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57602744 : หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ค าส าคญั: คลงัสินคา้/ การตดัสินใจ/ การเช่า 

นางประทุม  สุดใจ: การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการในคลงัสินคา้ บริษทั  
โชติธนวฒัน์ จ ากดั. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: รศ. ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ.์ 112 หนา้. 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการใน
คลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ ากดั ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ สถานประกอบการผูใ้ช้บริการ
เช่าคลงัสินคา้ในบริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั มีทั้งส้ิน 73 สถานประกอบการ สถานท่ีในการศึกษาวจิยั 
คือ คลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั ใน 3 เขตพื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตบางนาตราด กม.1 เขตบางนา
ตราด กม.16 และพระราม 2  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคือ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
แล้วน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบความแตกต่างของตวัแปรโดยใช้ One way ANOVA 
ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson's 
Correlation Coefficient)  

ผลการวิจยัพบวา่ สถานประกอบการท่ีเช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั ส่วนใหญ่
เป็นสถานประกอบการประเภทยานยนตแ์ละช้ินส่วน มีวตัถุประสงคใ์นการเช่าคลงัสินคา้เพื่อใชใ้น
การผลิตสินคา้ จดัเก็บสินคา้ และใช้เป็นส านกังาน มีความตอ้งการรูปแบบคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม
ส าหรับ พื้นท่ีผลิต จดัเก็บ พร้อมส านกังาน สถานประกอบการส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย รองลงมามี
สัญชาติญ่ีปุ่น และมีสัญชาติอ่ืนๆ ตามล าดบัจ านวนพนกังานในแต่ละสถานประกอบการมีนอ้ยกวา่ 
50 คน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการด าเนินกิจการ นอ้ยกวา่ 10 ปี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยั
เก่ียวกบัสถานประกอบการไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และปัจจยัความตอ้งการและแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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57602744 : MASTER OF BUSNESS ADMINISTRATION. PROGRAM. 
KEY WORDS: WAREHOUSE/ DECISION/ LEASING 

MRS. PRATOOM SUDJAI: DECISION LEASING IN CHODTHANAWAT CO., 
LTD.’S WAREHOUSE of ESTABLISHMENT. THESIS ADVISORS: ASSOCIATE 
PROFESSOR PHITAK SIRIWONG. 112 pp. 

This thesis has focused on the Establishments’ Chodthanawat Co., Ltd. The 73 
establishment renters have been used as the population sampling. The thesis’ working place is 
Chodthanawat Co., Ltd.’s warehouse in the three areas as Bangna Trad kilometer no.1, Bangna 
Trad kilometer no.16 and Rama-II. The tool which is used to do this research is the confidential 
questionnaire test using the statistics programming. The statistics are used for data analysis. The 
descriptive statistic data are the frequency of arithmetic, percentage, means, inferential statistics, 
the standard deviation of One way ANOVA, and the correlation analysis using Pearson’s 
Correlation Coefficient. 
 The results were shown that the Chodthanawat Co., Ltd.’s warehouse rent working place 
is almost contained by the spare parts of automobile industries. The leasing objectives are the 
manufacturing, stocks and used as the office. The warehouse had been planned to be the optimized 
warehouse practically for those manufactured, stocks and the office. All of establishment working 
place are native Thai  Japaness and the others spectively which at least has the employees of 50 
persons. The establishments’ companies were founded for almost 10 years. Consequently, The 
results of hypothesis test were shown that the factor of work place did not effect to the selected 
warehouse decision as statistical significance at the level of 0.05. The composite marketing factors 
have the correlation coefficient as statistical significance at the level of 0.01. Likewise, the 
requirement and motivation have the same selected warehouse decision statistical significance at 
the level of 0.01.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ิจยัท าการวิจยัส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  เพราะไดรั้บความกรุณาจาก
รองศาสตราจารย ์ดร. พิทกัษ ์ ศิริวงศ ์ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและ
ให้ค  าแนะน า  ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูว้ิจยั  ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ี  ถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วทิยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.ประสพชยั  พสุนนท ์และกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
รองศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์  ศิริวงศ์  อาจารย ์ดร.โศภชา  เอ่ียมโอภาส ท่ีได้กรุณาให้ค  าปรึกษา  
ขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบงานวทิยานิพนธ์ส่งผลใหว้ทิยานิพนธ์ถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจยัเพื่อประกอบการท า
วิทยานิพนธ์รองศาสตราจารย ์ดร. ประสพชัย  พสุนนท์   ผูช่้วยศาสตราจารย ์นภนนท์  หอมสุด  
และดร.สุวิชชา  วรวิเชียรวงษ์ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไขเคร่ืองมือในการวิจยั
ส าหรับการท าวทิยานิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  หลักสูตร
บริหารธรกิจมหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร ทุกท่านท่ีให้ความรู้  ใหค้  าแนะน า
และประสบการณ์อนัมีค่าแก่ผูว้ิจยั  ขอขอบคุณเจา้ของหนงัสือ  วารสาร  และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มท่ี
สนับสนุนให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์  ขอขอบคุณนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  สาขาประกอบการรุ่นท่ี 7 ทุกคน ท่ีใหค้  าแนะน าและเป็นก าลงัใจร่วมกนัตลอดมา 

ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหารบริษทั โชติธนวฒัน์ จ  ากดั ทุกท่านท่ีท าให้ผูว้ิจยัไดมี้โอกาส
ได้ท าหัวขอ้วิจยัน้ี  เพื่อน าผลท่ีได้น าใช้เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการและในด้านกิจการประเภท
คลงัสินคา้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อองคค์วามรู้ทางวชิาการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารและบุคลากรสถานประกอบการผูเ้ช่าคลงัสินคา้ในคลงัสินค้า
บริษัท โชติธนวฒัน์ จ  ากัด ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการให้ข้อมูลการวิจัยรวมทั้ งได้ให้
ความส าคญั และเล็งเห็นถึงประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการวิจยัส าเร็จ
ลุล่วงเป็นไปดว้ยดี  

ขอบคุณสมาชิกในครอบครัวท่ีเล็งเห็นความส าคญัและใหก้ าลงัใจมาโดยตลอด  
            คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา  ครูอาจารยท่ี์อบรมสั่งสอนแนะน า ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจอยา่งดีเสมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญ 

ธุรกิจต่าง ๆ ไดเ้จริญเติบโตอยา่งรวดเร็วดงัจะเห็นไดจ้ากเศรษฐกิจโลก ปี 2557 IMF คาดวา่
จะขยายตวั ร้อยละ 3.3 ส่วนเศรษฐกิจของไทย เม่ือปี 2557 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
ขยายตวัร้อยละ 0.6 การลงทุนในภาคเอกชนปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และการลงทุนภาครัฐและการ
ใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตวัดีข้ึน (สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558) เป็นผลมา
จากปัจจยัหลายด้านทั้งจากแนวโน้มความต้องการจากการบริโภคภาคเอกชน และการก้าวไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ  AEC จะทาํให้ความตอ้งการสินคา้และการขนส่งไปยงัประเทศ
เพื่อนบา้นมีแนวโน้มขยายตวัสูงข้ึน อุตสาหกรรมจึงมีการปรับตวัเพิ่มฐานการผลิต ส่งผลให้ความ
ตอ้งการคลงัสินคา้สูงข้ึนตามมา 

ปัจจุบนัธุรกิจคลงัสินคา้มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโต เน่ืองจากมีแรงหนุนจากปัจจยัหลายดา้น อาทิ 
แนวโน้มการเติบโตของความเป็นเมือง (Urbanization) ความตอ้งการพื้นท่ีเช่าคลงัสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน 
การฟ้ืนตวัของภาคอุตสาหกรรมการผลิต อีกทั้งความตอ้งการสินคา้และบริการในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ี
เติบโตรวดเร็ว ทาํให้มีความตอ้งการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ในบริเวณท่ีสําคญัต่อการคมนาคมใน
แต่ละภูมิภาค เพื่อใช้เป็นจุดเช่ือมต่อสําคญัในการทาํการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน จากการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ และมูลค่าการคา้ชายแดนเติบโตอยา่งต่อเน่ือง มาร์คสั  เบอร์
เทนชอว  ์ (2559) กล่าวว่า การแข่งขนัในตลาดให้เช่าคลงัสินคา้จะทวีความเขม้ขน้มากยิ่งข้ึน
โดยเฉพาะพื้นท่ีสมุทรปราการ  และอิสเทิร์นซีบอร์ด  เน่ืองจากมีโครงการพื้นท่ีคลงัสินคา้ใหม่ ๆ 
เพิ่มข้ึนในย่านดังกล่าว และนอกจากน้ีคาดว่าจะมีการลงทุนในโครงการคลงัสินคา้เพิ่มมากข้ึน 
เน่ืองมาจากแผนพฒันาการลงทุนมูลค่า 2 แสนลา้นลา้นบาทจากรัฐบาลท่ีใชใ้นการก่อสร้างระบบ
การขนส่งจากปัจจยัทั้งหลายท่ีกล่าวมาน้ี นบัเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนให้ธุรกิจคลงัสินคา้ให้เช่ามีอนาคต
ค่อนข้างส ดใส  โดยศูนย์วิจัย กสิก รไท ยได้ประ เ มินว่า  ธุ ร กิจให้บ ริการด้านคลัง สินค้า 
(Outsource) น่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 9,600 ลา้นบาท ในปี 2555 เติบโตร้อยละ 12.5 เม่ือเทียบกบั
มูลค่าตลาดท่ีระดับประมาณ 8,300 ล้านบาท ในปี 2554  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) 
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คลงัสินคา้เป็นส่วนสาํคญัของเกือบทุกธุรกิจการบริหารการจดัเก็บสินคา้ของภาคธุรกิจโดย
ส่วนใหญ่มักใช้คลังสินค้าภายในองค์กร แต่ก็มีบางองค์กรท่ีใช้บริการจากภายนอก ปัจจุบนัมี
ผูป้ระกอบการหลายรายดาํเนินธุรกิจให้บริการคลงัสินคา้ครบวงจร ในการเลือกรูปแบบคลงัจดัเก็บ
สินคา้นั้น ธุรกิจจะมุ่งเนน้ถึงการลดตน้ทุนการจดัเก็บ ทาํให้ธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและการบริการ 
มีการปรับเปล่ียนรูปแบบและกลยทุธ์ในกาํหนดพื้นท่ีตั้งของโรงงาน ตลอดจนการบริหารคลงัสินคา้
หรือศูนยก์ระจายสินคา้ โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพในการรองรับความเส่ียงในกรณีเหตุการณ์ภยั
พิบติัท่ีอาจกระทบถึงความต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจมากยิ่งข้ึน โดยหนา้ท่ีของคลงัสินคา้สามารถ
ใชง้านให้เกิดประโยชน์ไดห้ลายรูปแบบ    เช่น   ลดตน้ทุนการผลิต   รองรับความแปรปรวนของ
อุปสงค์ โอกาสส่วนลดจากปริมาณการสั่งซ้ือ รองรับการเปล่ียนแปลงหรือการเก็งราคา การผลิต
และการกระจายสินคา้ราบร่ืน และให้บริการลูกคา้ไดท้นัที เป็นตน้ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ม.ป.ป., อา้งถึงใน ศูนยข์อ้มูลสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) 
ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดการดาํเนินการเป็นระบบใหคุ้ม้กบัการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บสินคา้ 
การป้องกนั ลดการสูญเสียจากการดาํเนินงาน และเพื่อสนบัสนุนกระบวนการผลิตและการตลาดให้
ดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั  เป็นองค์กรธุรกิจให้เช่าคลงัสินคา้-โรงงานมีมาตรฐานท่ีโดด
เด่นเป็นท่ียอมรับของอุตสาหกรรมต่าง ๆ และกลุ่มโลจิสติกส์ ภายในคลงัสินคา้มีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกและบริการอยา่งครบครันเพื่อตอบสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบริการบาํรุงรักษาอาคาร ระบบรักษาความสะอาด ลานจอดรถ 
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบกลอ้งวงจร CCTV เป็นตน้ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั มี
การเปิดใหบ้ริการเช่าคลงัสินคา้-โรงงานครอบคลุมเขตพื้นท่ีธุรกิจชั้นนาํ 3 แห่ง ไดแ้ก่ บางนา-ตราด 
กม.1 (จุดข้ึนลงทางด่วนบางนา) บางนา- ตราด กม.16 (ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิ) และพระราม 2 
(ใกลนิ้คมอุตสาหกรรม และมหาชัย) (บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั, 2558) มูลค่าการเช่าคลงัสินคา้
บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1.1 สัดส่วนการเช่าคลงัสินคา้รายปี1 
                 ปี 

เขตพืน้ที ่
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

บางนา-ตราด กม. 1 93% 100% 89% 98% 100% 
บางนา- ตราด กม. 16 96% 99% 95% 95% 88% 
พระราม 2 99% 91% 76% 74% 63% 
รวม 96% 97% 87% 89% 84% 

 
จากรายงานการเช่าคลงัสินคา้ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั ปี พ.ศ.2554 - 2558 พบว่า เขต

พื้นท่ีบางนา-ตราด กม. 1 มีแนวโนม้สัดส่วนการเช่าเพิ่มข้ึน ส่วนคลงัสินคา้เขตพื้นท่ี บางนา-ตราด 
กม.16 และ คลงัสินคา้พระราม 2 พบวา่มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา ทั้งท่ี 
เป็นโครงการท่ีมีลกัษณะการจดัเตรียมขนาดพื้นท่ีการเช่าไวร้องรับ  สถานประกอบการท่ีมาใช้
บริการท่ียืดหยุน่และหลากหลายขนาด การบริหารจดัการโดยการวา่จา้ง outsource มืออาชีพเขา้มา
บริหารจัดการภายในโครงกา รไว้รับรองการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่สถาน
ประกอบการท่ีมาใชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้ ทั้งดา้นสภาพแวดลอ้ม ความสะอาด  และการบริการหลงั
การขาย  ดงันั้น การศึกษาความตอ้งการของสถานประกอบการผูเ้ช่าคลงัสินคา้บริษทัโชติธนวฒัน์ 
จาํกดั เป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความสําคญัอยา่งยิ่ง เพื่อให้สถานประกอบการท่ีใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด และเพื่อรองรับความตอ้งการของสถานประกอบการผูใ้ชบ้ริการท่ีหลากหลายในอนาคต 

จากแนวโนม้ลดลงของผูใ้ชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้ตามท่ีกล่าวในขา้งตน้ จึงเป็นสาเหตุ ท่ีทาํ
ให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเร่ืองน้ี  เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ วา่มีปัจจยัใดท่ีส่งผลให้เกิด
ปัญหาให้สถานประกอบการอ่ืนไม่ตดัสินใจมาใช้บริการ  และปัจจยัใดท่ีผูป้ระกอบการควรจะนาํ
กลบัมาพิจารณาทบทวนและเพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
จะปรับเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง หรือตอ้งพฒันาปัจจยัใด  เพื่อให้ผูป้ระกอบการสามารถรักษา
สถานประกอบการผูใ้ช้บริการเช่าเดิมไว ้ และยงัสามารถจูงใจสถานประกอบการรายอ่ืนให้ความ
สนใจมาใชบ้ริการเพิ่มมากยิง่ข้ึนในอนาคต เพื่อกระตุน้ใหมี้สัดส่วนการเช่าพื้นท่ีมากกวา่ปัจจุบนัท่ีมี
อยู่  นอกเหนือจากผูป้ระกอบการจะได้ประโยชน์จากการนําผลท่ีได้รับมาพฒันา ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแลว้  และเพื่อผูป้ระกอบการอ่ืนท่ีสนใจทาํธุรกิจดา้นน้ี  นาํผลท่ีไดไ้ปใชก้บักิจการ  

                                                           
1

 รายงานการเช่าคลงัสินคา้รายปี บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีจาํหน่ายสินค้าของผูเ้ช่าพื้นท่ีรายย่อย ได้แก่ ปัจจยัด้าน
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก 
ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้นทาํเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีสัมพนัธ์
ในระดบัปานกลาง (ปวรศิร์  มีสัตย,์ 2555)  ประเภทของอุตสาหกรรมมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการเช่าพื้นท่ี (วิรงรอง กานต์วิเศษฎ์, 2554) อาจกล่าวได้ว่าการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ต่างๆ ไดมี้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหลายดา้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ผูศึ้กษาจึง
ทาํการศึกษาจากสถานประกอบการผูใ้ชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั 

ดว้ยการเจริญเติบโตของธุรกิจคลงัสินคา้ การพฒันาเพื่อตอบรับความตอ้งการของสถาน
ประกอบการผูใ้ชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้ นั้นมีความสําคญัอย่างยิ่ง ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าผูป้ระกอบการให้
เช่าคลงัสินคา้ตอ้งมีการศึกษาอยูต่ลอดเวลาเพื่อสอดรับกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการในคลงัสินคา้
บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ปัจจยัท่ีศึกษาไดแ้ก่ ประเภทของสถานประกอบการ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีสถานประกอบการใช้ในการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ และแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจเลือกคลังสินค้า เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง พฒันาคลังสินค้าให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของสถานประกอบการท่ีใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เกิดความคุม้ค่าต่อสถาน
ประกอบการผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนประโยชน์ต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศท่ีกาํลงัพฒันาในปัจจุบนั 
 
1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการในคลงัสินคา้บริษทั โชติ
ธนวฒัน์ จาํกดั 

2. เพื่อวิเคราะห์ความความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการ
ตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 

3. เพื่อวิเคราะห์ความความสัมพนัธ์ของปัจจยัตอ้งการและแรงจูงใจกบัการตดัสินใจเช่า
คลงัสินคา้ 

 
1.3 สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั 
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 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้
 3. ปัจจยัความตอ้งการและแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
 
1.4 กรอบแนวคิดการวจัิย 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการใน
คลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณและแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บขอ้มูล สรุปกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
1.5 ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ ของสถานประกอบการท่ีใชบ้ริการ
เช่าคลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั 

ประชากร 

การตัดสินใจเช่าคลงัสินค้า 

ของสถานประกอบการ 

1. การตระหนกัถึงปัญหา/ความตอ้งการ 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจเลือก 

สถานประกอบการ 
1. ประเภทสถานประกอบการ 
2. โครงสร้างคณะผูบ้ริหาร 
3. อายขุองสถานประกอบการ 
4. จาํนวนพนกังาน 
5. วตัถุประสงคก์ารเช่าคลงัสินคา้ 
6. รูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่า 

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกจิบริการ (7 Ps) 
1. ผลิตภณัฑ์ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) 
4. ดา้นการส่งเสริม 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ 
7. ดา้นกระบวนการ 

ความต้องการและแรงจูงใจ 

1. แรงจูงใจภายใน 

2. แรงจูงใจภายนอก  
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ประชากรท่ี ใชใ้นการวจิยั คือสถานประกอบการผูใ้ชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้ในส่วนโครงการ
คลงัสินคา้ของ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั มีทั้งส้ิน 73 สถานประกอบการ  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 
เวลา ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ี คือ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 23 เมษายน 2559 
สถานที่ สถานท่ีในการศึกษาวิจยัคือ โครงการคลงัสินคา้ให้เช่าของบริษทั โชติธนวฒัน์ 

จาํกดั ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร จาํนวน 3 โซน คือ บางนา-ตราด กม.1 บางนา-ตราด กม.16 
และ พระราม 2  

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัจจยัเก่ียวกับสถานประกอบการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินค้า

ประกอบด้วย ประเภทสถานประกอบการ โครงสร้างคณะผูบ้ริหาร อายุของสถานประกอบการ 
จํานวนพนักงานในสถานประกอบการ ว ัตถุประสงค์การในการเช่าคลังสินค้าของสถาน
ประกอบการ และรูปแบบพื้นท่ีท่ีสถานประกอบการต้องการเช่า เพื่อนําไปปรับปรุง พฒันา
คลงัสินคา้ใหต้รงตามลกัษณะของสถานประกอบการนั้น ๆ  

2. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7ps) ท่ีสถานประกอบการให้
ความสําคญัต่อการตดัสินใจรายดา้นในระดบัมาก หรือระดบัน้อย  และนาํไปปรับปรุง พฒันาให้
ตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

3. ทราบถึงระดบัความตอ้งการและแรงจูงใจท่ีสําคญัของสถานประกอบการ และนาํไป
พฒันาเพือ่สร้างแรงจูงใจใหส่้งผลต่อการเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการ 

4. ทราบถึงปัจจยัสาํคญั ท่ีใชใ้นการตดัสินใจของสถานประกอบการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาคลงัสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการ และประโยชน์ต่อผูส้นใจ
ท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํผลการวจิยัไปใช ้

1.7 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
คลังสินค้า หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีไวเ้พื่อใชใ้นการพกัและเก็บรักษาสินคา้บริษทั โชติ

ธนวฒัน์ จาํกดั 
ลักษณะสถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการท่ีเช่าคลังสินค้าบริษัท โชติ

ธนวฒัน์ จาํกดั 
ประเภทสถานประกอบการ หมายถึง ผลิตภณัฑสิ์นคา้ท่ีสถานประกอบการดาํเนินกิจการ 
โครงสร้างคณะผูบ้ริหาร หมายถึง ประเทศท่ีเร่ิมตน้ดาํเนินกิจการของสถานประกอบการ 
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อายุของสถานประกอบการ หมายถึง ระยะเวลาท่ีดาํเนินกิจการนับตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งถึง
ปัจจุบนั 

จาํนวนพนกังาน หมายถึง จาํนวนบุคลากรภายในสถานประกอบการทั้งหมด 
วตัถุประสงคก์ารเช่าคลงัสินคา้ หมายถึง การใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีคลงัสินคา้ 
รูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่า หมายถึง ลกัษณะของคลงัสินคา้ท่ีสถานประกอบการตอ้งการเช่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาด
บริการคลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ไดแ้ก่  

ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ลกัษณะการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ของบริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั 
ราคา หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการเช่าคลงัสินคา้ของบริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) หมายถึง สถานท่ีตั้งของบริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั 
การส่งเสริม หมายถึง  การสร้างปัจจยัสนบัสนุนแรงจูงใจให้สถานประกอบการในการเช่า

คลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั 
บุคลากร หมายถึง ผูใ้หบ้ริการของบริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั 
กายภาพและการนาํเสนอ หมายถึง รูปแบบวธีิการใหบ้ริการภายในคลงัสินคา้ 
กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการดาํเนินงานคลงัสินคา้ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการเช่า

คลงัสินคา้ 
 ความต้องการและแรงจูงใจ หมายถึง ความตอ้งการเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการ 

ประกอบดว้ยแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก  
แรงจูงใจภายใน หมายถึง ความตอ้งการของสถานประกอบการเอง โดยไม่มีปัจจยัอ่ืน ๆ

จากภายนอกมาเก่ียวขอ้ง  
แรงจูงใจภายนอก หมายถึง ความต้องการท่ีสถานประกอบการได้รับแรงกระตุ้นจาก

ภายนอก 
 การตัดสินใจเช่าคลังสินค้า หมายถึง ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถาน
ประกอบการท่ีใชบ้ริการคลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. ตระหนกัถึงปัญหา/ความตอ้งการ หมายถึง ตระหนกัถึงปัญหา/ความตอ้งการเก่ียวกบั
คลงัสินคา้ 

2. คน้หาขอ้มูล หมายถึง การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัคลงัสินคา้ 
3. ประเมินทางเลือก หมายถึง การประเมินทางเลือกจากขอ้มูลคลงัสินคา้ 
4. ตดัสินใจเลือก หมายถึง การตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้จากหลากหลายทางเลือกท่ีมีอยู ่
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บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในการคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ี ได้สนใจศึกษาเก่ียวกับการตดัสินใจเช่าคลังสินค้าของสถาน

ประกอบการ ในคลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั  ผูศึ้กษาไดมี้การทบทวนศึกษา จากทฤษฎี 
เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาวิเคราะห์ในการตดัสินใจเลือกเช่าคลงัสินคา้ของสถาน
ประกอบการ ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดมี้การทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 Ps) 
2. ทฤษฎีความตอ้งการและแรงจูงใจของผูบ้ริโภค 
3. ทฤษฎีการตดัสินใจ 
4. คลงัสินคา้ 
5. คลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 Ps) 

