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  วารสารเกษตรศาสตรธุรกิจประยุกตฉบับเดือนมิถุนายน 2559 เน้ือหาของ
บทความคงเนนเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสาขาบริหารธุรกิจและยังเปนแหลงเผยแพรผลงาน
วิชาการ ซึ่งในฉบับนี้ประกอบไปดวยบทความวิจัย และบทความวิชาการที่มีเนื้อหาหลาก
หลายดาน ไมวาจะเปนบทความเร่ือง การลดความสูญเปลาในกระบวนการเช่ือมประกอบ
รถเข็นดวยแนวคิดลีน ของบริษัท ดี - พัฒนะมงคล จํากัด จังหวัดระยอง บทความเก่ียวกับ
ปจจัยที่มีผลในการเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตมือสอง บทความเรื่อง การตัดสินใจเลือก
ซื้อโทรศัพท iPhone ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและความต้ังใจซ้ือสินคา
ออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : เทสโก โลตัส ชอป ออนไลน เปนตน  

 กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา บทความตางๆ ที่ปรากฎในวารสารจะสง
ประโยชนทางวิชาการแกทานตามสมควร และ หากทานมีความประสงคจะติชมหรือใหคํา
แนะนํา กองบรรณาธิการยินดีรับฟงทานดวยความเต็มใจ โดยทานสามารถสงขอเสนอแนะ
มาทีf่busogv@ku.ac.thเพือ่กองบรรณาธกิารจะไดรบัและนาํไปปรบัปรงุตอไป แลวพบกนั
ใหมฉบับหนา 
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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นเพ่ือ
ศึกษาสาเหตุของความสูญเปลาในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นและเพื่อศึกษาการลดความสูญเปลาใน
กระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นดวยแนวคิดลีนของบริษัท ดี-พัฒนะมงคล จํากัด จังหวัดระยอง วิธีการ
ศกึษาเริม่จากการศกึษาการไหลของกระบวนการ การเขยีนแผนผงัของกระบวนการและการเขยีนสายธารแหง
คณุคาของสถานะปจจุบนัของกระบวนการเชือ่มประกอบรถเขน็เพือ่ศกึษาสภาพปจจบุนัของกระบวนการ หลงั
จากน้ันทําการสัมภาษณเชิงลึกกับพนักงานท่ีอยูในฝายเช่ือมประกอบรถเข็นเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุการเกิด
ความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการดวยการจําแนกความสูญเปลา 7 ประการ จากนั้นประยุกตใชแนว
คิดลีนเพื่อศึกษาการลดความสูญเปลาในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น ผลการจากการศึกษาพบวามี
ความสูญเปลาเกิดขึ้นในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น (1) ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินไปเนื่อง
จากการตัดเหล็กและเช่ือมอุปกรณแตละคร้ังเพ่ือเช่ือมประกอบ ลดความสูญเปลาโดยลดขนาดการตัดเหล็ก
และเชื่อมอุปกรณ (2) ความสูญเปลาที่เกิดจากการขนยายเนื่องจากการวางเครื่องจักร  แตละสวนไมเหมาะ
สมกับการไหลของงานทําใหเสียเวลาในการขนสง ลดความสูญเปลาโดยการจัดแผนผังการผลิตในฝายเชื่อม
ประกอบใหเหมาะสมกับการทํางาน (3) ความสูญเปลาท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีไมเหมาะสมเน่ืองจากการ
ลําดับงานที่ไมเหมาะสม ลดความสูญเปลาโดยการจัดทําแผนควบคุมการเชื่อมประกอบรถเข็น ผลจากการลด
ความสูญเปลาในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นดวยแนวคิดลีน พบวามีเวลานําการผลิต (Lead Time) 
ดีขึ้น 67.34 เปอรเซ็นต ความสามารถการไหลของงานดีขึ้น ซึ่งเพิ่มจํานวนรถเข็นที่ผลิตเสร็จตอวันได 28.75 
เปอรเซ็นต ประสิทธภิาพการทํางานในกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นเพ่ิมข้ึน 28.89 เปอรเซ็นตทาํใหระยะ
ทางในการเคลื่อนที่ทํางานของพนักงานลดลง  57.73 เปอรเซ็นต สงผลใหบริษัทมีระบบการผลิตที่มี
ประสิทธภิาพและสามารถแขงขนัในตลาดไดอยางตอเนือ่ง เพราะตนทุนลดลงจากการกาํจดัและควบคมุความ
สูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

คําสําคัญ : ความสูญเปลา, กระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็น, แนวคิดลีน
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ABSTRACT

 Independent Study aimed to investigate the wastes that occur in the process of cart 
welding to determine the causes of wastes in the process of cart welding, and to study the 
reduction of wastes in the process of cart welding with Lean Thinking: A Case Study of 
D-Pattanamongkol Co., Ltd. in Rayong. The study began with the study of the process fl ow, 
the writing of process layout and Value Stream Mapping of the current state of the cart 
welding process to study the current state of the process. After that, the in-depth interview 
and video recording were conducted to employees located in the cart welding section to 
determine the causes of the wastes that occur in the process by the seven wastes. Then, Lean 
Thinking was applied to study the waste reduction in the cart welding process. Results from 
the study showed that there are wastes in the cart welding process (1) The over process lost 
from welded steel cut each time and welding accessory part can be reduced by reducing the 
size of the cut steel and welding accessory part. (2) The transportation lost due to the 
individual machines are not suitable for the fl ow which causes a waste of time in transit can 
be reduced by arranging the manufacturing layout in welding section properly for work. 
(3) The over process lost from the improper sequence can be reduced by a control plan for 
the cart welding. The results from the waste reduction in the cart welding process showed 
that the fl ow of work was improved which decreases lead time 67.34 percent and increases 
the number of fi nished welding cart per day at 28.75 percent. The performance in the cart 
welding process was improved at 28.89 percent and working distance was reduced 57.73 
percent. This resulted in a system to produce effi ciently and competitive in the market 
continuously because cost was decrease due to reduce and control the wastes that occur in 
the manufacturing process.

Keywords : Waste, Cart welding process, Lean Thinking
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º·¹íÒ • •
 ป จ จุ บั น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต ใ น
ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเปนจํานวนมาก หนึ่งใน
สวนประกอบที่สําคัญคืออุตสาหกรรมของการผลิต
ชิ้นสวนยานยนต โดยในการผลิตชิ้นสวนตางๆนั้น
จะมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซอนขึ้นอยูกับเทคโนโลยี
การผลิตของแตละบริษัท ซึ่งเครื่องจักรกลและ
อุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตสามารถนําเขามา
จากตางประเทศหรือสามารถสั่งผลิตในเมืองไทยได 
เครือ่งจกัรและอปุกรณทีใ่ชในกระบวนการผลติเหลา
นี้ประกอบไปดวยชิ้นสวนตาง ๆ  มากมาย ซึ่งตองการ
การบํารุงรักษาอยางถูกวิธีและเมื่อเกิดชํารุดเสียหาย 
ก็จะตองซอมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นสวนใหมชิ้นสวน 
บางชิ้นไมสามารถหาซื้อตามทองตลาดไดก็จะตอง
อาศัยโรงกลึงที่สามารถตอบสนองความตองการได
ทําขึ้นมาใหมดวยวิธีการเชื่อมประกอบ
 ในกระบวนการเชื่อมประกอบมีกระบวน 
การผลิตที่หลากหลายขั้นตอน โดยแตละขั้นตอนมี
ความหลากหลายของชิ้นงานและมีความสูญเปลา
เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ผลิตลดตํ่าลง ประกอบกับจํานวนแบบที่สั่งผลิตมี
ความหลากหลาย มีขนาดการสั่งผลิต (Lot size)
ที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับเจาของงานที่สั่ง 
ในการศึกษาครั้ งนี้มุ ง เนนที่กระบวนการเชื่อม
ประกอบรถเข็นสําหรับหอยแขวนชิ้นสวนรถยนต
รหัส SIC-Mของ บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จํากัด 
จังหวัด ระยอง ที่ไดรับความตองการจากลูกคาเปน
รายเดือนทําใหบริษัทตองมีการวางแผนเพื่อผลิต
สินคาในทันตามความตองการของลูกคาซึ่งปญหา
ที่พบคือการผลิตรถเข็นสําหรับหอยแขวนชิ้นสวน
รถยนตไมเปนไปตามเปาหมาย 
 พบวาบรษิทัประสบปญหาผลผลติไมเปนไป
ตามเปาหมายดังนั้นงานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
(1)เพื่อศึกษาความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวน
การเชื่อมประกอบรถเข็น (2)เพื่อศึกษาสาเหตุ

ของความสูญเปลาในกระบวนการเชื่อมประกอบ
รถเข็นและ (3)เพื่อศึกษาการลดความสูญเปลา
ในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นดวยแนวคิดลีน 
ของ บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จํากัด จังหวัดระยอง
เนื่องดวยเวลาอันจํากัดของการศึกษาในครั้งนี้
และจากการสอบถามขอมูลจากผูบริหาร ประกอบ
กับผลประกอบการของบริษัท จึงมีความเห็น
ตรงกันระหวางผูทําการศึกษาและผูบริหารที่จะ
ทําการศึกษาสินคาที่ เปนงานเชื่อมประกอบรถ
เข็นสําหรับหอยแขวนชิ้นสวนรถยนตรุน SIC-M 
ขนาด 1500 x 1200 x 1540 มม.ซึ่งผูศึกษาหวัง
เปนอยางยิ่งวาการศึกษาครั้งนี้จะใชเปนแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจใหผูบริหารในการลดความ
สูญเปลาในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็น และ
สามารถนําไปประยุกตใชกับกระบวนการอื่นที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันของบริษัทเพื่อลดความสูญ
เปลาในกระบวนการอื่นใหกับองคกรทําใหองคกรมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นพรอมรับมือกับการแขงขันใน
ธุรกิจตอไป

• ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ •
 2.1 ·ÄÉ®Õ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
 2.1.1 ประเภทของการวิเคราะหและการ
ออกแบบกระบวนการผลิต (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร, 2556) มีเครื่องมือดังนี้
 1)  Flow Diagrams เปน Drawing ที่ใชในการ
วิเคราะหการเคลื่อนไหวของคนหรือวัตถุดิบ 
 2)  Process Charts เปน Charts ทีแ่สดงถึงการ
เคลื่อนที่ของคนและวัตถุดิบโดยใชสัญลักษณ  
 3)  Time – Function Mapping ที่แสดง
กระบวนการมีแกนเวลาในการบอกระยะเวลาในการ
ผลิต 
 4)  Work – Flow Analysis เปนการวิเคราะห
การเคลื่อนไหวของงาน 
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 2.1.2 การวางแผนผังการผลิต (Layout)
หมายถึง การกําหนดตําแหนงของพื้นที่ปฏิบัติงาน 
การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ การกําหนดทิศทางการ
ไหลของทรัพยากรและผลิตภัณฑ เพื่อใหการผลิต
สินคาหรือการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สงูสดุและอยูภายใตขอจํากดัขององคกร(กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม, 2554) โดยรูปแบบของการวางแผน
ผังการผลิตมีดังตอไปนี้
 1) แผนผังที่จัดตามกระบวนการ (Process 
Layout หรือ Functional หรือ Job – Shop)
 2) การจัดแผนผังตามสินคาที่เกิดขึ้น (Product 
Layout)

 3) แผนผังที่กํ าหนดตําแหนงที่ตั้ งแนนอน 
(Fixed Location Layout)
 4) แ ผ น ผั ง ก า ร จั ด ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ ก ลุ ม 
(Group Technology Layout)
 2.1.3   ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต แ บ บ ลี น ( L e a n 
Production)  
 การไหลของชิน้งานทลีะหนึง่ หมายถึง ชิน้สวนถกู
ผลิตและ เค ล่ือนที่ ไปยั งแผนกตอ ไปคราวละ
หนึ่งชิ้น ทําใหงานคงคางในสายการผลิต  (Work-in-
Progress) มีจํานวนนอย ซึ่งก็จะเปนการลดเวลานํา 
(Lead Time) เพิ่มความยืดหยุนในการเปลี่ยน
ชิ้ น ง านและส าม า รถแก ป ญห า ท่ี ซ อ นอ ยู ไ ด  
(นิวัฒนเดชอําไพ, 2557)
(ดังแสดงในรูปท่ี 2.1)

 

 

จากรูปท่ี 2.1 ดานบนแสดงการไหลของชิ้นงานคราว
ละหน่ึงช้ิน ในขณะท่ีรปูขางลางช้ินงานจะเคล่ือนไปยัง
กระบวนการถัดไปคราวละ 6 ชิ้น เวลานําใน
การผลติ คอืเวลาทีใ่ชตัง้แตเริม่กระบวนการแรกจนสิน้
สุดกระบวนการผลิตท้ังหมด สามารถคํานวณไดดวย
การคูณรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) กับจํานวน
งานคงคาง (Work In Process, WIP) ตัวอยางเชนถา
แตละกระบวนการดังรูปมรีอบเวลาการผลิต = 1 นาที 
กระบวนการไหลของชิ้นงานคราวละหนึ่ง จะไดเวลา

 ÃÙ»·Õè 2.1 ¡ÒÃäËÅ¢Í§ªÔé¹§Ò¹¤ÃÒÇÅÐË¹Öè§ áÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔμáººà»š¹§Ç´
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นาํ = (1x1)+(1x1)+(1x1) = 3 นาทีในขณะท่ีการผลิต
แบบเปนงวดจะไดเวลานํา = (1x6)+(1x6)+(1x6) = 
18 นาท ีดงันัน้การผลิตคราวละหน่ึงทาํใหการเปล่ียน
ชิ้นงานทําไดอยางรวดเร็ว และตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดเร็ว จํานวนงานคงคางที่ลดลงก็
ทําใหตรวจจับปญหาไดดีและเร็วกวาแบบการผลิต
คราวละมากๆ
 2.1.4 กระบวนการคิดวเิคราะห เปนการคิดเชิง
ลึกคิดอยางละเอียดจากเหตุไปสูผลตลอดจนการ
เชือ่มโยงความสัมพันธในเชิงเหตแุละผลความแตกตาง
ระหวางขอโตแยงที่เกี่ยวของการคิดวิเคราะหดวย
เทคนิค 5W1H จะสามารถชวยไลเรียงความชัดเจน
ในแตละเรื่องที่เรากําลังคิดเปนอยางดีทําใหเกิด
ความครบถวนสมบูรณ (สุวิทย มูลคํา, 2547)

 1) Who ใคร (ในเร่ืองนั้นมีใครบาง)
 2)  What   ทําอะไร (แตละคนทําอะไรบาง) 
 3)  Where ที่ไหน (เหตุการณหรือสิ่งที่ทํานั้น 
    อยูที่ไหน)
 4) When เมือ่ไหร (เหตกุารณหรือสิง่ท่ีทาํนัน้
    ทําเมื่อวัน เดือน ป ใด)
 5) Why  ทําไม (เหตุใดจึงไดทําสิ่งนั้น หรือ
    เกิดเหตุการณนั้นๆ)
 6) How อยางไร (เหตกุารณหรอืสิง่ทีท่าํนัน้
    ทําเปนอยางไรบาง

 2.1.5 หลักการเคลื่อนไหวของการทํางาน 
(Motion Study) หรืออาจจะเรียกวา Method 
Study หรือ Method Design เปนการศึกษา
และวิเคราะหถึงการเคล่ือนไหวในขณะทํางาน ซึ่ง
รวมถึงเคร่ืองจักร (Machine) เคร่ืองมือ อุปกรณ 
(Tool  and Equ ipment )  และสถานี งาน 
(Work Place) (คมสันจิระภัทรศิลป, 2548) 

 2.1.6 แนวคิดลีน (Lean Thinking) แนวคิด

ในการบริหารจัดการการผลิต หรือองคกรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยปราศจากความสูญเปลา 
(Waste) ในทุกๆกระบวนการไมวาจะเปนกระบวน
การในสายการผลิตไปจนถึงตอบสนองความตอง
การของตลาดไปถึงลูกคาแบบทันที โดยเนนสราง
ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการความสูญเปลาใน
วงจรการผลิตที่มุงเนนในเร่ืองการไหล (Flow) ของ
งานเปนหลัก โดยเสนอหลักการ 5 ประการของแนว
คิดลีน  (5  Leans Th ink ing Pr inc iples )
(เกียรติขจร โฆมานะสิน, 2551)
 1) การนิยามคุณคา (Value Defi nition)
 2) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ก า ร ไ ห ล ข อ ง คุ ณ ค า 
  (Value Stream Analysis)
 3)  การไหล (Flow)
  4) การดึง/ทันเวลาพอดี (Pull)
  5)  คว ามสม บู รณ แบบ  ( P e r f e c t i o n )
 ในกระบวนการผลิตนั้น มีทั้งกระบวนการเพิ่ม
คณุคาใหกบัตวัสนิคาและกระบวนการทีเ่ปนความสญู
เปลาอยูเสมอ ซึ่งการลดความสูญเปลานั้นก็เปนอีก
วิธีหนึ่งท่ีจะชวยกําจัดกระบวนการที่ไมสรางมูลคา
เพิ่มใหกับสินคาไดเชนกัน โดยลักษณะของความสูญ
เปลาในกระบวนการสามารถจําแนกไดเปน 7 หัวขอ
(วทิยา สหุฤทดาํรง และยพุา กลอยกลาง ,2549) ดงันี้
 1. ความสูญเปลาจากการผลิตท่ีมากเกิน 
  (Overproduction) 
 2.  ความสูญเปลาจากการรอคอย (Waiting)
 3.  ค ว า ม สู ญ เ ป ล า จ า ก ก า ร ข น ส ง 
  ( T r a n s p o r t a t i o n )
 4.  ความสูญเปลาจากกระบวนการท่ีไมเหมาะสม
  (Non Value Added Processing) 
 5. ความสูญเปลาจากสินคาคงคลังท่ีมากเกินไป
  (Excess Inventory)
 6.  ความสูญเปลาจากของเสีย (Defects) 
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 7.  ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหวที่มากเกิน
  ไป (Excess Motion)
 แนวคิดลีนเปนหลักการคิดที่ชวยเพิ่มขีดความ
สามารถใหแกองคกร โดยการพิจารณาคุณคาในการ
ดําเนินงานเพ่ือมุงตอบสนองความตองการของลูกคา 
มุงสรางคณุคาในตวัสนิคาและบรกิาร และกาํจดัความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอยางตอเนื่อง 
ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตเพ่ิมผลกําไรและ
ผลลพัธทีด่ทีางธรุกจิในทีส่ดุ ในขณะเดยีวกนัก็ใหความ
สําคัญกับการผลิตสินคาที่มีคุณภาพควบคูไปดวย
 2.1.7 การควบคุมกระบวนการ (Process-
control) ความพยายามทีจ่ะทาํการควบคมุและปรบั
แตง สภาพการทํางาน ของกระบวนการหรือระบบ
ใหมีคาเปนไปตามเปาหมายที่ตองการกลไกหลักใน
การควบคมุกระบวนการ คอื การเฝาสงัเกตปรมิาณใด
ปริมาณหน่ึง แลวเปรียบเทียบปริมาณน้ันกับคาที่
ตองการจากน้ันพยายามทําการปรับแตงหรือ
เปลีย่นแปลงปริมาณน้ันใหมคีาเขาสูคาท่ีตองการการ
ควบคุมกระบวนการตองประกอบดวยองคประกอบ
สําคัญ 5 สวน(สุริยา กราบไกล, 2556)
 1)  กระบวนการ (Process)
 2)  การวัด (Measurement)
 3)  การเปรียบเทียบ (Comparison)
 4)  การประเมินคา (Evaluation)
 5)  การควบคุม (Control)

 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
 นิวัตน  เดชอําไพ (2557) ทําการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชุดชั้ น ในสตรี  
โดยประยุกตใชแนวคิดการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา 
บริษัท วาโกกบินทรบุรี จํากัดซึ่งประสบปญหาการ
ผลิตไมเปนไปตามเปาหมาย ดวยการลดความสูญ
เปลา โดยนํามาประยุกตกับหนวยเย็บซึ่งแบงเปนทีม 
BA1 และ BA2 )ดวยวิธีการศึกษาแผนผังการผลิต 

