดิอาราเบีย โอมาน กาตาร์ และบาห์เรน พบวําบริษัทที่มี การทํากําไรมี
แนวโน๎มของการจํายเงินปันผลมากกวําบริษัทที่ไมํสามารถทํากําไรได๎ และการที่บริษัทให๎ความสําคัญ

กับการเพ่ิมการจํายเงินปันผลให๎กับผู๎ถือหุ๎น(Al‐Najjar & Hussainey, 2009) หรือบริษัทที่มีการ
จํายเงินปันผลลดลงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อคาดวําบริษัทจะมีกระแสเงินสดลดลง
(Al-Kuwari, 2009) และบริษัทที่มีโอกาสลงทุนน๎อยจะจํายเงินปันผลสูงขึ้นจากกําไรที่หามาได๎
(Kowalewski , Stetsyuk , & Talavera 2007) ล๎วนแตํแสดงให๎เห็นถึงประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานที่เป็นไปตามทฤษฎีการสํงสัญญาณจากการจํายเงินปันผลในสภาวะของตลาดที่ไมํมี
ประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาที่กลําวมาแล๎วในข๎างต๎นนั้น จะเห็นได๎วํากําไรถือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญใน
การกําหนดนโยบายการจํายเงินปันผล การวัดคําของกําไรจะแตกตํางกันออกไปในแตํละการศึกษา 
เชํน การใช๎กําไรกํอนดอกเบี้ยจํายและภาษีหารด๎วยสินทรัพย์รวม (EBIT/Total assets) (Amidu & 
Abor, 2006; Graham & Kumar, 2006)ผลตอบแทนตํอสํวนผู๎ถือหุ๎น (ROE) (Al-Kuwari, 2009) 
หรือการใช๎ผลตอบแทนตํอสินทรัพย์ (ROA) (Fama & French, 2000) เป็นต๎น ซึ่งการใช๎เครื่องมือใน
การวัดคําของกําไรดังกลําวจะให๎ผลการศึกษาที่แตกตํางกันออกไป นอกจากนี้  ยังมีนักวิจัยที่
ทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกําไร เชํน Brooks and Buckmaster (1976) ที่ศึกษาพฤติกรรม
ของกําไรทางบัญชีที่เป็นอนุกรมเวลา (Time-series) พบวํากําไรไมํมีความสม่ําเสมอ เชํนเดียวกับ 
Elgers and Lo (1994) ที่พบวํากําไรมีความผันผวน จากการศึกษาการพยากรณ์กําไรของ
นักวิเคราะห์และ Fama and French (2000)ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์ความสามารถในการทํา
กําไรกับกําไร โดยพบวํากําไรมีคําเฉลี่ยแบวกกลับ (Mean reversion) มีความผันผวนและไมํเป็น
เส๎นตรง (Non Linear) ดังนั้น การใช๎ตัวแบบเพ่ือหาความสัมพันธ์ของกําไรควรใช๎รูปแบบของสมการที่
ไมํเป็นเส๎นตรงด๎วยเหตุผลของรูปแบบและพฤติกรรมของกําไรจากงานวิจัยดังกลําวข๎างต๎น 
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การจํายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)จะขึ้นอยูํกับรายได๎ของบริษัทและผู๎บริหารไมํต๎องการที่จะ
ลดการจํายเงินปันผล เนื่องจากเป็นการสํงสัญญาณที่ไมํดีให๎กับนักลงทุน ในตรงกันข๎ามหากจํายเงิน
ปันผลเพ่ิมมากขึ้นก็จะทําให๎กระแสเงินสดของบริษัทลดลง(Lintner, 1956)จากคํากลําวข๎างต๎นเป็น
จุดเริ่มต๎นของการทดสอบการสํงสัญญาณของเงินปันผลและมีนักวิจัยให๎ความสนใจที่จะศึกษาการ
จํายเงินปันผลที่เพ่ิมขึ้น (ลดลง) เพ่ือพยากรณ์กําไรในอนาคต โดยเริ่มต๎นจากการศึกษาของBenartzi, 
Michaely, and Thaler (1997) ที่ไมํพบความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับ
กําไรในอนาคต แตํการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลจะแปรผันตามกําไรในปีปัจจุบัน (ปีที่ 0) และปีกํอน
หน๎า (ปีที่ -1) แสดงให๎เห็นวําการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลจะสะท๎อนข๎อมูลในอดีตและปัจจุบัน
เทํานั้น ตํอมา Nissim and Ziv (2001) ได๎ทดสอบความสัมพันธ์ดังกลําวอีกครั้งหนึ่ง โดยใช๎วิธีของ