การศึกษาการตดัสินใจเช่าคลังสินค้าของสถานประกอบการในคลังสินค้าบริษทั โชติ
ธนวฒัน์ จาํกดั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีและแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 Ps) เน่ืองจาก
บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกัด เป็นธุรกิจท่ีดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการให้บริการคลงัสินค้าแก่สถาน
ประกอบการต่าง ๆ ดงันั้น ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการ
ผูใ้ช้บริการเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีบริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ให้ความสําคญั เพื่อนาํมาปรับปรุง พฒันา 
คลงัสินคา้เพื่อให้ตอบสนองตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมากท่ีสุด  ยุภาวรรณ 
วรรณวานิชย ์(2556) อธิบายเก่ียวกบัธุรกิจบริการ ดงัน้ี  

ธุรกิจบริการ หมายถึง องคก์รหรือหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อให้หรือขายบริการ โดยปกติจะ
มีวตัถุประสงค์เพื่อแสวงหากาํไร ซ่ึงการให้หรือขายบริการน้ีอาจจะเป็นการให้หรือขายบริการ
ทางตรง หรือทางออ้มก็ได ้และธุรกิจบริการสามารถแบ่งตามลกัษณะของการบริการได ้3 ประเภท
ดงัน้ี  
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1. ธุรกิจบริการท่ีขายบริการโดยทางตรง เป็นธุรกิจท่ีมีการซ้ือขายโดยตรงสู่ลูกคา้ เช่น
บริการทางการศึกษา บริการทางการเงิน ธุรกิจประเภทน้ี    ควรปรับปรุงการให้บริการให้ทนัสมยั
อยู่เสมอ การฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และเอาใจใส่ลูกคา้ตลอดจนความพยายามให้ธุรกิจ
สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหลกัและเป้าหมายรองดว้ย 

2. ธุรกิจบริการท่ีขายบริการโดยทางออ้ม เป็นธุรกิจท่ีขายบริการโดยมีส่ิงอ่ืนเป็นเคร่ืองมือ 
เช่น บริการใหเ้ช่า จะตอ้งมีบา้น รถ หรือสถานท่ีให้เช่า ซ่ึงธุรกิจให้เช่าคลงัสินคา้รวมอยูใ่นประเภท
น้ีดว้ย ธุรกิจประเภทน้ีควรเน้นไปท่ีการตรวจสอบเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีให้บริการให้ปลอดภยั 
ทนัสมยั และพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ  

3. ธุรกิจบริการท่ีขายบริการอยูต่่อเน่ือง เป็นธุรกิจท่ีจะให้บริการควบไปกบัการขายสินคา้ 
ซ่ึงอาจจะให้บริการ ก่อน ระหว่าง หรือหลงัการขายก็ได้ แต่จะเน้นไปท่ีการบริการหลงัการขาย
มากกว่า ในกรณีท่ีคุณภาพสินคา้ใกล้เคียงกนัการบริการหลงัการขายเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะใช้ในการ
ตดัสินใจซ้ือ เช่นบริษทัจาํหน่ายรถยนต ์ 

ดงันั้น ในการตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการผูใ้ช้บริการเช่าคลงัสินคา้ 
ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิดทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมาศึกษา เพื่อนาํไปปรับใช้วางแผนในการ
ใหบ้ริการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

ฟิลิป คอตเลอร์ อา้งถึงใน ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2541) อธิบายถึงส่วนประสมทางการตลาด
วา่ (The Marketing Mix) เป็นแนวคิดท่ีสําคญัอยา่งทางการตลาดสมยัใหม่ซ่ึงแนวความคิดเร่ือง
ส่วนผสมทางการตลาดน้ีมีบทบาทสําคัญทางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตัดสินใจทาง
การตลาดทั้งหมดเพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจสอดคลอ้ง กบัความตอ้งการของตลาด
เป้าหมาย ปัจจุบนัมีการพฒันาโดยมีการบริการเข้ามาร่วมด้วย เรียกว่า ส่วนผสมทางการตลาด
สาํหรับธุรกิจบริการ (7 Ps) ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 7 กลุ่มน้ี จะทาํหนา้ท่ีร่วมกนัในการส่ือข่าวสาร ทาง
การตลาดใหแ้ก่ผูรั้บสารอยา่งมีประสิทธิภาพ รายละเอียดขององคป์ระกอบทั้ง 7 กลุ่ม มีดงัน้ี  

1. ผลิตภณัฑ์ (Product)  เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือ 
ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น  ๆ  
โดยทัว่ไปแลว้ผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจเป็นส่ิงซ่ึงจบัตอ้งได ้และ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ในการให้เช่าคลงัสินคา้นั้น ถือวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ เน่ืองจาก
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยูใ่นรูปของบริการ (Service Product) การท่ีจะสร้างความมัน่ใจ และทาํให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการนั้น ธุรกิจจะตอ้งสร้างและนาํเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อเป็น
สัญลกัษณ์แทนการบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ 
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2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของ (Cost) ของ
ลูกคา้ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่า
สูงกวา่ราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือดงันั้น การกาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงคุณค่า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
กาํหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการในรูปของเงินตราเป็นส่วนท่ีเก่ียวกบั วิธีการ
กาํหนดราคานโยบายและกลยุทธ์ต่าง  ๆ  ในการกาํหนดราคาตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived 
Value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่การยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของ ผลิตภณัฑ์วา่สูง
กวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งการแข่งขนั และปัจจยัอ่ืน ๆ 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นสถานท่ีให้บริการในส่วนแรก คือ การเลือกทาํเล
ท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการมีความสําคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับ 
บริการจากผูใ้ห้บริการในสถานท่ีท่ีผูใ้ห้บริการจดัไว้ เพราะทาํเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็นตวักาํหนดกลุ่ม 
ผูบ้ริโภคท่ีจะเข้ามาให้บริการ ดังนั้ น สถานท่ีให้บริการต้องสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการ
ให้บริการ กลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุดและคาํนึงถึงทาํเลท่ีตั้งของคู่แข่งขนัดว้ย โดยความสําคญัของ
ทาํเลท่ีตั้งจะมีความสาํคญัมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่ละประเภท
ในส่วนของ ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channels) การกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่ายตอ้งคาํนึง
องคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะของการบริการ ความจาํเป็นในการใชค้นกลางในการจาํหน่าย
และลูกคา้ เป้าหมายของธุรกิจบริการนั้น 

4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการ 
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายและผูใ้ห้บริการโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร หรือ 
ชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  กบั
ลูกคา้โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดบริการในการส่งเสริมทางการตลาด อาจทาํได ้4 
แบบดว้ยกนั ซ่ึงเรียกวา่ ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมใน การ
ติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) ประกอบไปดว้ย 

 4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใช้บุคคลโดยผา่นส่ือต่าง ๆ 
และผูอุ้ปถมัภร์ายการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณาท่ีผ่านส่ือ เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ 
ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ  

4.2 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบ 
เผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ท่ีมีอาํนาจซ้ือ ซ่ึงเป็นการขายโดยใชพ้นกังานขาย   
 4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรมทางการตลาดท่ี
กระทาํการอยา่งต่อเน่ือง นอกเหนือจากการขายโดยใชพ้นกังาน การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์
ท่ีช่วยกระตุน้ความสนใจในการใชบ้ริการของลูกคา้  
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4.4 การประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นแผนงานการนาํเสนอ อยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีดีต่อองค์กรตลอดจนสร้าง 
ภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

5. บุคลากร (People) หรือ พนกังาน (Employee) หมายถึง บุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบใน 
การติดต่อแสวงหาลูกคา้การเสนอขายเพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตั้งใจและตดัสินใจซ้ือ  

6. สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดย 
พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) หรือตอ้งแสดงให้เห็นคุณภาพ 
ของบริการโดยผา่นการใช้หลกัฐานท่ีมองเห็นไดเ้ช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ตอ้งพฒันาลกัษณะทาง 
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer-value Proposition) ไม่วา่
จะเป็นดา้นความสะอาดความรวดเร็วในการจาํหน่ายตัว๋ หรือคุณประโยชน์อ่ืน 

7. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ วิธีการและงานท่ีปฏิบติั ใน
ดา้นการบริการ ท่ีนาํเสนอกบัลูกคา้เพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและทาํให้ลูกคา้ เกิด
ความประทบัใจ 

สรุป ส่วนประสมทางการตลาด คือ การรวมเคร่ืองมือท่ีสําคญัทางการตลาด 7 กลุ่ม เพื่อ
นาํมาใช้ในกิจกรรมการขาย ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร การสร้างและนาํเสนอทางกายภาพ และกระบวนการ ซ่ึงเคร่ืองมือทั้ง  7 กลุ่ม ท่ี
นาํมาใชใ้นกิจกรรมการขาย จะตอ้งคาํนึงถึงผูบ้ริโภคเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการและเกิดกิจกรรม
การเลือกซ้ือของเป้าหมายเกิดข้ึน นอกจากส่วนประสมทางการตลาดแล้ว การทราบถึงความ
ตอ้งการและแรงจูงใจของผูเ้ช่าคลงัสินคา้ก็มีส่วนสนบัสนุนในการตดัสินใจเลือกซ้ือ (รายละเอียด
ในหวัขอ้ท่ี 2)  
 
2. ทฤษฎคีวามต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภค 

ชูชยั  สมิทธิไกร (2557: 214-215) กล่าววา่ ความตอ้งการและแรงจูงใจเป็นปัจจยัทางดา้น
จิตวิทยาท่ีสําคญัประการหน่ึง การศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจะช่วยให้เขา้ใจถึงท่ีมาและรูปแบบของการ
บริโภคของแต่ละบุคคล ดงันั้น ในส่วนน้ีจะได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการและ
แรงจูงใจของผูบ้ริโภคโดยละเอียด ดงัน้ี 

2.1 ลกัษณะของความต้องการ 

ความตอ้งการของมนุษยโ์ดยทัว่ไป มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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1. ความตอ้งการของมนุษยเ์กิดข้ึนตลอดเวลา ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นผลจากการรับรู้
ถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะในอุดมคติ (ideal state) กบัสภาวะในความเป็นจริง (actual state) 
สภาวะในอุดมคติ คือ สภาวะท่ีบุคคลมีความปรารถนาอยากจะให้เกิดข้ึน ส่วนสภาวะในความเป็น
จริงคือสภาวะท่ีเกิดข้ึนและดาํรงอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้น มนุษยจึ์งมีความตอ้งการเกิดข้ึนตลอดเวลาอนั
เป็นผลมาจากการรับรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งสภาวะทั้งสองดงักล่าว 

2. ความตอ้งการของมนุษยมี์ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ มนุษยเ์กิดมาพร้องความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกายและจิตใจ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (biological needs) เป็นส่ิงท่ีทาํให้มนุษยมี์
ชีวิตรอดต่อไป เม่ือเกิดความหิว ความกระหาย ความอยาก หรือความตอ้งการด้านร่างกายอ่ืน ๆ 
มนุษยจ์าํเป็นตอ้งแสวงหาส่ิงท่ีสามารถตอบสนองให้ร่างกายกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุล นอกจากนั้น 
มนุษยย์งัมีความตอ้งการดา้นจิตใจ (psychological needs) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้มนุษยมี์ความสุขและ
ความพึงพอใจ เช่น ความตอ้งการยกย่องนับถือจากผูอ่ื้น ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ดงันั้น 
มนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการตอบสนองดา้นจิตใจเช่นเดียวกบัดา้นร่างกาย 

3. ความตอ้งการของมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ เม่ือความตอ้งการหน่ึง ๆ ของบุคคล
ไดรั้บการตอบสนองแลว้ เขาอาจมีความตอ้งการใหม่เกิดข้ึน ตวัอยา่งเช่น  เม่ือความตอ้งการอยากจะ
มีรถยนต์ส่วนตวับรรลุผลสําเร็จแลว้ ผูบ้ริโภคอาจจะมีความตอ้งการท่ีจะมีรถยนต์ท่ีหรูหรา และมี
ขนาดใหญ่กวา่เดิม 

4. ความตอ้งการของแต่ละคนมีความแตกต่างกนั แต่ละบุคคลมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่างทางดา้นร่างกายและลกัษณะทางจิตวิทยาต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ การ
เรียนรู้ ค่านิยม 

2.2 ทฤษฎีเกีย่วกบัความต้องการของผู้บริโภค 

ชูชยั  สมิทธิไกร (2557: 215) การเขา้ใจถึงความตอ้งการและแรงจูงใจของผูบ้ริโภค เป็น
พื้นฐานของการทาํความเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดั้งนั้น ในบทน้ีจะนาํเสนอแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกบัความตอ้งการและแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีสําคญัรวม 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีความตอ้งการ
ตามลาํดบัขั้น และทฤษฎีความตอ้งการพื้นฐาน 3 ประเภท 

2.2.1 ทฤษฎคีวามต้องการตามล าดับขั้น 

มาสโลว ์(Maslow 1943, อา้งถึงใน ชูชัย  สมิทธิไกร 2557: 215) ได้เสนอ ทฤษฎีความ
ตอ้งการตามลาํดบัขั้น (hierarchy of needs theory) โดยมีสมมติฐานเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
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1. มนุษย์มีความต้องการตามลําดับขั้น เม่ือความต้องการระดับใดได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความสําคญัของความต้องการนั้ นก็จะลดลง และจะพยายามตอบสนองความ
ตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 

2. ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีมีความสลบัซบัซ้อน และความตอ้งการจะมี
ผลต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์นช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น เม่ือเกิดความหิว การระงบัความหิวจะเป็น
ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการมากท่ีสุด และความตอ้งการน้ีจะลดลงเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ 

3. ความตอ้งการระดบัตํ่าตอ้งไดรั้บการตอบสนองก่อน จึงจะเกิดความตอ้งการใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

4. วธีิการตอบสนองความตอ้งการในระดบัสูง มีความหลากหลายมากมายกวา่การ
ตอบสนองความตอ้งการในระดบัตํ่า 

มาสโลว ์(Maslow 1943, อา้งถึงใน ชูชยั  สมิทธิไกร 2557: 216) ไดจ้าํแนกความตอ้งการ
ของมนุษยเ์ป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการด้านสรีระ (physiologocal needs) เป็นความต้องการทางด้าน
ร่างกายของมนุษย์ซ่ึงจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต ความต้องการเหล่าน้ี ได้แก่ อากาศ นํ้ า 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยูอ่าศยั มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในลาํดบัถดัไป เม่ือความตอ้งการ
ดา้นสรีระไดรั้บการตอบสนองแลว้ 

2. ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั (safety needs) ความตอ้งการความปลอดภยั
เกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการดา้นสรีระไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความปลอดภยัดงักล่าว มี 2 รูปแบบ 
คือ ความตอ้งการความปลอดภยัดา้นร่างกายและความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงความตอ้งการความ
ปลอดภยัด้านร่างกาย ได้แก่ การมีความปลอดภยัในชีวิต การมีสุขภาพดี ส่วนความมัน่คงด้าน
เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การมีอาชีพการงานท่ีมัน่คง 

3. ความตอ้งการทางสังคม (social needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การมีปฏิสัมพนัธ์และเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มหรือสังคม เช่น มิตรภาพ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และ
ความรักจากผูอ่ื้น 

4. ความตอ้งการการยกย่องนับถือ (esteem needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะ
ไดรั้บความยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น การมีตาํแหน่งและเกียรติยศ และการมีสภาพทางสังคม 

5. ความตอ้งการบรรลุถึงความสําเร็จแห่งตน ( self-actualization needs) หมายถึง 
ความต้องการท่ีพฒันาศกัยภาพของตนไปสู่จุดสูงสุด การได้ทาํงานท่ีท้าทาย และการประสบ
ผลสาํเร็จในส่ิงท่ีทาํใหต้นเองรู้สึกวา่ไดบ้รรลุถึงจุดสูงสุดในชีวติ 
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มาสโลว ์ ไดจ้าํแนกความตอ้งการทั้งหา้ขั้นของมนุษย ์ออกเป็น 2 ระดบัใหญ่ ๆ คือ 
ระดบัตํ่า (lower-order needs) ไดแ้ก่ความตอ้งการดา้นสรีระ และความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 
สําหรับความต้องการในระดับสูง (higher-order needs) ได้แก่ ความต้องการทางสังคม ความ
ตอ้งการความยอมรับนบัถือ และความตอ้งการบรรลุถึงความสาํเร็จแห่งตน 

2.2.2 ทฤษฎคีวามต้องการพืน้ฐาน 3 ประเภท 

แมคเคิลแลนด์ (McClelland 1961, อา้งถึงใน ชูชยั  สมิทธิไกร 2557: 217) ไดเ้สนอ ทฤษฎี
ความต้องการพื้นฐาน 3 ประเภท (a trio of basic needs theory) โดยกล่าวว่า ความตอ้งการของ
มนุษยเ์กิดข้ึนจากการเรียนรู้ และสามารถจาํแนกความตอ้งการไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1. ความตอ้งการความสําเร็จ (need of achievement) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะ
ไดรั้บความสาํเร็จจากการทาํงาน ความตอ้งการน้ีกระตุน้ให้บุคคลตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทาย ทาํงานหนกั
และใช้ทักษะและความสามารถท่ีมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้ น บุคคลท่ีมีความต้องการ
ความสาํเร็จสูง จึงมีแนวโนม้ตอ้งการสินคา้ท่ีสะทอ้นถึงความสําเร็จ เช่น สินคา้ท่ีหรูหรา หรือหาได้
ยาก การวิจยัของ (Ericksen & Sirgy 1989, อา้งถึงใน ชูชยั  สมิทธิไกร 2557: 217) ซ่ึงศึกษาเร่ือง
ความตอ้งการความสําเร็จกบัพฤติกรรมการแต่งกาย โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรเพศหญิงของ
มหาวทิยาลยั พบวา่กลุ่มท่ีมีความตอ้งการความสาํเร็จสูงจะชอบใส่เส้ือผา้แบบนกัธุรกิจ ในขณะกลุ่ม
ท่ีขาดความตอ้งการความสาํเร็จจะชอบใส่เส้ือผา้แบบอ่ืน ๆ เช่น แบบผูห้ญิงหวาน ชุดลาํลอง 

2. ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (need for affiliation) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะ
มีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ผูท่ี้มีความต้องการน้ีสูงจะให้ความสําคัญแก่มิตรภาพ และเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม และความตอ้งการเป็นท่ีรักของบุคคลอ่ืน นอกจากนั้น ยงัมกัจะปฏิบติัตามบรรทดัฐาน
และกฎระเบียบต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ ดังนั้น บุคคลท่ีมีความต้องการความสัมพนัธ์สูง จึงมี
แนวโนม้ตอ้งการใช้สินคา้และบริการท่ีสามารถแบ่งปันหรือบริโภคร่วมกนัในกลุ่ม เช่น เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์

3. ความตอ้งการอาํนาจ (need for power) เป็นความตอ้งการท่ีจะควบคุมผูอ่ื้นหรือ
ส่ิงแวดลอ้ม สามารถมีอิทธิพลและช้ินผูอ่ื้นได ้ดงันั้น บุคคลท่ีมีความตอ้งการความสําเร็จสูง จึงมี
แนวโนม้ตอ้งการสินคา้ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ตนสามารถมีอาํนาจเหนือผูอ่ื้น เช่น เคร่ืองเสียงมีพลงัขบั
สูง 

2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างความต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภค 
(ชูชยั  สมิทธิไกร 2557: 217) อธิบายว่า ความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ของบุคคล คือ สาเหตุ

สําคญัประการหน่ึงท่ีผลกัดนัให้บุคคลมีการกระทาํต่าง ๆ ซ่ึงภาวะท่ีบุคคลมีแรงผลกัดนัเกิดข้ึนใน
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จิตใจน้ีเรียกวา่ การมีแรงจูงใจ (Motivation) บุคคลท่ีมีแรงจูงใจจะมีพลงัและความกระตือรือร้นท่ีจะ
กระทาํพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างมีทิศทาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการและบรรลุเป้าหมายของตน 
ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการจะมีโทรศพัทมื์อถือ แต่ในความเป็นจริงยงัไม่มี ความตอ้งการ
ท่ีเกิดข้ึนน้ีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความตึงเครียดในใจ (Tension) ซ่ึงทาํให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะกระทาํบาง
ส่ิงบางอย่างเพื่อลดความตึงเครียดน้ี อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกันไป บางคนอาจจะเลือกวิธีการผ่อนชาํระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ เพื่อให้สินค้าท่ีตนเอง
ตอ้งการ แต่บางคนก็อาจเลือกท่ีจะอดทนรอ จนกวา่จะเก็บเงินไดค้รบตามราคาสินคา้ ทั้งน้ีการเลือก
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะส่วนบุคคล (เช่น การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ค่านิยม) 
และสถานการณ์ในขณะนั้น 

2.4 ประเภทของแรงจูงใจ  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 107-108) ประเภทของแรงจูงใจ (Type of Motivation) 

นกัจิตวทิยาไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 
2.4.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีมีความตอ้งการใน

การกระทาํ การเรียนรู้ หรือการแสวงหาบางอยา่งดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งให้ผูอ่ื้นมาเก่ียวขอ้ง การจูง
ใจประเภทน้ี ไดแ้ก่  

 1. ความตอ้งการ (Need) เน่ืองจากทุกคนมีความตอ้งการอยูภ่ายใน อนัจะทาํให้เกิด
แรงขบั แรงขบัน้ีก่อนจะเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความพอใจ เช่น พนกังาน
ตอ้งการเล่ือนตาํแหน่ง ซ่ึงถือเป็นแรงจูงใจใหพ้ยายามทาํความเขา้ใจกบังาน และตั้งใจทาํงานเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงความสาํเร็จท่ีตอ้งการ 

 2. ทศันคติ (Attitude) หมายถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีดีท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะ
ช่วยเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลทาํในพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เช่น พนักงานพอใจผูจ้ดัการและพอใจ
วธีิการทาํงาน ทาํใหเ้ขามีความตั้งใจในการทาํงานเป็นพิเศษ 

3. ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การท่ีเรามีความสนใจในเร่ืองใดเป็นพิเศษ
จดัวา่เป็นแรงจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดความเอาใจใส่เร่ืองนั้น ๆ มากกวา่ปกติ 

2.4.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) หมายถึง สภาวะบุคคลท่ีไดรั้บแรงกระตุน้มา
จากภายนอกให้มองเห็นจุดมุ่งหมายปลายทาง และนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงหรือแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล แรงจูงใจเหล่าน้ี ไดแ้ก่  

 1. เป้าหมายหรือความคาดหวงัของบุคคล บุคคลมีเป้าหมายในการกระทาํใด ๆ 
ย่อมกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เช่น พนักงานทดลองงานมีเป้าหมายท่ีจะ
ไดรั้บการบรรจุเขา้ทาํงานในองคก์รนั้น ๆ จึงใชค้วามพยายามตั้งใจทาํงานอยา่งเตม็ท่ี 
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 2. ความรู้กบัความกา้วหนา้ บุคคลท่ีมีโอกาสทราบว่าตนจะไดรั้บความกา้วหน้า
อยา่งไรจากกการกระทาํนั้น ยอ่มเป็นแรงจูงใจให้ตั้งใจและเกิดพฤติกรรมนั้นข้ึน เช่น พนกังานเห็น
เพื่อประสบความสําเร็จจากการทาํงานก็พยายามทาํให้เป็นเช่นนั้นบา้ง ทาํให้มีกาํลงัใจท่ีจะทาํงาน
อยา่งเตม็ท่ี 

 3. บุคลิกภาพความประทบัใจ อนัเกิดจากบุคลิกภาพจะก่อให้เกิดแรงจูงใจทาํให้
เกิดพฤติกรรมข้ึนได ้เช่น การให้รางวลัอนัเป็นส่ิงกระตุน้ให้อยากกระทาํ หรือการลงโทษเป็นส่ิง
กระตุน้ใหไ้ม่อยากกระทาํ 