(Layout) แผนภาพสายธารคุณคาเปาหมาย (Value 
Stream Map)การสมัภาษณ (Interview) การบนัทกึ
ภาพเคลื่อนไหว ( Motion Study)และนําเครื่องมือ
การจําแนกความสูญเปลา 7 ประการ (7 Waste)
มาทาํการวเิคราะห ผลจากการปรบัปรงุพบวาสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของทีมเย็บ BA1 และ BA2 ขึ้นได 
15.63 เปอรเซ็นต และ 18.15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
มจีาํนวนผลผลติเฉลีย่ตอวนัเพิม่ขึน้ 17.13 เปอรเซน็ต 
และ 20.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีเวลานํา
การผลิตลดลง 16.00 เปอรเซ็นต และ 19.23 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ
 นลิน นิลผึ้ง (2555) ทําการศึกษาการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดรอบเวลา 
กรณีศึกษา โรงงานผลิตยา โดยการประยุกตใชการ
ศกึษาการทํางาน (Work study) และวิธกีารออกแบบ
เพื่อประกอบ (Design for Assembly) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตโดยหาเวลาท่ีใชในการผลิต
ลงได 35.08% และทําใหสามารถรองรับปริมาณการ
สัง่ซือ้ไดเพิม่ขึน้จากเดมิเปนเงนิทีไ่ดกลบัมา 1.45 ลาน
บาทตอเดือน
 กมลรัตน ศรีสังขสุข(2553)ทําการศึกษา
กระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาดเล็กพบวามีปญหา
ผลผ ลิต ท่ีตํ่ าและตน ทุนการผ ลิตสู งดั งนั้ น  มี
วัตถุประสงคเพื่อลดความสูญเปลาในกระบวนการ
ผลิตสายเคเบิลขนาดเล็ก โดยประยุกตใชแนวทางลีน 
ซิกซ ซิกมา โดยทําการศึกษากระบวนการผลิตเพื่อ
หาความสญูเปลาท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการผลติทําการ
วดัสายธารคณุคากอนการปรบัปรงุการวเิคราะหความ
สญูเปลาทัง้ 7 ประการ ปรบัปรุงโดยการออกแบบการ
ผลิตใหมและทําการวัดสายธารคุณคาหลังการ
ปรับปรุง การลดความสูญเปลาจากสินคาคงคลังท่ีไม
จําเปนโดยหลักการ 5ส การขนสงตัวจับยึดชิ้นงาน 
และการลดขอบกพรองของการเกิดปญหา Short 
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circuit ในกระบวนการผลิตโดยการประยุกตใชการ
ออกแบบการทดลอง ผลท่ีไดจากการปรับปรุงการลด
ความสูญเปลาในกระบวนการผลิตสายเคเบิลขนาด
เล็ก พบวา การผลิตมีแนวโนมที่ดีขึ้นคือผลผลิต
จาก 15 ชิน้ตอชัว่โมงการทํางานของพนักงานหน่ึงคน
เปน 24 ชิน้ตอช่ัวโมงการทํางานของพนักงานหน่ึงคน
คดิเปน 37.5% อกีท้ังยงัสงผลทําใหตนทนุการผลิตตอ
หนวยลดลงจาก 48.25 บาทตอชิ้น เปน 42.54 บาท
ตอชิ้นคิดเปน 11.83%
 ภูริทัต สุระนรากุล(2548) ทําการศึกษา
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตัวหูจับ
หมอไฟ โดยใชวิธีการลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต
ชิ้นงานและเพ่ิมเปอรเซ็นตการใชเน้ือวัสดุ ผลการ
ศึกษา พบวา สามารถเพ่ิมเปอรเซ็นตการใชเน้ือวัสดุ
เดิมกอนการปรับปรุงเทากับ 25.75% เพิ่มข้ึนเปน 
42.43% ลดขั้นตอนการผลิตชิ้นงานลงจากเดิม 4 ขั้น
ตอนลดลงเหลือ 3 ขั้นตอน และเวลาในการติดตั้งแม
พิมพหลังการปรับปรุงแมพิมพจะติดตั้ ง เร็วขึ้น
ประมาณ 15-20 นาที
 สุรศักดิ์ เจริญสุข และอภิวัฒน สุนันทยืนยง 
(2554) ทําการศึกษาและวิเคราะหการวางแผนกําลัง
การผลิตของแผนกตัดใน Mi Adidas เพื่อวางแผนกํา
ลังการผลิตใหกระบวนการผลิตเสื้อผาใน Mi Adidas 
แผนกตัดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการวิเคราะห
ปญหาของแผนกตดัของ Mi Adidas โดยใชการสงัเกต 
(Observe) การไหลของกระบวนการเทียบกับเวลา 
(Time Functional Mapping) รวมถึงหลักการวาง
แผนกําลังการผลิต (Capacity Planning) และการ
จัดสมดุลสายการผลิต (Line balancing) เพื่อทําการ
ศึกษาและวิเคราะหหาแนวทางในการแกปญหา
ทีพ่บในปจจุบัน ไดแก ปญหาการตัดไมทนั และปญหา
อัตราการไหลของกระบวนการท่ีเกิดคอขวด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของกําลังการผลิตที่เกิดขึ้นจาก

ปจจุบัน ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลิตได 86.10% โดยกอนหนา
ปรบัปรงุมคีาเพิม่ประสทิธภิาพของการผลิต 43.05 %

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 การวิจัยในครั้ งนี้ ใชกรณีศึกษาบริษัท 
ดี-พัฒนะมงคลจํากัด จังหวัดระยอง การนําเอาหลัก
วชิาการดานการลดความสูญเปลาในกระบวนการดวย
แนวคิดลีน(Lean Thinking) ซึ่งมีวิธีการศึกษาดังนี้

 3.1 »ÃÐªÒ¡Ã
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนผู
บริหาร วิศวกรหัวหนางานและพนักงานท่ีทํางานใน
แผนกเช่ือมประกอบ

 3.2 ¡ÅØ‹Áμ ÑÇÍÂ‹Ò§
   กลุมตัวอยางเปนพนักงานที่ทํางานใน 
บริษัท ดี-พัฒนะมงคลจํากัดตําแหนงผูบริหารจํานวน 
1 คน วิศวกรจํานวน 1 คนหัวหนางานจํานวน 2 คน
และพนักงาน (Operator) จํานวน 7 คนกลุมตัวอยาง
ที่เลือกมาจะตองมีการสรางรหัสใหกับกลุมตัวอยาง
ที่ทําการเก็บขอมูลโดยกลุมตัวอยางจะถูกลงรหัส
ขอมูลและกลุมตัวอยางจะไมถูกเปดเผยชื่อตอ
สาธารณชนซึ่งผูศึกษาใชตัวเลขกําหนดโดยเปน
การเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
ที่ทําหนาที่และมีประสบการณในการเช่ือมประกอบ
รถเข็นสํ าหรับหอยแขวนชิ้นส วนรถยนตตาม
คุณสมบัติดังนี้
 3.2.1 เปนบุคคลผูซึ่งทําหนาท่ีเชื่อมประกอบ
    ภายในบริษัท ดี-พัฒนะมงคลจํากัด
 3.2.2 มีประสบการณในการทําหนาท่ีเช่ือม
   ประกอบรถเข็นสําหรับหอยแขวนช้ิน
   สวนรถยนตภายในบริษัท ดี-พัฒนะ
   มงคลจํากัดไมตํ่ากวา1ป
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• à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 ในการศึกษาคร้ังเพื่อใหไดขอมูลที่จําเปนตอการ
วิ เคราะหสภาพปจจุบันของกระบวนการเชื่อม
ประกอบรถเข็น เครื่องมือที่ผูศึกษาเลือกใชคือการ
เขาไปสังเกต(Observe) การจัดทําแผนภาพการไหล
ของกระบวนการเทียบกับเวลา(Time Functional 
Mapping)แผนผังการผลิต(Layout) แผนภาพสายธาร
คณุคาเปาหมาย(Value Stream Map)การสมัภาษณ
(Interview) และการบันทกึภาพเคล่ือนไหว( Motion 
Study)เพื่อศึกษากระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น
ทําใหสามารถเขาใจการไหลของงานในกระบวนการ
ปรมิาณความสญูเปลาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการโดยใช
แนวคิดลีน(Lean Thinking)เพื่อแยกความสุญเปลา
ออกเปน7 ประการ (7 wastes) เพื่อหาสาเหตุความ
สูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแลวจัดหมวดหมู 
หลังจากนั้นจึงดําเนินการลดความสุญเปลาที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็น

• ¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ •
 ทําการเก็บขอมูลปฐมภูมิของกระบวนการเชื่อม
ประกอบโดยการสังเกต การสัมภาษณเปนการ

สัมภาษณเชิงลึกโดยใชคําถามปลายเปดที่เกี่ยวของ
และอยูบนพ้ืนฐานของใจความสาํคัญท่ีตองการคนหา
ในการศึกษากระบวนการเชื่อมประกอบโดยการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักคือผูบริหาร วิศวกรหัวหนา
งานและพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการเชื่อม
ประกอบรถเข็นและทําการบันทึกเสียงนอกจากจะ
ปองกันขอมลูสญูหายแลวยงัจะทาํใหสามารถทราบถงึ
ขั้นตอนและความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ซึง่สามารถนาํมาพจิารณาเพือ่หาแนวทางการลดความ
สูญเปลาของกระบวนการผลิตตามแนวความคิดลีน 
(Lean Thinking) เพ่ือกําจัดความสูญเปลาใน

กระบวนการพรอมทั้งทําการบันทึกภาพเคล่ือนไหว
(Motion Study)ทําใหเราทราบถึงความเคล่ือนไหว
ของพนักงานขณะปฏิบัติงานเพ่ือหาสาเหตุของความ
สูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อมประกอบ
สาํหรบัขอมลูทุตยิภมูทิาํการศกึษาขอมลูการสงสนิคา
ใหกับลูกคาของบริษัท ทฤษฎีและแนวคิดของการ
ปรบัปรุงกระบวนการผลิตรวมท้ังเอกสารทางวชิาการ
บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตของกรณีศึกษา

• ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁàª×èÍ¶×Íä Œ́
¢Í§¢ŒÍÁÙÅ •
 การเพิ่มความนาเชื่อถือของผลการวิจัยเชิง
คุณภาพมีหลายวิธีวิธีที่ผูศึกษาเลือกใชคือ การตรวจ
สอบแบบสามเสา(Triangulation) เชิงคุณภาพการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) 
มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี คือ
 1) ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส า ม เ ส า ด า น ข อ มู ล
   (Data Triangulation)
  2) ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส า ม เ ส า ด า น ผู วิ จั ย
   (Investigator Triangulation) 
  3) ก า ร ต ร ว จ ส อบส า ม เ ส า ด า น ท ฤษ ฎี
   (Theory Triangulation)
  4) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวม
   ขอมูล (Methodological Triangulation 

 เนื่องจากการศึกษาในครั้งมีเวลาจํากัดการ
วิเคราะหกิจกรรมหลายอยางท่ีมุงไปสูการทําความ
เขาใจในขอมูลท่ีไดมาไดแกการตีความการจําแนก
ชนดิและการเปรยีบเทียบขอมลูการเชือ่มโยงสิง่ตางๆ
เพื่อหาคําอธิบายและขอสรุปทั้งหมดเพ่ือหาคําตอบ
ภายใตกรอบความคดิหรอืทฤษฎเีพือ่ใหไดคาํตอบทีน่า
เช่ือถือและแมนยําที่สุด
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• ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ •
 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาสภาพปจจุบันของ
กระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นสําหรับหอยแขวน
ชิน้สวนรถยนตมาวเิคราะหหาความสูญเปลาทีเ่กิดขึน้
ในกระบวนการ จากนั้นหาสาเหตุของความสูญเปลา
ทีเ่กดิขึน้และวธิใีนการกาํจัดกระบวนการทีม่คีวามสญู
เปลาเพื่อลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตดวยแนวคิดลีน(Lean Thinking)

• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÀÔ»ÃÒÂ •
 4.1 ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÙÞà»Å‹Ò·Õèà¡Ô´¢Öé¹
ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡ÍºÃ¶à¢ç¹
 4 .1 . 1  ผลจากการศึ กษาการ ไหลของ
กระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น จากความตอง
การของลูกคา100 คันตอเดือน โดยจะมีขั้นตอนการ
ดาํเนินงานหลงัจากไดรบัความตองการจากลูกคาแลว
พนักงานขายจะทําการสรุปจํานวนรถเข็นที่ลูกคา
ตองการใหกับฝายโรงงานเพื่อดําเนินการผลิตใชเวลา 
1 วันในการดําเนินงาน หลังจากน้ันฝายโรงงานจะ
ทํางานคดิเปนงานใน 1 วัน วันละ 8 ชม. จากความ
ตองการเฉลี่ย 100 คันตอเดือนในเวลาทํางาน 30 วัน

จะไดเฉลี่ยวันละ 3.33 คันตอวัน ซึ่งมีหนวยงานท่ี
ทํางานเกี่ยวของดังนี ้
1 )  ฝายจัด ซ้ือ  (PH) ติดตอประสานงานเ พ่ือ
ดําเนินการซื้อเหล็กซึ่งเปนวัสดุหลักในการผลิตและ
อุปกรณอื่นๆ เชนลอเลื่อน ยางกันกระแทก และตัว
ล็อคลอ เปนตน ขั้นตอนนี้ใชเวลา 7 วันซึ่งเกิดปญหา
การรอคอยเน่ืองจากลูกคาอยูจังหวัดชลบุรี เปนฝาย
จัดหาวัสดุทุกอยางท่ีใชในการผลิตมาใหทางบริษัท 
ดี-พัฒนะมงคลจํากัด จังหวัดระยอง ซึ่งตองเปนฝาย
รออยางเดยีวในกรณทีีข่องมาไมครบ จงึใชเวลาในการ
ดําเนินงานคอนขางมาก แตเปนขอตกลงระหวาง
บริษัท 

 2) แผนกตัดเหล็ก (CU) จากการเขาไปสังเกต
การทาํงานของแผนกตดัเหลก็ใชเวลาในการตดัวนัละ 
5 ชม.ในหนึง่เดอืนตองตดั 6.25 วนัเพือ่ดําเนนิการตดั
เหล็กหลังจากท่ีไดรับวัสดุจากลูกคา
 3)แผนกเชื่อมประกอบ (WD) จากการเขาไป
สังเกตการทํางานของแผนกเช่ือมประกอบใชเวลาใน
การเช่ือมวันละ 8 ชม.ในหน่ึงเดือนตองเช่ือมประกอบ 
10 วันเพื่อดําเนินการเชื่อมประกอบเหล็กหลังจากที่
ไดรับวัสดุจากฝายตัดเหล็ก
 4)แผนกทําสี (PT) จากการเขาไปสังเกตการ
ทํางานของทีมแผนกทําสีใชเวลาในการทําสีวันละ 
3 ชม.ในหนึ่งเดือนจะตองทําส ี 3.75 วัน เพื่อดําเนิน
การทําสีเหล็กหลังจากท่ีไดรับวัสดุจากฝายเช่ือม
ประกอบ
 5) แผนกตรวจสอบ ติดปาย และหอสินคา (BG) 
เพื่อจัดสงลูกคาจากการเขาไปสังเกตการทํางาน
ของแผนกตรวจสอบ ตดิปาย และหอสนิคาใชเวลาใน
การตรวจสอบ ติดปาย และหอสินคาวันละ 2 ชม.
ในหนึ่งเดือนจะตองใชเวลา2.5 วัน เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบ ติดปาย และหอสินคาหลังจากท่ีไดรับวัสดุ
จากฝายทําสีแลวทําการจัดสงลูกคาตอไปเพ่ือ
ใหงายตอความเขาใจผูศึกษาไดจัดทําแผนภาพ
การไหลของกระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็น
เทียบกับเวลา (Time Functional Mapping) 
(ดังแสดงในรูปท่ี 4.1)
 

 4.1 á¼¹ÀÒ¾¡ÒÃäËÅ¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡Íº
Ã¶à¢ç¹à·ÕÂº¡ÑºàÇÅÒ (Time FunctionalMapping)
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หมายเหตุ 
 PH : แผนกจัดซื้อ 
 CU1 :  การตัดเหล็กใหแผนกเชื่อมอุปกรณ
 CU2  :  ก า ร ตั ด เ ห ล็ ก ใ ห แ ผ น ก เ ช่ื อ ม
    โครงสราง  
 WD1  :  แผนกเชื่อมอุปกรณ
 WD2 :  แผนกเชื่อมโครงสราง 
 WD3 :  แผนกเชื่อมประกอบ
 PT :  แผนกทําสี 
 BG :  แผนกตรวจสอบ ตดิปาย และหอสนิคา

 จากรูปที่ 4.1 เห็นไดถึงการไหลของงานที่มีเกิด
ความสูญเปลาเนื่องจากการรอคอยเกิดขึ้นใน
กระบวนการของแผนกตัดเหล็กเพ่ือสงใหแผนกเช่ือม
โครงสรางถึงสถานีละ 1 วัน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีไมเพิ่ม
คุณคาคือ กิจกรรมท่ีไมสงผลโดยตรงตอกระบวน
การผลิตและไมมีการเปล่ียนแปลงรูปรางช้ินงาน
โดยสาเหตุมาจากแผนกตัดเหล็กใหแผนกเชื่อม
โครงสรางท่ีมีขนาดการผลิตตอคร้ังมากถึง 100 ชิ้น
กอนจะส งมอบงานใหแผนกเ ช่ือมโครงสร าง
(ดังแสดงในรูปท่ี 4.2)

 

 จากรูปท่ี 4.2 พบวาการไหลของช้ินงานน้ัน
เริ่มเดินทางจากพื้นท่ีเก็บวัสดุผานฝายเชื่อมประกอบ
เขามาจนถึงแผนกตัดเหล็กตามแบบแลวไปเก็บท่ีพื้น

 ÃÙ»·Õè 4.2 ÀÒ¾á¼¹¼Ñ§¡ÒÃäËÅ¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡ÍºÃ¶à¢ç¹(Welding Layout)
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ที่วางชิ้นงานท่ีตัดแลวเพื่อรอชางเชื่อมประกอบมารับ
ไปดําเนินการในข้ันตอนตอไปท้ังแผนกเชื่อมอุปกรณ
และแผนกเช่ือมโครงสรางหลังจากน้ันนํามาประกอบ
กนัทีแ่ผนกเชือ่มประกอบโครงสรางและอปุกรณ แลว
สงตอไปยังโรงพนสี เมื่อทําสีเสร็จแลวจึงนําออกไปที่
พื้นที่เก็บ เพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพ ติดปาย และ
หอสินคาเพ่ือเก็บรอสงลูกคาตอไป จะเห็นไดวาการ
ไหลของชิน้งานนัน้กระโดดขามไปขามมาไมมกีารไหล
ที่ตอเนื่องในแตละขั้นตอน
 4.1.2 ผลจากการศกึษาสายธารคณุคาเปาหมาย 
(Value Stream Map) จากการศึกษาพบวาเวลา
นํา(Lead Time)ของกระบวนการเชื่อมประกอบรถ
เข็นสําหรับหอยแขวนชิ้นสวนรถยนต รุนSIC-M ซึ่ง
เปนรุนที่ลูกคาตองการมากที่สุดและมีความสูญเปลา
มากที่สุดพบวาเวลานําคือ 7+6.25+10+3.75+2.5  
ใชเวลารวม 29.5 วัน

 

 ÃÙ»·Õè 4.3 Ã¶à¢ç¹ÊíÒËÃÑºËŒÍÂá¢Ç¹ªÔé¹Ê‹Ç¹Ã¶Â¹μ�
ÃØ‹¹ SIC-M

 จากสายธารคุณคาเปาหมายของกระบวนการ
เชือ่มประกอบรถเขน็พบวาแผนกเชือ่มประกอบ(WD) 
มีรอบเวลาในการทํางาน(Cycle Time)สูงที่สุดคือ10 
วันซ่ึงเปนกระบวนการหลัก (ดังแสดงในรูปที่ 4.4)

 

 

 ÃÙ»·Õè 4.4 ÊÒÂ¸ÒÃ¤Ø³¤‹Òà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§¡ÃÐºÇ¹
¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡ÍºÃ¶à¢ç¹ (Value Stream Map of 
welding cart)

หมายเหตุ

 PH :  แผนกจัดซื้อ (Purchasing)  
 CU :  แผนกตัดเหล็ก (Cutting) 
 WD :  แผนกเช่ือมประกอบ (Welding)  
 MT :  แผนกซอมบํารุง (Maintenance) 
 PT :  แผนกทําสี (Painting)   
 BG :  แผนกตรวจสอบ ติดปาย และหอสินคา 

 จากรูปท่ี 4.4 พบวาายจัดซื้อวัสดุใชรอบเวลา
ในการทํางาน (Cycle Time) 7 วัน แตการรอคอย
ที่เกิดข้ึนในกระบวนการน้ีซึ่งเปนขอตกลงระหวาง
บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จํากัด กับลูกคา ในการสงวัสดุ
เพื่อผลิตรถเข็นทําใหยากตอการเขาไปควบคุมดูแล
ของผูศกึษาเอง ซึง่ไดแจงใหผูบรหิารบรษิทัฯ รบัทราบ
และดําเนินการเจรจากับลูกคาตอไปสวนแผนกตัด
เหล็ก(CU)มีรอบเวลาในการทํางาน(Cycle Time) 
6.25 วันซ่ึงถือวามากในกระบวนการตัดเหล็ก ซึ่งจะ
อธบิายในหวัขอตอไปจากสายธารคุณคาเปาหมายจะ
มีหนวยงานซอมบํารุง(MT)เปนหนวยงานสนับสนุน
เมือ่เครือ่งจกัรเกดิขดัของเสยีหายหรอืปรบัแตงเครือ่ง
เช่ือมและเคร่ืองตัดเหล็กเพ่ือทําใหเคร่ืองเช่ือมและ
เคร่ืองตัดเหล็กทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตาม
ความตองการของชางเช่ือมประกอบ
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 4.1.3 ผลจากการศึกษาความสูญเปลาที่เกิด
ขึน้ในกระบวนการเชือ่มประกอบรถเขน็ จากปญหา
ผลผลิตไมเปนไปตามเปาหมายที่เกิดขึ้น จะไดเห็นถึง
ความสําคัญของปญหาเพราะมีผลกระทบโดยตรงตอ
รายไดของบรษิทั และไมสามารถสงมอบสนิคาไดตาม
ที่ลูกคาตองการไดจะทําใหเกิดผลกระทบในภายภาค
หนาได ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดลีน(Lean Thinking) 
เพื่อจําแนกความสูญเปลา 7 ประการ (7 waste) มา
ประยกุตใชกบักรณศีกึษา ซึง่แผนกเชือ่มประกอบนัน้
มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูที่ 74.67%(ขอมูลป 2557) 
เมื่อเทียบกับความตองการของลูกคา จากการท่ีผู
ศึกษาไดทําการเก็บขอมูลดวยตัวเองดวยวิธีสังเกต
(Survey) สัมภาษณ(Interview) และบันทึกภาพ
เคลือ่นไหว(Motion Study) ของพนกังานในเวลาการ
ทํางานมาวิเคราะหพบวาเกิดความสูญเปลาขึ้นใน
กระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นดังนั้นผูศึกษาจึง
จําแนกความสูญเปลาดังนี้
  1) ความสูญเปลาจากการผลิตทีม่าก
เกิน (Overproduction)
  พบวาการตัดเหล็กเพื่อเตรียมใหฝายเชื่อม
ประกอบทีม่ากเกนิไป จากการเขาไปสงัเกตพบวาชาง
ตัดเหล็กจะทําการตัดเหล็กมาเก็บไวที่พื้นที่เก็บชิ้น
งานที่ตัดแลวเปนจํานวนมากโดยมีการเก็บชิ้นงาน
ระหวางกระบวนการถึง 100 ชิ้นตอแบบ นั้น
หมายความวาพนักงานตองตัดใหครบแลวจึงนําไปใน
พืน้ทีเ่กบ็ชิน้งานกอใหเกดิความสญูเปลาจากการผลติ
มากเกินไป อีกแผนกที่มีความสูญเปลาจากการผลิต
มากเกนิไปคอืแผนกเช่ือมอปุกรณ  เนือ่งจากการเช่ือม
อุปกรณจะทําไดงายและเร็วกวาการเชื่อมโครงสราง 
โดยการเก็บขอมูลชางเช่ือมอุปกรณสามารถเช่ือม
อปุกรณได  48 ชิน้ตอวนัในขณะท่ีชางเช่ือมโครงสราง
เชือ่มได 10ชิน้ตอวนัจึงทาํใหการเชือ่มอปุกรณเพือ่รอ
จะประกอบน้ันมากเกินไป