Benartzi et al. (1997) ซึ่งผลการศึกษากลับพบความสัมพันธ์ดังกลําว และGrullon et al. (2005) 
ได๎กลําววําเป็นที่นําแปลกใจที่การศึกษาของNissim and Ziv (2001) พบความสัมพันธ์ระหวํางการ
เปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคต ซึ่งการศึกษาดังกลําวอาจจะเกิดจากการเลือกการ
วัดคําของกําไรในอนาคต อีกทั้งรูปแบบของสมการที่ใช๎ในการทดสอบความสัมพันธ์ดังกลําวเป็น
เส๎นตรงจึงอาจทําให๎ผลการศึกษานั้นคลาดเคลื่อนได๎ ดังนั้น Grullon et al. (2005) จึงทําการศึกษา
ความสัมพันธ์ดังกลําวอีกครั้งหนึ่ง เชํนเดียวกับ Nissim and Ziv (2001) และทําการทดสอบด๎วย
สมการที่ไมํเป็นเส๎นตรง (Non-linear) และผลการศึกษาไมํพบความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการ
จํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคตจากการใช๎สมการที่ไมํเป็นเส๎นตรง ซึ่งแสดงให๎เห็นวําไมํสามารถใช๎เงิน
ปันผลในการพยากรณ์กําไรในอนาคตได๎ การศึกษาของนักวิจัยดังกลําวข๎างต๎นเป็นการศึกษาในตลาด
ทุนประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดทุนขนาดใหญํและเป็นตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น นัก
ลงทุนจึงไมํสามารถใช๎ข๎อมูลสําหรับการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได๎ และการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคตในบริบทของประเทศไทย
นั้น มีการทดสอบความสัมพันธ์ดังกลําวในรูปแบบของสมการที่เป็นเส๎นตรง เชํน สุดาพร ศิริกะนันท์ 
(2545) พบความสัมพันธ์ดังกลําวโดยใช๎รูปแบบการศึกษากําไรในอนาคตและตัวแบบของ Nissim 
and Ziv (2001), วัชรี อัศวยิ่งเจริญ (2548) พบความสัมพันธ์จากการศึกษากําไรในอนาคตจากการ
แบํงกําไรออกเป็น กําไรจากการดําเนินงานหลัก, กําไรกํอนรายการพิเศษ สํวนของผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อย
และดอกเบี้ยจําย และกําไรสุทธิ โดยใช๎ตัวแบบของ DeAngelo et al. (2004), อัครนันท์ เตชไกรชนะ 
(2550) ไมํพบความสัมพันธ์จากการแบํงกลุํมตัวอยํางตามมูลคําตลาดและสภาพคลํองของการซื้อขาย
และใช๎รูปแบบการศึกษากําไรในอนาคตและตัวแบบของ Nissim and Ziv (2001) เชํนเดียวกับสุดา
พร ศิริกะนันท์ (2545) และนุจรี ทวีทรัพย์ไพบูลย์ (2552) ไมํพบความสัมพันธ์ของกลุํมตัวอยํางบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai) จากการวัดกําไรจาก กําไรสุทธิ,กําไรจากการดําเนินงานหลัก
และอัตราผลตอบแทนผู๎ถือหุ๎น(ROE) จากการใช๎ตัวแบบของ Skinner (2008) จะเห็นได๎วําผล
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การศึกษาดังกลําวมีความขัดแย๎งกันจากการใช๎ตัวแบบที่ไมํเหมาะสมในการทดสอบความสัมพันธ์
ดังกลําว และเนื่องจากตลาดทุนของประเทศไทยนั้นเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพแบบอํอน(Sodsai & 
Suksonghong, 2016)ดังนั้นหากใช๎สมการที่เหมาะสมในการศึกษาความสัมพันธ์ดังกลําวอาจจะพบ
การสํงสัญญาณของการจํายเงินปันผลและให๎ผลที่นําเชื่อถือจากการทดสอบในบริบทของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการสํงสัญญาณของเงินปันผล 

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคต 
 
วิธีด่าเนินการวิจัย 

1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ข๎อมูลที่ใช๎สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ใช๎ข๎อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํง

ประเทศไทย ในระหวํางปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ.2559 จํานวน 5 ปี โดยยกเว๎นบริษัทในกลุํมฟ้ืนฟู
กิจการ บริษัทที่เข๎าขํายถูกเพิกถอน และบริษัทที่อยูํในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบไปด๎วย 
ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันชีวิตและประกันภัย เนื่องจากมีลักษณะโครงสร๎างเงินทุน การ
ดําเนินงาน และข๎อปฏิบัติทางการบัญชีที่แตกตํางกับบริษัทในกลุํมอุตสาหกรรมอ่ืน ซึ่งจะเก็บข๎อมูล
จากฐานข๎อมูล SET-SMART โดยกลุํมตัวอยํางที่ใช๎สําหรับการทดสอบสมการที่เป็นเส๎นตรง มีจํานวน 
220 บริษัท และกลุํมตัวอยํางสําหรับการทดสอบสมการที่ไมํเป็นเส๎นตรง จํานวน 213 บริษัท 

2. แบบจ่าลองที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคต เพ่ือ

ทดสอบการสํงสัญญาณของเงินปันผลในบริบทของประเทศไทยนั้น ได๎ทําการทดสอบความสัมพันธ์
ดังกลําวด๎วยตัวแบบที่เป็นเส๎นตรงและไมํเป็นเส๎นตรง โดยสมการเส๎นตรงเขียนได๎ดังตํอไปนี้ 
           ⁄  =                                 

                          ⁄  
 
และสมการที่ไมํเป็นเส๎นตรงเขียนได๎ดังตํอไปนี้ 

           ⁄                               
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เมื่อ  
   คือ กําไรในปีที่ t 

     คือ มูลคําทางบัญชีของสํวนของเจ๎าของ ณ วันสิ้นปีของปีที่ -1 
       คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของการจํายเงินปันผล คํานวณได๎จากการจํายเงินปันผล

ปีที่ t หักด๎วยการจํายเงินปันผลของปีกํอน (t-1) และหารด๎วยการจํายเงินปัน
ผลจากปีกํอน (t-1)               

     คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผล
เพ่ิมข้ึนจากปีกํอน และเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอ่ืน 

     คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผล
ลดลงจากปีกํอน และเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอ่ืน 

       คือ กําไรสุทธิปีที่ t-1 หารด๎วยมูลคําทางบัญชีของสํวนของเจ๎าของ ณ สิ้นปีที่ t-1 
     คือ ผลตํางระหวํางผลตอบแทนของผู๎ถือหุ๎นกับผลตอบแทนที่ ผู๎ถือหุ๎นคาดการณ์ใน

ปีที่ 0  คํานวณจาก       [    ] 

เมื่อ  [    ]  คือมูลคําจาก cross-sectional  regression ของ

    กับ ลอการิทึมของสินทรัพย์รวมในปีที่ -1 ซึ่งเป็นคําลอการิทึมของ 

Market to book ratio ของสํวนของเจ๎าของในปีที่ -1 และ        
       คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อ      ที่ได๎จากผลตํางระหวําง

ผลตอบแทนของผู๎ ถื อหุ๎ นกับผลตอบแทนที่ ผู๎ ถื อหุ๎ นคาดการณ์ ในปีที่ 

0        [    ] มีคําเป็นลบและเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอ่ืน 
       คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อ      ที่ได๎จากผลตํางระหวําง

ผลตอบแทนของผู๎ ถื อหุ๎ นกับผลตอบแทนที่ ผู๎ ถื อหุ๎ นคาดการณ์ ในปีที่ 

0        [    ] มีคําเป็นบวกและเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอ่ืน 
    คือ กําไรในปีที่ 0 หักด๎วยกําไรในปีกํอน t-1 และหารด๎วยมูลคําทางบัญชีของสํวน

ของเจ๎าของ ณ วันสิ้นปีของปีที่ -1                
      คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อ      ที่คํานวณได๎จาก    

          มีคําเป็นลบและเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอ่ืน 
      คือ Dummy Variable จะเทํากับ 1 เมื่อ      ที่คํานวณได๎จาก     

          มีคําเป็นบวกและเทํากับ 0 เมื่อเป็นอยํางอ่ืน 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข๎อมูลของทั้งสองตัวแบบจะวิเคราะห์ข๎อมูลแบบพาแนลโดยใช๎โปรแกรม 