2.5 คุณภาพของแรงจูงใจ 
ชูชยั  สมิทธิไกร (2557: 219) กล่าวว่า โดยทัว่ไปแลว้ คุณภาพ (quality) ของแรงจูงใจ

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่วน ไดแ้ก่ ความเขม้ (trength) และทิศทาง (direction) ความเขม้ของ
แรงจูงใจ หมายถึง ระดบัความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความมานะพยายาม เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคล (Solomon 2009, อา้งถึงใน ชูชยั  สมิทธิไกร 2557: 219) 
ผูบ้ริโภคท่ีมีความเขม้ของแรงจูงใจสูง จะทุ่มเทความพยายามในการกระทาํส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ตนเอง
สามารถบริโภคสินคา้หรือบริการไดต้ามท่ีตอ้งการ ส่วนทิศทางของแรงจูงใจ หมายถึง วิถีทางท่ี
บุคคลกระทาํเพื่อลดความตึงเครียดในใจและบรรลุถึงส่ิงท่ีตอ้งการ ในยามท่ีคุณภาพของแรงจูงใจ
อยู่ในระดบัสูง กล่าวคือ มีทั้งความเขม้และทิศทาง เช่น ในกรณีท่ีบุคคลหน่ึงรู้สึกหิวและตอ้งการ
รับประทานอาหารเป็นอย่างมาก บุคคลนั้นก็จะมีทั้งความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามและการ
เลือกวธีิการท่ีดีท่ีสุด เพื่อทาํใหต้นเองไดรั้บประทานอาหารตามความตอ้งการ 

นกัจิตวทิยาไดเ้สนอแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เพื่ออธิบายวา่ เพราะเหตุใดมนุษย ์จึงมีแรงจูงใจท่ี
มีคุณภาพแตกต่างกนั ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง ทฤษฎีแรงขบัและทฤษฎีความคาดหวงั 

1. ทฤษฎแีรงขับ (drive theory) ทฤษฎีน้ีเสนอวา่ ความตอ้งการดา้นชีววทิยาของมนุษยเ์ป็น
ตน้เหตุท่ีทาํให้เกิดสภาวะท่ีไม่น่าปรารถนาหรือไม่สมดุล ซ่ึงทาํให้มนุษยเ์กิดแรงจูงใจท่ีจะกระทาํ
ส่ิงต่างๆเพื่อลดความไม่สมดุลน้ี ตวัอย่างเช่น เม่ือบุคคลรู้สึกกระหายนํ้ าซ่ึงเป็นความตอ้งการดา้น
ชีววิทยาชนิดหน่ึง บุคคลนั้นก็จะพยายามทาํทุกวิธีทางเพื่อให้ไดด่ื้มนํ้ า และทาํให้ตนเองกลบัคืนสู่
สภาวะท่ีสมดุล (homeostasis) อีกคร้ังหน่ึง อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีน้ีไม่สามารถจะอธิบายพฤติกรรม
ทุกเร่ืองของมนุษยไ์ด ้และบางคร้ังมนุษยก์ลบักระทาํในส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวไว ้
ตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีบุคคลทราบว่าจะได้รับประทานอาหารม้ือคํ่าราคาแพง ณ ภตัตาคารอนั
หรูหรา เขาอาจจะเลือกท่ีจะไม่รับประทานอาหารใด ๆ ก่อนจะถึงอาหารม้ือคํ่า แมว้่าจะรู้สึกหิวก็
ตาม 
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2. ทฤษฎคีวามหวงั (expectancy theory) ทฤษฎีน้ีเสนอวา่ มนุษยแ์ต่ละคนเป็นนกัตดัสินใจ
ท่ีมีเหตุผล และจะเลือกกระทาํแต่ส่ิงท่ีคิดวา่จะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน่าปรารถนาสาํหรับตนเอง (Vroom, 
1964) เม่ือจาํเป็นตอ้งตดัสินใจว่าจะกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือไม่ แต่ละบุคคลจะถามตนเองวา่ “ฉัน
จะไดอ้ะไรจากการกระทาํเช่นนั้น” บุคคลนั้นจะตดัสินใจทาํ เม่ือเขาคิดว่ามีโอกาสเป็นไปไดสู้งท่ี
การกระทํานั้ นจะนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีน่าปรารถนา ดังนั้ น องค์ประกอบสําคัญของทฤษฎีน้ีจึง
ประกอบด้วย 1. ผลลพัธ์ 2. คุณค่าของผลลพัธ์ 3. ความคาดหวงัเก่ียวกบัความพยายามและการ
ปฏิบติังาน และ 4. ความคาดหวงัเก่ียวกบัการปฏิบติังานและผลลพัธ์ 

1. ผลลพัธ์ (outcome) หมายถึง ผลท่ีไดรั้บจากการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น การ
ไดรั้บความยอมรับจากเพื่อนฝงู การไดรั้บคาํยกยอ่งชมเชย 

2. คุณค่าของผลลพัธ์ (valence) หมายถึง ความน่าปรารถนาหรือความน่าพอใจของ
ผลลพัธ์ตามความรับรู้ของบุคคล ตวัอยา่งเช่น ผูบ้ริโภค ก. อาจให้คุณค่าแก่การไดรั้บความยอมรับ
จากกลุ่มเพื่อนมากกวา่คาํชมเชยของพอ่แม่ แต่ผูบ้ริโภค ข. อาจจะใหคุ้ณค่าในทางตรงกนัขา้มก็ได ้

3. ความคาดหวงัเก่ียวกับความพยายามและความสําเร็จในการกระทาํ (effort  
performance expectancy) หมายถึง ความเป็นไปได ้(ตามความรับรู้ของบุคคล) ท่ีวา่ความพยายามจะ
นาํไปสู่ความสําเร็จในการกระทาํ ตวัอย่างเช่น วยัรุ่นคนหน่ึงคิดวา่ หากตนเองทุ่มเทความพยายาม
ศึกษาแฟชัน่การแต่งกายแบบเกาหลีท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมแลว้ ก็จะทาํให้ตนเองสามารถแต่งกายตาม
แฟชัน่น้ีไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 

4. ความคาดหวงัเก่ียวกบัความสําเร็จในการกระทาํและผลลพัธ์ (performance  
outcome expectancy) หมายถึง ความเป็นไปได ้(ตามความรับรู้ของบุคคล) ท่ีวา่ความสําเร็จในการ
กระทาํจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน่าปรารถนา ตวัอยา่งเช่น หากสามารถแต่งกายตามแฟชัน่ไดแ้ลว้ จะทาํ
ใหไ้ดรั้บความยอมรับจากกลุ่มเพื่อน 

ทฤษฎีความคาดหวงัเช่ือว่า ก่อนท่ีบุคคลจะตัดสินใจว่าตนเองจะทุ่มเทความ
พยายามมากหรือนอ้ย เขาจะถามตนเองก่อนวา่ (1) ความพยายามน้ีจะนาํไปสู่ความสําเร็จหรือไม่ (2) 
ความสําเร็จน้ีจะทาํให้ได้รับผลลัพธ์ท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ และ (3) ผลลัพธ์ท่ีได้น้ี มีความน่า
ปรารถนามากเพียงไร 

2.6 ความรู้สึกเกีย่วพนัของผู้บริโภค 
ชูชยั  สมิทธิไกร (2557: 223) ให้ความหมายวา่ความรู้สึกเก่ียวพนั (involvement) หมายถึง 

ภาวะท่ีผูบ้ริโภครับรู้ว่าส่ิงเร้าหน่ึง ๆ มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัตนเอง โดยประเมินจากความ
ตอ้งการ ค่านิยม และความสนใจของตนเอง (Zaichkowsky 1985, อา้งถึงใน ชูชยั  สมิทธิไกร 2557: 
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223) ส่ิงเร้าในท่ีน้ี อาจจะเป็นไดท้ั้งผลิตภณัฑ ์โฆษณา หรือการตดัสินใจซ้ือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความรู้สึก
เก่ียวพนัเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้ทราบวา่ผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจมากเพียงไรในการรับและประมวลขอ้มูล
ต่าง ๆ หากผูบ้ริโภคมีความรู้สึกเก่ียวพนัสูงมากเท่าไร ก็จะให้ความใส่ใจและการทาํความเขา้ใจ
ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึนเท่านั้น นอกจากนั้น ความเก่ียวพนัยงัมกัจะเกิดข้ึนในกรณี
ท่ีการตดัสินใจซ้ือมีลกัษณะซับซ้อน เช่น ในกรณีท่ีสินคา้มีราคาแพง เป็นสินคา้ท่ีซ้ือนาน ๆ คร้ัง 
หรือผูบ้ริโภคไม่มีความคุ้นเคยกับประเภทและยี่ห้อผลิตภณัฑ์ หรือในกรณีท่ีการซ้ือนั้น อาจมี
ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของตนเอง หรือมีความเส่ียงสูงในการซ้ือ 

2.6.1 ประเภทของความรู้สึกเกีย่วพนั 
ความรู้สึกเก่ียวพนัของผูบ้ริโภค สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท (Solomon 2009, อา้งถึงใน 

ชูชยั  สมิทธิไกร 2557: 224) ดงัน้ี 
1. ความรู้สึกเก่ียวพนัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ (product involvememt) หมายถึง ระดับ

ความสนใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หน่ึง ๆ หากผูบ้ริโภคมีความรู้สึกเก่ียวพนัต่อผลิตภณัฑ์
หน่ึง ๆ ในระดบัสูง ยอ่มมีแรงจูงใจท่ีจะทุ่มเทเวลา พลงังานและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อแสวงหาขอ้มูล
และผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 

2. ความรู้สึกเก่ียวพนัท่ีมีต่อข้อมูลข่าวสาร (messege response involvement) 
หมายถึง ความสนใจของผูบ้ริโภคท่ีจะประมวลขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับจากการโฆษณาผลิตภณัฑ ์
โดยทัว่ไปแลว้โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีสร้างความรู้สึกเก่ียวพนัไดน้้อย เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีบทบาทเป็น
เพียงผูรั้บชมส่ือโดยมีอาํนาจควบคุมขอ้มูลข่าวสารไดเ้พียงเล็กน้อยเท่านั้น ซ่ึงต่างกบัส่ือส่ิงพิมพท่ี์
สร้างความรู้สึกเก่ียวพนัได้มากกว่า เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถประมวลขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
มากกวา่ โดยอาจจะหยดุอ่านและคิดไตร่ตรองในเน้ือหาสาระไดต้ลอดเวลา 

3. ความรู้สึกเก่ียวพนัดา้นสถานการณ์ (purchase situation involvement) หมายถึง 
ความแตกต่างดา้นแรงจูงใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกนั แต่อยู่ในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น หากผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือของขวญัท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่คนรัก 
ผูบ้ริโภคจะพยายามเลือกเฟ้นตราสินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ดี แต่หากเป็นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เดียวกนั
น้ีใหแ้ก่ตนเอง ผูบ้ริโภคอาจจะไม่พิถีพิถนัในการเลือกตราสินคา้มากนกั 

2.6.2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความรู้สึกเกีย่วพนัของผู้บริโภค 
ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกเก่ียวพนัมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัปัจจยัสําคญั 3 ประการ (Blackwell 

et al 2007, อา้งถึงใน ชูชยั  สมิทธิไกร 2557: 223) ดงัต่อไปน้ี 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล (personal factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของ

บุคคล เช่น ภาพลกัษณ์ของตนเอง (self-image) สุขภาพ หรือความงามทางร่างกาย ผูบ้ริโภคจะมี
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ความรู้สึกเก่ียวพนัสูง หากรับรู้วา่สินคา้หรือบริการนั้นสนบัสนุนภาพลกัษณ์ของตนเอง ตวัอยา่งเช่น 
ผูบ้ริโภคจะมีความเก่ียวพนัสูงในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อภาพลกัษณ์และความงามของตน 

2. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (product factors) ผูบ้ริโภคจะมีความรู้สึกเก่ียวพนัสูง หาก
รับรู้ว่ามีความเส่ียงในการซ้ือและใช้ผลิตภณัฑ์หน่ึง ๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเส่ียงตามการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจทาํอนัตรายต่อร่างการและจิตใจ (เช่น ยา เคร่ืองสําอาง) ผลิตภณัฑ์
ดา้นการเงิน (เช่น หุน้ พนัธบตัร) ผลิตภณัฑท่ี์มีราคาแพง (เช่น บา้น รถยนต)์ 

3. ปัจจยัดา้นสถานการณ์ (situation factors) Zaichkowsky, 1985 อา้งถึงใน ชูชยั 
สมิทธิไกร (2557: 225) กล่าววา่ ปัจจยัดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัจุดประสงคข์องการบริโภค เช่น ซ้ือไปเพื่อ
บริโภคเองหรือซ้ือเพื่อเป็นของขวญั ซ้ือเพื่อบริโภคเองคนเดียวหรือบริโภคร่วมกบัผูอ่ื้น ผูบ้ริโภคจะ
รู้สึกมีความเก่ียวพนัมากนอ้ยต่างกนั เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั การวิจยัไดพ้บวา่ ผูบ้ริโภค
จะรู้สึกกดดนัให้เลือกซ้ือไวน์ท่ีมีราคาแพงและมีช่ือเสียง เม่ือการซ้ือนั้นเป็นไปเพื่อเล้ียงรับรอง
เพื่อนฝงู  

สรุป ความต้องการและแรงจูงใจของผู ้บริโภค เป็นพื้นฐานของการทําความเข้าใจ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการและแรงจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีสําคญั คือ ทฤษฎี
ความตอ้งการตามลาํดบัขั้น และทฤษฎีความตอ้งการพื้นฐาน 3 ประเภท ความตอ้งการดา้นต่าง ๆ 
ของบุคคล คือ สาเหตุสําคญัประการหน่ึงท่ีผลกัดนัให้บุคคลมีการกระทาํต่าง ๆ ซ่ึงภาวะท่ีบุคคลมี
แรงผลกัดนัเกิดข้ึนในจิตใจน้ี เรียกว่า การมีแรงจูงใจ ซ่ึงจะเป็นเหตุปัจจยัท่ีมีผลต่อกิจกรรมการ
ตดัสินใจเลือก  
 
3. แนวคิดและทฤษฎใีนการตัดสินใจ 

3.1 ความหมาย 
การตดัสินใจ เป็นผลสรุปหรือผลขั้นสุดทา้ยของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อเลือก

แนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคล สามารถนาํไปปฏิบติั
และทาํให้งานบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ตามท่ีต้องการ การตดัสินใจ เป็นส่วนหน่ึงของ
บทบาทของผูบ้ริหารท่ีเกิดจากตาํแหน่งและอาํนาจท่ีเป็นทางการ คือ บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการ
(Enterpreneur) บทบาทผูจ้ดัการสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา (Disturbance Handler) บทบาทผูจ้ ัด
ทรัพยากร (Resource Allocator) และบทบาทผูเ้จรจาต่อรอง (Negotiator) 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2


21 
 

 
 

3.2 ความส าคัญของการตัดสินใจ   (Decision)   
ทฤษฎีการบริหารองค์การในยุคหน่ึงได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับกระบวนการบริหาร 

(Management Process) อนัได้แก่ การวางแผน การจดัการองค์การ การบริหารงานบุคคล การ
อาํนวยการและการควบคุม ต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนแนวคิดไปว่า แมว้า่จะทาํหนา้ท่ีดงักล่าวไดดี้
เพียงใดก็ตามแต่ถา้ขาดการตดัสินใจท่ีดีพอแลว้ยากท่ีจะทาํให้การบริหารองค์การสู่ความสําเร็จได ้
การตดัสินใจ จึงมีความสาํคญั 4 ประการ ดงัน้ี 

1. การตัดสินใจเป็นเคร่ืองวดัความแตกต่างระหว่างผูบ้ริหารกับผูป้ฏิบัติงาน ผูท่ี้เป็น
ผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ จะตอ้งแสดงความรู้ ความสามารถในการตดัสินใจท่ีดีกว่าผูป้ฏิบติังาน 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีเหตุผล มีหลกัการ มีเจตคติและวิจารณญาณท่ีดีกวา่ ความสามารถในการตดัสินใจ
คือมูลค่าเพิ่มท่ีผูบ้ริหารตอ้งทาํใหเ้ห็นวา่ น่ีคือความแตกต่างท่ีสมแลว้กบัค่าจา้งเงินเดือนในตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร 

2. การตดัสินใจเป็นมรรควิธีนาํไปสู่เป้าหมายองคก์าร ผูบ้ริหารควรตระหนกัเสมอว่า การ
ตดัสินใจมิใช่เป็นเป้าหมายในตวัของมนัเอง แต่เป็นมรรควิธี แนวทาง วิธีการและเคร่ืองมือท่ีจะทาํ
ใหก้ารบริหารองคก์รประสบความสาํเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ดงันั้น การกาํหนดเป้าหมาย
องค์การให้ชดัเจนก็เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้ การหาวิธีการและแนวทางปฏิบติัท่ีหลากหลายก็
เป็นขั้นตอนท่ีกระทาํตามมา และน่ีคือการตัดสินใจนั่นเอง การกําหนดแนวทางวิธีการท่ีดี ท่ี
หลากหลายและสร้างสรรคจ์ะนาํพาใหอ้งคก์ารสู่ความสาํเร็จได ้

3. การตดัสินเป็นเสมือนสมองขององคก์าร การตดัสินใจท่ีดีก็เหมือนกบัคนเรามีสมอง และ
ระบบประสาทท่ีดีก็จะทาํให้ตวัเราประสบผลสําเร็จในชีวิตการงาน ชีวิตส่วนตวัและชีวิตทางสังคม
ได้ ในขณะเดียวกนัถ้าเป็นการตดัสินใจขององค์กรท่ีดีก็จะตอ้งมีสมอง และระบบประสาทของ
องค์กรท่ีดีด้วย จึงจะทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ ผู ้บริหารท่ีดีจะต้อง
กระตือรือร้น ใฝ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยูต่ลอดเวลา จะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุง
สถานการณ์ กาํหนดแนวทางใหม่ ๆ ยกระดบัมาตรฐานและป้องกนัปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานตามแผนท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

4. การตดัสินปัญหาเป็นกลยุทธ์การแกปั้ญหาในอนาคต ในทฤษฎีการตดัสินใจทัว่ไปมอง
วา่เป็นการแกไ้ขปัญหาในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ปัญหาขอ้ขดัขอ้งซ่ึงมีสะสมมาตั้งแต่ในอดีต และมีแนวโนม้
มากข้ึนในอนาคต ซ่ึงก็ไม่สามารถแกปั้ญหาได้หมดส้ินและยงัมีปัญหาใหม่ ๆ เขา้มาอีกมากมาย 
โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนกรอบแนวคิด (paradigm) ในการมองปัญหาใหม่ให้มองไปถึงปัญหาใน
อนาคต ซ่ึงไดแ้ก่ปัญหาป้องกนั รู้แลว้ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ก็ควรมีการตดัสินใจล่วงหน้าก่อนท่ี
ปัญหาจะเกิดข้ึน ปัญหาเชิงพฒันาก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจ เป็นการมองโดย

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
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ใช้วิสัยทัศน์ (vision) ของผู ้บริหารในการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต กําหนดภาพอนาคต 
(scenario) ไวพ้ร้อมกาํหนดทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาในแต่ละภาพอนาคตนั้นด้วย อาทิ ภาพอนาคต
มุ่ง เน้น  3 C ได้แก่  ลูกค้า  (Customer) การแข่งขัน (Competition) และการเปล่ียนแปลง 
(Change) ดงันั้นผูบ้ริหารเตรียมการท่ีจะคิดวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์ในเร่ืองดงักล่าว ไม่ว่าจะ
เป็นกลยทุธ์ในการบริการลูกคา้เหนือความคาดหวงั กลยุทธ์การแข่งขนัสู่ความเป็นเลิศ และกลยุทธ์
สู่องคก์ารอจัฉริยะ เป็นตน้         
 3.3 แนวคิดกระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) 

ชูชัย สมิทธิไกร (2557: 68) กล่าวว่า พฤติกรรมการตดัสินใจของมนุษยเ์กิดข้ึนอย่างมี
จุดมุ่งหมายเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาและผา่นกระบวนการคิดไตร่ตรอง ทั้งน้ีเพื่อให้การ
บริโภคเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสมและพึงพอใจมากท่ีสุด ดงันั้น ก่อนจะมีการซ้ือสินคา้หรือบริการ
ใดๆ ผูบ้ริโภคจะมีการกระทาํส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองสามารถซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ไดอ้ย่าง 
ถูกตอ้งท่ีสุด ซ่ึงก่อนการซ้ือ และการใชจ้ริงจะเกิดข้ึน ผูบ้ริโภคจะมีกระบวนกรตดัสินใจ ซ่ึงแบ่งได้
เป็น 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. การตระหนกัถึงปัญหา/ความตอ้งการ จะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมองเห็นความแตกต่างอยา่ง
เด่นชดัระหว่างสภาวะในอุดมคติ (Idial State) กบัสภาวะในความเป็นจริง สภาวะในอุดมคติ คือ
สภาวะท่ีผูบ้ริโภคมีความปรารถนาอยากให้เกิดข้ึน ส่วนสภาวะในความเป็นจริง คือ สภาวะท่ีดาํรง
อยูใ่นปัจจุบนั  

2. การคน้หาขอ้มูล  
เม่ือตระหนักถึงปัญหา/ความต้องการท่ีเกิดข้ึนแล้ว ในขั้นท่ีสอง ผูบ้ริโภคจาํเป็นต้องมี

ขอ้มูลต่าง ๆ สําหรับการแกปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการนั้น ๆ ดงันั้นผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งมี
การคน้หาขอ้มูลเพื่อใหมี้ขอ้มูลมากเพียงพอสาํหรับการตดัสินใจซ้ือ  

3. การประเมินทางเลือก  
ชุดของการพิจารณา  
หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดค้น้หาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์แลว้ จะเป็นขั้นตอนของการประเมิน

ทางเลือก อย่างไรก็ตาม โดยปกติ ผูบ้ริโภคจะไม่พิจารณาทางเลือกทุกทางท่ีมีอยู่ แต่จะพิจารณา
เลือกจาํนวนหน่ึงเท่านั้น ตวัอยา่งเช่น สมมติวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการรับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้าน
อาการหรือภตัตาคาร ผูบ้ริโภคคนน้ีจะไม่ประเมินทางเลือกโดยพิจารณาร้านอาหารทุกแห่ง แต่จะ
พจิารณาร้านอาหารหรือภตัตาคารจาํนวนหน่ึงเท่านั้น  
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ทางลดัในการประเมินทางเลือก 
โดยปกติแล้วในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผูบ้ริโภคไม่ได้มีการประเมิน

ทางเลือก โดยใชก้ระบวนการท่ีซบัซอ้นทุกคร้ัง ในบางคร้ังผูบ้ริโภคจะใชท้างลดั (Shortcuts) เพื่อทาํ
การตดัสินใจใหเ้ร็วข้ึน ซ่ึงทางลดัท่ีบริโภคใชใ้นการตดัสินใจเลือก มีดงัน้ี 

1. สัญญาณเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ (Product Signal) หมายถึง คุณลกัษณะบางอย่างของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการสรุปอา้งอิงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ตวัอยา่งเช่น ราคาของผลิตภณัฑ์เป็น
สัญญาณบ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ หากผลิตภณัฑ์มีราคาสูงผูบ้ริโภคก็จะสรุปว่าผลิตภณัฑ์
นั้นมีคุณภาพดี นอกจากราคาแล้วคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจ เช่น ประเทศ
ผูผ้ลิต ระยะเวลารับประกนั บรรจุภณัฑ ์ตรายีห่อ้ 

2. ความเช่ือเก่ียวกบัตลาด (Market Belief) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีความเช่ือบางอย่าง
เก่ียวกับตรายี่ห้อ ผลิตภณัฑ์หรือร้านค้า และความเช่ือน้ีเป็นทางลดัในการตดัสินใจของตนเอง 
ตวัอยา่งเช่น ความเช่ือ วา่ผลิตภณัฑ์ท่ีขายดีท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีดีท่ีสุด หรือซ้ือเหมาโหลถูกกวา่ซ้ือ
ทีละช้ิน สินคา้ท่ีมีในร้านขนาดใหญ่จะถูกกวา่ร้านขนาดเล็ก เป็นตน้  