 2) ความสูญเปลาจากการรอคอย (Waiting) 
  พบวานอกจากจะเกิดการรอคอยจาก
กระบวนการกอนหนา (สืบเนื่องจากขอ 4.1.3.1) 
แลวยังเกิดการรอคอยจากการที่ตองตั้งเครื่องเชื่อม
ใหมทุกครั้งท่ีเปล่ียนชางเช่ือม อีกท้ังกรณีเครื่องเช่ือม
ชํารุดตองรอคอยชางซอมบํารุงจากตัวแทนจําหนาย
เปนเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเปนอยางตํ่าเพื่อรอทาง
ตัวแทนจําหนายเอาเคร่ืองสํารองมาเปล่ียน เกิดการ
รอคอยแสดงใหเห็นถึงการใชเวลาไปอยางเปลา
ประโยชนและมีประสิทธิภาพเกิดความลาชาในการ
ผลิต ซึ่งกระบวนการเชื่อมประกอบนั้นเปนกระบวน
การทีต่องใชรอบเวลาในการทาํงาน(Cycle Time)มาก
ทีส่ดุเปนกิจกรรมคอขวด (Bottle neck) สงผลใหการ
ผลิตขาดความสมดุลตอเน่ืองนอกจากน้ียังเพ่ิมตนทุน
คาเสียโอกาสจากการรอคอย เชน ตนทุนคาแรงทาง
ตรง และการผลผลิตที่จะลาชาออกไป

 3) ค ว า ม สู ญ เ ป ล า จ า ก ก า ร ข น ส ง 
  (Transportation)
  พบวาความสูญเปลาท่ีเกิดจากการขนยาย
เนือ่งจากการวางเครือ่งจกัรแตละสวนไมเหมาะสมกบั
การไหลของงาน ทาํใหเสียเวลาในการขนยาย จากการ
ศกึษาแผนผังการไหลของกระบวนการเช่ือมประกอบ
รถเข็น(Welding Layout)จะเห็นไดวาการเคลื่อนที่
ของช้ินงานนัน้ซํา่ไปซ่ํามาแตเนือ่งดวยพ้ืนทีจ่าํกดัและ
ระยะทางการขนยายไมไกลกันมาก ความสูญเปลานี้
จึงไมมีผลกระทบตอกระบวนการเชื่อมประกอบ

 4) ความสูญเปลาจากกระบวนการที่ ไม
เหมาะสม (Non Value Added Processing)
  พบวามีการจัดลําดับงานไมเหมาะสมการ
ทํางานทุกอยางมาจากประสบการณของหัวหนากะ
และชางเช่ือมที่ลองผิดลองถูกเอง โดยมีเพียงแบบส่ัง
งานเทานัน้จากผลผลติในป 2557ชวงไตรมาสแรกของ
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ปนั้นผลผลิตคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับความตองการ
ของลูกคา นั่นเปนเพราะชางเชื่อมประกอบยังอยูใน
ชวงคนหาวิธีการลําดับขั้นตอนงาน และการลองผิด
ลองถูก  ส งผลโดยตรงตอความสูญเปลาจาก
กระบวนการที่ไมเหมาะสม
 5) ความสญูเปลาจากสนิคาคงคลงัทีม่ากเกนิ
  ไป (Excess Inventory)
  พบวาชางเช่ือมอปุกรณทาํการเช่ือมอปุกรณ
มากเกินความจําเปนเมื่อเช่ือมเสร็จจะนํามาวางไวที่
พื้นที่เก็บวัสดุที่เชื่อมแลวถาลนจากพ้ืนที่เก็บก็จะนํา
มาวางไวรอบๆบริเวณของชางเช่ืองประกอบโครงสราง
และอุปกรณสงผลใหตองใชในพืน้ทีใ่นการเกบ็มากข้ึน
หรืออาจจะเกิดการสูญหายได
 6) ความสูญเปลาจากของเสีย (Defects)
  พบวาเกิดจากงานตัดเหล็กนั้นชางตัดเหล็ก
จะใชการเทียบชิ้นตอชิ้นในการตัดเพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วทําใหบางทีชิ้นงานยาวไปเมื่อนํามาเชื่อม
ตองเสียเวลาในการนํากลับไปตัดใหม แตถาชิ้นงานที่
ตัดมาส้ันไปจะตองท้ิงชิ้นงานน้ันไปเลยเกิดความสูญ
เปลาจากของเสยีเกดิขึน้โดยปจจุบนัของเสยีทีเ่กดิข้ึน
คดิเปน 2.13% ตอวนั ซึง่ถอืวานอยมากแตเปนสิง่เปน
สิ่งที่ตองกําจัดหรือทําใหลดลง

 7)  ความสูญเปลาจากการเคล่ือนไหวท่ีมาก
เกินไป (Excess Motion)
  พบวาเครื่องเชื่อม เครื่องตัดเหล็กไมมีรูป
แบบแนนอนในการติดตั้ง ไมมีอุปกรณยึดจับที่มี
มาตรฐานใหชางเช่ือมประกอบ จากการสังเกตจะเห็น
ชางเชื่อมตองใชเพื่อนพนักงานในการชวยยึดจับใน
เวลาทําการเชื่อมประกอบ หรือบางทีถาเพื่อน
พนักงานไมวางก็จะตองเอื้อมมือไปเพื่อยึดจับช้ินงาน
เพื่อทําการเช่ือม แตอยางไรก็ตามพบวาเปนเวลาไม
นานทีต่องกระทําในลกัษณะดงักลาว จงึถอืวาไมมนียั
สําคัญในประเด็นนี้

 4.2 ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÒàËμ Ø¢Í§¤ÇÒÁÊÙÞ
à»Å‹Òã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡ÍºÃ¶à¢ç¹
 จากผลการศึกษาความสูญเปลาที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็น ผูศึกษาไดใชหลัก
แนวคิดลีน(Lean Thinking) เพื่อจําแนกความสูญ
เปลา 7 ประการ(7 Waste)และกําหนดสาเหตุที่เปน
ไปไดของปญหาความสูญเปลาในกระบวนการเชื่อ
ประกอบรถเข็นโดยจัดเปนหมวดหมู ซึ่งสามารถสรุป
ประเภทของความสูญและสาเหตุทีเ่ปนไปไดของความ
สญูเปลาท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการเชือ่มประกอบรถเขน็
ไดดังนี้ (ดังแสดงในตารางที่4.1)

ลําดับ หมวดหมู ประเภทของความสูญเปลา สาเหตุที่เปนไปไดของความสูญเปลา

1 วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

(Method)

ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินไป แผนกตัดเหล็กทําการตัดเหล็กขนาดการผลิต(Lot size)ตอครั้งเปนจํานวน

มาก(100 ชิ้น/ครั้ง)

แผนกเชื่อมอุปกรณ เชื่อมอุปกรณ(Accessory part)เพื่อสงใหแผนกเชื่อม

ประกอบขนาดการผลิต(Lot size) ตอครั้งเปนจํานวนมาก(48 ชุด/ครั้ง)

ความสูญเปลาที่เกิดจากกระบวนการที่

ไมเหมาะสม

เกิดจากการลําดับงานไมเหมาะสมงานเชื่อมประกอบไมมีการกําหนดขั้น

ตอนที่แนนอน รวมไปถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

2 การจัดพื้นที่ในการดําเนินงานและการจัด

เก็บงาน(Management)

ความสูญเปลาที่เกิดจากการขนยาย เนื่องจากการวางเครื่องจักรแตละสวนไมเหมาะสมกับการไหลของงาน 

ทําใหเสียเวลาในการขนยาย
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 4.3 ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁÊÙÞà»Å‹Ò
ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàª×èÍÁ»ÃÐ¡ÍºÃ¶à¢ç¹´ŒÇÂ
á¹Ç¤Ô´ÅÕ¹
 4.3.1 ลดขนาดการตัดเหล็ก (Lot size) และ
ขนาดการเชื่อมอุปกรณเพื่อกําจัดความสูญเปลา
จากการผลิตมากเกินไป
 สําหรับการผลิตรถเข็นสําหรับหอยแขวนชิ้นสวน
รถยนตประกอบไปดวยกระบวนการตัดเหล็ก การ
เชือ่มอปุกรณ การเช่ือมโครงสราง การเช่ือมประกอบ 
การทําสี การติดปาย และการหอสินคาเพ่ือจัดสงซึ่ง
ในการผลิตการเชื่อมอุปกรณและการเชื่อโครงสราง
สามารถทาํในเวลาเดียวกนัได หลงัจากนัน้งานทัง้สอง
ฝายจะมารวมกันเพ่ือประกอบท่ีฝายเช่ือมประกอบ
เพื่อทําการขึ้นรูปใหเปนรถเข็นสําหรับหอยแขวนชิ้น
สวนรถยนต ในการศึกษาเพ่ือลดความสูญเปลาท่ีเกิด
จากการผลิตมากเกินไปน้ันจะปรับปรุงโดยการลด
ขนาดการผลิต (Lot size) การลดขนาดการผลิต
(Lot size) ของกระบวนการตัดเหล็กตามแบบ จาก
ปกติชางตัดเหล็กจะตัดครั้งละ 100 ชิ้น ใหลดขนาด
การผลิต(Lot size) เหลือเพียง 10 ชิ้น แลวสงไปยัง
กระบวนการเชื่อมอุปกรณและเชื่อมโครงสรางทําให
ชิ้นงานที่อยูในระหวางกระบวนการมีจํานวนนอยลง 
มคีวามหยืดหยุนของงานเน่ืองจากถามคีวามผิดพลาด
จากความยาวจะสามารถแกไขไดทันเวลาและใน
แผนกเชื่อมอุปกรณดวยเหมือนกันจากปกติชางเชื่อม
อุปกรณจะเชื่อมครั้งละ 48 ชุด ใหลดขนาดการผลิต
(Lot size) เหลือเพียง 10 ชุด ซึ่งจะเปนการลดเวลา
นาํ(Lead Time)คอืเวลาท่ีใชตัง้แตเริม่ตนกระบวนการ
ผลติจนถึงสิน้สดุกระบวนการท้ังหมดสามารถคํานวณ
ไดจากการคณูรอบเวลาการผลติกบัจํานวนงานคงคาง
ในระบบในสายการผลิต เชน ถาแตละรอบเวลาการ
ผลติเทากบั 1 นาที กระบวนการไหลของชิน้งานคราว
ละ  100  ชิ้ นจะมี เ วลานํ า ( Lead t ime)  = 

(1x100)+(1x100)= 200 นาที ในขณะท่ีการผลิตคร้ัง
ละ 10 ชิน้จะมเีวลานาํ(Lead time)= (1x10)+(1x10)= 
20 นาที ดังนั้นการตัดเหล็กคร้ังละ 10 ชิ้นจะทําให
สามารถเวลานํา (Lead Time) ลงได  สงผลใหความ
สญูเปลาทีเ่กดิจากการรอคอยในกระบวนการเชือ่มลด
ลงไปดวย 
 4.3.2  จัดทําแผนควบคุมการผลิต(Process 
control plan)เพ่ือกําจัดความสูญเปลาที่เกิดจาก
กระบวนการที่ไมเหมาะสม
 สาเหตหุลกัของความสญูเปลาทีเ่กิดจากการลาํดบั
งานไมเหมาะสม ผลจากการศึกษาพบวาปจจุบันใน
ทุกๆกระบวนการในงานเชื่อมประกอบไมมีการ
กําหนดข้ันตอนท่ีแนนอน รวมไปถึงมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นผูศึกษาจึงเสนอใหมีการทําแผน
ควบคุมการผลิต(Process control plan) ตามหลัก
การการควบคมุโดยการจดัสมดลุสายการผลติลกัษณะ
ของงานเช่ือมประกอบ จะไดชัดวามีขั้นตอนการผลิต
ที่ตองกระทําซํ่าๆกันและเหมือนกันเชน ลักษณะของ
การประกอบตางๆ ซึง่ประกอบดวยช้ินสวนหลายๆ ชิน้ 
แตละชิ้นมันจะแยกกันไปตามแผนกตางๆ ตาม
กรรมวิธีที่มีอยูและสุดทายก็จะนํามารวมกันท่ีแผนก
ประกอบเพ่ือประกอบเปนรถเข็น ในการควบคุมและ
ติดตามงานวาในขณะนี้งานตางๆ ไดดําเนินการไปตา
มกาํหนดการท่ีวางไวไดหรอืไมมงีานใดท่ีลาชาตองเรง
ใหเร็วข้ึน วิธีที่มีประโยชนสําหรับการตรวจสอบเพ่ือ
ควบคุมการผลิตในลักษณะน้ีก็คือ การจัดสมดุลสาย
การผลิต เพื่อใหสถานีงานท่ีทํางานเร็วเชนงานตัด
เหล็กหันมาชวยสถานีที่ทํางานชาคืองานเชื่อม
ประกอบ โดยเปาหมายอยูที่การประกอบไมใชอยูที่
ความเร็วของแตละแผนกผลจากรายงานและตรวจ
สอบความกาวหนาของชิ้นงาน ไดตรวจพบวาผลผลิต
ทีเ่กิดขึน้จรงิไมเปนไปตามเปาหมายจากแผนงานทีก่าํ
หนดไว ผูควบคุมการผลิตจะตองหาสาเหตุของขอผิด
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พลาดท่ีเกิดขึ้น และทําการแกไขและปรับปรุงตารา
งการทํางานใหมเพื่อใหทันความตองการที่ไดกําหนด
ไวกจิกรรมของการควบคมุการผลติและตดิตามความ
กาวหนา เปนกิจกรรมที่ตองทําอยางตอเนื่องและ
ตลอดไปตราบเทาทีก่ารผลติยงัคงดาํเนนิอยู และเปน
สวนสําคัญที่จะทําใหการผลิตสามารถดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 4.3.3 ปรับปรุงแผนผังการผลิต (Layout) 
เพ่ือกําจัดความสูญเปลาที่เกิดจากการขนยาย
 จากผลการศึกษาในหัวขอ 4.1.1 การจัดวางแผน
ผงัการผลติไมเหมาะสมเกดิความสญูเปลาจากการขน
ยาย ดังน้ันการกําจัดความสูญเปลาใหหมดไปหรือลด

ลงนั้นตองทําการปรับปรุงแผนผังการผลิต (Layout) 
โดยมีเปาหมายเพื่อใหการไหลของงานแตและ
กระบวนการผลิตซํ่าไปซ่ํามา  มีการใชทรัพยากรท่ีมี
อยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นจึงทําการออกแบบ
ปรับปรุงแผนผังการผลิต(Layout)ใหม สามารถมอง
เห็นจุดคอขวด (Bottle neck) ไดงายตอการสังเกต
จากหัวหนางานเพื่อลดความสูญเสียจากการรอคอย
อีกดวยประการ เนื่องจากการไหลของงานในสภาพ
ปจจบุนัคอนขางกระโดดขามไปขามมาทาํใหเกิดความ
สูญเปลาท่ีเกิดจากการขนยายทั้งของชิ้นงานและ
ชางเช่ือม ดังนั้นผูศึกษาจึงเสนอปรับปรุงแผนผังการ
ผลิต(Layout) ดังแสดงในรูปท่ี 4.5

 

ÃÙ»·Õè 4.5 ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¼Ñ§¡ÒÃ¼ÅÔμ (Layout) áººãËÁ‹
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 จากรูปที ่4.5 พบวา หลงัจากการปรับปรุงแผนผัง
การผลิต (Layout) ใหม ทําใหระยะทางในการ
เคลื่อนที่ทํางานของพนักงานลดลงเปน 50 เมตร
 ผลการศึกษา พบวาความสูญเปลาเกิดขึ้นใน
กระบวนการเชื่อมประกอบรถเข็นนั้นมีความสัมพันธ
กันในแตละประเภทของความสูญเปลา จะเห็นไดวา
ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินไปซึ่งขนาดการ
ผลิต (Lot size) 100 ชิ้นของการตัดเหล็กตามแบบ
ใชเวลา 35.55 ชั่วโมงสงผลไปยังกระบวนการถัดไป
ซึ่งทําใหเกิดความจากการรอคอย และยังสงผลใหตอ
ความสูญเปลาจากการขนยายเนื่องจากการวางแผน
ผงัการผลิตทีไ่มเหมาะสม จนทําใหเกดิความสูญเปลา
จากกระบวนการท่ีไมเหมาะสมดวยเชนกัน ทั้งนี้จาก
การลดความสูญเปลาโดยลดขนาดการผลิต(Lot size) 
) เปน 10 ชิ้นของทุกกระบวนการใชเวลาเพียง 11.59 
ชั่วโมง หลังจากปรับปรุงแผนผังการผลิต (Layout)
ทาํใหระยะทางในการเคล่ือนท่ีทาํงานของพนักงานลด
ลงจาก 118.3 เมตร เปน 50 เมตร คิดเปน 57.73 
เปอรเซ็นตและจัดทําแผนควบคุมการผลิต(Process 
control plan) ทําใหสามารถเพ่ิมผลการผลิตใหเปน
ไปตามเปาหมายไดผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับผล
การศึกษาของ(นิวัตน เดชอําไพ, 2557) ทําการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชุดชั้นในสตรี โดย
ประยกุตใชแนวคิดการผลิตแบบลีน กรณศีกึษา บรษิทั 
วาโกกบินทรบุรี จํากัด ซึ่งประสบปญหาการผลิตไม
เปนไปตามเปาหมาย ปรับปรุงดวยการลดความสูญ
เปลาในกระบวนการเย็บซ่ึงทําการลดขนาดการผลิต 
ปรับปรุงแผนผังการผลิต และใชระบบดึงเขามา
ประยกุต ผลการศกึษาพบวาสามารถเพิม่ผลผลติและ
ประสิทธิภาพในกระบวนการไดเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับทฤษฎีแนวคิดลีน(Lean Thinking) (เกียรติขจร,
2551)ไดกลาววา แนวคิดลีน(Lean Thinking) เปน
เคร่ืองมือในการจัดการกระบวนการท่ีชวยเพ่ิมขีด

ความสามารถใหแกองคกร โดยการพิจารณาคุณคาใน
การดําเนินงานเพ่ือมุงตอบสนองความตองการของ
ลูกคา มุงสรางคุณคาในตัวสินคาและบริการ และ
กําจัดความสูญเปลาที่เกิดขึ้นตลอดท้ังกระบวนการ
อยางตอเนือ่ง ทาํใหสามารถลดตนทนุการผลิตเพิม่ผล
กาํไรและผลลัพธทีด่ทีางธุรกจิในท่ีสดุ ในขณะเดียวกนั
ก็ใหความสําคัญกับการผลิตสินคาที่มีคุณภาพควบคู
ไปดวย

• ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 5.1  ÊÃØ»¼Å
  จากการศึกษาการลดความสูญเปลาใน
กระบวนการเช่ือมประกอบรถเข็นดวยแนวคิดลีน 
(Lean Thinking) ในกรณีศึกษา บริษัท ดี-พัฒนะ
มงคล จํากัด การลดขนาดการผลิต (Lot size) ที่มาก
เกนิไปและการจัดสรรชางเช่ือมใหมในการจัดทาํแผน
ควบคมุการผลติดวยหลกัการสมดลุการผลติ ทาํใหชาง
เชือ่มอุปกรณและชางตดัเหลก็ทีมี่ความสามารถในการ
เช่ือมอยูแลวสามารถมาชวยงานทีมเช่ือมประกอบเพิม่
ขึ้นจากเดิมทีมเชื่อมประกอบสามารถเชื่อมประกอบ
รถเขน็สาํหรบัหอยแขวนชิน้สวนรถยนตไดเฉลีย่วนัละ 
2.5 คัน เมื่อมีทีมงานมาสบทบเพิ่มขึ้นสามารถเชื่อม
ประกอบไดวันละ 3.5 คันคิดเปนจํานวนการผลิตรถ
เข็นตอวนัเพ่ิมข้ึน 28.57 เปอรเซ็นต แสดงวาโดยเฉล่ีย
ตอเดือนสามารถผลิตได 105 คันตามเปาหมายที่
วางแผนไว เพียงพอตอความตองการของลูกคาทําให
ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 28.89 
เปอรเซ็นต ทําใหผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้นปละ 
6-7 ลานบาท
 จากการไหลของกระบวนการทีต่อเนือ่ง(Flow)สง
ผลใหไดประสิทธิภาพของการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเปน
หลกัสาํคญัของแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) รวม
ถึงการลดความสูญเปลาท่ีเกิดจากการผลิตท่ีมากเกิน
ไปทาํใหพนกังานทํางานในกิจกรรมท่ีไมเพิม่มูลคาเปน
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เวลาท่ีเสียเปลาไป เครื่องจักรทํางานโดยไมเกิด
ประโยชน ซึ่งการกําจัดความสูญเปลาประเภทน้ีไม
สามารถกําจัดใหหมดส้ินไปไดทนัทแีตควรลดใหเหลอื
เทาที่จําเปนก็พอหรือใหเหลือนอยที่สุดเทาที่ทําได 