“R” ในการวิเคราะห์ เนื่องจากข๎อมูลเป็นแบบพาแนล ที่ลักษณะของข๎อมูลเป็นทั้งข๎อมูลอนุกรมเวลา
และข๎อมูลภาคตัดขวาง ดังนั้นจึงต๎องนําสมการทั้งที่เป็นแบบเส๎นตรงและไมํเป็นเส๎นตรงทําการ
ประมาณคําด๎วย Random effect และทดสอบการประมาณคําด๎วยวิธีของ Hausman (1978) โดยมี
สมติฐานวํา Random effect เหมาะสมกวํา Fixed effect หากคํา P-value น๎อยกวํา 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมุติฐานหลักและจะใช๎การประมาณคําด๎วย Fixed effect ที่มีความเหมาะสมมากกวําแทน
และในลําดับตํอมาจึงทําการประมาณคําสัมประสิทธิ์ด๎วย Panel Least Squares ของทั้ง 2 สมการ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคต 
ด๎วยวิธีการดําเนินการวิจัยดังที่กลําวข๎างต๎นแล๎วนั้น ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลของทั้ง 2 สมการ ทั้งสมการ
ที่เป็นเส๎นตรงและไมํเป็นเส๎นตรง แสดงได๎ดังตํอไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข๎อมูล Panel Least Squares ของสมการแบบเส๎นตรง 
(Linear Model) 
           ⁄                                   

                       ⁄     

                  
Coefficient 0.080083 5.21E-12 -0.000647 -0.004229 -0.598419 
Probability. 0.0073 0.9922 0.3509 0.0075* 0.0000* 

R-squared 0.409032 F-statistic 1.353238 

Adjusted R-squared 0.106770 Prob(F-statistic) 0.004061 
หมายเหตุ: *  ระดับนัยสําคัญที่ 0.01   
 
 ผลจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลกับกําไรใน
อนาคตด๎วยสมการเส๎นตรง ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวํา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงกําไรในอนาคตได๎ร๎อยละ 40.90 จากคําR-squared เทํากับ 0.409 และเมื่อพิจารณาผล
การตัวแปรอิสระในสมการจากคําสัมประสิทธิ์พบวําการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลที่เพ่ิมขึ้น
(ลดลง)ไมํพบความสัมพันธ์อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของผู๎ถือหุ๎น (ROE) 
และกําไรในปีปัจจุบัน (Et-E (t-1)/B(t-1)) มีความสัมพันธ์เชิงลบอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร๎อยละ 99 
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(Prob.<0.01) แสดงให๎เห็นวําการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลไมํมีผลตํอกําไรในอนาคต และ
ผู๎บริหารไมํได๎สํงสัญญาณเก่ียวกับกําไรในอนาคตผํานการจํายเงินปันผล ดังที่กลําวไว๎ในข๎างต๎นวํา การ
ใช๎สมการที่ไมํเหมาะสมในการทดสอบความสัมพันธ์ดังกลําวอาจจะให๎ผลการศึกษานั้นไมํถูกต๎อง 
เนื่องจากตลาดทุนในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพต่ํา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปัน
ผลยํอมสามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์กําไรที่จะเกิดขึ้นได๎ และเนื่องจากกําไรไมํได๎เป็นเส๎นตรง 
ดังนั้นจึงแสดงให๎เห็นวําการศึกษาความสัมพันธ์ดังกลําวควรใช๎ตัวแบบที่ไมํเป็นเส๎นตรง ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข๎อมูลตัวแบบที่ไมํเป็นเส๎นตรงของการทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการ
จํายเงินปันผลกับกําไรในอนาคตสามารถแสดงได๎ดังตารางตํอไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข๎อมูล Panel Least Squares ของสมการแบบไมํเป็น
เส๎นตรง (Non-Linear Model) 

           ⁄                                       
                       

                           

                          

                       
 Coefficient Prob. 