4. การตดัสินใจเลือก 
เม่ือประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว ผู ้บริโภคจะตัดสินใจเลือกในขั้นสุดท้ายว่าจะซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ยี่ห้อใด โดยการตดัสินใจเลือกน้ี ผูบ้ริโภคกระทาํโดยการอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการ
ประเมินทางเลือก อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริโภคแต่ละคนมกัมีรูปแบบการตดัสินใจ (decision-making 
styles) ท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล การมีรูปแบบการตดัสินใจท่ี
แตกต่างกนัน้ี ทาํให้ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีการตดัสินใจเลือกท่ีแตกต่างกนั แมว้่าอาจจะไดรั้บขอ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์หมือนกนัก็ตาม 

แบบจ าลองรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภค 
Sproles & Kendall (1986) อา้งถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร (2557: 68) ไดเ้สนอแบบจะลอง

รูปแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (modele of consumer dicision-making styles) ประกอบดว้ย
รูปแบบการตดัสินใจจาํนวน 8 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

1. แบบเนน้คุณภาพ (quality consciousness) หมายถึง การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีคาํนึงถึง
คุณภาพของสินคา้เป็นหลกั ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงหรือท่ีสุด นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคแบบน้ียงั
นิยมความสมบูรณ์แบบ (perfectionism) โดยจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้อยา่งละเอียดถ่ีถว้นมากกวา่
ผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน ๆ และมกัมีการเปรียบเทียบสินคา้ต่าง ๆ ก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

2. แบบเน้นตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียง (brand consciousness) หมายถึง การตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีให้ความสําคญักบัตราสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะเลือกตดัสินใจจากความช่ือเสียงของตรา
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สินคา้ และมกัจะนิยมซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาแพงหรือมีช่ือเสียง (brand name) เน่ืองจากมีความเช่ือว่า
ราคาของสินคา้เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพของสินคา้นั้น ๆ คือ ยิง่สินคา้มีราคาสูงแสดงวา่สินคา้นั้น
ยิ่งมีคุณภาพดี นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ียงันิยมเลือกซ้ือสินคา้ยี่ห้อท่ีติดอนัดบัขายดีและมีการ
โฆษณาอีกดว้ย 

3. แบบตามแฟชั่น (fashion consciousness)  หมายถึง การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีให้
ความสําคญักับกระแสความนิยมหรือแฟชั่น โดยผูบ้ริโภคจะชอบแสวงหาส่ิงใหม่ ๆ และคอย
ติดตามการเปล่ียนแปลงของแฟชัน่อยูเ่สมอ เพื่อทาํใหต้นเองมีความทนัสมยัตลอดเวลา 

4. แบบเนน้ความสุข/ความเพลิดเพลิน (hedonistic/recreation consciousness) หมายถึง การ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมุ่งเนน้การซ้ือสินคา้เพื่อความเพลิดเพลิน เน่ืองจากรู้สึกมีความสุขเม่ือได้
จบัจ่ายใช้สอย และมองว่ากิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้ตนเองมีความสุขและสนุกสนาน 
โดยผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีจะมีความสุขกบัการไดเ้ดินดูและเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ดว้ยตนเองเป็นอย่าง
มาก 

5. แบบตามใจตนเอง (impulse consciousness) หมายถึง การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกั
กระทาํอย่างรวดเร็วตามใจของตนเอง โดยปราศจากการคิดไตร่ตรองโดยละเอียดถ่ีถว้น เน่ืองจาก
ไม่ไดว้างแผนการซ้ือสินคา้ของตนมาก่อน ซ่ึงในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีจะไม่สนใจวา่ตนเองจะจ่ายเงินไปมากนอ้ยเท่าไร ดว้ยเหตุน้ี จึงอาจกลบัมารู้สึกเสียใจกบัการ
ตดัสินใจของตนเองในภายหลงั 

6. แบบเน้นราคา (price consciousness)  หมายถึง การตัดสินใจของผู ้บริโภคท่ีให้
ความสาํคญัและคาํนึงถึงราคาของสินคา้เป็นอยา่งมาก และมกัจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาถูกหรือเป็น
สินคา้ท่ีมีการลดราคา โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี มีเป้าหมายท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ีมีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

7. แบบสับสน (confusion by overchoice) หมายถึง การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกัจะ
สับสนกบัตราสินคา้หรือร้านค้าท่ีมีให้เลือกมากมาย ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัไม่ค่อยมีความมัน่ใจใน
ตวัเองและตดัสินใจเลือกซ้ือไดย้าก ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือ
ร้านคา้ต่าง ๆ เขา้มามากจนเกินไป 

8. แบบซ้ือตามความเคยชินหรือภกัดีต่อตราสินคา้ ( habit/brand loyalty) หมายถึง การ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีมกัซ้ือสินคา้ยี่ห้อเดิมทุกคร้ังจนเป็นนิสัย หรือเจาะจงซ้ือเฉพาะตราสินคา้ท่ี
ตนเองช่ืนชอบเท่านั้น 

สรุป การตดัสินใจ เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล ซ่ึงก่อนท่ีจะเกิดการตดัสินใจ
เลือกจะมีกระบวนการท่ีเกิดข้ึน 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. การตระหนกัถึงปัญหา/ความตอ้งการ ท่ีจะตอ้ง
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ตอบสนองความตอ้งการนั้น 2. การคน้หาขอ้มูล คือ การหาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางตอบสนองความ
ตอ้งการ 3. ประเมินทางเลือก คือ การพิจารณาแนวทางเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีมีอยู ่และ 4. 
การตดัสินใจเลือก คือ เลือกแนวทางท่ีดี และเหมาะสมกบัความตอ้งการมากท่ีสุด ดงันั้น ผูต้ดัสินใจ
จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั 4 กระบวนการดงักล่าว เพื่อการตอบสนองความตอ้งการท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด  
 
4. คลงัสินค้า 
   
  4.1 ความหมายของคลงัสินค้า 
 สมโรตม ์โกมลวนิช และอนนัต ์ดีโรจนวงศ์ (2558) คลงัสินคา้ หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีมี
ไวเ้พื่อใช้ในการพกัและเก็บรักษาสินค้าในปริมาณท่ีมาก กิจกรรมของคลังสินค้าส่วนใหญ่จะ
เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือวตัถุดิบ การจดัเก็บโดยไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพหรือแตกหัก
เสียหาย ลกัษณะทัว่ไปของคลงัสินคา้ คือ อาคารชั้นเดียวมีพื้นท่ีโล่งกวา้ง สําหรับเก็บสินคา้มีประตู
ขนาดใหญ่หลายประตูเพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินคา้ 
 กฤษณ์ชาคริตส  ณ วฒันประเสริฐ (2558) คลงัสินคา้ หมายถึง พื้นท่ีท่ีวางแผนแลว้เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการใชส้อยและเคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ 
 สมโรตม์ โกมลวนิช และอนันต์ ดีโรจนวงศ์ (2558) คลงัสินคา้ เป็นส่วนหน่ึงของการ
สนบัสนุนการกระจายสินคา้สู่ตลาด ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ดว้ย บางกิจการอาจมีการส่ง
สินคา้โดยตรงจากโรงงานถึงลูกคา้ โดยไม่ใชบ้ริการของการคลงัสินคา้ อยา่งไรก็ตาม กิจการส่วน
ใหญ่มกัจะมีคลงัสินคา้ระหวา่งโรงงานกบัลูกคา้           

 
4.2 ความส าคัญของคลงัสินค้า  
คลังสินค้ามีข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์หลาย ๆ ด้าน เช่น ทาํหน้าท่ีรักษาระดับสินค้าคงคลัง 

สนบัสนุนการผลิต (Manufacturing support) ทาํหน้าท่ีผสมสินคา้ (Product-mixing) ทาํหน้าท่ี
รวบรวมสินคา้ก่อนจดัส่ง (Consolidation) ทาํหน้าท่ีแยกหีบห่อ (Break-bulk) หรือทาํหน้าท่ีเป็น
ศูนยก์ระจายสินคา้ (Cross dock) เป็นตน้ เน่ืองจากคลงัสินคา้มีหน้าท่ีหลากหลายประโยชน์ของ
คลงัสินคา้จึงมีมากมาย สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. เป็นสถานท่ีเก็บรักษาสินคา้ คลงัสินคา้มีหน้าท่ีเก็บรักษาสินคา้สําเร็จรูป เพื่อ
นําไปขายในท้องตลาด เก็บรักษาวตัถุดิบ เพื่อนําเข้าสู่กระบวนการผลิต และเก็บรักษาสินค้า 
ระหวา่งผลิต เพื่อรอการผลิตในขั้นตอนต่อไปจนกวา่จะแลว้เสร็จเป็นสินคา้สาํเร็จรูป 
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2. ช่วยประหยดัค่าขนส่ง คลงัสินคา้จะทาํให้ประหยดัค่าขนส่งท่ีเกิดจากการซ้ือ
วตัถุดิบจากผูข้าย และการขายสินคา้สําเร็จรูปให้ผูซ้ื้อ เช่น การสั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูข้ายหลาย ๆ ราย
เป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดการขนส่งวตัถุดิบไปรวมกนัท่ีคลงัสินคา้ท่ีใกลก้บัแหล่งของผูข้ายแลว้ จึง
ขนส่งไปยงัโรงงานของผูซ้ื้อซ่ึงตั้งห่างจากคลงัสินคา้ ทาํให้เสียค่าขนส่งนอ้ยกวา่การท่ีผูข้ายแต่ละ
รายจะขนส่งสินคา้ไปยงัโรงงานผูซ้ื้อเอง เป็นตน้ 

3. ช่วยประหยดัตน้ทุนการผลิต การผลิตสินคา้เป็นจาํนวนมากจะช่วยให้ตน้ทุน 
การผลิตต่อหน่วยของสินคา้ลดตํ่าลง และการผลิตสินคา้จาํนวนมากดงักล่าว ยอ่มตอ้งใชว้ตัถุดิบใน
การผลิตจาํนวนมาก จึงจาํเป็นตอ้งมีคลงัสินคา้เพื่อเก็บวตัถุดิบ และสินคา้สําเร็จรูปท่ีผลิตเสร็จแลว้ 
ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการประหยดัในตน้ทุนการผลิตทั้งหมดได ้

4. ช่วยประหยดัในการจดัซ้ือ การสั่งซ้ือปริมาณวตัถุดิบเป็นจาํนวนมาก เพื่อเก็บไว้
ในคลงัสินคา้จะทาํให้ไดรั้บส่วนลดตามปริมาณ (quantity discount) เม่ือซ้ือวตัถุดิบจาํนวนมาก ทาํ
ใหร้าคาซ้ือวตัถุดิบต่อหน่วยตํ่า นอกจากน้ีการมีจาํนวนการซ้ือนอ้ยคร้ังและแต่ละคร้ังซ้ือเป็นจาํนวน
มาก จะทาํใหป้ระหยดัค่าขนส่งและค่าระวางสินคา้ดว้ย 

5. ช่วยป้องกันการขาดแคลนสินค้า การมีวตัถุดิบหรือสินค้าสําเร็จรูปไวใ้น
คลงัสินคา้เป็นปริมาณมาก ย่อมป้องกนัการขาดแคลนสินคา้เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การนดั
หยดุงานของคนงาน สินคา้สูญหาย หรือเสียหายระหวา่งขนส่ง เป็นตน้ 

6. ช่วยให้บริการลูกคา้ได้สะดวกข้ึน การมีคลงัสินคา้สามารถขนส่งสินคา้จาก
คลงัสินคา้ท่ีใกลลู้กคา้ท่ีสุด ไปบริการให้แก่ลูกคา้ตามคาํสั่งซ้ือไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไม่เสียเวลา และ
ทนัต่อความตอ้งการ ทาํให้มีขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และยงัเป็นการสนบัสนุนการให้บริการ 
ลูกคา้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

7. ช่วยใหกิ้จการพร้อมท่ีจะเผชิญกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของตลาด การมี
คลงัสินคา้ช่วยใหเ้ก็บรักษาวตัถุดิบ หรือสินคา้ท่ีมีลกัษณะตามฤดูกาล ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของตลาดหรือเพื่อป้อนโรงงานท่ีผลิตตามฤดูกาล ก็ตอ้งอาศยัคลงัสินคา้เก็บรักษาผลิตผลไว้
ในช่วงท่ีขาดแคลน นอกจากน้ีบางคร้ังกิจการอาจพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ผิดพลาด การเก็บ
รักษาสินคา้คงคลงัไวจ้ะช่วยให้กิจการพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเกินจาํนวน
คาดหมายได ้

 
4.3 การแบ่งประเภทของคลงัสินค้า 
สมโรตม ์โกมลวนิช และอนนัต ์ดีโรจนวงศ ์(2558)  กล่าววา่ งานระหวา่งการผลิต ช้ินส่วน

หรือสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปบา้ง ซ่ึงในการจดัเก็บสินคา้หรือวตัถุดิบจาํพวกน้ี จาํเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีมี
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ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่เกิดความเสียหายต่อสินคา้หรือ
วตัถุดิบท่ีเก็บอยู่ภายในคลังสินค้า การแบ่งประเภทของคลังสินค้าสามารถทาํได้โดยแบ่งตาม
ลกัษณะธุรกิจ แบ่งประเภทของคลงัสินคา้ตามลกัษณะงาน หรือแบ่งตามลกัษณะสินคา้ท่ีเก็บรักษา 
ดงัต่อไปน้ี 

4.3.1 การแบ่งประเภทของคลงัสินค้าตามลกัษณะธุรกจิ 
คลังสินค้ายงัแบ่งออกได้ 2 ประเภทตามลักษณะธุรกิจ คือ คลังสาธารณะ (Public 

warehouse) และคลงัส่วนตวั (Private warehouse) ซ่ึงแต่ละประเภทมีขอ้ดีขอ้เสีย ดงัต่อไปน้ี 
คลงัสาธารณะ (Public warehouse) คือ คลงัท่ีเจา้ของธุรกิจเปิดข้ึนเพื่อรับเก็บสินคา้เป็นหลกั 

เป็นโกดงัสินคา้แลว้เก็บค่าเช่าในการจดัเก็บสินคา้ เช่น พวกคลงัห้องเยน็ต่าง ๆ ท่ีรับจดัเก็บปลาแช่
แขง็ท่ีมาจากเมืองนอก โดยท่ีโรงงานแปรรูปไม่ตอ้งการลงทุนสร้างคลงัห้องเยน็เป็นของตวัเอง ก็จะ
จดัจา้งใหค้ลงัหอ้งเยน็ช่วยจดัเก็บให ้โดยคิดค่าจดัเก็บ เป็นตน้ 

ข้อดีของคลังสาธารณะ 
1. มีการใชป้ระโยชน์ของเงินทุนมากข้ึน เน่ืองจากคลงัท่ีสร้างไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้หลาย

คน 
2. มีการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีไดดี้กวา่ เพราะมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลายคน 
3. เป็นการลดความเส่ียงจากการวา่งของคลงัสินคา้ 
4. มีการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of scale) มากกวา่ 
5. มีความยดืหยุน่สูง 
6. มีความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองการจดัเก็บและเคล่ือนยา้ยมากกวา่ 
ข้อเสียของคลังสาธารณะ 
1. อาจมีปัญหาเร่ืองการส่ือสารขอ้มูล เพราะระบบการส่ือสารอาจมีความแตกต่างกนัมาก 
2. อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภท ซ่ึงเป็นความตอ้งการเฉพาะดา้นของตวัสินคา้ 
3. พื้นท่ีอาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความตอ้งการ 
คลงัส่วนตวั (Private warehouse) คือ คลงัโดยทัว่ไปของบริษทัซ่ึงบริษทัหลายๆแห่ง ได้

สร้างคลงัในพื้นท่ีของตวัเอง เช่น คลงัวตัถุดิบ คลงัสินคา้สําเร็จรูป เป็นตน้ และใช้ในการจดัเก็บ
วตัถุดิบหรือสินคา้สาํเร็จรูปของบริษทัเท่านั้น 

ข้อดีของคลังส่วนตัว 
1. มีการควบคุมท่ีทาํไดง่้าย 
2. มีความยดืหยุน่สูง 
3. มีตน้ทุนตํ่ากวา่ในระยะยาว 
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4. มีการใชแ้รงงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ข้อเสียของคลังส่วนตัว 
1. ขาดความยดืหยุน่ 
2. ขอ้จาํกดัทางดา้นการเงิน 
3. ผลตอบแทนต่อการลงทุนตํ่า 
4.3.2 การแบ่งประเภทของคลงัสินค้าตามลกัษณะงาน 
การแบ่งประเภทคลงัสินคา้ตามลกัษณะงาน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี (สม

โรตม ์โกมลวนิช และอนนัต ์ดีโรจนวงศ์ 2558) 
คลงัสินคา้สาํหรับเก็บรักษาสินคา้ คลงัสินคา้ชนิดน้ีมีหนา้ท่ีหลกัในการเก็บรักษาสินคา้ ซ่ึง

อาจจะอยูใ่นรูปวตัถุดิบหรือสินคา้สาํเร็จรูป เพื่อทาํหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายผลิต หรือ
ร้านคา้ตามลาํดบั ดงันั้นการจดัการสินคา้ประเภทน้ีจะเนน้ท่ีการรักษาสภาพสินคา้ และการป้องกนั
การสูญหายของสินคา้เป็นสาํคญั 

ศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution center, DC) คือ คลงัสินคา้ท่ีทาํหน้าท่ีทั้งในฐานะเป็น
คลงัสินคา้ (Warehouse) และเป็นหน่วยเช่ือมโยงระหว่างผูผ้ลิต (Manufacturer) กบัผูข้ายปลีก 
(Retailers) จะเป็นผูใ้ห้บริการทางดา้นโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ในดา้นการจดัเก็บสินคา้และ
การจดัการขนส่งสินคา้สําเร็จรูปให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัเวลาและถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ DC 
ส่วนใหญ่จะเป็นผูใ้ห้บริการภายนอก (Outsource) หรือ Third Party Logistics Service Providers 
(3PL) จะทาํหนา้ท่ีรับสินคา้จากผูผ้ลิตแต่ละรายมาเก็บในคลงัสินคา้ของตน โดยดาํเนินการบริหาร
จดัการในการควบคุมปริมาณดา้นเทคโนโลยใีนการกระจายและจดัส่งสินคา้แทนเจา้ของสินคา้หรือ
ผูผ้ลิตสินคา้โดยรับผิดชอบงานขนส่งจนสินคา้ไปสู่ผูรั้บ ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนน้ี คือ การลดค่าใชจ่้าย
ในการขนส่งของผูผ้ลิตไปสู่ผูข้ายปลีก หรือลูกคา้แต่ละราย ผูผ้ลิตสามารถขนส่งมาท่ี DC เพียงแห่ง
เดียว โดย DC จะทาํการกระจายสินค้าสู่ผูข้ายปลีกตามความถ่ีท่ีผูข้ายปลีกต้องการทาํให้ไม่
จาํเป็นตอ้งมีท่ีเก็บสินคา้คงคลงัจาํนวนมากท่ีผูข้ายปลีกอีกต่อไป ค่าใชจ่้ายส่วนวสัดุคงคลงัของร้าน
ขายปลีกก็ลดลง ทาํให้ตน้ทุนรวมส่งผลให้มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขนัทั้งดา้นราคาและ
ความรวดเร็วในการบริการ ในปัจจุบนัร้านขายปลีกหลายแห่งจึงสามารถรับประกนัราคาตํ่าสุดแก่
ผูบ้ริโภค 

ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ (Cross Dock) หมายถึง คลงัสินคา้ใช้สําหรับในการรับ
สินคา้และส่งสินคา้ในเวลาเดียวกนั หรือเป็นคลงัสินคา้ซ่ึงมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการ
ขนถ่ายจากพาหนะหน่ึงไปสู่อีกพาหนะหน่ึง โดย Cross Dock ส่วนใหญ่แลว้เหมาะจะเป็นสถานท่ี 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีในการบรรจุและคดัแยกสินคา้ โดย 
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Cross Dock จะทาํหนา้ท่ีเป็นสถานีเปล่ียนถ่ายสินคา้ระหวา่งรูปแบบการขนส่ง ซ่ึงอาจเป็นจากซบั
พายเออร์หลายราย แลว้นาํมาคดัแยกรวมรวม บรรทุก เพื่อจดัส่งให้ลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงจะจดัส่งต่อ
ให้ลูกคา้ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นร้านผูข้ายปลีก หรือร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงจะมี ความตอ้งการสินคา้ย่อยท่ี
หลากหลาย Cross Dock จะมีลกัษณะคลา้ยคลงัสินคา้ท่ีมี 2 ดา้น โดยดา้นหน่ึงสําหรับใชใ้นการรับ
สินคา้ และอีกดา้นหน่ึงใชใ้นการจดัส่งสินคา้ โดยสินคา้ท่ีนาํเขา้มาใน Cross Dock จะมีกระบวนการ
คดัแยก-บรรจุและรวบรวมสินคา้ เพื่อจดัส่งไปให้กบัผูรั้บ ซ่ึงโดยปกติแลว้นาํสินคา้เขา้มาเก็บและ
จดัส่ง มกัจะดาํเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 24 ชัว่โมง ภารกิจสําคญัของ Cross Dock จะเป็นตวักลาง
ในการรวบรวมสินคา้ให้สามารถจดัส่งได้เต็มคนัรถหรือใช้พื้นท่ีในคอนเทนเนอร์ให้ไดเ้ต็มพิกดั
โดย Cross Dock ซ่ึงอาจจะเรียกไดว้า่ ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ ส่วนใหญ่แลว้ศูนยร์วบรวม
และกระจายสินคา้จะกระจายอยูต่ามภาค หรือจงัหวดั ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของการขนส่ง จึงมีส่วนช่วย
แก้ปัญหารถบรรทุกท่ีไม่มีสินค้าในเท่ียวกลับ ซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญของการขนส่งทางถนนใน
ประเทศไทย ทั้งน้ี Cross Dock อาจจะทาํหนา้ท่ีเป็น ICD (Inland Container Depot) โดยสามารถ
เช่ือมโยงการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถไฟ ทางรถบรรทุก หรือขนส่ง
ทางนํ้ า หรือท่าเรือ-สนามบินซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ Cross Dock จะมีบทบาทและเป็นปัจจยัสําคญัต่อ
การสนบัสนุนรูปแบบการขนส่ง ท่ีเรียกวา่ Multimodal Transport  

4.3.3 การแบ่งประเภทของคลงัสินค้าตามลกัษณะสินค้า 
สมโรตม์ โกมลวนิช และอนนัต์ ดีโรจนวงศ์ (2558) กล่าววา่ ประเภทของคลงัสินคา้ตาม