 5.2  ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
  อยางไรกต็ามการทีจ่ะทาํใหแนวคดิแบบลนี 
(Lean Thinking) ใหดีขึ้นไปอีกนั้นผูศึกษามีขอเสนอ
แนะใหเพิม่การใชระบบดงึ (Pull) ระบบทนัเวลาพอด ี
(JIT) เขามาใชในกระบวนการตัดเหล็กและเช่ือม
อุปกรณเพื่อใหมีจังหวะการผลิตที่สอดคลองกัน บวก
เพิม่ดวยการนําระบบคัมบงั (Kanban) เขามารวมดวย
จะทําใหสายการผลิตเปนไปตามความตองการมากย่ิง
ข้ึน การจะทําใหเกิดความสมบูรณแบบ(Perfection) 
เพือ่คงไวซึง่ประสทิธภิาพอยางตอเนือ่งสมํา่เสมอ โดย
มีการปฏิบัติตามแผนงาน ขั้นตอนและวิธีการ นําไปสู
เปาหมายท่ีกาํหนดไว ผูศกึษาเสนอแนะใหใชเคร่ืองมือ
วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เมื่อพบปญหา
ก็ทําการแกไขหรือปรับปรุง โดยการปรับปรุงเริ่มจาก
การวางแผน ลงมือทํา ตรวจสอบ และแกไขหรือปรับ
ปรุงซํ่าเกิดเปนวงจร PDCA ทําใหเกิดการดําเนินงาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพและบรรลเุปาหมายทีว่างไวอยางตอ
เนื่องและสมํ่าเสมอ

ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ
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 การศึกษาปจจัยที่มีผลในการเพิ่มยอดขายสินเช่ือรถยนตมือสองมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยและ
กําหนดลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่มีผลในการเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสอง 
โดยการใชกระบวนการลําดับชัน้เชิงวเิคราะหเปนเคร่ืองมือสาํหรับการศึกษาจัดเก็บขอมลูจากการสอบสัมภาษณ
สถาบันการเงินและเจาของกิจการทองถิ่นที่ใหบริการสินเชื่อรถยนตมือสองระหวางเดือนกุมภาพันธ 
ถึงมีนาคมป พ.ศ. 2558 ซึ่งใชแนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค แนวคิดสวนประสมทางการตลาด แนวความคิด
ดานการตดัสนิใจซือ้ และทีส่าํคญัทีส่ดุคอื กระบวนการลาํดบัชัน้เชงิวเิคราะห อกีท้ังยงัมคีวามคาดหวงัวาสถาบนั
การเงินหรือบริษัทผูใหบริการสินเชื่อรถยนตจะสามารถใชเปนแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อใหมๆ 
และสามารถนําเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดได

 ทัง้นี ้ ผูศกึษาไดแบงปจจยัทีม่ผีลตอการเลอืกใชบรกิารสนิเชือ่รถยนตมอืสองเปน 7 ดานคอื 1)  ผลติภณัฑ 
2) ราคา 3) ชองทางการจัดจําหนาย 4) การสงเสริมการตลาด 5) บุคลากรหรือพนักงาน 6) กระบวนการให
บริการ และ 7) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ พบวาปจจัยที่ผูใหบริการสินเช่ือรถยนตมือสองใหความสําคัญมาก
ทีส่ดุคอืปจจยัดานบคุลากร รองลงมาคอืปจจยัดานกระบวนการใหบรกิาร ปจจยัดานผลติภณัฑและปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดมีความสําคัญเทากัน ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และสุดทาย
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงลําดับความสําคัญของปจจัยยอยของทั้ง 
7 ปจจัยหลัก ซึ่งมีความสําคัญไมเทากัน เมื่อพิจารณาจากคาดัชนีของความสอดคลองกัน พบวากระบวนการ
จัดลําดับความสําคัญของ 7 ปจจัยซึ่งเปนสวนประสมทางการตลาดท่ีสําคัญตอยอดขายสินเชื่อรถยนตมือสอง 
มีความสอดคลองเปนเหตุและผลกัน

คาํสาํคญั : สนิเชือ่, รถยนตมอืสอง, ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิาร, กระบวนการลาํดบัชัน้เชงิวเิคราะห
(AHP), การประเมิน 
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ABSTRACT

 This study is aimed to assess the important factors increasing loan for selling used cars. 
The factors are prioritized based on their impacts to increase loan for selling the used car. The 
analytical hierarchy process (AHP) is used to evaluate the factors. The data of the evaluation 
is collected from executive of fi nancial companies that provide the loan program for used cars 
and the owners of local fi nancial service for lending money for buying a used car. The data is 
collected from February to March 2015. Consumer Behavior, Marketing Mix, Purchase Decision 
and the analytical hierarchy process (AHP) are concept in this study. We expect that the fi nan-
cial companies can use this evaluation to develop new loan program and offer loan products 
that are suitable for the target customer. The results of this evaluation are also used to increase 
market share of the loan program.

 We found that seven factors that affect the loan service for buying used cars are 
1) product, 2) price, 3) channel, 4) sale promotion, 5) personnel, 6) service process and 
7) physical environment. The study found that the most important factors increasing loan for 
selling used cars is personnel factor, followed by the service process factor, product factor, 
sale promotion factor, price factor, channel factor and physical environment factor. We also 
consider sub-factor found that factors important are not equal. In addition, this consistency 
ratio shows that the analytical hierarchy process of seven factors which are marketing mix 
factors are consistent and rationality as well

Keywords : personal loan, used car, service marketing mix, analytical hierarchy process (AHP),
        project evaluation
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º·¹íÒ • •
 การพัฒนาสงเสริมระบบโครงสรางพื้นฐาน  
ระบบการคมนาคมขนสงในประเทศไทยใหมีเพียง
พอกับความตองการ และมีมาตรฐาน ของภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อใหประเทศมีความพรอมในการ
เปดประเทศ ตามการรวมมือกันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในเขตอาเซียน ในชวงปลายป 2558 ถือ
เปนสิ่งสําคัญ และเมื่อพิจารณาสถิติการดําเนินการ
เก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถยนตของประเทศไทย 
พบวาแนวโนมการจดทะเบียนรถยนตใหมและการ
โอนทะเบียนในภาพรวมเพ่ิมขึ้นทุกป โดยเฉพาะใน
ป 2555 ที่ปริมาณรถยนตที่มาจดทะเบียนรถยนต
ใหมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญรอยละ 48 เมื่อเทียบกับ
ป 2554 (กรมการขนสงทางบก, (2557) เปนผลสืบ
เนือ่งมาจากการปรับตัวพลิกฟนหลงัจากประเทศไทย
ประสบมหาอุทกภัยเม่ือป 2554 รวมถึงมาตรการ
รถยนตคันแรกของภาครัฐบาลอยางไรก็ตามถึงแมวา
ปริมาณการโอนทะเบียนรถยนตจะไมไดเพิ่มขึ้นมาก 
แตการที่รัฐบาลกําหนดเกณฑใหผูเขารวมโครงการ
ตองครอบครองรถยนตไมนอยกวา 5 ปนั้น ทําใหใน
ป 2559 (5 ป นับจากป 2555) ตลาดรถยนตนั่งสวน
บุคคลมือสองจะมีแนวโนมเติบโตข้ึน มีประชาชน

ปลอยรถยนตมือสองออกมาจําหนายมากขึ้น มีการ
แขงขันดานธุรกิจรถยนตมือสองกันมากขึ้น สถาบัน
การเงินหรือผูประกอบการจึงจําเปนตองพัฒนา ปรับ
แผนกลยุทธทางการตลาดในตลาดเพื่อใหสามารถ
เพิม่สวนแบงตลาดรถยนตมอืสอง และสนิเชือ่รถยนต
มือสองได
 นอกจากน้ี ตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคล
มือสองยังเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูที่ตองการ
มีรถยนตเปนของตัวเอง เนื่องจากการเปนเจาของ
รถยนตใหมจะมีคาใชจายสูงกวามาก ทําใหผูที่มีงบ
ประมาณหรือรายไดนอย สามารถเปนเจาของรถเพื่อ

ประโยชนดังไดกลาวไวแลวนั้น อีกท้ังธุรกิจรถยนต
นั่งสวนบุคคลมือสองยังมีสวนชวยกระตุนภาคธุรกิจ
อื่นๆทั้งทางตรงและทางออม อาทิเชน ธุรกิจรถใหม 
มีสวนชวยกระตุนธุรกิจนี้ไดดวยการชวยใหเกิดการ
หมุนเวียนของรถ โดยผูซื้อรถใหมสามารถนํารถที่ใช
อยูในปจจุบันของตนมาขายในตลาดรถยนตมือสอง
เพื่อนําเงินไปใชซื้อรถใหม เกิดการหมุนเวียนเปล่ียน
รถยนตในตลาด และนอกจากธุรกิจรถใหมแลวธุรกิจ
รถยนตนัง่สวนบคุคลมอืสองยงัมสีวนชวยกระตุนภาค
ธุรกิจอื่นๆ เชน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ 
ฯลฯ อีกดวยจะเห็นไดวาตลาดธุรกิจรถยนตนั่งสวน
บุคคลมือสองนับเปนตลาดท่ีมีความสําคัญอยางมาก
ในระบบเศรษฐกิจ 
 ดวยเหตุที่กลาวมาขางตนนี้เอง ผูทําการ
วิจัยจึงเล็งเห็นประโยชนในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลใน
การเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสอง
รวมถึงการกําหนดลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ 
ที่มีผลตอที่มีผลในการเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนตนั่ง
สวนบุคคลมือสองโดยการใชกระบวนการลําดับช้ัน
เชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process; AHP) 
เปนเครื่องมือสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งคาดหวังวา
สถาบันการเงินหรือบริษัทผูใหบริการสินเช่ือรถยนต
สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภณัฑสนิเช่ือ
ใหมๆ  และสามารถนาํเสนอผลติภณัฑสนิเชือ่ใหเหมาะ
สมกบักลุมลกูคาเปาหมาย เพือ่เพิม่สวนแบงตลาดสนิ
เชื่อรถยนตได
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 ในการศึกษาปจจัยและการกําหนดลําดับความ
สําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ
รถยนตมือสองโดยการใชกระบวนการลําดับชั้นเชิง
วิเคราะหมีวัตถุประสงคดังนี้
 1.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการใหความ
สาํคญักบัปจจยัของสวนประสมทางการตลาดบรกิาร
โดยกระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้นของผูให
บริการสินเชื่อรถยนตมือสอง
 2. เพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกใชบริการผลิตภัณฑสินเชื่อรถยนต
มือสองจากสถาบันการเงินและธุรกิจที่ใหบริการสิน
เชื่อรถยนตมือสอง

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
 1.  กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห โดย
การวินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัยตางๆ จับเปนคู และ
กําหนดคาของการเปรียบเทียบออกมาในรูปของ
ตัวเลข เพื่อใหไดลําดับความสําคัญของแตละปจจัย 
และนําลําดับความสําคัญที่ผานการทดสอบความ

สอดคลองกันของเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจ
 2.  แนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งเปน
พฤติกรรมที่บุคคลทําการคนหา การคิด การตัดสิน
ใจ การซื้อ การใช การประเมินผลและการใชจาย
เพื่อผลิตภัณฑและบริการโดยคาดวาจะตอบสนอง
ความตองการของบุคคล ในการศึกษาวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคเพื่อใหทราบถึงลักษณะความ
ตองการ พฤติกรรมการซื้อ การใชสินคาและบริการ 
เพือ่ทาํใหผูบรโิภคเกดิความพงึพอใจ คาํถามทีใ่ชเพือ่
คนหาลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภค คือ ใคร 
อะไร ทําไม เพื่อใคร เมื่อไหร ที่ไหน และอยางไร 

เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ คือ ลักษณะกลุมเปา
หมาย สิ่งที่ผูบริโภคที่ตองการซื้อ วัตถุประสงคใน
การเลือกซื้อ บทบาทของกลุมตางๆ ที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อ โอกาสในการซื้อ ชองทาง และขั้น
ตอนในการตัดสินใจซื้อ
 3. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด เปน
ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งหนวย
ธุรกิจสามารถนําสวนประสมดังกลาวมาใชรวมกัน
เพื่อใหผลิตภัณฑของตนเองสามารถสนองความ
พึงพอใจแกลูกคากลุมเปาหมาย ประกอบดวย 
7 องคประกอบ คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากรหรือ
พนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ
 4. แนวความคิดดานการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมี
กระบวนการจัดซื้อ 5 ขั้นตอน คือ การรับรูความ
ตองการของตนเอง การคนหาขอมูล การประเมิน
ทางเลือกที่มีอยู การตัดสินใจซื้อจากทางเลือกนั้นๆ 
และสุดทายพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อาจมีความ
พึงพอใจ หรือไมพอใจ และมีการบอกตอ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
 เกรียงศักดิ์  สุไพบูลยพิพัฒน ,  2546
ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใช
บริการสินเชื่อซื้อรถยนตมือสองของลูกคาบริษัท 
สินการยนต จํากัด เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคและ
ปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง
ของลูกคา พบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 
อายุ รายไดตอเดือน และอาชีพมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถมือสอง 2) ปจจัยทางตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ 
ราคา ชองทางจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย
มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถมือสอง 3) ขอคิดเห็นที่
ลูกคาตองการมากที่สุด3อันดับแรกในการซื้อรถมือ
สองคือ3.1) การใหขอมูลที่เปนจริง 3.2) การให
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ลูกคาทดลองขับกอนซื้อ และ3.3)การรับประกัน
หลังการขาย
 กติติธ์ญัญา  ฉายบกุ, 2551 ไดทาํการศกึษา
ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการธุรกิจเชาซื้อรถยนต 
บริษัท ไทยพาณิชยลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สาขา
ลพบุรี เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมผู
ใชบริการความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและ
พฤติกรรมการใชบริการธุรกิจเชาซื้อรถยนต รวม
ถึงระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจเชาซื้อ
รถยนตในจังหวัดลพบุรีพบวา ปจจัยที่มีความสําคัญ
ตอการเลือกใชบริการธุรกิจเชาซื้อรถยนตในระดับ
มากไดแก สวนประสมดานผลติภณัฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจําหนาย ดานบุคลากร ดานระบบการ
ใหบริการ อีกทั้งยังควรมีการสงเสริมการตลาดเนน
การโฆษณาผานสื่อตางๆ และเนนกลุมลูกคาเพศ
ชายเพื่อเพิ่มฐานลูกคา
 จีรพัฒน นาคาสุ, 2552 ไดทําการศึกษา
ถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน
ใจใชบริการสินเชื่อซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสอง
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรม ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับพฤติกรรมของผูบริโภค และความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการใหระดับความ
สําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผู
บริโภครถยนตนั่งสวนบุคคลมือสองในอําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี พบวา 1)ความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคลคือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธ
กับบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อรถยนตมือสองและ
โอกาสในการซื้อรถยนตมือสอง 2)ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล คือเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความ

สัมพันธกับการใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในทุกดาน
 นายชัชวิน พิชญกุล, 2551 ไดทําการ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อรถยนตของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษา
พฤติกรรรมและปจจัยที่มีผลตอการใชบริการสินเชื่อ
รถยนตของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พบวาปจจัยที่มีผลตอวงเงินสินเชื่อ คือ เพศ อายุ 
สถานภาพ  ระดับการศึกษา รายไดครัวเรือนเฉลี่ย
ตอเดือน ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับ  ระยะเวลา
การผอนชําระ เงินผอนชําระตองวด คาธรรมเนียม
ในการกู และวิธีในการชําระเงินคืน อีกทั้งปจจัย
ดานกระบวนการยังมีผลตอการใชบริการสินเชื่อ
รถยนตของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือปจจัย
ดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
มีผลตอการใชบริการสินเชื่อรถยนตของผูบริโภค
นอยที่สุด
 ธีระโชฒิ  กัลวทานนท, 2552 ไดทําการ
ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการใชบริการ
สินเชื่อรถยนตของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนการศึกษาถึงปจจัย
สวนบุคคล พฤติกรรมการเลือกใชบริการ และปจจัย
สวนประสมทางการตลาด รวมถึงความสัมพันธ
ระหวางปจจยัสวนบคุคล กบัพฤตกิรรมการใชบรกิาร
สินเชื่อรถยนตของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในจังหวัดปทุมธานี พบวา1) เพศ อายุ 
สถานะภาพ ระดับอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ราย
ไดครอบครัว มีความสัมพันธกับประเภทของรถและ 
2) ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ราย
ไดครอบครัวมีความสัมพันธกับระยะเวลาการขอสิน
เชื่อ
 นายศุภกิจ ฐิตญาโณ, 2555 ไดทําการ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชบริการสินเชื่อเชา
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ซื้อรถยนตของลูกคาธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เชียงใหม เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ของลูกคา
ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเชียงใหม และเพื่อศึกษา
ปญหา ขอเสนอแนะของผูใชบริการสินเชื่อเชาซื้อ
รถยนต ของธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเชียงใหม พบ
วา 1) ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
มีผลตอวงเงินที่ไดรับสินเชื่อ และอายุสถานภาพ 
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอกับการผิดนัด
ชําระหนี้ 2) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อสูงสุด
คือปจจัยดานกระบวนการ รองลงมาคือ ปจจัยดาน
ราคา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานสถานที่ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ 3) ปจจัยดานการสง
เสริมการตลาด มีระดับความสําคัญปานกลางและ 
4) ปญหาในการใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่มี
ความสาํคญัอนัดบัหนึง่คอืปญหาดานราคา รองลงมา
คือปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานบุคลากร ปญหา
ดานกระบวนการใหบริการ และปญหาดานสถานที่
 นายอุดมศักดิ์  สมิทธิเวทยวงศ, 2555
ไดทําการศึกษาความตองการใชบริการสินเชื่อ
รถยนตธนาคารเกียรตินาคินของผูบริโภคในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาความตองการ 
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสินเชื่อ
เชาซื้อรถยนต พบวา 1) ลูกคาตองการใหธนาคาร
แจงผลอนุมัติสินเชื่อภายใน 3 วันทําการ 2) ตองการ
วงเงินสินเชื่อรอยละ 90 ของราคาซื้อขายและ/หรือ
ราคาประเมิน 3) กลยุทธสงเสริมการขายที่สนใจ
คือการเสนออัตราดอกเบี้ยตํา 4) ตองการใหมีการ
สื่อสารขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต 5) ตองการ
ใหธนาคารจัดสงเอกสารถึงมือผูเชาซื้อภายใน 2 
สัปดาห 6) สําหรับผูที่เชาซื้อรถยนตใหมตองการ
ตรวจสอบขอมูลดวยตนเองผานศูนยบริการขอมูล

มากที่สุด ตองการใหธนาคารเพิ่มชองทางการชําระ
เงินคางวดผานชองทางการหักจากบัญชีเงินฝาก
มากที่สุด ขอมูลที่ตองการใหเจาหนาที่ธนาคาร
แจงมาที่สุดคือ ขอมูลดานสินเชื่อสวนบุคคล และ
ตองการใหเจาหนาที่ติดตาม แจงเตือนการตออายุ
ภาษีรถยนต 7) สําหรับผูซื้อรถยนตมือสองตองการ
ใหเจาหนาที่ติดตาม แจงเตือนการครบกําหนดชําระ
หนี้มากที่สุด และ 8) ปจจัยทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑและดานราคา มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมากที่สุด
 โดยสมมติฐานในการวิจัยปจจัยที่มีผลใน
การเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนตมือสองคือปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
บุคลากรหรือพนักงาน กระบวนการใหบริการ และ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่แตกตางกัน สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตมือสองของ
ลูกคาแตกตางกัน และมีลําดับความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตมือสองของ
ลูกคาไมเทากัน

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ •
 การศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาถึงผลิตภัณฑสินเชื่อ
ประเภทสินเชื่อรถยนตมือสองที่มีลักษณะของ
ผลิตภัณฑแตกตางกันของสถาบันการเงินหรือบริษัท
ที่ใหบริการสินเชื่อรถยนตมือสองในป 2557 โดยจัด
เก็บขอมูลแบบปฐมภูมิโดยใชวิธีการสอบสัมภาษณ
ผูบริหารระดับผูอํานวยการสถาบันการเงินทั้งหมด
ของผูใหบริการสินเชื่อรถยนตมือสองจํานวน 13 
ตัวอยาง ในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงมีนาคมป 
พ.ศ. 2558 โดยกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.เปนผูอํานวยการในสวนงานวิเคราะหสินเชื่อ
รถยนต ประสบการณ 8 ป,  2. เปนผูอํานวยการใน
สวนงานพัฒนาธุรกิจสินเชื่อรถยนต ประสบการณ 
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5 ป, 3.เปนผูบริหารสวนงานขายสินเชื่อรถยนต
ภาคอีสาน ประสบการณ 10 ป, 4.เปนผูอํานวย
การในสวนงานบริหารการเงินและวางแผนธุรกิจสิน
เชื่อรถยนต ประสบการณ 7 ป,  5.เปนรองกรรม
การบริษัทธุรกิจสินเชื่อรถยนต  ประสบการณ 15 
ป,   6.เปนผูบริหารสวนงานขายสินเชื่อรถยนต
ภาคกลาง ประสบการณ 10 ป, 7.เปนรองผูอํานวย
การ ในส วน ง านพัฒนาธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ รถยนต  
ประสบการณ 8 ป,  8.เปนผูบริหารบริษัทธุรกิจ
สินเชื่อรถยนต ประสบการณ 10 ป,  9.เปนผู
บริหารสวนงานขายสินเชื่อรถยนตเขตกรุงเทพ 
ประสบการณ  5 ป,  10.เปนผูบริหารสวนงานขาย
สินเชื่อรถยนตเขตกรุงเทพ ประสบการณ 10 ป, 
11.เปนผูอํานวยการในสวนงานเรงรัดหนี้สินเชื่อ
รถยนต ประสบการณ 5 ป,  12.เปนผูบริหารบริษัท
ธุรกิจสินเชื่อรถยนตและรถบรรทุก ประสบการณ 
10 ป, 13.เปนผูบริหารสวนงานขายสินเชื่อรถยนต
ภาคเหนือ ประสบการณ 10 ป
 ทั้งนี้ผูวิจัยไดประมวลแนวความคิดจากการ
อานทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวของ และ
นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดงานวิจัยเพื่อเปน
แนวทางในการศึกษาครั้งนี้ โดยแบงปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตมือสองเปน 
7 ดานคือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย 
การสงเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนักงาน 
กระบวนการใหบริการ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ซึ่งในแตละปจจัย สามารถจําแนกเปนปจจัยยอยๆ 
เพื่อใหสามารถเขาถึงและสามารถกําหนดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยดังกลาวไดอยางแทจริง โดย
ใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic 
Hierarchy Process; AHP) เปนเครื่องมือกําหนด
ลําดับความสําคัญและสามารถแสดงกรอบแนวคิด
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดตามภาพที่ 1 ดานลาง