   0.014065 0.1381 

    -2.78E-11 0.8741 

    -0.000563 0.0288* 

   -0.005895 0.0002** 

    0.011199 0.0006** 

   0.000307 0.0000** 

   3.56E-05 0.0013** 

   -0.646275 0.0000** 

   0.352177 0.0291* 

    0.799480 0.0000** 

   0.136739 0.0000** 
R-squared 0.938677 F-statistic  28.68347 
Adjusted R-squared 0.905951 Prob(F-statistic) 0.000000 
หมายเหตุ: **, *  ระดับนัยสําคัญที่ 0.01, 0.05 ตามลําดับ 
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 ผลของการทดสอบความสัมพันธ์ด๎วยสมการที่ไมํเป็นเส๎นตรงที่แสดงในตารางที่ 2 พบวํา ตัว
แปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงกําไรในอนาคตได๎ร๎อยละ 93.86 จากคํา R-
squared เทํากับ 0.9386 และเมื่อพิจารณาคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพบวําการเปลี่ยนแปลงการ
จํายเงินปันผลที่ลดลงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปลี่ยนแปลงกําไรในอนาคตอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ร๎อยละ 95 (Prob.<0.05) หรือกลําวได๎วําการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลที่ลดลงมี
ความสัมพันธ์กับกําไรในอนาคต แสดงให๎เห็นวํา การสะท๎อนผลการดําเนินงานในอนาคตถูกสํง
สัญญาณจากผู๎บริหารผํานการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลที่ลดลงซึ่งเป็นการสํงสัญญาณที่ไมํดี 
(Bad news) เนื่องจากการเข๎าถึงข๎อมูลที่ไมํเทําเทียมกันของผู๎บริหารเข๎าที่เข๎าถึงข๎อมูลได๎มากกวํา
บุคคลภายนอก เมื่อผู๎บริหารสามารถคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตที่มีแนวโน๎มลดลง 
ผู๎บริหารจําเป็นต๎องลดการจํายเงินปันผลลง แสดงให๎เห็นถึงการสํงสัญญาณจากการจํายเงินปันผล 
นอกจากนี้การใช๎ตัวแบบที่เหมาะสมของการทดสอบความสัมพันธ์ทําให๎ผลการศึกษาสอดคล๎องกับ
สภาวะของตลาดทุนในประเทศไทยดังที่กลําวไว๎ในข๎างต๎น 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้ พบวํา ในสภาวะที่ตลาดทุนมีประสิทธิภาพแบบอํอน
สําหรับตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย (Sodsai & Suksonghong, 2016)ข๎อมูลขําวสารด๎านราคา
ในอดีตสามารถที่จะใช๎คาดคะเนราคาหุ๎นในอนาคตได๎ ตามทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาด ดังนั้นการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลตํอกําไรในอนาคตสามารถใช๎
พยากรณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตได๎ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผลที่ลดลงจากปี
กํอนจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีการสํงสัญญาณการจํายเงินปันผล (Dividend 
Signaling Theory) ที่ผู๎บริหารใช๎เป็นการสํงสัญญาณสะท๎อนข๎อมูลผลการดําเนินงานของบริษัท
ออกมา (The information content of dividend) จากการที่ผู๎บริหารสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎
มากกวํานักลงทุนหรือบุคคลภายนอก (Asymmetric information) อีกทั้งการใช๎ตัวแบบที่เหมาะสม
ในการทดสอบความสัมพันธ์จะทําให๎ผลการศึกษานั้นมีความนําเชื่อถือมากขึ้นจากพฤติกรรมของกําไร
ที่มีการวกกลับเข๎าสูํคําเฉลี่ย แสดงให๎เห็นวํากําไรไมํได๎เป็นไปในรูปแบบที่เป็นเส๎นตรงแตํมีความผัน
ผวนและไมํเป็นเส๎นตรงสูง (Brooks &Buckmaster, 1976; Elgers& Lo, 1994; Fama& French, 
2000) ดังนั้น จากผลการศึกษาที่การจํายเงินปันผลในปีปัจจุบันลดลงจะทําให๎กําไรในปีถัดไปเพ่ิมขึ้น
นั้น อาจจะเกิดจากการที่ผู๎บริหารนํากําไรสํวนหนึ่งไปลงทุนจนทําให๎เกิดกําไรเพ่ิมขึ้นในปีถัดไป ซึ่งนัก
ลงทุนควรจะตระหนักและพิจารณาถึงนโยบายของผู๎บริหารหรือปัจจัย อ่ืนๆ ประกอบด๎วย
นอกเหนือจากการจํายเงินปันผลเพียงอยํางเดียว 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.งานวิจัยในครั้งนี้ศึกษาการพยากรณ์กําไรในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงการจํายเงินปันผล
ในปีปัจจุบัน (t=0) กับกําไรในอนาคต (t+1) อาจศึกษากําไรในอนาคต (t+2) เพิ่มเติม 

2.ตัวแปรความสามารถในการทํากําไรในอนาคต อาจใช๎อัตราผลตอบแทนผู๎ถือหุ๎น (ROE) 
หรือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) แทนได๎ 
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