ลกัษณะสินคา้ แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี       
  1. คลงัสินคา้ทัว่ไป คลงัสินคา้ทัว่ไปทาํหนา้ท่ีเก็บสินคา้หลากหลายท่ีไม่ตอ้งการ
การรักษาดูแลเป็นพิเศษ อาทิเช่น สินคา้อุปโภคและเคร่ืองใชส้อยทัว่ไป เป็นตน้  
  2. คลงัสินคา้ของสด คลงัสินคา้ชนิดน้ีทาํหนา้ท่ีเก็บสินคา้ท่ีเป็นของสด อาทิเช่น 
อาหาร ผกั ผลไม ้และ เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีตอ้งการการรักษาดูแลเป็นพิเศษดว้ยการ
ควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพื่อรักษาความสดใหม่ของสินคา้   
  3. คลงัสินคา้อนัตราย คลงัสินคา้ชนิดน้ีทาํหนา้ท่ีเก็บสินคา้ท่ีเป็นอนัตราย อาทิเช่น 
สารพิษ สารเคมี เช้ือเพลิง และ วตัถุระเบิด เป็นตน้ ส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดของคลงัสินคา้อนัตราย คือ การ
จดัการแยกประเภทของวตัถุอนัตรายและการจดัเก็บให้เหมาะสมตามหลกัการทางดา้นวิทยาศาสตร์
ของวตัถุนั้ น ๆ คลังสินค้าชนิดน้ีจะต้องมีผู ้ควบคุมดูแลระบบบําบัดมลพิษ ซ่ึงจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภา คผนวก ข. แสดงถึงบญัชี
รายช่ือวตัถุอนัตราย ภาคผนวก ค แสดงถึงขั้นตอนการสอบข้ึนทะเบียนผูค้วบคุมดูแลระบบบาํบดั
มลพิษ ภาคผนวก ง แสดงถึงพระราชบญัญติั วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 นอกจากน้ีดูรายละเอียด
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เพิ่มเติมจากสมาคมผูป้ระกอบวตัถุอนัตราย (Hazardous Substances Logistics Association: 
HASLA) คลงัสินคา้พิเศษ (ควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน)     
  4. คลงัสินคา้พิเศษ เป็นคลงัสินคา้ท่ีมกัจะเป็นคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ก็บ
สินคา้ท่ีมูลค่าสูง ซ่ึงตอ้งไดรั้บการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้เหมาะสม เพื่อคงคุณสมบติัของ
สินคา้ไวใ้หมี้อายยุนืยาว ตวัอยา่งสินคา้ไดแ้ก่ ยา และเคร่ืองเวชภณัฑ์ต่าง ๆ รวมถึงสารเคมีบางชนิด
ดว้ยรายละเอียดเพิ่มเติมสาํหรับการดูแลและการจดัการคลงัสินคา้ซ่ึงกาํหนดโดยราชการ 

 
4.4 การจัดการคลงัสินค้า 
คาํนาย ใหค้วามหมาย การจดัการคลงัสินคา้วา่ เป็นกระบวนการประสมประสานทรัพยากร

ต่างๆ เพื่อให้การดาํเนินกิจการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องคลงัสินคา้แต่ละประเภทท่ีกาํหนดไว ้(คาํนาย อภิปรัชญาสกุล 2549: 144, อา้งถึง
ใน กฤษณ์ชาคริตส ณ วฒันประเสริฐ 2558: 105) 

สมโรตม์ โกมลวนิช และอนนัต ์ดีโรจนวงศ์ (2558) ไดอ้ธิบายวา่ การดาํเนินคลงัสินคา้มี
บทบาทสําคญัในระบบโลจิสติกส์ งานของคลงัสินคา้ รวมขั้นตอนหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนัไดแ้ก่ รับ
ของ เก็บของเขา้ท่ี ดูแลของท่ีเก็บ รู้ท่ีเก็บสินคา้อย่างดี รับใบสั่งของ/หยิบ วางตามชั้น เอาของลง 
เป็นจุดเปล่ียนถ่ายสินคา้ เป็นจุดรับสินคา้ส่งคืน เป็นจุดบรรจุสินคา้ เป็นจุดประกอบของเล็กๆ การ
เติมให้เต็ม การสานต่อ การติดฉลาก การห่อของชนิดท่ีห้ามแกะ เป็นจุดแยกของท่ีมาจาํนวนมากๆ 
เป็นจุดรวมของสินคา้ก่อนกระจายไปยงัลูกคา้ เป็นจุดขนส่งสินคา้เขา้ออก เป็นการใช้ท่ีดิน เพราะ
ตอ้งมีการพฒันาท่ีดินท่ีตอ้งตั้งคลงัสินคา้ การบริการทั้งหลายเนน้การเล่ือนไหลของสินคา้มากกว่า
เน้นการเก็บ ความเร็วและการเคล่ือนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของสินคา้ โดยใช้เวลาไม่นานและมี
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสินคา้ท่ีเก็บถือเป็นจุดมุ่งหมายของการจดัการพสัดุคงคลงัท่ีผูบ้ริหารทุก
คลงัสินคา้ตอ้งการ 

หน้าทีค่ลงัเกบ็สินค้ามีหลกั 3 อย่างคือ 
1. การเคล่ือนยา้ย 
2. การเก็บของ 
3. การถ่ายโอนข่าวสาร 
ผู้จัดการคลงัสินค้า มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์ลกั 5 ประการคือ 
1. บริการดา้นการจดัเก็บรักษาและจดัสรรสินคา้ตามใบสั่งใหค้รบถว้นและตรงเวลา 
2. วางแผนลดตน้ทุนการบริหารและค่าใชจ่้ายโสหุย้ต่าง ๆ 
3. หมุนเวยีนสินคา้คงคลงัใหค้ล่องตวัลดระยะเวลาในการจดัเก็บสินคา้ใหส้ั้นท่ีสุด 
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4. ลดเวลาในการตอบสนองคาํสั่งสินคา้และขอ้ผดิพลาดในการส่ง 
5. รักษาคุณภาพและความปลอดภยัใหก้บัตวัสินคา้ 
สรุป คลังสินค้า เป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีมีไวเ้พื่อพกัและเก็บรักษาสินค้าในปริมาณท่ีมาก 

คลงัสินคา้มีความสําคญัต่อธุรกิจ เช่น ใช้ในวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุน ระบบการผลิต การขนส่ง 
เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของวตัถุดิบ เพื่อเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ เป็นตน้ นบัไดว้า่คลงัสินคา้เป็น
ส่วนประกอบสําคญัท่ีสนับสนุนให้ระบบการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตมีความราบร่ืนซ่ึง
คลงัสินคา้มีสําคญัในระดบัตน้ๆ ของทุกธุรกิจ ดว้ยเหตุน้ี จึงมีธุรกิจผูใ้ห้เช่าคลงัสินคา้ เอกชน ได้
เกิดข้ึนตาม สําหรับงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัให้เช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชติ
ธนวฒัน์ จาํกดั ในหวัขอ้ถดัไป เก่ียวกบัประวติัความเป็นมา และรายละเอียดของคลงัสินคา้ ลกัษณะ
โครงสร้างอาคาร และบริการต่าง ๆ ภายในคลงัสินคา้ของแต่ละพื้นท่ีบริการ ไดแ้ก่ พื้นท่ี บางนา-
ตราด กม. 1 บางนา-ตราด กม. 16 และคลงัสินคา้พื้นท่ี พระราม 2  
 
5. คลงัสินค้า บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ากดั  

 
5.1 ประวตัิความเป็นมา 
บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั เป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจในเครือ K Group ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้น

พฒันาอสังหาริมทรัพย  ์ และลํ้าหน้าอยา่งโดดเด่นเป็นท่ียอมรับในธุรกิจ ให้เช่าคลงัสินคา้-โรงงาน
สําเร็จรูป ครบวงจร ในนาม "โชติธนวฒัน์" ท่ีตอบสนองความต้องการของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และกลุ่มโลจิสติกส์ท่ีตอ้งการอาคารมาตรฐาน พร้อมส่ิงอานวยความสะดวก
ครบครันและบริหารงานโดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ความชาํนาญมากกวา่ 25 ปี ปัจจุบนั โชติ
ธนวฒัน์ มีสถานภาพท่ีมัน่คงโดยทุนจดทะเบียน 520 ลา้นบาท มีพื้นท่ีคลงัสินคา้และโรงงานกวา่ 
120,000 ตารางเมตร ซ่ึงลูกคา้ชั้นนาํทั้งบริษทัต่างชาติและลูกคา้ในไทย มอบความไวว้างใจให้อยา่ง
ต่อเน่ือง คลอบคลุมทาํเลยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจสาํคญัหลายแห่ง  

 
5.2 โครงการคลงัสินค้า บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ากดั 
คลังสินค้า บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ํากัด จาํนวน 3 โครงการ ท่ีตั้ งอยู่ในแต่ละพื้นท่ี 

รายละเอียดภายในโครงการท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
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1. คลงัสินค้าโครงการ บางนา กม.1  
รายละเอยีดโครงการ 

 คลงัสินคา้บางนา กม.1 ตั้งอยูริ่มถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 1 ระหวา่งสะพานกลบัรถ 
BITEC (ฝ่ังขาออก) จุดเช่ือมต่อถนนสุขุมวิท/ศรีนครินทร์ ก่อนถึงห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล  บางนา 
ใกล้ทางด่วนบางนา-ท่าเรือ, ทางด่วนยกระดบับางนา-บางปะกง, วงแหวนตะวนัออก กรุงเทพ
ชลบุรี-สายใหม่ (มอเตอร์เวย)์ และสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมดว้ยระบบการคมนาคมสะดวกสบาย 
รายละเอียดภายในโครงการ ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดคลงัสินคา้โครงการ บางนา-ตราด กม.12 
รายการ รายละเอยีด 
พื้นท่ี  500-1,100 ตรม.  
สาํนกังาน  165-300 ตรม.  
โครงสร้างอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 40.00 ม. ยาว 25.00 ม. ไม่มีเสากลาง  
หลงัคา  โครงเหล็กรูปพรรณ-ถกั-มุงแผน่อลูซิงคพ์ร้อม แผน่กระเบ้ืองใสและพดัลม

ระบายอากาศ 
ฝ้าเพดาน  พื้นท่ีเปิดโล่ง สูง 12.00 ม.  
ผนงัอาคาร  คอนกรีตอิฐบล็อก ฉาบปูนทาสี สูง 8 -12 ม.  
พื้นผวิ  คอนกรีตเสริมเหล็กขดัมนัเรียบ รับนา้หนกั 2-3 ตนั/ ตรม.  
ประตู -หนา้ต่าง  บานสวงิอลูมิเนียม/กระจกใส  
ประตูคลงัสินคา้  ประตูเหล็กมว้น กวา้งเฉล่ีย 4.50 x 4.50 ม.  
ระบบไฟฟ้ากาํลงั  มิเตอร์ขนาด 30Amp 3 เฟส 4 สาย จากการไฟฟ้าฯสามารถขยายเพิ่มได ้ 
ท่ีจอดรถ บริเวณดา้นหนา้อาคารพร้อมการขนส่งถ่ายสินคา้ของตนเอง 
ถนนภายในโครงการ ถนนคอนกรีตกวา้ง10-15 ม. พร้อมรองรับรถคอนเทนเนอร์  
 

 
 
 

                                                           
2

 บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั. (2559). รายละเอียดโครงการบางนา-ตราด กม.1 [ออนไลน์]. เขา้ถึง
เม่ือ 5 มกราคม 2559. เขา้ถึงจาก http://www.warehousechod.com/TH/project.php?projId=77 
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แผนทีโ่ครงการ 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีโครงการคลงัสินคา้โชติธนวฒัน์ กม.1 
 
ผงัโครงการ 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ผงัโครงการคลงัสินคา้โชติธนวฒัน์ กม.1 
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2. คลงัสินค้าโครงการบางนา-ตราด กม.16 
 รายละเอยีดโครงการ 

ทาํเลแห่งการขนส่งและการติดต่อเช่ือมโยงเศรษฐกิจ ตั้งอยู ่ถนนบางนา-ตราด กม.16 (ฝ่ัง
ขาออก) ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิ ยา่นอุตสาหกรรมใหญ่ และทางด่วนยกระดบับางนา-บางปะกง 
ทาํเลดีเยีย่มท่ีเช่ือมโยงอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก (อิสเทอร์นซีบอร์ด) รายละเอียดภายในโครงการ
ดงัตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดคลงัสินคา้โครงการ บางนา-ตราด กม.163 
รายการ รายละเอยีด 
พื้นท่ี  500-1,000 ตรม.  
สาํนกังาน  120-300 ตรม.  
โครงสร้างอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 40.00 ม. ยาว25.00 ม. ไม่มีเสากลาง  
หลงัคา  โครงเหล็กรูปพรรณ-ถกั-มุงแผน่อลูซิงคพ์ร้อม แผน่กระเบ้ืองใสและ

พดัลมระบายอากาศ 
ฝ้าเพดาน  พื้นท่ีเปิดโล่ง สูง 12.00 ม.  
ผนงัอาคาร  คอนกรีตอิฐบล็อก ฉาบปูนทาสี สูง 8 -12 ม.  
พื้นผวิ  คอนกรีตเสริมเหล็กขดัมนัเรียบ รับนา้หนกั 2-3 ตนั/ตรม.  
ประตู -หนา้ต่าง  บานสวงิอลูมิเนียม/กระจกใส  
ประตูคลงัสินคา้  ประตูเหล็กมว้น กวา้งเฉล่ีย 4.50 x 4.50 ม.  
ระบบไฟฟ้ากาํลงั  มิเตอร์ขนาด 30,50 Amp 3 เฟส 4 สาย จากการไฟฟ้าฯ สามารถขยาย

เพิ่มได ้ 
ท่ีจอดรถ  บริเวณดา้นหนา้อาคาร พร้อมการขนถ่ายสินคา้ของตนเอง  
ถนนภายในโครงการ  ถนนคอนกรีตกวา้ง16-24 ม. พร้อมรองรับรถคอนเทนเนอร์  

 
 

                                                           
3

 บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั. (2559). รายละเอียดโครงการบางนา-ตราด กม.16 [ออนไลน์]. เขา้ถึง
เม่ือ 5 มกราคม 2559. เขา้ถึงจาก http://www.warehousechod.com/TH/project.php?projId=78 
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แผนทีโ่ครงการ 

 
 

ภาพท่ี 2.3 แผนท่ีโครงการคลงัสินคา้โชติธนวฒัน์ กม.16 
 

ผงัโครงการ 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ผงัโครงการคลงัสินคา้โชติธนวฒัน์ กม.16 
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3. คลงัสินค้าโครงการพระราม 2  
รายละเอยีดโครงการ 
ทาํเลประตูสู่เศรษฐกิจภาคใต ้ แหล่งรวมอุตสาหกรรมไทย  ตั้งอยูริ่มถนนพระราม 2  ทาํเล

ดีเยี่ยมใกล้กับกรุงเทพฯ มากกว่านิคมอุตสาหกรรมใด ๆ โดยอยู่ใกล้จากศูนย์กลางธุรกิจของ
กรุงเทพฯ รายละเอียดภายในโครงการดงัตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 รายละเอียดคลงัสินคา้โครงการพระราม 24 
รายการ รายละเอยีด 
พื้นท่ี  500, 600 ตรม.  
สาํนกังาน  90 ตรม.  
โครงสร้างอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง 20.00 ม. ยาว 26.00 ม. ไม่มีเสากลาง  
หลงัคา  โครงเหล็กรูปพรรณ-ถกั-มุงแผน่อลูซิงคพ์ร้อม แผน่กระเบ้ืองใสและ

พดัลมระบายอากาศ 
ฝ้าเพดาน  พื้นท่ีเปิดโล่ง สูง 12.00 ม.  
ผนงัอาคาร  คอนกรีตอิฐบล็อก ฉาบปูนทาสี สูง 8 -12 ม.  
พื้นผวิ  คอนกรีตเสริมเหล็กขดัมนัเรียบ รับนา้หนกั 2-3 ตนั/ตรม.  
ประตู -หนา้ต่าง  บานสวงิอลูมิเนียม/กระจกใส  
ประตูคลงัสินคา้  ประตูเหล็กมว้น กวา้งเฉล่ีย 4.50 x 4.50 ม.  
ระบบไฟฟ้ากาํลงั  มิเตอร์ขนาด 30 Amp 3 เฟส 4 สาย จากการไฟฟ้าฯสามารถขยาย

เพิ่มได ้ 
ท่ีจอดรถ  บริเวณดา้นหนา้อาคาร พร้อมการขนถ่ายสินคา้ของตนเอง  
ถนนภายในโครงการ  ถนนคอนกรีตกวา้ง10-15 เมตร พร้อมรองรับรถคอนเทนเนอร์  

 
 
 

                                                           
4

 บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั. (2559). รายละเอียดโครงการพระราม 2 [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 5 
มกราคม 2559. เขา้ถึง จาก http://www.warehousechod.com/TH/project.php?projId=79 
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แผนทีโ่ครงการ 

 
  

ภาพท่ี 2.5 แผนท่ีโครงการคลงัสินคา้โชติธนวฒัน์ พระราม 2 
 

ผงัโครงการ 

 
 

ภาพท่ี 2.6 ผงัโครงการคลงัสินคา้โชติธนวฒัน์ พระราม 2 
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5.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ 
ดว้ยอาคารคลงัสินคา้-โรงงานคุณภาพสูงท่ีมีทุกแห่งให้เลือก พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีออกแบบมาใหเ้หมาะสม กบัการบริหารจดัการบาํรุงรักษาให้มีสภาพดี
อยูเ่สมอ พื้นท่ีกวา้งขวาง รูปแบบท่ีทนัสมยั ท่ีไดจ้ดัเตรียมรองรับเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
อุตสาหกรรม คลงัสินคา้โชติธนวฒัน์ มีส่ิงอาํนวยสะดวกท่ีครบครัน รายละเอียดตารางท่ี 2.4  
 
ตารางท่ี 2.4 รายการส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการ5 
ราการ รายละเอยีด 
ระบบนํ้าประปา - นํ้าสายตรงจากการประปาฯ 

 - ระบบเก็บนํ้าสาํรองทั้งแบบถงัเก็บใตดิ้นและหอพกัถงัสูง 
 - ปริมาณการจ่ายนํ้ า 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบป๊ัมแรงดนั

นํ้า 
ระบบระบายนํ้า  - ถมดินสูงกวา่พื้นท่ีทัว่ไป 

 - ท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพกัรอบอาคาร และโครงการ 
 - สถานีสูบนํ้าขนาดใหญ่ และเคร่ืองสูบนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
 - เตรียมท่ีรองรับการระบายนํ้า เปรียบดัง่แกม้ลิง 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั  - ระบบสัญญาณเตือนภยัอตัโนมติั 
 - ระบบท่อส่งนํ้ าและจุดรับนํ้ าเช่ือมต่อระหว่างอาคาร ทุกระยะ 

100 เมตร 
 - อุปกรณ์ดบัเพลิงครบถว้นตามมาตรฐานสากล 

ระบบกลอ้งวงจร CCTV  -คว บ คุ ม รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภัย อ ย่ า ง เ ข็ ม ง ว ด ด้ว ย ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ CCTV 

ระบบการรักษาความปลอดภยั  - ทีมงานรักษาความปลอดภยัระดบัมืออาชีพ ผา่นการฝึกอบรม
ตามหลกัมาตรฐานสากล 

ระบบจดัการแมลง ปลวก หนู 
และพาหะอ่ืน ๆ 

 - ทีมงานเชียวชาญดา้นการกาํจดัแมลงและสัตวทุ์กชนิด 
 - อุปกรณ์เทคโนโลยทีนัสมยัไดรั้บการรับรอง อย. 

 

                                                           
5

 บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั. (2559). ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 5 
มกราคม 2559. เขา้ถึงจาก http://www.warehousechod.com/TH/facilities.php 
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ตารางท่ี 2.4 รายการส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการ (ต่อ) 
ราการ รายละเอยีด 
ระบบการบาํรุงรักษาอาคาร  - ทีมงานมืออาชีพพร้อมปฏิบติัประจาํทุกหน่วยงาน 

 - ศูนยก์ลางการติดต่อบริการแบบครบวงจร 
ระบบภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม  - ทีมผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัตกแต่งและบาํรุงสวน 

 - พื้นท่ีสีเขียวมากกวา่ 1 ใน 4 ของโครงการ ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 

ระบบรักษาความสะอาด  - ระบบการจดัเก็บขยะอยา่งเป็นระบบ 
ลานจอดพกัรถ - พื้นท่ีบริการลานจอดพกัรถบริเวณดา้นหนา้โครงการ 
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  - ครอบคลุมทุกเครือข่าย ดว้ยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
บริการอ่ืน ๆ   - ให้บริการร้านคา้ ร้านสะดวกซ้ือ อาทิ Mini Big-C, Lotus-

Express, 7-eleven และร้านคา้ยอ่ยอ่ืน ๆ 
 - ตูเ้งินสดทนัใจของธนาคารพาณิชย ์
 - ท่ีทาํการไปรษณีย ์
 - ร้านหนงัสือท่ีสร้างเมล็ดพนัธ์ุแห่งปัญญา 
 - ร้านคอมพิวเตอร์  

คลังสินค้าบริษัท โชติธนวัฒน์  จ ํากัด ให้บริการคลังสินค้าครอบคลุมพื้นท่ีในเขต
อุตสาหกรรมใหญ่ท่ีสําคญั ได้แก่ โครงการบางนา-ตราด กม. 1 ใกล้วงแหวนตะวนัออก และ
สนามบินสุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด กม.16 ใกลเ้ขตอุตสาหกรรม ใกลท้างด่วนยกระดบั บางนา-
บางประกง  และโครงการพระราม 2 ใกลศู้นยก์ลางธุรกิจกรุงเทพฯ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั มีการ
จดัสร้างคลงัสินคา้ระดบัมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของสถานประกอบการผูเ้ช่า
คลงัสินคา้  
 
6. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

รติกร  รสฟุ้ง (2556) ศึกษาการออกแบบคลังสินค้าสําหรับผู ้กระจายสินค้ารายย่อย 
กรณีศึกษา ตวัแทนจาํหน่ายคา้ส่งและคา้ปลีกผลิตภณัฑ์สมุนไพรและผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ โดย
เสนอรูปแบบคลงัสินคา้ 4 รูปแบบ คือ (1) คลงัสินคา้ 2 ชั้น จดัเก็บสินคา้บนชั้นวางขนาดกลาง 
(Medium Rack) ใชลิ้ฟทก์บัรถเข็นสําหรับเคล่ือนยา้ยสินคา้ (2) คลงัสินคา้ชั้นเดียว มีการใชเ้มซ
ซานีน (Mezzanine) ร่วมกบัชั้นวางขนาดกลาง และรถเข็น (3) คลงัสินคา้ชั้นเดียว จดัเก็บสินคา้แบบ
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พาเลท (Pallet Rack) และรถยก (Forklift) และ (4) คลงัสินคา้ชั้นเดียว จดัเก็บสินคา้บนชั้นวางขนาด
กลางและรถเข็น โดยพิจารณารูปแบบท่ีเหมาะสมจากคุณสมบติั ค่าใชจ่้าย และขอ้ดี-ขอ้เสียของแต่
ละรูปแบบ พบวา่รูปแบบท่ี 4 คลงัสินคา้ชั้นเดียว จดัเก็บสินคา้บนชั้นวางขนาดกลางและรถเข็น เป็น
รูปแบบท่ีเหมาะสม เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนตํ่า และเหมาะสมกบัระดบักิจกรรมภายใน
คลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา ณ ปัจจุบนั คลงัสินคา้ใหม่จะมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พื้นท่ีหยิบ
สินคา้ตามคาํสั่งซ้ือ (Order picking area) และพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ (Storage area) โดยการจัดวาง
สินคา้คงคลงัจะพิจารณาจากประเภทสินคา้  ความสะดวกในการหยิบสินคา้ และระยะทางเดิน
ทั้งหมด ซ่ึงวิธีการจัดวางสินค้าท่ีพิจารณา ไดแ้ก่ วิธีการจดัวางสินคา้ตามความถ่ีในการหยิบสินคา้ 
และวิธีการจดัวางสินคา้ตามวิธี Cube-per-Order Index (COI) จากผลการศึกษาพบวา่ พื้นท่ีหยิบ
สินคา้ตามคาํสั่งซ้ือ ควรมีปริมาณผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งจดัเก็บสําหรับการเติมสินคา้หน่ึงรอบต่อสัปดาห์ 
และพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ ควรมีปริมาณผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งจดัเก็บ สําหรับการเติมเต็มสินคา้หน่ึงรอบต่อ
เดือน โดยวิธีการจดัวางสินคา้ตามวิธี COI เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเน่ืองจากให้ระยะทางการหยิบ
สินคา้ท่ีสั้นท่ีสุด ดงันั้น จึงมีประสิทธิภาพการดาํเนินงานท่ีสูงท่ีสุด 