ÀÒ¾·Õè 1 ¡ÃÍºá¹Ç¤Ố »˜̈ Ñ̈Â·ÕèÁÕ¼Åã¹¡ÒÃà¾ÔèÁÂÍ´¢ÒÂ
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 การพิจารณาความสําคัญของแตละปจจัยที่มี
ผลในการเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนตมือสองซึ่งแบง
ปจจัยเปน 7 ดาน คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากรหรือ
พนักงาน กระบวนการใหบริการ สิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ โดยมีความหมายในแตปจจัยที่ทําการ
ศึกษาดังนี้
 1. ผลิตภัณฑ (Product : P1)  หมายถึงสิ่งที่
องคกรเสนอขายเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ปจจัยดานผลิตภัณฑที่
ผูวิจัยสนใจศึกษาในครั้งนี้ไดแก ปจจัยดานความ
แตกตางของผลิตภัณฑสินเชื่อ (A1) และปจจัยดาน
ความหลากหลายของผลติภณัฑสนิเชือ่(A2) ซึง่หมาย
ถึง วงเงินสินเชื่อ เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณา
อนุมัติ การคําประกัน ความมีชื่อเสียงและภาพพจน
ของสถาบันการเงิน
 2. ราคา (Price : P2) หมายถึงคุณคาของ
ผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซึ่งเปนตนทุนของลูกคา
ในการเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับ
ราคาผลิตภัณฑนั้นๆ หากผลิตภัณฑใดมีคุณคาสูง
กวาราคา ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ ปจจัยดานราคา
ที่ผูวิจัยสนใจศึกษาในครั้งนี้ไดแก ปจจัยดานอัตรา
ดอกเบี้ย (B1) ปจจัยดานคาธรรมเนียม (B2)
 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place : P3) หมาย
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ถึงโครงสรางชองทางการจัดจําหนาย เพื่อเคลื่อน
ยายผลิตภัณฑจากองคกรไปยังลูกคากลุมเปาหมาย 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่ผูวิจัยสนใจ
ศึกษาในครั้งนี้ไดแก  ปจจัยดานชองทางการเสนอ
ขายสินเชื่อ (C1) และปจจัยดานชองทางการชําระ
หนี้ (C2) 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion : P4) 
เปนการติดตอสื่อสารระหวางผูขายและผูซื้อ เพื่อ
สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อหรือเลือกใช
บริการ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่ผูวิจัย
สนใจศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ปจจัยดานการโฆษณา 
(D1) และปจจัยดานการสงเสริมที่ไมใชการโฆษณา 
(D2)
 5. บุคลากร, พนักงาน (People : P5) ประกอบ
ดวยบุคคลทั้งหมดในองคกรผูเปนเจาของผลิตภัณฑ
นั้นๆ ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพของการใหบริการทั้งสิ้น 
เพื่อใหสามารถสงมอบผลิตภัณฑไปยังลูกคาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ปจจัยดานบุคลากรหรือพนักงานที่ผู
วิจัยสนใจศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ปจจัยดานเจาหนาที่
ผูใหบริการสินเชื่อ (E1) และปจจัยดานคุณสมบัติเจา
หนาที่ผูอนุมัติสินเชื่อ (E2)
 6. กระบวนการใหบรกิาร (Process : P6) ซึ่งตอง
อาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเครื่องมือที่
ทันสมัย มีความความสะดวก รวดเร็วในการติดตอ 
ทําใหเกิดกระบวนการที่สามารถสงมอบผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพใหถึงมือลูกคากลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิผล ปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่ผู
วิจัยสนใจศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ปจจัยดานขั้นตอน
การขออนุมัติสินเชื่อ (F1) ปจจัยดานระยะเวลาการ
อนุมัติสินเชื่อ (F2) และปจจัยดานขั้นตอนการชําระ
หนี้ (F3)

 7. สิ่ งแวดลอมทางกายภาพ  (Phys ica l

Evidence : P7) เปนสิ่งที่ลูกคาใชเปนเครื่องหมาย
แทนคุณภาพของการใหบริการ ซึ่งตองทําใหมีความ
เหมาะสมและคงไวซึ่งลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้นๆ 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ผูวิจัยสนใจ
ศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ปจจัยดานภาพลักษณของ
สถานที่ใหบริการ (G1) ปจจัยดานภาพลักษณของ
เจาหนาที่ผูใหบริการ (G2) และปจจัยดานเทคโนโลยี
ของเครื่องมือ (G3)  
 ทั้งนี้ ในการศึกษามีขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บ
ขอมูลโดยการสรางแบบสัมภาษณและกําหนดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยตางๆที่มีผลตอการเพิ่มยอด
ขายสินเชื่อของผูใหบริการสินเชื่อรถยนตมือสอง
ทั้งที่เปนสถาบันการเงินและไมใชสถาบันการเงิน 
ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการรวมรวมเอกสารตางๆ รวม
ถึงการนําประสบการณของผูวิจัยเอง ดังนี้
 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากหนังสือ ผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนเอกสารอื่นๆ เพื่อนําขอมูล
มาสรางเปนแบบสัมภาษณประกอบดวยแนวความ
คิดดานกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห แนวคิด
ดานพฤติกรรมผูบริโภค แนวคิดสวนประสมทางการ
ตลาด และแนวความคิดดานการตัดสินใจซื้อ ดังที่
กลาวไวแลวขางตน  ทั้งนี้ก็เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรม
ของผูบริโภค สามารถกําหนดกลยุทธทางการตลาด 
และตอบสนองความตองการผูบริโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได
 2) สรางแบบสัมภาษณฉบับราง เสนอคณะ

กรรมการที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดย
ครอบคลุมถึงเนื้อหาและความถูกตองของสํานวน
การใชภาษา พรอมทั้งปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา
ที่ ไดรับ โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
ซึ่งแบงเนื้อหาการสัมภาษณออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณซึ่ง
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ประกอบดวย ชื่อ – สกุลผูถูกสัมภาษณ เพศ อายุ 
อายุงาน ตําแหนงองคกร รายไดตอเดือน สถานที่
ทํางาน
 สวนที่ 2  บทสัมภาษณเพื่อประเมินความ
สําคัญของปจจัยมีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ
รถยนตมือสองซึ่งเปนคําถามปลายปด แบงเปน 2 
หัวขอยอยไดแก
  2.1 การประเมินความสําคัญของปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตมือสอง
  2.2 การประเมนิความสาํคญัของปจจยัยอย
ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตมือสอง
 สวนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
เปนคําถามปลายเปดสําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะของผูบริหารสถาบันการเงิน หรือเจาของกิจการ
ทองถิ่นที่นอกเหนือจากคําถามขางตน
 3) ทดสอบแบบสัมภาษณ โดยสัมภาษณกับผู
เชี่ยวชาญดานสินเชื่อรถยนตมือสอง จํานวน 2 ทาน 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเขาใจของ
แบบสัมภาษณ
 4) ปรบัปรงุแกไขแบบสมัภาษณตามปญหา คาํ
แนะนําหรือขอเสนอแนะที่ไดรับมา
 5) นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว 
ไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลกลุม
เปาหมายที่กําหนดไว
 6)  ประมวลผลผลที่ไดจากการสัมภาษณดวย
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหและสรุปผล
การวิเคระห

• ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å •
 การศึกษาปจจัยที่มีผลในการเพิ่มยอดขายสิน
เชื่อรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสอง โดยใชกระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy 
Process; AHP) เปนเครื่องมือกําหนดลําดับความ
สําคัญของปจจัยดังกลาวทั้ง 7 ดานคือ ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย
ดานบุคลากรหรือพนักงาน ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ และปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
(ดังที่แสดงผลในตารางที่ 1)พบวาการประเมิน
ความสําคัญของปจจัยที่มีผลในการเพิ่มยอดขาย
สินเชื่อรถยนตมือสองพบวาปจจัยที่ผู ใหบริการ
สินเชื่อรถยนตมือสองใหความสนใจหรือใหความ
สําคัญมากที่สุดคือปจจัยดานราคาและปจจัยดาน
บุคลากรหรือพนักงานมีความสําคัญเทากัน รองลง
มาคือปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย และสุดทายปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  มีความสําคัญนอยลงมา
ตามลําดับ

μÒÃÒ§·Õè 1 การประเมินความสําคัญของปจจัยที่มีผล
ในการเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนตมือสอง

 โดย  
  P1  คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
  P2  คือ ปจจัยดานราคา 
  P3  คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
    P4  คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
  P5  คือ ปจจัยดานบุคลากร, พนักงาน  
  P6  คอื ปจจยัดานกระบวนการใหบรกิาร 
  P7  คือ ป จจั ยด าน ส่ิ งแวดล อมทาง
    กายภาพ
 จากผลขางตนแสดงใหเห็นวาสถาบันการเงิน
ผูใหบริการสินเชื่อรถยนตมือสองใหความสําคัญ
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กับปจจัยดานราคาและปจจัยดานบุคลากรหรือ
พนักงานเปนอยางมาก เนื่องจากเห็นวาลูกคา
จะพิจารณา และตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินที่เสนอดอกเบี้ยเงินกู และคา
ธรรมเนียมตําที่สุด เพราะทําใหคาใชจายรวมในการ
ซือ้รถยนตมอืสองนอยกวาโดยเปรยีบเทยีบ นอกจาก
นี้ ความมีใจเปนผูใหบริการของพนักงานและทักษะ
ความสามารถของผูอนมัติสินเชื่อยังมีความสําคัญไม
นอยไปกวาปจจัยดานราคา เนื่องจากจะทําใหลูกคา
ไดรับขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ รวดเร็ว และการอนุมัติ
ที่มีมาตรฐาน ลูกคาเกิดความพึงพอใจ และบอกตอ
ไปยังลูกคารายอื่นๆ
 นอกจากนี้ในแตละปจจัยหลัก 7 ปจจัยขางตน 
ผูวิจัยยังจําแนกเปนปจจัยยอยๆ จํานวน 2-3 ปจจัย 
เพื่อใหสามารถเขาถึงและสามารถกําหนดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยดังกลาวไดอยางแทจริง ดังนี้     

 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ
 จากการประเมินความสําคัญของปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑที่มีผลในการเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนต
มือสองพบวาผูใหบริการสินเชื่อรถยนตมือสองให
ความสนใจหรือใหความสําคัญตอปจจัยดานความ
แตกตางของผลิตภัณฑสินเชื่อ มากกวาปจจัยดาน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑสินเชื่อ 
  อยางไรก็ตาม ความสําคัญดังกลาวมีความ
แตกตางกันไมมากนัก อาจมองไดวาปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑ ทั้งปจจัยดานความแตกตางของ
ผลิตภัณฑสินเชื่อและปจจัยดานความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑสินเชื่อมีความสําคัญเทาๆ กัน โดยที่
สถาบันการเงินสามารถใชกลยุทธในการสรางความ
แตกตางจากคูแขง หรือการสรางผลิตภัณฑที่มีความ
หลากหลายไดเชนเดียวกัน
 

 2) ปจจัยดานราคา
 จากการประเมินความสําคัญของปจจัยยอยดาน
ราคาที่มีผลในการเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนตมือ
สองพบวาผูใหบริการสินเชื่อรถยนตมือสองใหความ
สนใจหรือใหความสําคัญตอปจจัยดานอัตราดอกเบี้ย
เงินใหกูยืม มากกวาปจจัยดานคาธรรมเนียมการให
บริการสินเชื่อ
  ทั้งนี้ จะเห็นไดวาปจจัยดานอัตราดอกเบี้ย
มีความสําคัญมากกวาปจจัยดานคาธรรมเนียม
มากกวา 2 เทา นั่นแสดงใหเห็นวาลูกคาจะเปรียบ
เทียบความแตกตางดานอัตราดอกเบี้ยของสถาบัน
การเงินตางๆ เปนอันดับแรก อาจเนื่องจาก อัตรา
ดอกเบี้ยเปนคาใชจายในการขอสินเชื่อที่มีสัดสวน 
และระยะเวลาการชําระที่มากกวาคาธรรมเนียม จึง
ใหความสําคัญมากกวานั่นเอง
 3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
  จากการประเมนิความสาํคญัของปจจยัยอย
ดานชองทางการจัดจําหนายที่มีผลในการเพิ่มยอด
ขายสินเชื่อรถยนตมือสองพบวาผูใหบริการสินเชื่อ
รถยนตมือสองใหความสนใจหรือใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานชองทางการเสนอขายสินเชื่อ มากกวา
ปจจัยดานชองทางการชําระหนี้
  อยางไรก็ตาม ปจจัยดานชองทางการเสนอ
ขายสินเชื่อ และปจจัยดานชองทางการชําระหนี้มี
ความสําคัญไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้นผูใหบริการ
สินเชื่อสามารถพัฒนาชองทางการเสนอขายสินเชื่อ
และชองทางการชําระหนี้ใหมีความสะดวก และมี
ประสทิธภิาพเพือ่เพิม่ความพงึพอใจใหกบัลกูคา เพิม่
สวนแบงตลาดดานสินเชื่อรถยนตมือสอง
 4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
  จากการประเมินความสําคัญของปจจัย
ยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลในการเพิ่ม
ยอดขายสินเชื่อรถยนตมือสองพบวาผูใหบริการสิน
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เชื่อรถยนตมือสองใหความสนใจหรือใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานการโฆษณา มากกวาปจจัยดานการสง
เสริมที่ไมใชการโฆษณา
 ทั้งนี้ ผูใหบริการสินเชื่อใหความสําคัญกับปจจัย
ดานการโฆษณามากกวาปจจัยดานการสงเสริมที่
ไมใชการโฆษณา เนื่องจากเห็นวาเปนการเขาถึงผู
บริโภคไดดีกวา  มีผลในการเพิ่มยอดขายมากกวา 
โดยชองทางการโฆษณามีหลายชองทาง ทั้งทาง
โฆษณาผานโทรทัศน วิทยุ เครือขายทางสังคม 
เปนตน
 5) ปจจัยดานบุคลากร, พนักงาน
  จากการประเมินความสําคัญของปจจัย
ยอยดานบุคลากรหรือพนักงานที่มีผลในการเพิ่ม
ยอดขายสินเชื่อรถยนตมือสองพบวาผูใหบริการสิน
เชื่อรถยนตมือสองใหความสนใจหรือใหความสําคัญ
ตอปจจัยดานเจาหนาที่ผูใหบริการสินเชื่อ มากกวา
ปจจัยดานคุณสมบัติเจาหนาที่ผูอนุมัติสินเชื่อ
  จากผลการวจิยัขางตน ทีผู่ใหบรกิารสนิเชือ่
ใหความสาํคญัตอปจจยัดานเจาหนาทีผู่ใหบรกิารสนิ
เชื่อ มากกวาปจจัยดานคุณสมบัติเจาหนาที่ผูอนุมัติ
สินเชื่อนั่นหมายถึงการตอนรับ  การสื่อสารและการ
ใหขอมูลดานสินเชื่อกับลูกคา เปนสิ่งสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของลูกคา
 6) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
  จากการประเมนิความสาํคญัของปจจยัยอย
ดานกระบวนการใหบริการที่มีผลในการเพิ่มยอด
ขายสินเชื่อรถยนตมือสองพบวาผูใหบริการสินเชื่อ
รถยนตมือสองใหความสนใจหรือใหความสําคัญมาก
ที่สุดคือปจจัยดานขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อ รอง
ลงมาคือปจจัยดานระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อ และ
ปจจัยดานขั้นตอนการชําระหนี้ตามลําดับ
  ปจจัยดานขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อ  
และปจจัยดานระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อมีความ

สําคัญตอการเพิ่มยอดสินเชื่อของสถาบันการ
เงินเทาๆ กัน ซึ่งผู ใหบริการสินเชื่อควรทําให
กระบวนการอนุมัติมีมาตรฐาน รวดเร็ว เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันในตลาดสินเชื่อรถยนต
มือสอง
 7) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
  จากการประเมินความสําคัญของปจจัย
ยอยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีผลในการเพิ่ม
ยอดขายสินเชื่อรถยนตมือสองพบวาผูใหบริการสิน
เชื่อรถยนตมือสองใหความสนใจหรือใหความสําคัญ
มากทีส่ดุคอืปจจยัดานภาพลกัษณของเจาหนาทีผู่ให
บริการ รองลงมาคือปจจัยดานภาพลักษณของสถาน
ที่ใหบริการ และปจจัยดานเทคโนโลยีของเครื่องมือ
ตามลําดับ
  อยางไรก็ตาม ในกระบวนการตัดสินใจ
ที่มีเหตุผลนั้นไมเพียงแตจะพิจารณาจากตัวเลข
ขางตนเทานั้น ผูวิจัยจึงเพิ่มการตรวจสอบผลการ
วิจัยวามีความสอดคลองกัน หรือเปนเหตุเปนผล
กันโดยใชหลักการความสอดคลองกันของเหตุผล
(Consistency) หากคาความสอดคลองอยู ใน
ระดับที่ยอมรับไดหรือเพดานการยอมรับได แสดง
ถึงกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหในครั้งนี้ มี
เหตุผล ยอมรับได ทั้งนี้จะพิจารณาจากคาแลมดา
แมกซ (λmax) และคาดัชนีของความสอดคลองกัน 
(Consistency Ratio : CR)  ดังนี้
 1) พิจารณาจากคาแลมดาแมกซ  (λmax)
  คาแลมดาแมกซ (λmax) คือผลรวมของ
ผลคูณของ 1) ผลรวมของแตละปจจัยทั้งเจ็ดปจจัย 
และ 2) ลําดับความสําคัญเฉพาะแหงทั้งเจ็ดปจจัย 
หากเทากับจํานวนปจจัยที่ถูกนํามาเปรียบเทียบ
หรือเทากับ 7 พอดีจะหมายถึงงานวิจัยครั้งนี้มีความ
สอดคลองหรอืเปนเหตเุปนผลกนั  ซึง่คาแลมดาแมกซ
จากตัวอยางในงานวิจัยนี้เทากับ 7.09 ดังที่แสดงผล
ในตารางที่ 2
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μÒÃÒ§·Õè 2 หลักการความสอดคลองกันของเหตุผล

 

 จากการพิจารณาคาแลมดาแมกซ ไมเทากับ
จํานวนปจจัยที่ถูกนํามาเปรียบเทียบ คือเทากับ 
7.09 นั่นหมายถึงการใหลําดับความสําคัญในครั้งนี้
ไมมีความสอดคลองกันของเหตุผล อยางไรก็ตามคา
แลมดาแมกซมีคามากกวาจํานวนปจจัยที่ถูกนํามา
เปรียบเทียบเพียง 0.09 เทานั้น อีกทั้งเรายังสามารถ
พิจารณาความเปนเหตุเปนผลเพิ่มเติมไดอีกจากคา
ดัชนีความสอดคลอง (Consistency Ratio: CR) ใน
หัวขอถัดไป
 2) พิจารณาจากคาดัชนีของความสอดคลอง
กัน (Consistency Ratio: CR)
  คาดัชนีความสอดคลอง (Consistency 
Ratio : CR) คือสัดสวนความสมเหตุสมผลแสดง
ความสอดคลองกันของเหตุผลในความสําคัญของ
แตละปจจัยที่นํามาวิจัยและนําคาที่ ไดจากการ
คํานวณมาเปรียบเทียบกับคา CRมาตรฐาน

  ทัง้นีค้าดชันคีวามสอดคลองจากการเปรยีบ
เทียบความสําคัญทั้ง 7 ปจจัยในงานวิจัยครั้งนี้ 
เทากับ 0.01 หรือรอยละ 1 ซึ่งนอยกวาดัชนีความ
สอดคลองมาตรฐานที่เทากับรอยละ 10 ซึ่งหมายถึง
การจัดลําดับความสําคัญของ 7 ปจจัยซึ่งเปนสวน
ประสมทางการตลาดที่สําคัญตอยอดขายสินเชื่อ
รถยนตมือสอง มีความสอดคลองเปนเหตุและผล
กัน หรืออาจกลาวไดวาการจัดลําดับความสําคัญของ
สวนประสมทางการตลาดที่เปนปจจัยที่สงผลตอย
อดขายสินเชื่อรถยนตมือสอง ทั้งปจจัยหลัก และ
ปจจัยยอยมีความนาเชื่อถือ

  จากการศึกษานี้ยังพบวา ผลการวิจัย
สอดคลองกับผลการวิจัยของจีรพัฒน นาคาสุ 
(2552) และอุดมศักดิ์  สมิทธิเวทยวงศ (2555) โดย
ปจจัยที่ผูใหบริการสินเชื่อรถยนตมือสองใหความ
สําคัญมากที่สุดคือปจจัยดานราคาและปจจัยดาน
บุคลากรหรือพนักงาน ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตของผูบริโภค
มากที่สุด

• º·ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð •
 การศึกษาปจจัยที่มีผลในการเพิ่มยอดขายสิน
เชื่อรถยนตนั่งสวนบุคคลมือสอง โดยใชกระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy 
Process; AHP) เปนเครื่องมือกําหนดลําดับความ
สําคัญของปจจัยดังกลาวทั้ง 7 ดานคือ พบวา
ปจจัยที่ผูใหบริการสินเชื่อรถยนตมือสองใหความ
สําคัญมากที่สุดคือปจจัยดานราคาและปจจัยดาน
บุคลากรหรือพนักงานซึ่งมีความสําคัญเทากัน รอง
ลงมาคือปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และสุดทาย
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  มีความสําคัญ
นอยลงมาตามลําดับ
 นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาถึงลําดับความ
สําคัญของปจจัยยอยของทั้ง 7 ปจจัยหลัก เพื่อให
สามารถเขาถงึและสามารถกาํหนดลาํดบัความสาํคญั
ของปจจัยดังกลาวไดอยางแทจริง ดังนี้

 ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ  ซึ่งแบงการศึกษา
ออกเปน 2 ปจจัยยอย พบวาปจจัยดานความแตก
ตางของผลิตภัณฑสินเชื่อมีความสําคัญมากกวา
ปจจัยดานความหลากหลายของผลิตภัณฑสินเชื่อ 

 ปจจัยยอยดานราคา ซึ่งแบงการศึกษาออก
เปน 2 ปจจัยยอย พบวาปจจัยดานอัตราดอกเบี้ย
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เงินใหกูยืมมีความสําคัญมากกวาปจจัยดานคา
ธรรมเนียมการใหบริการสินเชื่อ

 ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่ง
แบงการศึกษาออกเปน 2 ปจจัยยอย พบวาปจจัย
ดานชองทางการเสนอขายสินเชื่อมีความสําคัญ
มากกวาปจจัยดานชองทางการชําระหนี้

 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งแบง
การศึกษาออกเปน 2 ปจจัยยอย พบวาปจจัยดาน
การโฆษณามีความสําคัญมากกวาปจจัยดานการสง
เสริมที่ไมใชการโฆษณา

 ปจจัยยอยดานบุคลากรหรือพนักงาน ซึ่งแบง
การศึกษาออกเปน 2 ปจจัยยอย พบวาปจจัยดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการสินเชื่อมีความสําคัญมากกวา
ปจจัยดานคุณสมบัติเจาหนาที่ผูอนุมัติสินเชื่อ

 ปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งแบง
การศึกษาออกเปน 3 ปจจัยยอย พบวาปจจัยที่
สําคัญมากที่สุดคือปจจัยดานขั้นตอนการขออนุมัติ
สินเชื่อ รองลงมาคือปจจัยดานระยะเวลาการอนุมัติ
สินเชื่อ และปจจัยดานขั้นตอนการชําระหนี้ตาม
ลําดับ

 ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่ง
แบงการศึกษาออกเปน 3 ปจจัยยอย พบวาปจจัย
ที่สําคัญมากที่สุดคือปจจัยดานภาพลักษณของ
เจาหนาที่ผู ใหบริการ รองลงมาคือปจจัยดาน
ภาพลักษณของสถานที่ใหบริการ และปจจัยดาน
เทคโนโลยีของเครื่องมือตามลําดับ
 นอกจากนีก้ารพจิารณาหลกัการความสอดคลอง
กันของเหตุผลคือคาที่แสดงความเชื่อมโยงกัน
ระหวางปจจัยหรือประสบการณหรือความชํานาญ
ของกลุมตัวอยาง พบวาเมื่อพิจารณาจากคาแลม
ดาแมกซ (λmax) การใหลําดับความสําคัญในครั้ง
นี้ไมมีความสอดคลองกันของเหตุผล แตอยางไร

ก็ตามเมื่อพิจารณาจากคาดัชนีของความสอดคลอง
กัน (Consistency Ratio : CR) พบวาคาความ
สอดคลองอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือเพดานการ
ยอมรับได แสดงถึงกระบวนการจัดลําดับความ
สําคัญของ 7 ปจจัยซึ่งเปนสวนประสมทางการตลาด
ที่สําคัญตอยอดขายสินเชื่อรถยนตมือสอง มีความ
สอดคลองเปนเหตุและผลกัน

• ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð·Õèä Œ́¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑé§¹Õé •
 1. ผูใหบริการสินเชื่อรถยนตมือสองควรเนน
กลยุทธทางการตลาดดานราคา คือการกําหนด
อัตราดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม ที่ตํากวาคูแขงโดย
เปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มยอดขายและสวนแบงตลาดสิน
เชื่อรถยนตมือสอง อยางไรก็ตาม ควรพิจารณาถึง
ตนทุนขาย ตนทุนการดําเนินงาน และตนทุนอื่นๆ 
ประกอบกันไปดวย
 2. ผูใหบริการสินเชื่อรถยนตมือสองควรเนน
กลยุทธทางการตลาดดานบุคลากรและพนักงาน 
เชนเดียวกับกลยุทธทางดานราคา เชน การใหความ
รู การอบรม การดูแลหรือการสวัสดิการพนักงานให
กับบุคลากรภายในองคกร เพื่อสรางตัวแทนองคกร
ที่มีประสิทธิภาพ สรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร 
และเพื่อสงมอบบริการที่ดีใหกับลูกคา 

• ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ·íÒÇÔ Ñ̈Â¤ÃÑé§μ ‹Íä» •
 1. ผูวจิยัเหน็วาควรนาํปจจยัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอื
ปจจัยทางการตลาดมาศึกษาและวิเคราะหวามีผล
ในการเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนตมือสองมากนอย
เพียงใด เชนปจจัยดานธรรมมาภิบาล ปจจัยดาน
การดูแลพนักงานในองคกร เพื่อใหครอบคลุมปจจัย
ในทุกทุกดานและสะทอนความเปนจริงมากขึ้น 
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 2. กลุมตัวอยางที่จะศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่ม
มุมมองของลูกคา ผูใชบริการสินเชื่อรถยนตมือสอง 
โดยการสัมภาษณหรือสอบถามผูที่เขามาติดตอขอใช
บริการสินเชื่อที่สถาบันการเงิน เพื่อทราบถึงปจจัยที่
มีผลในการเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนตมือสอง และ
ลําดับความสําคัญของปจจัยดังกลาวมากยิ่งขึ้น
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º·¤Ñ´Â‹Í
 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท iPhone ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่แตกตางกัน  และ
ศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน  ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท iPhone ของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร

 ซึ่งจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามผูบริโภคในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห โดยใช
สถิติแจกแจงความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย คาสถิติ t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองกลุม คา
สถติ ิF-test  ชนดิทางเดยีว (One Way Anova) ใชทดสอบความแตกตางคาเฉลีย่ของกลุมตวัอยางท่ีมมีากกวา
สองกลุมขึ้นไป และการวิเคราะหผานโปรแกรม Microsoft Excel 

 ผลการศึกษาวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ ผูชายวัยทํางาน ที่มีอายุระหวาง 25-30ป ระดับ
การศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีเปนพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดตอเดอืนโดยเฉลีย่ 20,001-35,000  บาท 
โดยปจจัยสวนบุคคลในดานอาชีพที่แตกตางกัน มีอิทธิตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท iPhone ของคนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  รวมถึงปจจัยดานพฤติกรรมในเร่ืองบุคคลที่มีอิทธิพล และวัตถุประสงคในการซ้ือที่แตก
ตางกัน  มีอิทธิตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท iPhone ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05

คําสําคัญ : การตัดสินใจ, ไอโฟน, การเลือกซื้อ

                              
1นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต TWIN PROGRAM รุนที่ 2/1
กลุม 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2อาจารยพิเศษ  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ABSTRACT

 The study of “The decision to buy an iPhone of the people in the Bangkok has the 
objective of studying the difference on personal factor, the difference on marketing mix and 
the difference on behavioral factor with the infl uence on the decision to buy their iPhone in 
the Bangkok”.

 In this study is a quantitative research, using a questionnaire asking the consumers in 
the Bangkok metropolitan area numbering 400 people as the tool in collecting the data. The 
statistics used in the analysis are frequency distribution, percentage, means and t-test used in 
testing the difference between the mean values of the two groups, F-test, one-way ANOVA to 
test the difference of the mean value of the sampling groups with more than two groups and 
up, and the analysis is made by using Microsoft Excel. 

 The results of the study found most of the sampling group were working male with the 
ages between 25-30 years old, having a bachelor’s degree, working for private companies and 
had the average monthly salary of 20,001- 35,000 baht. The personal factor on a different 
occupation had the infl uence on making the decision to choose the iPhone of the people in 
Bangkok metropolitan area. It included the behavioral factor on the infl uencing persons and 
the different objective on the purchase, and and version of iPhone had the infl uence on the 
decision to purchase the iPhone of the people in the Bangkok metropolitan area with the 
statistical signifi cance at the 0.05 level.     

Keywords : Decision, iPhone, Buying
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º·¹íÒ • •
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 ปจจุบันเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารมีการเจริญ
เติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็วจากในอดีต มนุษยมี
การติดตอสื่อสารกันดวยภาษากาย การใชสัญลักษณ
ตางๆ เชน ควนัไฟ การวาดภาพตามผนงัถํา้ พฒันามา
จนมีภาษาพูด และภาษาเขียน ภายหลังจากมีภาษา
ทีใ่ชในการติดตอสือ่สารกันแลว มนษุยยงัพฒันาเก่ียว
กับชองทางการสื่อสารเริ่มตนจากสื่อสิ่งพิมพเรื่อยมา
เปนการตดิตอสือ่สารแบบไรสาย เชน โทรศพัท ซึง่ถือ
เปนเครือ่งมอืติดตอสือ่สารอกีชนดิหนึง่ทีม่คีวามสาํคญั
ตอมนุษยอยางมาก สําหรับบางคนโทรศัพทนับเปน
ปจจัยที่สําคัญของชีวิตอีกหนึ่งอยางเลยก็วาได  
แตสําหรับในปจจุบันแลวโทรศัพทมือถือกลับถูก
แทนทีจ่ากววิฒันาการใหมทีเ่รยีกวา สมารทโฟน ดวย
ฟงกชั่นการทํางานคลายคลึงกับโทรศัพทมือถือท่ัวๆ 
ไปแตเพิม่ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้โดยสามารถเชือ่มตอ
อนิเทอรเนต็ได ซึง่เปนทีท่ราบกนัดวีาในยคุปจจบุนัถอื
เปนยุคของการสื่อสารแบบดิจิตอล ดวยเทคโนโลยีที่
ทนัสมัย การใชงาน Socialnetwork ทีห่ลากหลาย ใน
สวนนี้โทรศัพทสมารทโฟน สามารถรองรับไดครอบ 

คลุมเกี่ยวกับการใชงานบน Socialnetwork ยก
ตัวอยางการใชงาน Facebook, Twitter, line, 
whatsappฯลฯ นอกเหนือจากการใชโทรศัพทเพื่อ
การติดตอสื่อสารแลว  แอปพลิเคชั่นเหลาน้ีลวนแลว
แตตอบสนองการทํางานในรูปแบบอื่นๆ ไดมากขึ้น 
และเมื่อผูบริโภคมีความตองการในการใชโทรศัพท
สมารทโฟนเพ่ิมมากข้ึน จงึมีบริษทัท่ีตองการสวนแบง
ทางการตลาดสินคาชนิดน้ีเพิ่มขึ้นเชนกัน

• ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �¢Í§¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 1. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยสวน
บคุคลทีม่ผีลตอการตดัสนิใจเลอืกซือ้โทรศพัท iPhone 
ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
 2.  เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โทรศัพทiPhone  ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานพฤติกรรม
การตดัสนิใจเลอืกซือ้โทรศพัท iPhone ของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร

• »ÃÐâÂª¹ �·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä Œ́ÃÑº¨Ò¡
¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 1.  ผูผลิตโทรศัพท iPhone สามารถนําผลการ
วิจัยดานปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการเลือกซื้อ
โทรศัพท iPhone ของคนในเขตกรุงเทพมหานครไป
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของลกูคาไดมากทีส่ดุ  นาํมาซึง่ยอดขายท่ีเพิม่
ขึ้นและสวนแบงการตลาดที่เพิ่มตามไปดวย
 2.  ผูผลิตโทรศัพท iPhone สามารถนําผลการ
วิจัยไปเปนแนวทางในการวางกลยุทธดานการตลาด  
เพื่อสรางความแข็งแกรงและความไดเปรียบในเชิง
ธรุกจิ  สามารถแขงขันกบัคูแขงไดมปีระสทิธภิาพมาก
ขึ้น

• ÊÁÁμ Ô°Ò¹ •
 1   ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ, อายุ, 
อาชีพ, การศึกษา, รายได และสถานภาพ ที่แตกตาง
กั น  มี อิ ท ธิ พ ล ต อ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ใ ช
โ ท ร ศั พ ท i P h o n e  ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น เข ต
กรุงเทพมหานครตางกัน
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 2  ปจจัยสวนประสมการตลาดซึ่งประกอบดวย 
ผลติภณัฑ , ราคา , ชองทางการจัดจาํหนาย และ การ
สงเสรมิการตลาด ทีแ่ตกตางกนั มอีทิธพิลตอความพงึ
พอใจของผูใชโทรศัพท iPhone ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน
 3 ปจจัยดานพฤติกรรม ซึ่งประกอบดวย ใคร 
(Who) , อะไร (What) , ทําไม (Why) , ผูมีสวนรวม 
(Whom) ,เมือ่ใด  (When) , ทีไ่หน (Where) , อยางไร 
(How) ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ผู ใช โทรศัพท  iPhone ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน

• á¹Ç¤Ô´·ÄÉ®ÕáÅÐ¼Å§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ •
 1.  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปจจัยสวนบคุคล

  อดุลย จาตุรงคกุล (2543, หนา 38-39) และ 
ยบุล เบญ็จรงคกจิ (2542, หนา 44) กลาววา ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร ซึ่งหมายถึงอายุเพศ วงจรชีวิต
ของครอบครัว การศึกษา รายได เปนตน ลักษณะดัง
กลาวมคีวามสําคญัตอนักการตลาดเพราะเก่ียวพนักบั
อุปสงค (Demand) ในตัวสินคาทั้งหลาย การ

เปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรนี้ชี้ใหเห็นถึงการ
เ กิ ด ขึ้ น ข อ ง ต ล า ด ใ ห ม  โ ด ย ลั ก ษณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้

 1. อายุ นักการตลาดตองคํานึงถึงความสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่องของอายุ
ดวย

 2. เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ทํางาน
นอกบานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นักการตลาดตองคํานึง
วาปจจุบันผูหญิงเปนผูซื้อรายใหญ ซึ่งที่แลวมาผูชาย
เปนผูตัดสินใจซื้อ ทั้งยังตองคํานึงถึงบทบาทของผู
หญิงและผูชายบางสวนที่ซํ้ากันอีกดวย

 3. วงจรชีวิตครอบครัว ขั้นตอนแตละขั้น
ของวงจรชีวิตของครอบครัวเปนสิ่งกําหนดที่สําคัญ
ของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัว
แบงออกเปน 9 ขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอนจะมี
พฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน
 4. การศกึษาและรายได นกัการตลาดตองสนใจ
แนวโนมของรายไดสวนบคุคลเนือ่งจากรายไดจะมผีล
ตออํานาจการซื้อ สวนผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนม
บรโิภคผลติภณัฑทีม่คีณุภาพดมีากกวาผูทีม่กีารศกึษา
ตําเนื่องจากผูมี่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถ
สรางรายไดสูงกวาผูที่มีการศึกษาตําเพราะจะทําให
นักการตลาดน้ันสามารถประเมินขนาดของตลาดเปา
ห ม า ย ไ ด ต า ม สั ด ส ว น ท่ี ต อ ง ก า ร ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 5. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายรวมถึง 
อาชีพ รายได เชือ้ชาต ิภมูหิลงัของครอบครวั จากการ
วจิยัพบวา สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ทาํใหคนมี
วัฒนธรรมที่ตางกัน มีประสบการณตางกัน มีทัศนคติ 
คานยิม และเปาหมายท่ีตางกัน เชน คนท่ีมฐีานะดีและ
มีการศึกษาสูงเปนกลุมคนท่ีไดรับขาวสารท่ีมีเนื้อหา
สาระจากสื่อมวลชนมากที่สุด ผลที่ไดจากการวิจัยใน
ลักษณะเชนนี้ ก็สามารถอธิบายไดเชนเดียวกับกรณี
ของการศกึษา คอื ผูทีม่รีายไดสงูนัน้มักมกีารศกึษาสงู 
มตีาํแหนงหนาท่ีการงานดี จงึมกัถกูผลักดนัใหมคีวาม
จําเปนท่ีจะตองเรียนรูหาขอมูลขาวสาร ใหทันตอ
เหตุการณอยูเสมอ
 6. ศาสนา
  ศาสนาไดมสีวนเกีย่วของกบัคน และกจิกรรม
ในชวีติของคนตลอดชวีติตัง้แตเกดิจนตาย ในระยะเริม่
ตนเด็กไดรับอิทธิพลของศาสนาผานทางพอแมโดย
การอบรมสั่งสอนและปลูกฝงความคิดของพอแม ตอ
มาก็ไดรบัอทิธพิลของศาสนาผานทางโรงเรียนโดยการ
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ศึกษาเลาเรียนตามหลักสูตรและการปฏิบัติ ใน
พิธีกรรมตางๆ ในการดําเนินชีวิตของตน ศาสนามี
อิทธิพลตอความคิดของคนอยางนอยที่สุด 3 ดาน คือ

 6.1 อิทธิพลตอทัศนคติดานศีลธรรม คุณธรรม 
และความเชื่อทางจรรยา

 6.2 ดานอิทธิพลตอทัศนคติดานเศรษฐกิจ

 6.3 ดานอิทธิพลตอทัศนคติดานการเมือง จึงจะ
เหน็ไดวาคนทีน่บัถอืศาสนาตางกนัจะมคีวามคดิ ความ
เชื่อ คานิยม และพฤติกรรมที่แตกตางกันไป

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวน
ประสมการตลาด
  Longnecker and others (1994, p.207) 
ลองเนคเกอรและคณะ กลาวถึงสวนประสมการตลาด

วา เปนกลยุทธทางการตลาด ซึ่งประกอบไปดวย
ประเด็นที่สําคัญ 4 ประการ คือ สินคา ราคา การสง
เสริมการตลาด และการกระจายสินคา ซึ่งกลยุทธนี้
จะใชในการวางแผนการตลาดเพื่อสามารถแขงขันใน
ตลาดได
  ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท, ศุภร 
เสรีรัตน และองอาจ ปทะวานิช (2541, หนา 35-36) 
สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่อง
มอืหรอืปจจัยทางการตลาดทีค่วบคมุไดทีธ่รุกจิตองใช
รวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความ
พึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย หรือเพื่อกระตุนให
กลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและ
บรกิารของตน  ประกอบดวยสวนประกอบ 4 ประการ 
หรือ 4P’s คือ

 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอ
ขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความ
ตองการของลูกคาใหเกดิความพึงพอใจ ประกอบดวย
สิ่งท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได เชนบรรจุภัณฑ สี ราคา 
คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย 
ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคาบริการ สถานที่ บุคคล 
หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน
หรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา 
บรกิาร ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบคุคล ผลติภณัฑ
ตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) 
ในสายตาของลกูคา จงึจะมผีลทําใหผลติภณัฑสามารถ
ขายได

4 P’s (มุมมองของผูผลิต)                                                       4 C’s (มุมมองของผูบริโภค)

สินคา คือ สิ่งที่ตอบสนองความตองการความจําเปนของผูบริโภค Customer Need/Want

ราคา คือ คาใชจายในการซื้อสินคาที่ลูกคาตองจาย                   Customer  Cost

สถานที่จําหนาย คือ ความสะดวกสบายของลูกคาในการซื้อสินคา   Customer Convenience

การสงเสริมการตลาด คือ การสื่อสารกับลูกคา                                  Communication
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 2. ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรือสิ่งอื่น 
ๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือ
หมายถงึ คณุคาผลติภณัฑในรปูตวัเงนิ ราคาเปน P ตวั
ที่สองท่ีเกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน 
(Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของ
ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะ
ตัดสินใจซื้อ
 3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) 
หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบ ดวย
สถาบันและกิจกรรม ใชเพือ่เคล่ือนยายผลิตภัณฑและ
บริการจากองคการไปยงัตลาดสถาบันท่ีนาํผลิตภณัฑ
ออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวน
กิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย 
การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคา
คงคลัง
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปน
เครือ่งมอืการสือ่สารเพือ่สรางความพงึพอใจตอตราสนิ
คาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบคุคล โดยใชเพือ่
จูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการ เพื่อเตือน
ความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะ
มีอิทธิพลตอความรูสึกความเชื่อ และพฤติกรรมการ
ซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกบัผูซือ้หรอืเปนการติดตอ ส่ือสารเกีย่วกบัขอมลู
ระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติ และ
พฤติกรรมการซื้อ
  การติดตอสื่ อสารอาจใชพนักงานขาย 
(Personal Selling) ทําการขาย เคร่ืองมือในการ
ตดิตอสือ่สารมหีลายประการองคการอาจเลอืกใชหนึง่
หรือหลายเคร่ืองมือซึ่ งตองใชหลักการเลือกใช
เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน
[Integrated Marketing Communication (IMC)] 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลกูคา ใชแขงขนักบั

ผลิตภัณฑคูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดาน
พฤติกรรม
  ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
  พฤติกรรมของผูบริโภคมีการศึกษากันอยาง
มากมาย ซึ่งมีผูไดใหความหมายไวหลากหลายดังตอ
ไปนี้
  ศุภร เสรีรัตน (2550, หนา 6) กลาววา 
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําตางๆ ที่
เก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาซ่ึงการบริโภค
และการจับจายใชสอยซึ่งสินคาและบริการ รวมทั้ง
กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการก
ระทําดังกลาวดวย

  การวเิคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
  ธงชัย สันติวงษ (2551, หนา 17) กลาววา 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การ
วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั้งปวงท่ีมีอิทธิพล
เหนอืผูบริโภคทําใหตดัสนิใจซือ้สินคาและบริการ โดย
การเขาใจถึงสาเหตุตางๆ ที่มีผลในการจูงใจหรือการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่จะทําใหนักการตลาด
สามารถตอบสนองผูบรโิภคไดสาํเรจ็ดวยการสามารถ

ชักนํา และหวานลอมใหลูกคาซ้ือสินคา และมีความ
จงรักภักดีที่จะซ้ือซํ้าตอเนื่องเรื่อยไป ดังนั้น การ
วเิคราะหพฤตกิรรมผูบรโิภคจงึเปนเรือ่งของการศกึษา
การตัดสินใจของผูบริโภควาเกิดจากปจจัยอิทธิพล
อะไรเปนตัวกําหนดหรือที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อดังกลาว ซึ่งพฤติกรรมในขณะทําการซื้อ
นั้นเปนเพียงขั้นตอนสุดทายหรือปลายเหตุของ
กระบวนการพจิารณาตดัสนิใจซือ้และในการตดัสนิใจ
ซื้อของผูบริโภคหรือพฤติกรรมผูบริโภคที่แทจริง จะ
ประกอบดวยอิทธิพลของปจจัยตางๆ หลายประการ 
เชน ความตองการการเรียนรู ความนึกชอบพอ 
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ทัศนคติ ความเขาใจจากกลุมทางสังคม ตลอดจน
วัฒนธรรมปจจัยตางๆ เหลานี้ไดมีอยูในความนึกคิด
และจิตใจของทุกคน ซึ่งตางก็ไดมีการสรางสมและ
ขัดเกลามาตามกระบวนการตามความนึกคิดและ
จติวทิยาของตนเอง ตามสังคมและวัฒนธรรมแวดลอม
ที่แตกตางกันจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่ ง ทําให
คุณลักษณะที่แทจริงภายในของผูบริโภคแตกตางกัน
ไปดวย การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการ
คนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ และการใช
ของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ และ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบรโิภค คาํตอบท่ีได
จะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธการ
ตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได
อยางเหมาะสม

 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
  อดลุย จาตุรงคกุล (2539, หนา 48-49)  กลาว
วากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค 
เปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีนาจะศึกษาวากอนท่ีผู
บริโภคจะตัดสินใจอยางไร ซึ่งกระบวนการตัดสินใจ
ของผูบริโภคอาจแบงการพจิารณาออกเปน 5 ขัน้ตอน 
ดังนี้ 
 1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) คอื
การทีผู่บรโิภคตระหนกัถงึความตองการของตนซึง่เกิด
จากการที่ผูบริโภคเห็นถึงความแตกตางของสภาวะที่
เปนอยูกบัสภาวะท่ีเขาปรารถนาจะใหเปน การเล็งเห็น
ถึงปญหามักจะเกิดจากความตองการหรือการจูงใจ
ของผูบริโภคในการแสวงหาสินคาหรือบริการท่ีมี
คุณภาพความตองการซื้อสินคาน้ันอาจเกิดจากสิ่ง
จูงใจที่สรางขึ้นโดย
  1.1  ตัวผูบริโภคเอง
  1.2  คนในสังคม เชน ครอบครัว ญาติพี่นอง 
ผูรวมงาน เพื่อฝูง

  1.3  สถานการณแวดลอม
  1.4  สื่อ หรือเครื่องมือดานการสงเสริมการ
ตลาด เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย
 2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alterna-
tives) เม่ือผูบริโภคถูกกระตุนมากพอ และสิ่งท่ี
สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลตวัผูบรโิภคจะ
ดําเนินการตอบสนองความตองการทันที แตในบาง
ครั้งความตองการท่ีเกิดขึ้นของผูบริโภคไมสามารถ
ตอบสนองความตองการได ความตองการนั้นจะถูก
สะสมเอาไวเพือ่ตอบสนองภายหลงั เมือ่ความตองการ
ที่ถูกกระตุนไดสะสมไวจะทําใหเกิดภาวะอยางหนึ่ง 
คือ ความตั้งใจใหไดรับการตอบสนองความตองการที่
สะสมไว โดยผูบรโิภคจะพยายามคนหาขอมลูเพือ่ตอบ
สนองความตองการท่ีสะสมไว ปริมาณของขอมูลข้ึน
อยูกับความตองท่ีบุคคลเผชิญอยูในระดับมากหรือ
นอย จํานวนเวลาท่ีใชในการเลือกราคาสินคาและ
ระดบัความเส่ียงทีพ่งึมถีาการตัดสนิใจนัน้อาจมีความ
ผิดพลาดการแสวงหาขอมูลทําได 2 ทางคือ
 2.1 Internal Search เปนการดึงเอาขอมลู
ทีเ่ก็บสะสมไวในความทรงจํามาใชในการวิเคราะหหา
ทางเลือกเพื่อนําไปสูการตัดสินใจซื้อ ถาหากผูบริโภค
พบวาขอมลูในความทรงจํา เชนขอมลูจากการอาน ฟง 
ชมโฆษณา ขอมลูท่ีไดจากประสบการณการใชโดยตรง
มีไมเพียงพอตอการตัดสินใจซ้ือ ก็จะแสวงหาขอมูล
เพิ่มเติมจากภายนอกเรียกวา External Search
 2.2 External Search เปนการหาขอมลูเพิม่
เติมภายหลังจากท่ีไดศึกษาปญหาโดยผูบริโภค

มองเห็นวาควรจะซือ้สนิคาประเภทใด หรอืยีห่อใด มกั
เกิดขึ้นกับการตัดสินใจซื้อสินคาประเภท High In-
volvement Product  แหลงขอมูลท่ีแสวงหามี 2 
ทาง ไดแก
 2.2.1 ขอมูลที่ควบคุมโดยนักการ
ตลาด (The Market-Control Source) ไดแกโฆษณา
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จากส่ือตางๆ นับวาเปนขอมูลที่หาไดงายที่สุด หรือ
อาจมีการติดตอกับพนักงานขายโดยตรง
 2.2.2 ขอมลูทัว่ไป (General Infor-
mation Sources) ไดแก บทความท่ัวไป หรือจาก
ปากตอปาก

 3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative 
Evaluation) เมื่อไดขอมูลตางๆ มาแลวผูบริโภคจะ
นําทางเลือกแตละทางเลือกมาเปรียบเทียบวามีดาน
บวกและดานลบอยางไรในการพิจารณาทางเลือกนี้ผู
บริโภคจะดึงเอาเกณฑการประเมินผลความเช่ือ 
ทัศนคติ และความสนใจที่จะซื้อ เปนสิ่งที่ถูกปลูกฝง
อยูในจิตใจของคนๆ นั้น อยูกอนแลวมาใชในการ
ตดัสนิใจเกณฑการประเมนิผลแตละคนจะมมีาตรฐาน
และขอจํากัดในการประเมินสินคาหรือยี่หอตาง ๆ  ไม
เหมือนกัน ในการประเมินผลทางเลือก คือ จะซ้ือ
สินคาแบบไหน ยี่หอไหนผูบริโภคจะประเมินผลโดย
อาศัยความสนใจในลักษณะสินคา เนื่องจากสินคา
หนึ่งๆ จะมีคุณสมบัติหลายอยาง แตผูบริโภคจะ
พจิารณาเฉพาะคณุสมบตัทิีส่นใจ หรอือาจจะประเมนิ
จากผลประโยชนที่ไดรับจากสินคายี่หอนั้นๆ และมี
การเปรียบเทียบวาสินคาแตละประเภทหรือยี่หอ
แตละย่ีหอไหนดกีวากัน หรอืใหประโยชนมากกวากัน 
แตผูบริโภคไมไดใชหลักเกณฑการประเมินผลนี้กับ
สินคาทุกประเภทหรือทุกยี่หอ ผูบริโภคใชเกณฑ
ประเมินผลนี้กับสินคาที่มีราคาแพง มีความเกี่ยวพัน
กับภาพลักษณของตัวเองหรือมีความเส่ียงสูง (High 
Involvement Product) เกณฑที่ใชเปนเรื่องของ
ราคาและยี่หอ

 ความเช่ือ หมายถึงภาพลักษณหรอืยีห่อ กลาวคือ 
เปนการประเมินผลโดยการพัฒนาความเช่ือในตราสิน
คา เนื่องจากความเชื่อถือของผูบิโภคขึ้นอยูกับ
ประสบการณที่มีตอตราสินคา

 ทัศนคติ เปนผลมาจากความเชื่อ คือ ถาเชื่อวา
สินคานั้นดีผูบริโภคก็จะมีทัศนคติที่ดี เกิดความชอบ
ตอสินคานั้น ถาเกิดความไมเช่ือก็จะไมชอบสินคานั้น
ความต้ังใจทีจ่ะซือ้ เมือ่มีความเช่ือแลว ทศันคติทีด่ตีอ
ทางเลอืกนัน้กจ็ะทําใหเกิดความตัง้ใจทีจ่ะซ้ือสนิคานัน้ 
ซึ่งจะจําไปสูพฤติกรรมการซื้อ

 4. การตัดสินใจซื้อ (Decision to Buy) เมื่อ
ทําการประเมินแลว จะชวยใหผูบริโภคสามารถ
กําหนดความพอใจระหวางสินคาตาง ๆ ที่เปนทาง

เลอืกและในท่ีสดุกระบวนการตัดสนิใจก็จะมาส้ินสดุที่
การซื้อสินคาหรือยี่หอท่ีไดพิจารณามาใช เชน เมื่อ
กระบวนการตดัสนิใจซ้ือของผูบรโิภคมาถงึข้ันสดุทาย
แลว ก็จะมีการตัดสินใจซื้อในทายที่สุด
 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase 
Behavior) หลังการซ้ือหรือทดลองใชสินคาผูบริโภค
จะมปีระสบการณเกีย่วกับความพอใจหรอืไมพอใจใน
ตวัสนิคา ซึง่ความพอใจหรอืไมพอใจ จะมผีลตอความ
เชือ่ ทศันคต ิและความตัง้ใจในการซือ้ครัง้ตอไป กลาว
คือ ถาซ้ือมาใชแลวดีความรูสึกพอใจนี้จะถูกเก็บเปน
ความเชือ่ตอสนิคา และทาํใหเกดิทัศนคตทิีด่ ีผลทีต่าม
มาก็คือความสนใจซื้อซํ้าและอาจบอกตอผูอื่น แตถา
เกิดความไมพอใจก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ความเชือ่ ทศันคต ิและทําใหไมสนใจซือ้สนิคาประเภท
นีห้รอืยีห่อนีอ้กี การตดัสนิใจก็จะเริม่ตนกลบัไปท่ีการ
เร่ิมหาขอมลูเก่ียวกับสนิคาอืน่หรือยีห่ออืน่ใหมอกีคร้ัง

• §Ò¹ÇÔ Ñ̈Â·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ •
 งานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัปจจยัสวนบคุคลท่ีมผีล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท iPhone ของ
คนในเขตกรุงเทพมหานคร
 อารีรตัน ครนุติวิฒัน และ อทิธกิร ขาํเดช (2554) 
ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือ iPhone 
ของผูใชบรกิารรถไฟฟาบทีเีอสในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  แลวนําไปทําการประมวลผล  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) , t-test , f-test และ Multiple Regression 
Analysis (MRA) โดยกาํหนดระดบันยัสาํคัญทางสถติิ
ไวทีร่ะดบั 0.5 จากการศึกษาพบวา  ปจจยัสวนบุคคล
ดานอายุและอาชีพที่แตกตางกัน  มีผลตอการตัดสิน
ใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือ iPhone
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยสวนประสมการ
ตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท 
iPhone ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร
 กรกมล มลธุรัช และ ณกมล จันทรสม (2555) 
ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือและปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีอิทธิตอการตัดสินใจซ้ือสินคา iPhone 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาโดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง คือประชากรท่ีเคยซื้อและใชสินคา 
iPhone จํานวน 400 ชุด สําหรับการวเิคราะหขอมูล 
และประมวลผลขอมูลนั้น   ใช โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอรชวยในการประมวลผล  โดยใชสถิติการ
แจกแจงความถี ่ คารอยละ คาเฉลีย่ และคาสวนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน ANOVA , t-test , f-test และ Mul-
tiple Regression Analysis ในการวิเคราะห  จาก
การศึกษาพบวา  โดยภาพรวมแลวปจจัยสวนประสม
การตลาดมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินคา iPhone 
ในระดับมาก  สําหรับสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อมากที่สุด ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  รอง

ลงมา ไดแก  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานราคา  
และดานชองทางการจัดจําหนาย  ตามลําดับ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยดานพฤติกรรมท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท iPhone ของ
คนในเขตกรุงเทพมหานคร
 ธีราทร  ภูเขียว  (2556)  ศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มี
ผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผู
บรโิภคในกรงุเทพมหานคร  ศกึษาโดยใชแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมแบบบังเอิญ 
จํานวน  385  คน  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  
ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ยเลขคณิต  และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน  และใชการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน
แบบพหุคูณ  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคมีระดับ
ความคิดเห็นที่มีตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือสมารท
โฟนดานพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  
โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวม  ซึ่งมีคาเทากับ 4.06  
และผู บ ริ โภคแต ละคนมี ความคิ ด เห็ น ท่ีมี ต อ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ดานพฤตกิรรมไมแตกตางกัน
มาก  โดยพจิารณาจากคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ซึง่
มีคาเทากับ 0.593

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 การวจิยัครัง้นี ้ผูวจิยัไดสุมกลุมตวัอยางแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกวธิกีาร
วิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งใชแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางที่ใช คือ ประชากรท่ัวไป
ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 5 เขตๆ ละ 80 คน 
ไดแก เขตราชเทว ีเขตพญาไท เขตดนิแดง เขตสายไหม 
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เขตวัฒนา จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือและใชโปรแกรมMicrosoft Excel ชวยใน
การเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผล สถิติที่ใชใน
การวเิคราะหขอมลู คอื การใชสถติแิจกแจงคาความถ่ี  
คารอยละ  คาเฉลี่ย  และสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
คือ สถิติแบบ One Way ANOVA ในการคํานวณหา
คา  t-Test  และ  F-Test  ที่มีระดับนัยสําคัญ  0.05

• ¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานดาน
ปจจัยสวนบุคคล  พบวา  สวนใหญเปนผูชาย จํานวน 
265 คน คิดเปนรอยละ 66.25 เปนผูหญิง จํานวน 
135 86 คิดเปนรอยละ 33.75 มีอายุมากท่ีสุดโดย
เฉลี่ยอยูที่ 25-30 ป จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 
49.75 รองลงมามีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 100 คน 
คิดเปนรอยละ 25 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน
มากที่สุด จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.75 รอง
ลงมามีอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31 โดยมีรายไดมาก
ที่สุดระหวาง 20,001-35,000 บาท จํานวน 203 คน 
คิดเปนรอยละ 50.75  รองลงมามีรายได ตํากวา 
20,000 บาท จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37  มี
ระดบัการศกึษาปรญิญาตรมีากทีส่ดุ จาํนวน 298 คน 
คิดเปนรอยละ 74.50 รองลงมาคือระดับการศึกษา
ปริญญาโท  จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50  
และมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จํานวน 343 คน คิด
เปนรอยละ 85.75 มสีถานภาพสมรสรองลงมา จาํนวน 
51 คน คิดเปนรอยละ 12.75
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานดาน
ปจจัยสวนประสมการตลาด  พบวา  สวนใหญคํานึง
ถึงฟงกชั่นการใชงานมากท่ีสุด จํานวน 188 คน คิด
เปนรอยละ 47 รองลงมา คํานึงถึงความทันสมัย และ
เปนที่ยอมรับ จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75 
โดยมปีจจยัในการเลอืกซือ้เกีย่วกบัฟงกชนัท่ีครบครนั

และมคีวามทนัสมยัมากทีส่ดุ จาํนวน 205 คน คดิเปน
รอยละ 51.25 รองลงมาคือ การออกแบบที่มีความ
คงทนในการใชงาน จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 
22.50  ซึ่งจะเลือกซื้อในชวงราคา 15,001 – 20,000 
บาท มากที่สุด จํานวน 132 คน  คิดเปนรอยละ 33  
รองลงมาคือชวงราคา 20,001 – 25,000  บาท 
จํานวน 110 คน  คิดเปนรอยละ  27.50  โดยใชแหลง
ขอมูลในการรับขาวสารเพ่ือเลือกซ้ือมากที่สุด คือ 
เว็บไซต จํานวน 210 คน  คิดเปนรอยละ 52.50 รอง
ลงมาคือ วิทยุ/โทรทัศน จํานวน 74 คน คิดเปนรอย
ละ 18.50  สนใจการสงเสริมการขายในดานการให
สวนลดและสิทธิพิเศษมากท่ีสุดจํานวน 167 คน คิด
เปนรอยละ 41.75 รองลงมาคือ มีโปรโมชั่น ลด แลก 
แจก แถม จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานดาน
ปจจยัดานพฤตกิรรม  พบวา  บคุคลทีม่อีทิธพิลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสวนใหญ คือ ตนเอง จํานวน 295 
คน คิดเปนรอยละ 73.75 รองลงมาคือ เพื่อ/คนรูจัก 
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.25 โดยชวงเวลาท่ี
จะเลอืกซือ้มากทีส่ดุคอื ชวงหลงัสนิคาเปดตวั จาํนวน 
303 คน คิดเปนรอยละ 75.75 รองลงมาคือชวงเปด
ตัวสินคา จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.75 มี
วตัถุประสงคในการเลือกซ้ือมากท่ีสดุ คอื ซือ้เพือ่ใชใน
การทํางาน จํานวน 284 คน คิดเปนรอยละ 71 รอง
ลงมาคือ ซือ้เพ่ือความทันสมัย จาํนวน 86 คน คดิเปน
รอยละ 21.50 และสวนใหญนิยมซ้ือโทรศัพท  
iPhone  จากพนกังานขายของศนูยโทรศพัทมากทีส่ดุ
จํานวน 345 คน คิดเปนรอยละ 86.25 รองลงมาคือ 
ซื้อจากเว็บไซตจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50  
และรุนท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด คือ iPhone 6S 
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50 รองลงมาคือ 
iPhone 6S plus จํานวน 71  คน  คิดเปนรอยละ 
17.75
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• ÊÃØ»¼Å¨Ò¡¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â¾ºÇ‹Ò •
 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  อาชีพ ที่แตกตางกัน สง
ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท iPhone ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.005
 ปจจัยดานพฤติกรรม  ประกอบดวย  วตัถปุระสงค
ในการเลือกซ้ือ  บคุคลท่ีมอีทิธพิลตอการเลือกซ้ือ และ
รุนของโทรศัพท iPhone ที่แตกตางกัน ตอการตัดสิน
ใจเลือกซ้ือโทรศัพท iPhone ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.02  0.003  และ  0.015  ตามลําดับ

• ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ·íÒ¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â¤ÃÑé§μ ‹Íä» •
 1. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชโทรศพัทไอโฟนในประเดน็การพฒันาคณุภาพ
ผลิตภัณฑ เพื่อเปนแนวทางในการตอบสนองความ
ตองการของผูใชไดมากขึ้น
 2. การวิจัยครั้งตอไปควรควรศึกษาถึงปจจัย
ดานอื่นๆที่นอกเหนือจาก ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัย
สวนประสมทางการตลาด  และปจจัยดานพฤติกรรม
เชนปจจัยดานเศรษฐกิจสงัคมและความจงรักภักดีตอ
ตราสินคาเปนตน
 3. เน่ืองจากในการวิจยัครัง้นีเ้ปนการศึกษาการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพท iPhone 5 เขตใน
กรุงเทพมหานครเทานั้นจึงควรจะมีการศึกษากลุม
ตัวอยางในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมหรือศึกษาเชิงเปรียบ
เทียบของกลุมตัวอยางในแตละพ้ืนท่ีเพื่อทราบถึง
ทศันคตพิฤตกิรรมและปจจยัตางๆทีม่ผีลตอการตดัสนิ
ใจซ้ือสินคา  ซึ่งมีสภาพแวดลอมและสภาพเศรษฐกิจ
ที่แตกตางกันควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
สนิคาโทรศพัทมอืถอืยีห่ออืน่ๆเพือ่ทราบถงึพฤตกิรรม
และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือที่แตกตางกัน
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º·¤Ñ´Â‹Í
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อสินคาออนไลน เทสโก โลตัส ชอปออนไลน 
แยกตามประเภทสินคาของผูบริโภคในกรงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรท่ีใชในการ
วิจัยคือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ20 ปขึ้นไป มีจํานวนประมาณ 4,000,000 คน กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย มีขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน ใชหลักความนาจะเปนในการสุมตัวอยาง ดวยวิธีสุมแบบหลายข้ัน
ตอน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิต
เชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุต
ฐานเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเปยรสันเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว

คําสําคัญ : ผูบริโภค, , ความต้ังใจซ้ือ, สินคาออนไลน

                              
1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย email: Mixza_50@hotmail.com

• • ¤ÇÒÁμ Ñé§ã¨«×éÍÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹ �¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ã¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ : à·Êâ¡Œ âÅμ ÑÊ ªŒÍ» ÍÍ¹äÅ¹ �

 ONLINE PURCHASE lNTENTION OF CUSTOMER IN BANGKOK AREA 
:  CASE STUDY OF TESCO LOTUS SHOP ONLINE • •

รณรงค  แสงมงคล1

RONNARONG    SANGMONGKON

ABSTRACT

 The objective of this research aimed to study intention to purchase products online of 
Tesco Lotus Shop Online that divided to product categories by customers in Bangkok area. 
Population in this research are customers in Bangkok area that have age over 20 years old 
about 4 million. Data collectionwas completed through questionnaire distributed, in accordance 
with multi-stage sampling divided in relation to their industrial types together with the numbers 
of industrial factories located in Bangkok area, to 400 customers,. Then, all collected data was 
analyzed by descriptive statistics including frequencies, percentages, means, and standard 
deviations.