สุชาติ  เผ่าต๊ะใจ (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการบริหารจดัการ
คลงัสินคา้ดว้ยตนเองและระบบการบริหารจดัการคลงัสินคา้จากผูใ้ห้บริการคลงัสินคา้จากภายนอก 
ผลจากการศึกษาพบว่า ระบบบริหารคลงัสินคา้จากภายนอกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 753,500 บาทต่อปี 
หรือ 62,792 บาทต่อเดือน สําหรับซพัพลายเออร์ 1 ราย และบริษทัสามารถคดัเลือกใชบ้ริการซัพ
พลายเออร์จากภายนอกรายอ่ืน ๆ เพิ่มอีกได้ อาจกล่าวได้ว่าการแก้ปัญหาคลงัเก็บสินค้าภายใน
บริษทัไม่เพียงพอ สามารถแก้ปัญหาน้ีได้ด้วยบริการคลงัสินคา้จากซัพพลายเออร์ภายนอก โดย
บริษทัไม่จาํเป็นต้องเพิ่มคลังสินค้าภายในบริษทั ซ่ึงจะทาํให้ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ
คลงัสินคา้ไดม้ากกวา่การบริหารจดัการสินคา้ดว้ยตนเอง 

อรรถพนัธ์  นนัทกุลวาณิช (2556) ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับสินคา้
ของคลงัสินคา้ โดยงานวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การรับสินคา้ท่ีมาจากโรงงานผลิตภายในประเทศ 
และ การรับสินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัในขั้นตอนการปฏิบติังาน ทาํให้
องค์กรสามารถพิจารณาถึงศกัยภาพและโอกาสท่ีมีอยู่ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานและ
ลดเวลาการทาํงานของพนกังานลง เพื่อให้พนกังานคลงัสินคา้ไดมี้เวลาไปทาํกิจกรรมอยา่งอ่ืน เพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพในการทาํงาน รวมถึงการพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอีกดว้ย ผลลพัธ์ท่ีได้
จากการงานวิจยั พบว่าบริษทัสามารถท่ีจะลดเวลาการทาํงานลงในส่วนของการรับสินคา้ท่ีมาจาก
โรงงานร้อยละ 59.52 ของเวลารวมทั้งหมดต่อหน่ึงตูค้อนเทนเนอร์ และลดเวลาการทาํงานในส่วน
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ของการรับสินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศร้อยละ 24.92 ของเวลารวมทั้งหมดต่อหน่ึงตูค้อนเทน
เนอร์ 

เกียรติพงษ์  มูลโพธ์ิ (2555) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ช่าพื้นท่ีต่อส่วนประสามทาง
การตลาดของศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อสูงสุด มีดงัน้ี ศูนยก์ารคา้ฯ มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัท่ีดี การคิดราคาค่าเช่าคิดแบบเหมาจ่ายต่อห้อง การเดินทางมาศูนยฯ์ เขา้-ออก ได้
สะดวกสบาย มีการโฆษณาศูนยฯ์ ผา่นส่ือต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมและสมํ่าเสมอ บุคลากรของศูนยฯ์ มี
ความซ่ือสัตย ์เช่ือถือได ้มีบริการรับแจง้ซ่อมท่ีรวดเร็วจากช่างอาคารงานระบบ และ ศูนยก์ารคา้ฯ มี
การปรับอุณหภูมิความเยน็ท่ีพอเหมาะ 
 เฉลิมพล  พะโยมศรี (2555) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบติัการในคลงัสินคา้ระหวา่งประเทศบริษทัการบินไทยจาํกดั (มหาชน) พบวา่ พนกังานทั้งหมด
เป็นเพศชาย ความพึงพอใจในการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากน้ียงัพบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา และอายุงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนั อาจกล่าวไดว้่าพนกังานฝ่ายปฏิบติัการในคลงัสินคา้ระหว่างประเทศ บริษทั การบิน
ไทย จาํกดั (มหาชน) อาจขาดแรงจูงใจท่ีจะส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ปวริศร์  มีสัตย ์(2555) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เช่าพื้นท่ี
จาํหน่ายสินคา้ของผูเ้ช่าพื้นท่ีรายยอ่ย พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
กระบวนการบริการ มีความสําคญัต่อการตดัสินตดัสินใจเช่าพื้นท่ีในระดับมาก ส่วนปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านทาํเลท่ีตั้ง และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสําคญัต่อการ
ตดัสินตดัสินใจเช่าพื้นท่ี ในระดบั ปานกลาง  

วรวทิย ์ ทองมี (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีขายสินคา้ของลูกคา้
ตลาดเจริญศรี อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ี
ขายสินคา้ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา โดยผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจ ร้อยละ 43.40 และราคามี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจร้อยละ 31.30  

วิรงรอง  กานต์วิเศษฎ์ (2554) ศึกษาความพึงพอใจในการเช่าพื้นท่ีในการสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษทัเหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอิส
เทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความพึงพอใจในระดบัมากต่อการเช่าพื้นท่ีในการสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้านบริการ ด้านสาธารณูปโภค และด้านสถานท่ี 2) 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพขององคก์รกบัความพึงพอใจในการเช่าพื้นท่ีในการสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม พบวา่ ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างมีความพึงพอใจในการเช่าพื้นท่ีแตกต่าง
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กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนองคก์รท่ีมีสาขาอุตสาหกรรม ทาํเลท่ีตั้งโรงงาน และ
ช่องทางการขนส่งท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการเช่าพื้นท่ีไม่แตกต่างกนั 3) ปัจจยัท่ีควร
ปรับปรุงได้แก่ ความสะอาด และความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี ควรปรับปรุงคุณภาพของ
เครือข่ายโทรศพัท ์ตลอดจนระบบการติดต่อส่ือสารใหดี้ยิง่ข้ึน 

มนสา  อศัวกาญจน์ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการเลือกเช่าพื้นท่ีสํานกังานขนาดเล็ก
ในศูนย์กลางธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูเ้ช่าให้
ความสําคัญมากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือด้านการบริหาร รองลงมาคือ ด้านระบบรักษาความ
ปลอดภยั ความยุติธรรมในเร่ืองเง่ือนไขสัญญาเช่า และประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกนั มีความตอ้งการ
ทาํเลท่ีตั้งท่ีแตกต่างกัน โดย ผูป้ระกอบธุรกิจอญัมณีมีความตอ้งการทาํเลท่ีใกล้แหล่งรวมธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั มากท่ีสุด ผูป้ระกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์ตอ้งการทาํเลท่ีมีส่ิงอาํนวยความสะดวก
มากท่ีสุด ผูป้ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์ห้ความสําคญัด้านราคาเช่ามากท่ีสุด ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจอาหารและยา ตอ้งการทาํเลท่ีใกลส้ถานีรถไฟฟ้ามากท่ีสุด ส่วนปัญหาท่ีผูเ้ช่าพบมากท่ีสุดคือ 
ปัญหาดา้นทาํเล เร่ืองการจราจรติดขดั 

ราเชนทร์  ชูศรี (2554) ศึกษาการเลือกทาํเลท่ีตั้งให้เหมาะสมสําหรับศูนยก์ระจายสินคา้
วสัดุก่อสร้าง ในเขตอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญักบั
ปัจจยัระบบอาํนวยความสะดวกมากท่ีสุด เช่น เช่ือมโยงกบัท่าเรือ เช่ือโยงกบัสนามบิน เช่ือมโยงกบั
ถนนสายหลกั เช่ือมโยงแหล่งอุตสาหกรรม เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น เช่ือมโยงกับแหล่ง
การคา้ เป็นตน้   และนอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามยงัให้ความสําคญักบัระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร อีกดว้ย  

Durmus  and Turk (2014) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกสถานท่ีในการตั้งคลงัสินคา้ 
กรณีศึกษาเมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยใช ้logistic regression model จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ดา้นความเฉพาะของทาํเลในเขตเมืองอิสตนับูล มีประสิทธิภาพในดา้นของการเลือกทาํเลท่ีตั้งของ
คลงัสินคา้ เน่ืองจากเมืองอิสตนับูลเป็นเมืองใหญ่ และมีความเจริญมากท่ีสุดในประเทศตุรกี และ
ทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ยงัสอดคลอ้งกบัการตดัสินใจแบบมีเหตุผลทางเศรษฐกิจในระดบัเขตเมือง 
 (Roh Saeyeo, 2012) ศึกษาแนวทางก่อนการวางตาํแหน่งโดยคาํนึงหลกัมนุษยธรรม 
กรณีศึกษา ปัญหาท่ีตั้งคลงัสินคา้ งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตดัสินใจ รวมถึงปัญหาใน
การเลือกท่ีตั้งคลงัสินคา้ โดยนาํขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ องค์กรช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมมาวิเคราะห์
พิจารณาความแตกต่างของการตดัสินใจ และปัญหาการในการเลือกท่ีตั้งคลงัสินคา้ในแต่ละภูมิภาค
ทีแตกต่างกนั จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัญหาในการเลือกท่ีตั้งคลงัสินคา้ในปัจจุบนัคือ 
ขาดการศึกษา และขาดการตรวจสอบพื้นท่ีให้ถูกหลกัมนุษยธรรม ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกพื้นท่ีเชิง
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คุณภาพด้วยเหตุน้ี จึงพฒันาเป็น การวางคุณลกัษณะคลงัสินคา้ และ การเลือกตาํแหน่ง สถานท่ี
คลงัสินคา้ กรณีศึกษาองคก์ร มนุษยธรรมระหวา่งประเทศ ลาํดบัขั้นตอนการวจิยัมี ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้โดยคาํนึงถึงหลกัมนุษยธรรมก่อน แลว้จึงวางโครงสร้าง
เช่ือมโยงดาํเนินงานคลงัสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัดา้นมนุษยธรรม 
 2. สร้างโครงสร้างลาํดบัชั้น สําหรับการประเมินผล สถานท่ีตั้งคลงัสินคา้ในระดับ
ภูมิภาค โดยมีผูบ้ริหาร 11 คน ในการมีส่วนร่วม สร้างคุณลกัษณะการเลือกคลงัสินคา้  
 3. วิเคราะห์กระบวนการลาํดับชั้น (AHP) ตามนํ้ าหนัก หลักเกณฑ์การตดัสินใจท่ี
คลา้ยคลึงกนั (TOPSIS) เพื่อเป็นทางออกในการเลือกสถานท่ีตั้งคลงัสินคา้ และสร้างเป็นองคค์วามรู้
ในการเลือกสถานท่ีตั้งคลงัสินคา้ 
 จากการวจิยั พบวา่ สามารถขยายองคค์วามรู้ ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีตั้งคลงัสินคา้ ให้ถูกหลกั
มนุษยธรรม ให้เกิดข้ึนก่อนการเลือกตาํแหน่งเชิงคุณภาพ โดยกระบวนการ AHP และ TOPSIS ทาํ
ใหเ้กิดคุณลกัษณะในการเลือก ท่ีตั้งคลงัสินคา้ และการเลือกพื้นท่ีคลงัสินคา้ท่ีดีท่ีสุด 
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บทที ่ 3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
 การศึกษาการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของผูป้ระกอบการในบริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ผูว้ิจยั
ไดด้าํเนินการตามกระบวนการ และขั้นตอนดา้นการวิจยัอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้ง 
และแม่นยาํ ซ่ึงมีรายละเอียดในการดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ประชากร 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.1 ประชากร 
 การวิจยัในคร้ังน้ี ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจยั คือ สถานประกอบการ
ผูใ้ชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้ในบริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั มีทั้งส้ิน 73 สถานประกอบการ 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 คาํถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานประกอบการ ได้แก่ ประเภทของสถาน
ประกอบการ วตัถุประสงค์ของการเช่าคลงัสินคา้ รูปแบบของพื้นท่ี โครงสร้างผูบ้ริหาร จาํนวน
พนกังาน และอายขุองสถานประกอบการ เป็นคาํถามแบบเลือกตอบ (Check list)  

ส่วนที่ 2 คาํถามเก่ียวกบัความตอ้งการและแรงจูงใจ เป็นคาํถามแบบมาตราส่วน ประมาณ
ค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert Scale โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   ระดับ           คะแนน 
   มากท่ีสุด            5 
   มาก                          4 



45 
 

 
 

   ปานกลาง                      3 
   นอ้ย             2 
   นอ้ยท่ีสุด           1 

ส่วนที่ 3 คาํถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) เป็นคาํถามแบบมาตรา
ส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert Scale โดยกาํหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 
   ระดับ           คะแนน 
   มากท่ีสุด           5 
   มาก                         4 
   ปานกลาง                 3 
   นอ้ย             2 
   นอ้ยท่ีสุด           1 
 วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนน้ีได้ใช้ค่าเฉล่ีย ตามเกณฑ์คะแนนโดยแบ่งช่วงของ
ค่าเฉล่ียเป็นมาตรฐานสําหรับใชเ้ปรียบเทียบ วิธี Arbitrary Weighting ดว้ยหลกัการใชจุ้ดก่ึงกลาง
เป็นหลกั จาก 1 ถึง 5 (ประสพชยั พสุนนท:์ 2555) ดงัน้ี 
  คะแนนเฉลีย่   การแปลความหมาย 
  4.51 - 5.00   ระดบัมากท่ีสุด 
  3.51 - 4.50   ระดบัมาก 
  2.51 - 3.50   ระดบัปานกลาง 
  1.51 - 2.50   ระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.50   ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที่ 4 คาํถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือก เป็นคาํถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert Scale โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   ระดับ           คะแนน 
   มากท่ีสุด          5 
   มาก                         4 
   ปานกลาง                 3 
   นอ้ย             2 
   นอ้ยท่ีสุด           1 
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 วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนน้ีได้ใช้ค่าเฉล่ีย ตามเกณฑ์คะแนนโดยแบ่งช่วงของ
ค่าเฉล่ียเป็นมาตรฐานสําหรับใชเ้ปรียบเทียบ วิธี Arbitrary Weighting ดว้ยหลกัการใชจุ้ดก่ึงกลาง
เป็นหลกั จาก 1 ถึง 5 (ประสพชยั พสุนนท:์ 2555) ดงัน้ี 
  คะแนนเฉลีย่   การแปลความหมาย 
  4.51 - 5.00   ระดบัมากท่ีสุด 
  3.51 - 4.50   ระดบัมาก 
  2.51 - 3.50   ระดบัปานกลาง 
  1.51 - 2.50   ระดบันอ้ย 
   1.00 - 1.50   ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนที่ 5 เป็นแบบคาํถามปลายเปิด ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการตดัสินใจ
เลือกคลงัสินคา้ 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้

ของผูป้ระกอบการ มี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร บทความ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการ

คลังสินค้า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ความตอ้งการและแรงจูงใจ และการ
ตดัสินใจ เพื่อเป็นแนวทางนาํมาสร้างขอ้คาํถามของแบบสอบถาม 

2.  กาํหนดประเด็นและขอบเขตของคาํถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์
ของการวจิยั 

3.  ดาํเนินการสร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง 
4.  นาํแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีสร้างข้ึนพร้อมแบบประเมินไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 

เพื่อเป็นการทดสอบความเท่ียงตรง ความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามในแบบสอบถามกบันิยาม
ศพัท์เฉพาะท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละดา้นตามแนวคิด การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั
วตัถุประสงค์ (Item Objective Congruency: IOC) ซ่ึงจากการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม พบค่า IOC มากกวา่ 0.5 ทุกขอ้คาํถาม  

5.  แกไ้ขแบบสอบถามฉบบัร่างตามคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ 
6.  นาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ จากตวัอยา่งจาํนวน 

30 ชุด (reliability) ตามเกณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
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Coefficient) โดยท่ีค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมืออยูร่ะหว่าง 0.00 – 1.00 เกณฑ์การแปลผลความ
เช่ือมัน่มีดงัน้ี 

0.00 – 0.20 ความเช่ือมัน่ตํ่ามาก/ไม่มีเลย 
0.21 – 0.40 ความเช่ือมัน่ตํ่า 
0.41- 0.70 ความเช่ือมัน่ปานกลาง 
0.71 – 1.00 ความเช่ือมัน่สูง 

 
ตารางท่ี 3.1 ผลการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 

ปัจจัยการทดสอบ Cronbach's 
Alpha 

แปรผล 

1. ความตอ้งการและแรงจูงใจ 0.83 ความเช่ือมัน่สูง 
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7ps) 0.96 ความเช่ือมัน่สูง 
3. การตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ 0.84 ความเช่ือมัน่สูง 

รวมทั้งฉบับ 0.96 ความเช่ือมัน่สูง 

 
7.  ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบอีกคร้ัง ก่อนนาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใชจ้ริง 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวมขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และแหล่งขอ้มูล

ทุติยภูมิ ดงัน้ี  
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม เก็บขอ้มูลจาก

สถานประกอบการท่ีใชบ้ริการคลงัสินคา้โชติธนวฒัน์ โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากสถานประกอบการ
ท่ีใชบ้ริการทั้งหมด แลว้ตรวจสอบแบบสอบถามวา่มีจาํนวนครบ ตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ หนงัสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ์ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยมีกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
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1.  การจดัทาํขอ้มูล (Data processing) หรือการจดัระเบียบขอ้มูล โดยการนาํขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมมาเรียบร้อยแลว้ มาจดัให้เป็นระเบียบก่อนท่ีจะนาํไปวิเคราะห์ในโปรแกรมสถิติเพื่อตอบ
คาํถาม ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2.  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐานและเม่ือไดข้อ้มูลท่ีผ่านการวิเคราะห์สรุป
เบ้ืองตน้แลว้ จะดาํเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่ือมโยงขอ้มูลให้มีลกัษณะเป็นแนวคิดสรุปเชิง
นามธรรม เพื่อใชอ้ธิบาย ปรากฏการณ์ท่ีทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี โดยนาํเสนอในลกัษณะของการ
พรรณนาวเิคราะห์ (Description Analysis) 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจะถูกนํามาประมวลผลด้วย

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยตวัแปรต่างๆ จะถูกนาํมาลงรหสัเพื่อเปล่ียนขอ้มูลให้อยูใ่นรูปของ
ตวัเลขแลว้นาํมาวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานประกอบการ ได้แก่ ประเภทของสถานประกอบการ 

วตัถุประสงคข์องการเช่าคลงัสินคา้ รูปแบบของพื้นท่ี โครงสร้างผูบ้ริหาร จาํนวนพนกังาน และอายุ
ของสถานประกอบการ เป็นคาํถามแบบเลือกตอบ (Check list) ใชก้ารวิเคราะห์ค่าความถ่ีและค่า
ร้อยละ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการและแรงจูงใจ  เป็นคาํถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert Scale ใชก้ารวเิคราะห์ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) เป็นคาํถามแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert Scale ใชก้ารวิเคราะห์ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือก เป็นคาํถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) ตามรูปแบบของ Likert Scale ใชก้ารวเิคราะห์ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 การทดสอบความแตกต่างของตัวแปรโดยใช ้One-way ANOVA  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัสถานประกอบการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้
แตกต่างกนั ประกอบดว้ย 6 สมมติฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
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1. ประเภทของสถานประกอบการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้แตกต่าง
กนั 

2. โครงสร้างคณะผูบ้ริหาร ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั 
3. อายขุองสถานประกอบการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั 
4. จาํนวนพนกังาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั 
5. วตัถุประสงค์ในการเลือกคลงัสินคา้ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้

แตกต่างกนั 
6. รูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่า ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั 
 
การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson's Correlation 

Coefficient) ไดแ้ก่ 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่า

คลงัสินคา้ 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยความต้องการและแรงจูงใจความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเช่า
คลงัสินคา้ 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการในบริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือสถานประกอบการผูใ้ชบ้ริการคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั 
จาก 3 พื้นท่ี ไดแ้ก่ บางนา-ตราด กม.1 บางนา-ตราด กม.16 และพระราม 2 ในปัจจุบนัรวมทั้งส้ิน 73 
สถานประกอบการ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
แบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

4.1ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานประกอบการ 
4.2 ความตอ้งการและแรงจูงใจ 
4.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7ps) 

 4.4 การตดัสินใจเลือกเช่าคลงัสินคา้ 
 4.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 4.6 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคลงัสินคา้ 
 ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 6 ทั้งส่วน โดยละเอียดตามลาํดบัหัวขอ้ในขา้งตน้ 
ดงัต่อไปน้ี  

4.1ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัสถานประกอบการ 
ตารางท่ี 4.1 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามประเภทสถานประกอบการ 

ประเภทสถานประกอบการ จ านวน  ร้อยละ 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 17 23.29 
ขนส่งและโลจิสติกส์ 10 13.70 
อิเล็กทรอนิกส์ 7 9.60 
ยานยนตแ์ละช้ินส่วน 18 24.66 
โพลิเมอร์ 2 2.74 
ส่ือและส่ิงพิมพ ์ 7 9.60 
เคร่ืองจกัรกล 6 8.22 



51 
 

 
 

ตารางท่ี 4.1 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามประเภทสถานประกอบการ (ต่อ) 

ประเภทสถานประกอบการ จ านวน  ร้อยละ 
ปิโตรเคมี เคมีภณัฑแ์ละเวชภณัฑ์    5    6.85 
ธุรกิจการเงิน   1    1.37 
รวม 73 100.00 

 จากตารางท่ี 4.1 แสดงจาํนวน ร้อยละ ของสถานประกอบการ จาํแนกตามประเภทสถาน
ประกอบการ พบวา่ ประเภทสถานประกอบการท่ีเช่าคลงัสินคา้ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั มากท่ีสุด 
คือ สถานประกอบการประเภทยานยนตแ์ละช้ินส่วน จาํนวน 18 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 
24.66 รองลงมา คือ สถานประกอบการประเภทการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาํนวน 17 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 23.29 อนัดบัสาม สถานประกอบการประเภทขนส่งและโลจิ
สติกส์ จาํนวน 10 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 13.70 อนัดบัส่ี มี 2 ประเภท คือ ประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ และส่ือส่ิงพิมพ ์จาํนวนประเภทละ 7 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 9.60 อนัดบั
ห้า คือ ประเภทเคร่ืองจกัรกล จาํนวน 6 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 8.22 อนัดบัหก คือ
ประเภทปิโตรเคมี เคมีภณัฑ์และเวชภณัฑ์ จาํนวน 5 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 6.85 อนัดบั
เจด็ คือ ประเภทโพลิเมอร์ จาํนวน 2 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 และอนัดบัสุดทา้ย คือ
ประเภทธุรกิจการเงิน จาํนวน 1 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 1.37  
 
ตารางท่ี 4.2 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเช่าคลงัสินคา้ 

วตัถุประสงค์ จ านวน  ร้อยละ 
เก็บสินคา้ 10 13.70 
ผลิตและประกอบช้ินส่วน 12 16.44 
เก็บสินคา้และประกอบช้ินส่วน 12 16.44 
เก็บสินคา้และสาํนกังาน 34 46.57 
เก็บสินคา้ ผลิต&ประกอบช้ินส่วน และสาํนกังาน 3 4.11 
อ่ืน ๆ 2 2.74 
รวม 73 100.00 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงจาํนวน ร้อยละ ของสถานประกอบการ จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์น
การเช่าคลงัสินคา้ พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการเช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั มากท่ีสุด คือ
เช่าคลงัสินคา้เพื่อเก็บสินคา้และสํานกังานจาํนวน 34 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 46.57 
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รองลงมา คือ เพื่อผลิตและประกอบช้ินส่วน และเพื่อเก็บสินคา้และประกอบช้ินส่วน จาํนวน 12 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 64.44 อนัดบัสาม คือ เพื่อเก็บสินคา้เพียงอย่างเดียวจาํนวน 10 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 13.70 อนัดบัท่ีส่ี คือ เพื่อเก็บสินคา้ ผลิต&ประกอบช้ินส่วน และ
สาํนกังานจาํนวน 3 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 4.11 และใชว้ตัถุประสงคอ่ื์น ๆ คือ ห้องแลป 
และตรวจสอบคุณภาพ จาํนวน 2 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 2.74  

ตารางท่ี 4.3 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามรูปแบบพื้นท่ีคลงัสินคา้ท่ีตอ้งการ 

รูปแบบพืน้ทีค่ลงัสินค้า จ านวน  ร้อยละ 
พื้นท่ีเก็บสินคา้ 6 8.20 
พื้นท่ีผลิตและประกอบช้ินส่วน 7 9.60 
พื้นท่ีเก็บสินคา้พร้อมยกระดบัเพื่อขนถ่าย 13 17.80 
พื้นท่ีเช่าพร้อมสาํนกังาน 47 64.40 
รวม 73 100.00 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงจาํนวน ร้อยละ ของสถานประกอบการ จาํแนกตามรูปแบบพื้นท่ี
คลงัสินคา้ท่ีตอ้งการ พบวา่ สถานประกอบการมีความตอ้งการรูปแบบพื้นท่ีคลงัสินคา้ บริษทั โชติ
ธนวฒัน์ จาํกดั มากท่ีสุด คือ พื้นท่ีเช่าพร้อมสํานกังานจาํนวน 47 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 
64.40 รองลงมา คือ พื้นท่ีจดัเก็บสินคา้พร้อมยกระดบัเพื่อขนถ่าย จาํนวน 13 สถานประกอบการคิด
เป็นร้อยละ 17.80 ลาํดบัสาม คือ ผลิตและประกอบช้ินส่วนจาํนวน 7 สถานประกอบการ คิดเป็น
ร้อยละ 9.60 และลาํดบัสุดทา้ย คือ พื้นท่ีเก็บสินคา้จาํนวน 6 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 8.20  

ตารางท่ี 4.4 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามโครงสร้างสัญชาติคณะผูบ้ริหาร 

สัญชาติ จ านวน  ร้อยละ 
ไทย 32 43.80 
ญ่ีปุ่น 27 37.00 
จีน 2 2.74 
สหรัฐอเมริกา 2 2.74 
ไตห้วนั 1 1.37 
เยอรมนั 2 2.74 
สวสิเซอร์แลนด ์ 2 2.74 
เกาหลี 1 1.37 
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ตารางท่ี 4.4 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามโครงสร้างสัญชาติคณะผูบ้ริหาร (ต่อ) 

สัญชาติ จ านวน  ร้อยละ 
อิตาลี 1 1.37 
เดนมาร์ก 1 1.37 
ฝร่ังเศส 1 1.37 
ออสเตรเลีย 1 1.37 
รวม 73 100.00 

 จากตารางท่ี 4.4 แสดงจาํนวน ร้อยละ ของสถานประกอบการ จาํแนกตามโครงสร้าง
สัญชาติคณะผูบ้ริหาร พบว่า สถานประกอบการท่ีเช่าคลังสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั มี
โครงสร้างสัญชาติคณะผูบ้ริหารสัญชาติไทย มากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึง จํานวน 32 สถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 43.80 รองลงมา คือ สัญชาติญ่ีปุ่น จาํนวน 27 สถานประกอบการ คิด
เป็นร้อยละ 37.00 อนัดบัสาม คือสัญชาติ จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนั และสวิสเซอร์แลนด์ จาํนวน
สัญชาติละ 2 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 และอนัดบัส่ี มีจาํนวนสัญชาติละ 1 สถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 1.37 ไดแ้ก่ ไตห้วนั เกาหลี อิตาลี เดนมาร์ก ฝร่ังเศส และออสเตรเลีย  
 
ตารางท่ี 4.5 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามจาํนวนพนกังานในสถานประกอบการ 

จ านวนพนักงาน จ านวน  ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 50 คน 52 71.23 
50-100 คน 15 20.55 
101-500 คน 4 5.48 
501-1,000 คน 1 1.37 
มากกวา่ 1,000 คน 1 1.37 
รวม 73 100.00 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงจาํนวน ร้อยละ ของสถานประกอบการจาํแนกตามจาํนวนพนกังาน
ในสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ ท่ีเช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ 
จาํกดั มีพนกังาน นอ้ยกวา่ 50 คน จาํนวน 52 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 71.23 รองลงมามี
พนกังาน 50-100 คน จาํนวน 15 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 20.55 อนัดบัท่ีสาม มีพนกังาน 
101-500 คน จาํนวน 4 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 5.48 และอนัดบัส่ี มีพนกังาน 501-1,000 
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คน จาํนวน 1 สถานประกอบการคิดเป็นร้อยละ 1.37  และมากกวา่ 1,000 คน มีจาํนวน 1 สถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 1.37  
ตารางท่ี 4.6 จาํนวนและร้อยละ จาํแนกตามระยะเวลาการดาํเนินกิจการ 

ระยะเวลาการด าเนินกจิการ จ านวน  ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ 10 ปี 35 47.95 
10-20 ปี 29 39.73 
21-30 ปี 3 4.10 
31-40 ปี 5 6.85 
41-50 ปี 1 1.37 
มากกวา่ 50 ปี 0 0 
รวม 73 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 แสดงจาํนวน ร้อยละ ของสถานประกอบการจาํแนกตามระยะเวลาในการ

ดาํเนินกิจการ พบว่า สถานประกอบการท่ีเช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาการดาํเนินกิจการมาแลว้ ตํ่ากวา่ 10 ปี จาํนวน 35 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 47.95 
รองลงมา คือ ดาํเนินกิจการมาแลว้ 10-20 ปี จาํนวน 29 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 39.73 
อนัดบัสาม คือ 31-40 ปี จาํนวน 5 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 6.85 อนัดบัส่ี 21-30 ปี จาํนวน 
3 สถานประกอบกร คิดเป็นร้อยละ 4.10 น้อยท่ีสุด คือ ดาํเนินกิจการมาแลว้ 41-50 ปี จาํนวน 1 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 1.37 และพบวา่ไม่มีสถานประกอบการท่ีดาํเนินกิจการมากกว่า 
50 ปี 
 

4.2 ความต้องการและแรงจูงใจ 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ พบวา่ ความตอ้งการและแรงจูงใจ

มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
(   = 3.48) โดยแบ่งออกเป็นปัจจยัแรงจูงใจภายในได้มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือก
คลงัสินคา้ในระดบัมาก (  = 3.59) และปัจจยัจูงใจภายนอกมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือก
คลงัสินคา้ของสถานประกอบการในระดบัปานกลาง (  = 3.37) รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.7-4.8 
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ตารางท่ี 4.7 จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัความตอ้งการและแรงจูงใจดา้นปัจจยัภายในท่ี
      มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ 

คาํถาม จาํนวนและร้อยละระดบัความสาํคญั เฉล่ีย แปร
ผล 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1. สถานประกอบการของท่านมี
ความตอ้งการคลงัสินคา้ 

3 
(4.10) 

3 
(4.10) 

14 
(19.20) 

24 
(32.90) 

29 
(39.70) 

4.00 
ระดบั
มาก 

2. สถานประกอบการของท่านมี
ความตอ้งการศูนยก์ระจายสินคา้ 

8 
(11.00) 

7 
(9.60) 

22 
(30.10) 

23 
(31.50) 

13 
(17.80) 3.36 

ระดบั
ปาน
กลาง 

3. การเช่าคลงัเก็บสินคา้ช่วยให้
ลดตน้ทุน หรือมีความคุม้ค่ามาก
ข้ึน 

3 
(4.10) 

10 
(13.70) 

26 
(35.60) 

23 
(31.50) 

11 
(15.10) 3.40 

ระดบั
ปาน
กลาง 

4. สถานประกอบการของท่าน
ใชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้ 

8 
(11.00) 

4 
(5.50) 

15 
(20.50) 

23 
(31.50) 

23 
(31.50) 

3.67 
ระดบั
มาก 

5. การเช่าคลังเก็บสินค้าช่วย
ป้องกนัการขาดแคลนสินคา้ 

7 
(9.60) 

4 
(5.50) 

21 
(28.80) 

26 
(35.60) 

15 
(20.50) 

3.52 
ระดบั
มาก 

ภาพรวมปัจจัยภายใน 3.59 ระดับ
มาก 

  
จากตารางท่ี 4.7 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัความตอ้งการและแรงจูงใจ

ดา้นปัจจยัภายในท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ พบวา่ สถานประกอบการ
ท่ีเช่าคลงัสินคา้ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั มีระดบัความตอ้งการและแรงจูงใจดา้นปัจจยัภายในท่ีมี
ความสําคญัต่อการตดัสินใจ โดยรวมในระดบัมาก (  = 3.59) รายขอ้พบวา่ สถานประกอบการ
ของท่านมีความตอ้งการคลงัสินคา้ (  = 4.00) สถานประกอบการของท่านใชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้ 
(  = 3.67) และการเช่าคลงัเก็บสินค้าช่วยป้องกนัการขาดแคลนสินค้า มีความสําคญัต่อการ
ตดัสินใจระดบัมาก (  = 3.52) ส่วน สถานประกอบการของท่านมีความตอ้งการศูนยก์ระจาย
สินคา้ (  = 3.36) และการเช่าคลงัเก็บสินคา้ช่วยให้ลดตน้ทุน หรือมีความคุม้ค่ามากข้ึน (  = 
3.40) มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.8 จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัความตอ้งการและแรงจูงใจดา้นปัจจยัภายนอก
  ท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ 

คาํถาม จาํนวนและร้อยละระดบัความสาํคญั เฉล่ีย แปรผล 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

6. แหล่งลูกคา้ของท่านมีอิทธิพล
ต่อการเลือกสถานท่ีเก็บสินคา้ 

6 
(8.20) 

7 
(9.60) 

16 
(21.90) 

24 
(32.90) 

20 
(27.40) 3.62 

ระดบั
มาก 

7. สถานท่ีตั้งคลงัสินคา้ให้เช่ามี
ความสะดวกต่อการกระจายสินคา้ 

3 
(4.10) 

3 
(4.10) 

16 
(21.90) 

33 
(45.20) 

18 
(24.70) 3.82 

ระดบั
มาก 

8. ไดรั้บส่งเสริมการขายพิเศษจาก
การเช่าคลงัสินคา้ 

11 
(15.10) 

9 
(12.30) 

28 
(38.40) 

22 
(30.10) 

3 
(4.10) 2.96 

ระดบั
ปาน
กลาง 

9. คลงัสินคา้ให้เช่ามีเทคโนโลยี
ช่วยอํานวยความสะดวกในการ
จั ด เ ก็ บ สิ น ค้ า เ ห ม า ะ ส ม ก ว่ า
คลงัสินคา้ของสถานประกอบการ
ของท่านท่ีท่านมีอยูแ่ลว้ 

7 
(9.60) 

13 
(17.80) 

30 
(41.10) 

15 
(20.50) 

8 
(11.00) 

3.05 

ระดบั
ปาน
กลาง 

10. มีมาตรฐานควบคุมดูแลพื้นท่ี
เช่า 

1 
(1.40) 

3 
(4.10) 

12 
(16.40) 

35 
(47.90) 

22 
(30.10) 4.01 

ระดบั
มาก 

ภาพรวมปัจจัยภายนอก 
3.37 

ระดบั
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.8 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัความตอ้งการและแรงจูงใจ

ด้านปัจจัยภายนอกท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจของสถานประกอบการ พบว่า สถาน
ประกอบการท่ีเช่าคลงัสินคา้ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั มีระดบัความตอ้งการและแรงจูงใจด้าน
ปัจจยัภายนอกท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจ โดยรวมในระดบัปานกลาง (  = 3.37) รายขอ้
พบวา่ มีมาตรฐานควบคุมดูแลพื้นท่ีเช่า (  = 4.01) สถานท่ีตั้งคลงัสินคา้ให้เช่ามีความสะดวกต่อ
การกระจายสินคา้ (  = 3.82) และแหล่งลูกคา้ของท่านมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีเก็บสินคา้ (
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  = 3.62) มีความสําคญัต่อการตดัสินใจในระดบัมาก ส่วนคลงัสินคา้ให้เช่ามีเทคโนโลยีช่วย
อาํนวยความสะดวกในการจดัเก็บสินคา้เหมาะสมกวา่คลงัสินคา้ของสถานประกอบการของท่านท่ี
ท่านมีอยูแ่ลว้ (  = 3.05)  และ ไดรั้บส่งเสริมการขายพิเศษจากการเช่าคลงัสินคา้ (  = 2.96) มี
ความสาํคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง  

4.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7ps) 
ตารางท่ี 4.9 จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑท่ี์
  มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ 

คาํถาม จาํนวนและร้อยละระดบัความสาํคญั เฉล่ีย แปร
ผล 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1. ขนาดพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ตรงกบั
ความตอ้งการ 

0 
(0) 

0 
(0) 

12 
(16.40) 

37 
(50.70) 

24 
(32.90) 

4.16 
ระดบั
มาก 

2. มีระบบบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพ 

0 
(0) 

0 
(0) 

17 
(23.30) 

32 
(43.80) 

24 
(32.90) 

4.10 
ระดบั
มาก 

3. คลงัสินคา้มีช่ือเสียงและมีความ
น่าเช่ือถือ 

2 
(2.7) 

0 
(0) 

16 
(21.90) 

36 
(49.30) 

19 
(26.00) 

3.96 
ระดบั
มาก 

4. มีเทคโนโลยีอาํนวยความ
สะดวกท่ีทนัสมยัและครบวงจร 

2 
(2.70) 

5 
(6.80) 

22 
(30.10) 

21 
(28.80) 

23 
(31.50) 

3.79 
ระดบั
มาก 

5. พื้นท่ีส่วนกลางเพียงพอและ
เหมาะสม 

0 
(0) 

2 
(2.70) 

19 
(26.00) 

34 
(46.60) 

18 
(24.70) 

3.93 
ระดบั
มาก 

ภาพรวมด้านผลติภัณฑ์ 3.99 ระดับ
มาก 

  
 จากตารางท่ี 4.9 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้โดยรวม
ในระดบัมาก (  = 3.99) รายขอ้พบวา่ ขนาดพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ (  = 4.16) 
มีระบบบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ (  = 4.10) คลงัสินคา้มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ (  = 
3.96) พื้นท่ีส่วนกลางเพียงพอและเหมาะสม (  = 3.93) และมีเทคโนโลยีอาํนวยความสะดวกท่ี
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ทนัสมยัและครบวงจร (  = 3.79) มีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการระดบัมาก
ทุกขอ้ 
 
ตารางท่ี 4.10 จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาท่ีมี 
  ความสาํคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ 

คาํถาม จาํนวนและร้อยละระดบัความสาํคญั เฉล่ีย แปร
ผล 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

6. ค่าเช่ามีความเหมาะสม 1 
(1.40) 

6 
(8.20) 

21 
(28.80) 

22 
(30.10) 

23 
(31.50) 

3.82 
ระดบั
มาก 

7. มีความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับ
คลงัสินคา้อ่ืน  ๆ 

2 
(2.70) 

5 
(6.80) 

22 
(30.10) 

22 
(30.10) 

22 
(30.10) 

3.78 
ระดบั
มาก 

8. ช่วยลดตน้ทุน 2 
(2.70) 

10 
(13.70) 

21 
(28.80) 

17 
(23.30) 

23 
(31.50) 

3.67 
ระดบั
มาก 

9. โครงสร้างราคาเป็นไปตาม
กลไกการตลาด 

6 
(8.20) 

7 
(9.60) 

25 
(34.20) 

19 
(26.00) 

16 
(21.90) 3.44 

ระดบั
ปาน
กลาง 

10. มีเง่ือนไขการชาํระค่าเช่า
คลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม 

1 
(1.40) 

5 
(6.80) 

24 
(32.90) 

25 
(34.20) 

18 
(24.70) 

3.74 
ระดบั
มาก 

ภาพรวมด้านราคา 3.69 ระดับ
มาก 

 
จากตารางท่ี 4.10 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัส่วนประสมทางการตลาด

บริการดา้นราคาท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นราคา มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้โดยรวมในระดบัมาก (
  = 3.69) รายขอ้พบวา่ ค่าเช่ามีความเหมาะสม (  = 3.82) มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัคลงัสินคา้
อ่ืน ๆ (  = 3.78) มีเง่ือนไขการชาํระค่าเช่าคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม (  = 3.74) และช่วยลดตน้ทุน (
  = 3.67) มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ระดบัมาก ส่วนโครงสร้างราคาเป็นไป
ตามกลไกการตลาด (  = 3.44) มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ระดบัปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.11 จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการจดั 
  จาํหน่าย (สถานท่ี) ท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ 

คาํถาม จาํนวนและร้อยละระดบัความสาํคญั เฉล่ีย แปร
ผล 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

11. ทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม การ
คมนาคมสะดวก 

2 
(2.70) 

1 
(1.40) 

10 
(13.70) 

26 
(35.60) 

34 
(46.60) 

4.22 
ระดบั
มาก 

12. ใกลโ้รงงาน 5 
(6.80) 

3 
(4.10) 

20 
(27.40) 

29 
(39.70) 

16 
(21.90) 

3.66 
ระดบั
มาก 

13. พื้นท่ีจอดรถเพียงพอ 2 
(2.70) 

4 
(5.50) 

17 
(23.30) 

32 
(43.80) 

18 
(24.70) 

3.82 
ระดบั
มาก 

14. ลกัษณะของอาคาร สถานท่ี
เหมาะสมต่อการใช ้

1 
(1.40) 

0 
(0) 

17 
(23.30) 

37 
(50.70) 

18 
(24.70) 

3.97 
ระดบั
มาก 

15. ครอบคลุมขอบเขตการ
ใหบ้ริการกบัสถานประกอบการ
ท่ีมาใชบ้ริการ 

2 
(2.70) 

1 
(1.40) 

22 
(30.10) 

32 
(43.80) 

16 
(21.90) 3.81 

ระดบั
มาก 

ภาพรวมด้านการจัดจ าหน่าย (สถานที)่ 3.90 ระดับ
มาก 

 
จากตารางท่ี 4.11 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัส่วนประสมทางการตลาด

บริการดา้นการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) ท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) มีความสําคญัต่อการตดัสินใจ
เลือกคลงัสินคา้โดยรวมในระดบัมาก (  = 3.90) รายขอ้พบวา่ ทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม การคมนาคม
สะดวก (  = 4.22) ลกัษณะของอาคารสถานท่ีเหมาะสมต่อการใช้ (  = 3.97) พื้นท่ีจอดรถ
เพียงพอ (  = 3.82) ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการกบัสถานประกอบการท่ีมาใชบ้ริการ (  = 
3.81) ใกลโ้รงงาน (  = 3.66) มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ในระดบัมากทุกขอ้ 
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ตารางท่ี 4.12 จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริม
  ท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ 

คาํถาม จาํนวนและร้อยละระดบัความสาํคญั เฉล่ีย แปร
ผล 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

16.ความสะดวกในการเขา้ถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัคลงัสินคา้ 

3 
(4.10) 

3 
(4.10) 

16 
(21.90) 

40 
(54.80) 

11 
(15.10) 

3.73 
ระดบั
มาก 

17.มีการโฆษณาท่ีทาํให้สถาน
ประกอบการต้องการตัดสินใจ
เช่า  

2 
(2.70) 

7 
(9.60) 

28 
(38.40) 

28 
(38.40) 

8 
(11.00) 3.45 

ระดบั
ปาน
กลาง 

18.มีส่วนลด 7 
(9.60) 

6 
(8.20) 

22 
(30.10) 

22 
(30.10) 

16 
(21.90) 3.47 

ระดบั
ปาน
กลาง 

19. มีส่วนลดเม่ือใช้บริการ
บ่อยคร้ัง 

11 
(15.10) 

7 
(9.60) 

22 
(30.10) 

18 
(24.70) 

15 
(20.50) 3.26 

ระดบั
ปาน
กลาง 

20. มีการจดัโปรโมชัน่ 9 
(12.30) 

9 
(12.30) 

25 
(34.30) 

18 
(24.70) 

12 
(16.40) 3.18 

ระดบั
ปาน
กลาง 

ภาพรวมด้านการส่งเสริม 3.42 ระดับ
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.12 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัส่วนประสมทางการตลาด

บริการดา้นการส่งเสริม ท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริม มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้โดยรวม
ในระดบัปานกลาง (  = 3.42) รายขอ้พบวา่ ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัคลงัสินคา้  
(  = 3.73) มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ระดบัมาก ส่วน มีส่วนลด (  = 3.47) มี
การโฆษณาท่ีทาํให้สถานประกอบการตอ้งการตดัสินใจเช่า (  = 3.45) มีส่วนลดเม่ือใช้บริการ
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บ่อยคร้ัง ( = 3.26) และมีการจดัโปรโมชัน่ (  = 3.18) มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือก
คลงัสินคา้ระดบัปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.13 จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรท่ี
  มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ 

คาํถาม จาํนวนและร้อยละระดบัความสาํคญั เฉล่ีย แปร
ผล 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

21. ผูจ้ ัดการฝ่ายขายและฝ่าย
ปฏิบติัการ มีความสุภาพและยินดี
ต่อการใหบ้ริการ 

1 
(1.40) 

0 
(0) 

9 
(12.30) 

38 
(52.10) 

25 
(34.20) 4.18 

ระดบั
มาก 

22. ผูจ้ ัดการฝ่ายขายและฝ่าย
ป ฏิ บั ติ ก า ร มี ก า ร ติ ด ต่ อ
ประสานงาน ท่ีดี 

1 
(1.40) 

1 
(1.40) 

10 
(13.70) 

31 
(42.50) 

30 
(41.10) 4.21 

ระดบั
มาก 

23. ผูจ้ ัดการฝ่ายขายและฝ่าย
ปฏิบัติการมีความตระหนักถึง
ความตอ้งการของผูเ้ช่า 

1 
(1.40) 

2 
(2.70) 

6 
(8.20) 

34 
(4.60) 

30 
(41.10) 4.23 

ระดบั
มาก 

24.ผู้จ ัด ก า ร ฝ่ า ย ข า ย แ ล ะ ฝ่ า ย
ปฏิบติัการ มีความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ 

1 
(1.40) 

1 
(1.40) 

10 
(13.70) 

31 
(42.50) 

30 
(41.10) 4.21 

ระดบั
มาก 

25. ผูจ้ ัดการฝ่ายขายและฝ่าย
ปฏิบติัการมีความสามารถในการ
แกปั้ญหา 

1 
(1.40) 

1 
(1.40) 

16 
(21.90) 

35 
(47.90) 

20 
(27.40) 3.99 

ระดบั
มาก 

ภาพรวมด้านบุคลากร 4.16 ระดับ
มาก 

 
จากตารางท่ี 4.13 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัส่วนประสมทางการตลาด

บริการด้านบุคลากร ท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากร มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้โดยรวมใน
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ระดบัมาก (  = 4.16) รายขอ้พบวา่ ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการมีความตระหนกัถึงความ
ตอ้งการของผูเ้ช่า (  = 4.23)  ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการมีการติดต่อประสานงานท่ีดี (  
= 4.21) ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (  = 4.21)  
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการ มีความสุภาพและยินดีต่อการให้บริการ (  = 4.18)  และ
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการมีความสามารถในการแกปั้ญหา (  = 3.99) มีความสําคญัต่อ
การตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ในระดบัมากทุกขอ้ 
 
ตารางท่ี 4.14 จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกายภาพและ
  การนาํเสนอท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ 

คาํถาม จาํนวนและร้อยละระดบัความคิดเห็น เฉล่ีย แปร
ผล 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

26. ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมดา้น
ขอ้มูลและเอกสารครบถว้น 

0 
(0) 

2 
(2.70) 

13 
(17.80) 

38 
(52.10) 

20 
(27.40) 

4.04 
ระดบั
มาก 

27. ผูใ้ห้บริการมีมาตรฐานรับรอง
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ด้ า น
คลงัสินคา้ 

1 
(1.40) 

2 
(2.70) 

19 
(26.00) 

31 
(42.50) 

20 
(27.40) 3.92 

ระดบั
มาก 

28. ผู้ให้บริการมีการบริการ
รวดเร็วและมีคุณภาพ 

2 
(2.70) 

2 
(2.70) 

14 
(19.20) 

34 
(46.60) 

21 
(28.80) 

3.96 
ระดบั
มาก 

29. ปลอดภยัไดม้าตรฐาน 0 
(0) 

2 
(2.70) 

19 
(26.00) 

16 
(21.90) 

36 
(49.30) 

4.18 
ระดบั
มาก 

30. ผูใ้หบ้ริการมีการทาํประกนัภยั
สินคา้  

4 
(5.50) 

5 
(6.80) 

16 
(21.90) 

26 
(35.60) 

22 
(30.10) 

3.78 
ระดบั
มาก 

ภาพรวมด้านกายภาพและการน าเสนอ 3.98 ระดับ
มาก 

 
จากตารางท่ี 4.14 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัส่วนประสมทางการตลาด