Keywords : customers, intention purchase,  purchase products online
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º·¹íÒ • •
 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและตอ
เนื่อง นําพาส่ิงใหมๆ เขามาสูชีวิตผูคนอยูเสมอ แต
สิ่งที่โดดเดนและจับตองไดมากคือเทคโนโลยี ตอง
ยอมรับวาการถือกําเนิดของเทคโนโลยีใหมๆ มีสวน
ชวยผลักดันและอํานวยความสะดวกใหกบัการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ อินเตอรเน็ต ซึ่งถือเปน
เทคโนโลยีทีท่รงประสิทธภิาพมากท่ีสดุในโลกปจจุบนั 
และการสรางเวป็ไซตเพ่ือใชเปนสือ่ในการขายสนิคาจงึ
เปนทางเลือกหน่ึงที่ไดรับความนาสนใจอยางมากท้ัง
ในและตางประเทศ เทสโก โลตสั จงึเลง็เหน็โอกาสการ
เพ่ิมชองทางการซ้ือขายออนไลน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตแตหากผู
มีกําลังซ้ือยังเขาถึงสื่อประเภทนี้ไมมากนัก ประกอบ
กับคานิยมเดิมที่มีความตองการซ่ือขายแลกเปล่ียน
แบบเหน็สนิคาสามารถจบัตองไดผูวจิยัจงึมคีวามสนใจ
ศึกษา เพื่อหาปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับ
ความต้ังใจซ่ือสินคาออนไลน เพื่อนําผลวิจัยมาเปน
ขอมูลพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการให
บริการสินคาออนไลนตอไป

• ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ •
 รายงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยทีมีความสัมพันธตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภค
ในจังหวัดนครราชสีมา” (สุดารัตน กันตะบุตร และ 
ดร.กลาหาญ ณ นาน ,2555) 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทาง
ดานประชากรศาสตร ทีม่ผีลตอการตัดสนิใจซ้ือสนิคา
เพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคในจังหวัด
นครราชสมีา ใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็
รวบรวมขอมลู 400 ชดุ สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหคอืคา
ความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือหาความแตก
ตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากรทั้ง 2 กลุมท่ีเปน
อิสระตอกัน(Independent Samples t-test) ความ
แปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกวา 2 กลุมขึ้น
ไป (One Way ANOVA: F-test) ทดสอบความแตก
ตางเปนรายคูดวยวิธี Least Signifi cant Difference 
(LSD) และหาคาสัมประสิทธ์ิ} สหสัมพันธแบบเปยร 
สันเพื่ออธบิายความสัมพันธระหวางตัวแปร 2ผลการ
วจิยัพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง 
มอีายรุะหวาง 26-30 ป ม ีระดบัการศึกษาอยูทีร่ะดบั
ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีอยูในหนวยงานเอกชน ราย
ไดเฉลีย่ตอเดอืน นอยกวา 5,000บาท นอกจากนัน้ยงั
พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายไดเฉลี่ย
ตอเดอืน มผีลตอการตดัสนิใจซือ้สนิคาเพือ่สิง่แวดลอม
ของผูบริโภคในจงัหวดันครราชสมีา และเม่ือวเิคราะห 
ความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนประสมทางการ
ตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้ พบวา การตดัสนิใจซือ้สนิคา
เพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
มีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
 รายงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยทีมีอิทธิ พลตอความ
ตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคชาว
ไทย” (สุพรรณิการสุภพล และเพ็ญศรี เจริญวานิช, 
2011)
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรู
ดานความเสียงการรับรูดานประโยชนทัศนคติ
ของผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ต
และอิทธิพลของการรับรูดานความเสียงการรับรู
ดานประโยชนและทัศนคติ ของผูบริโภคในการซื้อ
ผลติภณัฑทางอินเทอรเนต็ตอความต้ังใจซ้ือผลติภณัฑ
ทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคโดยใชการวิจัยแบบ
สาํรวจภาคสนามโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การรวบรวมขอมลูจากกลุมตวัอยางผูทีม่ปีระสบการณ
ในการใชอินเทอรเน็ตมากกวา 1 ป มีอายุระหวาง 

Edit 1-8-59_Book (KAB 12.indb   48Edit 1-8-59_Book (KAB 12.indb   48 8/1/2016   11:18:57 AM8/1/2016   11:18:57 AM



49

ÇÒÃÊÒÃà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� Ø̧Ã¡Ô¨»ÃÐÂØ¡μ�  49

20-49 ปจํานวน 1,000 คน ที่มีภูมิลําเนาอยูใน 
4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแกน เชียงใหม 
และภูเก็ต วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะหปจจัยผลการวิจัย
พบวาผูบริโภคมีการรับรูดานความเสี่ยงและการรับรู
ดานประโยชนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีทัศนคติ
ทีเ่ห็นดวยกับการซ้ือผลิตทางอินเทอรเนต็และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา การรบัรูดานความเสีย่ง การ
รับรูดานประโยชนและทัศนคติในการซื้อผลิตภัณฑ
ทางอินเทอรเนต็มอีทิธิพลตอความต้ังใจซือ้ผลิตภณัฑ
ทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย
ในการวิจัยคร้ังน้ี คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีตางๆ ที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ดัง
ตอไปน้ี 
 1. แนวคิด ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับความ
   ตั้งใจซื้อ
 2. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับสวน
   ประสมทางการตลาด

• §Ò¹ÇÔ Ñ̈Â·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ •
 3.1 การเปรียบเทียบความตั้งใจซื้อสินคาเฮาส
  แบรนดของผูบริโภคในแตละพื้นที่ 
  กรณีศึกษา เทสโก โลตัส 
 3.2 การจัดการรานคาออนไลนดวยเทคโนโลยี
  เว็บ 

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
วิธีดําเนินการวิจัย
 1. ประชากรการวิจัยและกลุมตัวอยาง
  ประชากรการวิจัย 
  ประชากรที่ ใช ใ นการวิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 ปขึ้นไปมี
จํานวนประมาณ 4,000,000 คน(สถิติทางสังคม
กรุงเทพมหานคร,2554:21-29)

   กลุมตัวอยาง
  - ขนาดของกลุมตัวอยาง: กําหนดตาม
ตารางสําเร็จรูปของ TaroYamane (ธานินทร, 
2555:46) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาด
เคลือ่น ± 5% โดยมขีนาดประชากรมากกวา 100,000 
ราย ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
  - วิธีการสุมตัวอยาง : ใชการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน(Multi-Stage Sampling) โดยดําเนินการสุม
เปนขั้นๆ ดังนี้
  ขั้นท่ี 1 สุมแบบแบงกลุม (Cluster 
Sampling) เพ่ือหาเขตท่ีเปนกลุมตัวอยาง 5 เขต จาก
ทั้งหมด 50 เขตเก็บขอมูลเขตละ 80 คน
   ขั้นที่ 2 สุมแบบมีระบบ(Systematic 
Sampling) โดยกําหนดให Tesco Lotus ที่มีสถิติ
ผูใชบริการมากที่สุดในเขตเปนสถานที่ในการเก็บ
ขอมูล วันท่ีใชเก็บขอมูลมี 5 วันคือจันทร พุธ ศุกร 
เสาร และอาทิตย เก็บขอมูลวันละ 16 คน แบงตาม
ชวงเวลาเปน 8 ชวง คอื 12.01-13.00, 13.01-14.00, 
14.01-15.00, 15.01-16.00, 16.01-17.00, 17.01-
18.00, 18.01-19.00 และ 19.01-20.00 น. เก็บขอมูล
ชวงละ 2 คน
ขั้นที่ 3 สุมแบบงาย (Simple Random 
Sampling) โดยในแตละชวงเวลาใชวิธีการจับฉลาก
(Lottery Method) วาจะเก็บขอมูล 2 คน ในนาทีที่ 
1-15, 16-30, 31-45 หรือ 46-60 ของแตละชวงเวลา

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของนักวิชาการหลายทาน
มาผสมผสานกัน เพื่อใชศึกษาปจจัยสวนบุคคลและ
สวนประสมทางการตลาดตอความต้ังใจซ้ือสินคา
ออนไลน เทสโก โลตัส ชอป ออนไลน ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยไดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังนี้
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• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä Œ́ÃÑº 
ÍÀÔ»ÃÒÂáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð •
ผลการศึกษาที่คาดวาจะไดรับ

 1. เพื่อใหทราบวาปจจัยสวนบุคคลใดบางทีมี
ความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือสินคาออนไลนเทสโก
โลตสั ชอป ออนไลน แตละประเภทสนิคาของผูบรโิภค
ในกรุงเทพมหานคร

 2. ผลการศึกษารวมท้ังขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะอื่นๆทีมีตอเทสโก โลตัส ชอป ออนไลนของผู
บริโภคในกรุงเทพมหานคร จะเปนขอมูลพื้นฐานให
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน ซิสเทม จํากัด หรือเทส
โก โลตัส สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนา และวางแผน
การใหบริการสินคาออนไลนตอไป

 ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â¨Ò¡ÊÁÁØμ Ô°Ò¹¢ŒÍ·Õè 1

 ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â¨Ò¡ÊÁÁØμ Ô°Ò¹¢éÍ·Õè 2

            ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม

            ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม

»˜¨ Ñ̈ÂÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å

1. à¾È
2. ÍÒÂØ
3. ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

4. ÍÒªÕ¾ËÅÑ¡

5. ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ§Ò¹/ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¼ÙŒ 

 »¡¤ÃÍ§ ÃÇÁμ ‹Íà´×Í¹

Ê‹Ç¹»ÃÐÊÁ·Ò§¡ÒÃμÅÒ´

1. ¼ÅÔμÀÑ³± �

2. ÃÒ¤Ò

3. ª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´ í̈ÒË¹‹ÒÂ
4. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃμÅÒ´

  

¤ÇÒÁμ Ñé§ã¨«×éÍÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹ �

  

¤ÇÒÁμ Ñé§ã¨«×éÍÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹ �
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• ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 ประเด็นสําคัญที่ไดพบจากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู
วจิยัขออภิปรายเพ่ือสรุปเปนขอยตุใิหทราบถึงขอเท็จ
จริงโดยมีการนําเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมา
อางอิงสนับสนุนหรือขัดแยง ไดดังนี้
 1. จากผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา สถานภาพ รายไดรวมตอเดือน รถสวนบุคคล
ในครอบครัว และความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ตตอ
วัน มีความสัมพันธ กับความตั้งใจซื้อสินคาออนไลน
แตละประเภทสนิคาอยางมีนยัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน กันตะ
บุตรและ ดร.กลาหาญ ณ นาน(2555) ที่พบวา เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภค
ในจังหวัดนครราชสีมา สวนผลการวิจัยวาอาชีพหลัก
และระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึง เทสโก โลตัส ไม มี
ความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือสินคาออนไลนทุก
ประเภทอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 ขดัแยง
กับงานวิจัยของ สุดารัตน กันตะบุตร และ ดร.กลา
หาญ ณ นาน(2555)ทีพ่บวา อาชพี มผีลตอการตัดสนิ
ใจซ้ือสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภคในจังหวัด
นครราชสีมา

 2. จากผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา สถานภาพ รายไดรวมตอเดือน รถสวนบุคคล
ในครอบครัวและความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ตตอ
วัน ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลในการกระตุนใหผูบริโภคเกิด
ความต้ังใจไมวาจะเปนปจจัยที่มาจากตัวบุคคลหรือ
ปจจัยที่เปนตัวกระตุนซึ่งปจจัยที่มาจากตัวบุคคล 
ไดแกลักษณะบุคลิกภาพของตัวผูบริโภคซ่ึงเปนสิ่งท่ี
ไมสามารถควบคุมไดไมวาจะเปนความตองการแรง
จงูใจทัศนคติ ความสามารถในการรับรูขาวสาร ความ
สามารถในการปรับตัว ฯลฯ และเปนปจจัยภายในที่
มีตอการตัดสินใจของผูบริโภค คือ ผูบริโภคแตละคน

จะมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ซึ่งเปนผลมาจาก
ความแตกตางกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพ
แวดลอมของแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจซ้ือของ
แตละบุคคลมีความแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของ สุพรรณิการ สุภพล และเพ็ญศรี เจริญวานิ 
ช (2011)ที่พบวา ผูบริโภคมีการรับรูดานความ
เสียงและการรับรูดานประโยชนโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีทัศนคติที่เห็นดวยกับการซื้อผลิตทาง
อนิเทอรเนต็และผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา การ
รบัรูดานความเสียงการรบัรูดานประโยชนและทศันคติ
ในการซ้ือผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอ
ความต้ังใจซ้ือผลติภัณฑทางอินเทอรเนต็ของผูบรโิภค
ชาวไทย
 3. เพศและอายมุคีวามสัมพนัธกบัความต้ังใจซือ้
สินคาออนไลน ประเภทผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ
ความงาม เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนผูหญิง อายุ 20-33 ป เปนธรรมชาติของเพศและ
วัยที่สนใจการซ้ือและใชผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ
ความงาม
 4. สถานภาพมีความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือ
สินคาออนไลน ประเภทผลิตภัณฑสําหรับเด็กออน
และเด็กเนื่องจากสถานภาพสมรสจะเปนตัวกําหนด
ความสนใจการซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเด็กออนและเด็ก
มากกวาสถานภาพโสด
 5. รายไดรวมตอเดือนมีความสัมพันธกบความ
ตัง้ใจซ้ือสนิคาออนไลน ประเภทผลิตภณัฑและเครือ่ง
ใชในครัวเรือน เนื่องจากมีอํานาจซ้ือมากกวาในผูที่มี
รายไดรวมตอเดือนมากกวา
 6. รถสวนบคุคลในครอบครวัมคีวามสมัพนัธกบั
ความตังใจซื้อสินคาออนไลน ประเภทสินคาบริโภค 
เนือ่งจากถาไมมรีถสวนบคุคลในครอบครวั จะสะดวก
และไดประโยชนจากการใชบรกิารไดมากกวาจากการ
วิจัยเร่ืองการศึกษาความต้ังใจซ้ือสินคาออนไลนของ
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ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครกรณี ศึกษา : เทสโก 
โลตัส ชอป ออนไลน ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางท่ี
สําคัญดังน้ี 

ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท

 1. ดานการสงเสริมทางการตลาดเพ่ิมชอง
ทางการประชาสมัพนัธ ใหผูบริโภครบัทราบถงึการเขา
ถงึสนิคาในรูปแบบออนไลน และมกีารประชาสมัพนัธ
โปรโมช่ัน การบริการผานชองทางตางๆไมวาจะเปน
ทางดาน โทรทัศน วิทยุ ปายประกาศรวมถึงทางสื่อ
ออนไลน เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงบริการที่Tesco 
Lotus
 2. ดานกระบวนการใหบริการ
ควรมีกระบวนการในการสั่งซื้อและรูปแบบที่ลูกคา
เขาใจงายและสามารถใชบริการไดทุกเพศทุกวัย เพื่อ
ใหทุกกลุมลูกคาสามารถเขาถึงบริการนี้ ดานระบบ
การจัดสงสินคาตองมีความถูกตองแมนยําสามารถ
สงมอบสินคาใหแกลูกคา ไดถูกที ถูกเวลา ครบตาม
จํานวนสินคาที่สั่งซื้อ และสภาพของสินคาที่สงมอบ
ตองสมบูรณ ไมชารุด
 3. ดานการบริการหลังการขาย และใหขอมูล
ควรจัดใหมี Call Center หรือหนวยบริการลูกคา
สัมพันธเพื่อคอยตอบคําถาม ขอสงสัย หรือใหขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานะสินคากับลูกคาไดตลอด 24 
ชั่วโมง รวมถึงการประกันสินคา และเวลาในการจัด
สง เพือ่ใหลกูคามคีวามม่ันใจในการใชบรกิารออนไลน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 จากการวจิยัเรือ่ง การศกึษาความตัง้ใจซือ้สนิคา
ออนไลนของผูบรโิภคในกรุงเทพมหานครกรณีศกึษา : 
เทสโก โลตัส ชอป ออนไลน เพื่อใหเกิดผลดียิ่งขึ้น ผู
วิจัยขอเสนอแนะใหมีการวิจัยใน ดังนี้
 1. ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคา
ออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
 2. ศึกษาแนวทางในการเพิ่มการตัดสินใจซื้อ
สินคาออนไลน

• ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุระหวาง 20-33 ป ระดับการศึกษา
อยูที่ระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
15,000-25,000 บาท มีรถสวนบุคคลในครอบครัว 
ความถี่ในการเขาใชอินเตอรเน็ตตอวันมากกวา 6ครั้ง
ตอวนั  และมรีะยะทางจากท่ีพกัอาศยัถงึ เทสโก โลตสั 
นอยกวา 5 กิโลเมตร
 2.  ความตั้งใจซื้อสินคาออนไลน เทสโก โลตัส 
ช็อป ออนไลน ของผูตอบแบบสอบถามแยกตาม
ประเภทสินคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
 3. เพศและอายมุคีวามสมัพนัธกบัความตัง้ใจซือ้
สินคาออนไลน ประเภทผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ
ความงาม
 4. ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธกบัความตัง้ใจ
ซื้อสินคาออนไลน ประเภทอาหารสดอาหารแชแข็ง 
 5. สถานภาพมีความสัมพันธกับความตั้งใจซื้อ
สินคาออนไลน ประเภทผลิตภัณฑสําหรับเด็กออน
และเด็ก
 6. รายไดรวมตอเดือนมีความสัมพันธกับความ
ตัง้ใจซ้ือสนิคาออนไลน ประเภทผลติภณัฑและเครือ่ง
ใชในครัวเรือน
 7. รถสวนบคุคลในครอบครัวมคีวามสมัพนัธกบั
ความตั้งใจซ้ือสินคาออนไลน ประเภทสินคาบริโภค
 8. ความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ตตอวันมีความ
สัมพันธกับความตั้งใจซื้อสินคาออนไลน
ประเภทผลิตภัณฑ เพื่อสุขภาพและความงาม , 
ผลิตภัณฑสําหรับเด็กออนและเด็กและผลิตภัณฑ
สําหรับสัตวเลี้ยง
 9. อาชีพหลักและระยะทางจากที่พักอาศัยถึง
เทสโก โลตสั ไมมคีวามสมัพนัธกบัความตัง้ใจซือ้สนิคา
ออนไลนทุกประเภท
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ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ
 ศุภรา เจริญภูมิ  (2554)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจซื้อในอนาคตของรานคาปลีกดังเดิมในเขต
ธนบุรีกรุงเทพมหานคร  ปที่ 34 ฉบับที 130 

 ธัญญพัสส  เกตุประดิษฐ  ปจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ตของผูหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปที่ 1 ฉบับที 2

  ณฐัสพนัธเผาพนัธุ (2551)ปจจยัท่ีสรางแรงจงูใจ
ตอผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางเว็บไซต
 กัลยา วานิชยบัญชา (2554). การใช SPSS for 
Windows ในการวิเคราะหขอมูล. 
พิมพคร้ังที่ 18.กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.การเปดรานคาออนไลน,สืบคนเม่ือ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 เว็บไซต http://www.
inform.collection9.net/index.php?doc=doc_
detail&id=0237

 เ ก ร็ ด ค ว า ม รู นั ก ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ป ร ะ
สัมพันธ,สืบคนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 เว็บไซต 
http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/Home/
marketing_editor34.htm

 ชนิตวสรณ ตรีวิทยาภูมิ. โครงการจัดทําขอมูล
องคความรู งวดที่ 1 : นิยามธุรกิจ: การตลาด (งวด2). 
(2544).

 เทสโก โลตสั เปดตวั “ชอ็ป ออนไลน” ขนสนิคา 
20,000 รายการ สงถึงบาน. (2556). สืบคน เ ม่ื อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 เว็บไซต: http://www.
matichon.co.th/news_detail.php?newsid=13
65147222&grpid=03&catid=03

 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม; 
ว.มรม. ปที่ 2 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2551. 

(2551). องคประกอบท่ีมีผลตอความต้ังใจซ้ือสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (ประเภทอาหาร)  

 ธานินทร  ศลิจารุ (2555) การวจิยัและวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติดวย SPSS พิมพครั้งท่ี 15 กรุงเทพฯ
: เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส.

 ธนัปวณี  รตันพงพนัธ รศ. เอกสารประกอบการ
บรรยายวิชาการวิจัยดานโลจิสติกสและโซอุปทาน.
สมพล ทุงหวา รศ. เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชาการวิจัยดานโลจิสติกสและโซอุปทาน.
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Website : www.kimba.ku.ac.th
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  02-579-5355  1902-4
  02-579-5355  1906

Website : http://y-mba.bus.ku.ac.th
Email : ymba_ku@yahoo.com

 ( )
  02-579-5355  1902-4

  02-579-5355  1906
Website : http://r-mba.bus.ku.ac.th

  02-579-5355  1835, 3333
Website : http://exmba.bus.ku.ac.th
Email  : exmba@ku.ac.th

 
 ( )

 02-942-8777  1933-6
Website : http://mof.bus.ku.ac.th

 ( .)
 02-942-7057-9, 02-942-8847  1251
  02-942-8052

Website : http:// cm-mba.bus.ku.ac.th
Email : fbusmba@hotmail.com

 ( )
 02-579-5355  1573, 02-940-5640

  02-940-5641
Website : http://masp.bus.ku.ac.th
Email  : macct.ku@gmail.com

 
( )

 02-942-8847  1833-35
Website : http://phd.bus.ku.ac.th
E-mail : phd.bus@ku.ac.th
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