บริการดา้นกายภาพและการนาํเสนอ ท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกายภาพและการนาํเสนอ มีความสําคญัต่อการตดัสินใจ
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เลือกคลงัสินคา้โดยรวมในระดบัมาก (  = 3.98) รายขอ้พบวา่ ปลอดภยัไดม้าตรฐาน (  = 4.18) 
ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมดา้นขอ้มูลและเอกสารครบถว้น  (  = 4.04) ผูใ้ห้บริการมีการบริการ
รวดเร็วและมีคุณภาพ (  = 3.96) ผูใ้หบ้ริการมีมาตรฐานรับรองในการให้บริการในดา้นคลงัสินคา้ 
(  = 3.92) และผูใ้ห้บริการมีการทาํประกนัภยัสินคา้ (  = 3.78) มีความสําคญัต่อการตดัสินใจ
เลือกคลงัสินคา้ในระดบัมากทุกขอ้ 
 
ตารางท่ี 4.15 จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ระดบัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการ
   ท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ 

คาํถาม จาํนวนและร้อยละระดบัความความสาํคญั เฉล่ีย แปร
ผล 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

31. มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไว้
บริการ เช่น รถโฟลค์ลิฟท ์

15 
(20.50) 

9 
(12.30) 

20 
(27.40) 

17 
(23.30) 

12 
(16.40) 3.03 

ระดบั
ปาน
กลาง 

32. การซ่อมบาํรุงท่ีทันเวลา
ป้องกนัความเสียหาย 

5 
(6.80) 

6 
(8.20) 

17 
(23.30) 

20 
(27.40) 

25 
(34.20) 

3.74 
ระดบั
มาก 

33. ความเร็วและการเคล่ือนท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพของสินคา้ 

5 
(6.80) 

2 
(2.70) 

16 
(21.90) 

31 
(42.50) 

19 
(26.00) 

3.78 
ระดบั
มาก 

34. เอกสารในการติดต่อส่ือสาร
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

0 
(0) 

1 
(1.40) 

21 
(28.80) 

29 
(39.70) 

22 
(30.10) 

3.99 
ระดบั
มาก 

35. เวลาเปิดให้บริการเป็นเวลา
ท่ีสะดวก สาํหรับผูเ้ช่า 

0 
(0) 

0 
(0) 

8 
(11.00) 

39 
(53.40) 

26 
(35.60) 

4.25 
ระดบั
มาก 

ภาพรวมด้านกระบวนการ 3.76 ระดบั
มาก 

 
จากตารางท่ี 4.15 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของระดบัส่วนประสมทางการตลาด

บริการดา้นกระบวนการ ท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกคลังสินค้า
โดยรวมในระดบัมาก (  = 3.76) รายขอ้พบวา่ เวลาเปิดใหบ้ริการเป็นเวลาท่ีสะดวก สาํหรับผูเ้ช่า  
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(  = 4.25) เอกสารในการติดต่อส่ือสารชดัเจนและเขา้ใจง่าย (  = 3.99) ความเร็วและการ
เคล่ือนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของสินคา้ (  = 3.78)  และการซ่อมบาํรุงท่ีทนัเวลาป้องกนัความ
เสียหาย (  = 3.74)  มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ในระดบัมาก ส่วน มีเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ไวบ้ริการ เช่น รถโฟล์คลิฟท์ (   = 3.03) มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือก
คลงัสินคา้ในระดบัปานกลาง 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ของระดบัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9-
4.15 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.16 สรุปส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของสถาน 
  ประกอบการ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เฉลีย่ แปรผล 
ผลิตภณัฑ์ 3.99 ระดบัมาก 
ราคา 3.69 ระดบัมาก 

การจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) 3.90 ระดบัมาก 

การส่งเสริม 3.42 ระดบัปานกลาง 
บุคลากร 4.16 ระดบัมาก 

กายภาพและการนาํเสนอ 3.98 ระดบัมาก 

กระบวนการ 3.76 ระดบัมาก 

ภาพรวมส่วนประสมทางการบริการ 3.84 ระดับมาก 
จากตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ีย และการแปรผล โดยสรุประดบัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ภาพรวมมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการระดบั
มาก ผลการวิเคราะห์รายดา้นพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) ดา้น
บุคลากร ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ และดา้นกระบวนการ มีความสาํคญัระดบัมาก ส่วนดา้นการ
ส่งเสริมมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจระดบัปานกลาง 
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 4.4 การตัดสินใจเลอืกเช่าคลงัสินค้า 
ตารางท่ี 4.17 จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัในการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของ
  สถานประกอบการ 

คาํถาม จาํนวนและร้อยละระดบัความสาํคญั เฉล่ีย แปร
ผล 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1. สถานประกอบการของท่านมี
ความจาํเป็นในการเช่าคลงัสินคา้ 

2 
(2.70) 

1 
(1.40) 

11 
(15.10) 

27 
(3.70) 

32 
(43.80) 

4.18 
ระดบั
มาก 

2. คลงัสินคา้ท่ีสถานประกอบการ
ข อ ง ท่ า น มี อ ยู่ ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ
ปริมาณสินคา้ 

7 
(9.60) 

3 
(4.10) 

17 
(23.30) 

33 
(45.20) 

13 
(17.80) 3.58 

ระดบั
มาก 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
คลงัสินคา้ของสถานประกอบการ
ของท่านมีอยู ่ไม่เหมาะสม 

5 
(6.80) 

3 
(4.10) 

32 
(43.80) 

21 
(28.80) 

12 
(16.40) 3.44 

ระดบั
ปาน
กลาง 

4. ท่านมีการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั
ผูใ้หเ้ช่าคลงัสินคา้ก่อนตดัสินใจ 

2 
(2.70) 

1 
(1.40) 

11 
(15.10) 

34 
(46.60) 

25 
(34.20) 

4.08 
ระดบั
มาก 

5. ท่านมีการศึกษาข้อมูล
คลัง สินค้าอย่ าง ล ะ เ อียด ก่ อน
ตดัสินใจ 

1 
(1.40) 

1 
(1.40) 

10 
(15.10) 

32 
(43.80) 

29 
(39.70) 4.19 

ระดบั
มาก 

6. คลังสินค้าท่ีท่านสนใจและ
ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด มี
หลากหลาย 

2 
(2.70) 

1 
(1.40) 

8 
(11.00) 

43 
(58.90) 

19 
(26.00) 4.04 

ระดบั
มาก 

7. ท่ านได้ประ เ มินคลัง สินค้า
ต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลก่อน
ตดัสินใจ 

2 
(2.70) 

0 
(0) 

6 
(8.20) 

33 
(45.20) 

32 
(43.80) 4.27 

ระดบั
มาก 

8. ท่านประเมินทางเลือกจาก
ช่ือเสียงของผูใ้หเ้ช่าคลงัสินคา้ 

2 
(2.70) 

1 
(1.40) 

23 
(31.50) 

36 
(49.30) 

11 
(15.10) 

3.73 
ระดบั
มาก 
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ตารางท่ี 4.17 จาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัในการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของ
  สถานประกอบการ (ต่อ) 

คาํถาม จาํนวนและร้อยละระดบัความสาํคญั เฉล่ีย แปร
ผล 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

9. ท่านตดัสินใจเช่าเพราะเคยใช้
บริการเช่ามาก่อน 

16 
(21.90) 

7 
(9.60) 

16 
(21.90) 

22 
(30.10) 

12 
(16.40) 3.10 

ระดบั
ปาน
กลาง 

10. ท่านตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้
เพราะความคุม้ค่า 

2 
(2.70) 

2 
(2.70) 

17 
(23.30) 

30 
(41.10) 

22 
(30.10) 

3.93 
ระดบั
มาก 

ภาพรวมการตัดสินใจ 3.86 ระดับ
มาก 

  
 จากตารางท่ี 4.17 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัในการตดัสินใจ
เลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการให้ความสําคญัในปัจจยัการ
ตดัสินใจโดยรวมในระดบัมาก (  = 3.86) รายขอ้พบว่า ท่านไดป้ระเมินคลงัสินคา้ต่าง ๆ จาก
การศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ (   = 4.27) ท่านมีการศึกษาขอ้มูลคลงัสินคา้อย่างละเอียดก่อน
ตดัสินใจ (  = 4.19) สถานประกอบการของท่านมีความจาํเป็นในการเช่าคลงัสินคา้ (  = 4.18) 
ท่านมีการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ห้เช่าคลงัสินคา้ก่อนตดัสินใจ (  = 4.08) คลงัสินคา้ท่ีท่านสนใจ
และศึกษาขอ้มูลรายละเอียดมีหลากหลาย (  = 4.04) ท่านตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้เพราะความคุม้ค่า 
(  = 3.93) ท่านประเมินทางเลือกจากช่ือเสียงของผูใ้ห้เช่าคลงัสินคา้ (  = 3.73) และคลงัสินคา้ท่ี
สถานประกอบการของท่านมีอยูไ่ม่เพียงพอต่อปริมาณสินคา้ (  = 3.58) มีความสําคญัในระดบั
มาก ส่วน ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีคลงัสินคา้ของสถานประกอบการของท่านมีอยู่ ไม่เหมาะสม (
  = 3.44) และท่านตดัสินใจเช่าเพราะเคยใชบ้ริการเช่ามาก่อน (  = 3.10) มีความสําคญัในระดบั
ปานกลาง  
 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเช่าคลังสินค้า
แตกต่างกนั 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ประเภทสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่า
คลงัสินคา้แตกต่างกนั 

 H0 = ประเภทสถานประกอบการไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
 H1 = ประเภทสถานประกอบการมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 

 
ตารางท่ี 4.18  การเปรียบเทียบความแตกต่างประเภทสถานประกอบการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่า
          คลงัสินคา้ 
 SS df MS F p-value 

ภายในกลุ่ม  3.37 6 0.56 1.53 0.18 
ระหว่างกลุ่ม 24.25 66 0.37   
รวม 27.62 72    

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางท่ี 4.18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างประเภทสถานประกอบการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ p-value = 0.18 มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับ H0 
ปฏิเสธ H1 หมายความว่าประเภทสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่า
คลงัสินคา้แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

สมมติฐานย่อยที่ 1.2 วตัถุประสงคใ์นการเช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ
เช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั          

H0 = วตัถุประสงคใ์นการเช่าคลงัสินคา้ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
 H1 = วตัถุประสงคใ์นการเช่าคลงัสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 

ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างวตัถุประสงคใ์นการเช่าคลงัสินคา้ท่ีมีผลต่อการ 
         ตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
 SS df MS F p-value 
ภายในกลุ่ม  2.79 4 0.70 1.91 0.12 
ระหว่างกลุ่ม 24.83 68 0.36   
รวม 27.62 72    

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางท่ี 4.19 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างวตัถุประสงคใ์นการเช่าคลงัสินคา้ท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ p-value = 0.12 มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับ 



68 
 

 
 

H0 ปฏิเสธ H1 หมายความวา่วตัถุประสงคใ์นการเช่าคลงัสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

สมมติฐานย่อยที ่1.3 รูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่าแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้
แตกต่างกนั 

H0 = รูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่าไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
 H1 = รูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่ามีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 

 
ตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างรูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
 SS df MS F p-value 

ภายในกลุ่ม  1.58 4 0.40 1.03 0.39 
ระหว่างกลุ่ม 26.04 68 0.38   
รวม 27.62 72    

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางท่ี 4.20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่าท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ จากการเปรียบเทียบพบว่า p-value = 0.39 มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับ H0 
ปฏิเสธ H1 หมายความว่า รูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่าแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

สมมติฐานย่อยที ่1.4 โครงสร้างสัญชาติของคณะผูบ้ริหารแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ
เช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั 

H0 = โครงสร้างสัญชาติของคณะผูบ้ริหารไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
 H1 = โครงสร้างสัญชาติของคณะผูบ้ริหารมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 

ตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างสัญชาติของคณะผูบ้ริหารท่ีมีผลต่อการ 
         ตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
 SS df MS F p-value 

ภายในกลุ่ม  .91 4 0.23 0.58 0.68 
ระหว่างกลุ่ม 26.71 68 0.39   
รวม 27.62 72    

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างสัญชาติของคณะผูบ้ริหาร
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ p-value = 0.68 มากกวา่ 0.05 จึง
ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 หมายความวา่โครงสร้างสัญชาติของคณะผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

สมมติฐานย่อยที่ 1.5 จาํนวนพนักงานในสถานประกอบการแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั 

H0 = จาํนวนพนกังานในสถานประกอบการไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
 H1 = จาํนวนพนกังานในสถานประกอบการมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 

 
ตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างจาํนวนพนกังานในสถานประกอบการท่ีมีผลต่อการ
         ตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
 SS df MS F p-value 

ภายในกลุ่ม  1.62 4 0.41 1.06 0.38 
ระหว่างกลุ่ม 26.00 68 0.38   
รวม 27.62 72    

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางท่ี 4.22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างจํานวนพนักงานในสถาน

ประกอบการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ จากการเปรียบเทียบพบว่า p-value = 0.38 
มากกว่า 0.05 จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 หมายความว่า จาํนวนพนกังานในสถานประกอบการท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

สมมติฐานย่อยที ่1.6 ระยะเวลาการดาํเนินกิจการแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่า
คลงัสินคา้แตกต่างกนั 

H0 = ระยะเวลาการดาํเนินกิจการไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
 H1 = ระยะเวลาการดาํเนินกิจการมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
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ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างระยะเวลาการดาํเนินกิจการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่า
         คลงัสินคา้ 
 SS df MS F p-value 

ภายในกลุ่ม  1.19 4 0.30 0.76 0.55 
ระหว่างกลุ่ม 26.43 68 0.39   
รวม 27.62 72    

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางท่ี 4.23 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระยะเวลาการดาํเนินกิจการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ จากการเปรียบเทียบพบวา่ p-value = 0.55 มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับ H0 
ปฏิเสธ H1 หมายความว่าระยะเวลาการดาํเนินกิจการท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเช่า
คลงัสินคา้แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 จากกการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัสถานประกอบการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่า
คลงัสินคา้ พบวา่ ปัจจยัสถานประกอบท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลให้การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้แตกต่าง
กนั ดงัตารางท่ี 4.24  
ตารางท่ี 4.24 สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัสถานประกอบการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
         เช่าคลงัสินคา้ 

ปัจจัยสถานประกอบการ การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
p-value 

ประเภทสถานประกอบการ 0.18 
วตัถุประสงคข์องการเช่าคลงัสินคา้ 0.12 
รูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่า 0.39 
โครงสร้างสัญชาติคณะผูบ้ริหาร 0.68 
จาํนวนพนกังาน 0.38 
ระยะเวลาการดาํเนินกิจการ 0.55 
* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ปัจจยัย่อยเก่ียวกบัสถานประกอบการทุกปัจจยั ไดแ้ก่ ประเภท
สถานประกอบการ วตัถุประสงคข์องการเช่าคลงัสินคา้ รูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่า โครงสร้างสัญชาติคณะ
ผูบ้ริหาร จาํนวนพนังงาน และระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ ไม่ส่งผลให้มีการตดัสินใจเลือก
คลงัสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจเช่า
คลงัสินค้า 

H0 = ส่วนประสมทางการตลาดบริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่า 
คลงัสินคา้ 

 H1 = ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่า 
คลงัสินคา้ 
 
ตารางท่ี 4.25 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการ 
         ตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การตัดสินใจเช่าคลงัสินค้า 

r p-value ลาํดบัท่ี 
ผลิตภณัฑ์ 0.52 0.00** 2 
ราคา  0.43 0.00** 5 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) 0.22 0.06 - 
การส่งเสริม 0.45 0.00** 4 
บุคลากร  0.63 0.00** 1 
กายภาพและการนาํเสนอ 0.63 0.00** 1 
กระบวนการ  0.48 0.00** 3 
**ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 
 จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการกบัการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ พบวา่ การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้มีค่า p-value นอ้ยกวา่ 0.01 
กบัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริม บุคลากร กายภาพและการ
นาํเสนอและกระบวนการ จึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 หมายความวา่ การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ มี
ความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริม บุคลากร 
กายภาพและการนาํเสนอและกระบวนการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) พบวา่ การตดัสินใจเช่า
คลงัสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบั ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ระดบัปานกลาง 
(r=0.52) ดา้นราคาระดบัตํ่า (r=0.43) ดา้นการส่งเสริมระดบัตํ่า (r=0.45) ดา้นบุคลากรระดบัปาน
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กลาง (r=0.63) กายภาพและการนาํเสนอ ระดบัปานกลาง (r=0.63) และดา้นกระบวนการระดบัตํ่า 
(r=0.48) และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  

และการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้มีค่า p-value มากกว่า 0.05 กบัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) จึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 หมายความว่า การตดัสินใจเช่า
คลงัสินคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
(สถานท่ี) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยความต้องการและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเช่า

คลงัสินค้า 
H0 = ความตอ้งการและแรงจูงใจไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 

 H1 = ความตอ้งการและแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ 
ตารางท่ี 4.26 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้การและแรงจูงใจกบัการตดัสินใจ
         เช่าคลงัสินคา้ 

ความต้องการและแรงจูงใจ การตัดสินใจเช่าคลงัสินค้า 
r p-value ลาํดบัท่ี 

แรงจูงใจภายใน 0.66 0.00** 2 
แรงจูงใจภายนอก 0.67 0.00** 1 
**ระดบันยัสาํคญั .01 
 จากตารางท่ี 4.26 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการและแรงจูงใจกบั
การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ พบวา่ การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ มีค่า p-value นอ้ยกวา่ 0.01 กบัความ
ตอ้งการและแรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก จึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 
หมายความว่า การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการและแรงจูงใจ ได้แก่ 
แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) พบวา่ การตดัสินใจเช่า
คลงัสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความต้องการและแรงจูงใจ ด้านแรงจูงใจภายในระดบัปานกลาง 
(r=0.66) และด้านแรงจูงใจภายนอกระดบัปานกลาง (r=0.67) และมีความสัมพนัธ์กันในทิศทาง
เดียวกนั  
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4.6 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคลงัสินค้า 
จากการเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของสถาน

ประกอบการผูเ้ช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ผูป้ระกอบการมีการเสนอความคิดเห็น 
รวมถึงปัญหา ในการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ข เพื่อใหเ้หมาะสมในการใชง้านมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
  1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรเพิ่มพื้นท่ีในการขายสินคา้ ควรสร้างหลงัคาให้สูงข้ึน ควรมี
จุดข้ึน ลงสินคา้ (Loading dock) เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีเป็นเพียงพื้นท่ีราบเรียบ ทาํให้ข้ึน-ลงสินคา้จาก
ตู ้Container เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ควรมีขนาดพื้นท่ีคลงั และสํานกังานให้เลือกหลายขนาด 
  2. ดา้นราคา ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคไม่เหมาะสม ควรจะลดราคาลง  
  3. ดา้นสถานท่ี เคร่ืองหมายจราจรท่ีซีดจาง ควรทาํให้ใหม่อยูเ่สมอเพื่อปลอดภยั
และเส้นทางเดินรถตามจุดต่าง ๆ ให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน ควรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้มากข้ึน เพื่อความร่ม
ร่ืน สถานท่ีนัง่เล่นผ่อนคลายรวมถึงสถานท่ีออกกาํลงักาย เพิ่มสถานท่ีจอดรถ ซ่อมแซมปรับปรุง
บริเวณรอบ ๆ อาคารท่ีชาํรุดเสียหาย เพิ่มถนน การเช่ือมต่อสู่ทางสาธารณะ เน่ืองจากเขา้-ออก เพียง 
1 ทาง หาก          
  4. ดา้นบุคลากร การบริการของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ขาดการใส่ใจในการบริการ 
  5. ดา้นกายภาพและการนาํเสนอซ่อมแซม ช่างซ่อมบาํรุงภายในโครงการควรมี
ความเช่ียวชาญ รวมถึงมีความสามารถท่ีหลากหลายและความรวดเร็ว กระตือรือร้น ในการ
แกปั้ญหา การรักษาความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั การเขา้-ออก ควรใช ้Key card เขา้ออก 
การติดตั้งวงจรปิด (CCTV) ใหค้รอบคลุม การติดตั้งโคมไฟส่องสวา่ง อาหารและการพกัผอ่น ควรมี
สถานท่ีรับประทานอาหาร จาํหน่ายอาหาร เพื่อความสะดวก ควรมี Sport club ภายในพื้นท่ี ความ
สะอาด รักษาความสะอาดของหอ้งนํ้า และท่อระบายนํ้าปัญหาความรําคาญ 
เสียหายจากนก 

6. ดา้นกระบวนการ เพิ่มความรวดเร็ว และความถูกตอ้งในการจดัเตรียมเอกสาร 
ต่าง ๆ ท่ีทางลูกคา้ตอ้งการ 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยัน้ี  มุ่งศึกษาการตดัสินใจเช่าคลังสินคา้ของสถานประกอบการใน บริษทั โชติ

ธนวฒัน์ จาํกดั ประชากรท่ี ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือสถานประกอบการผูใ้ช้บริการเช่าคลงัสินคา้ใน
บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั มีทั้งส้ิน 73 สถานประกอบการ สถานท่ีในการศึกษาวิจยัคือ คลงัสินคา้
บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั อยูใ่นพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีทั้งหมด 3 โซนคือ บางนา-ตราด กม.1 
บางนา-ตราด กม.16 และ พระราม 2 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
แล้วนํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสํา เร็จรูปทางสถิติ และสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานประกอบการ 
จากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผล เก่ียวกับสถานประกอบการ ผูต้อบ

แบบสอบถาม จาํนวน 73 สถานประกอบการ มีผลการการวจิยั ดงัน้ี 
สถานประกอบการท่ีเช่าคลงัสินคา้ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั มากท่ีสุด คือ สถานประกอบการ
ประเภทยานยนตแ์ละช้ินส่วน จาํนวน 18 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 24.66 อนัดบัสอง คือ
สถานประกอบการประเภทการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จาํนวน 17 สถานประกอบการ คิด
เป็นร้อยละ 23.29 และนอ้ยท่ีสุด คือ ประเภทธุรกิจการเงิน จาํนวน 1 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อย
ละ 1.37          

วตัถุประสงคใ์นการเช่าคลงัสินคา้ มากท่ีสุด คือ เช่าคลงัสินคา้เพื่อเก็บสินคา้และสํานกังาน
จาํนวน 34 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 46.57 อนัดบัสอง คือ เพื่อผลิตและประกอบช้ินส่วน 
และเพื่อเก็บสินคา้และประกอบช้ินส่วน จาํนวน 12 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 16.44 นอ้ย
ท่ีสุด คือใชเ้ป็นหอ้งแลป และตรวจสอบคุณภาพ จาํนวน 2 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 

รูปแบบพื้นท่ีคลงัสินคา้ท่ีตอ้งการ มากท่ีสุด คือ พื้นท่ีเช่าพร้อมสํานกังานจาํนวน 47 สถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 64.40 อนัดบัสองคือ พื้นท่ีจดัเก็บสินคา้พร้อมยกระดบัเพื่อขนถ่าย 
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จาํนวน 13 สถานประกอบการคิดเป็นร้อยละ 17.80 และน้อยท่ีสุด คือ พื้นท่ีเก็บสินคา้จาํนวน 6 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 8.20  

โครงสร้างสัญชาติคณะผูบ้ริหาร มากท่ีสุดสัญชาติไทย จาํนวน 32 สถานประกอบการ คิด
เป็นร้อยละ 43.80 อนัดบัสอง คือ สัญชาติญ่ีปุ่น จาํนวน 27 สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 37.00 
และนอ้ยท่ีสุด คือไตห้วนั เกาหลี อิตาลี เดนมาร์ก ฝร่ังเศส และออสเตรเลีย มีจาํนวนสัญชาติละ 1 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 1.37  

จาํนวนพนกังานในสถานประกอบการ มากท่ีสุด มีพนกังานน้อยกวา่ 50 คน จาํนวน 52 
สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 71.23 อนัดบัสอง มีพนักงาน 50-100 คน จาํนวน 15 สถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 20.55 และนอ้ยท่ีสุด มีพนกังานมากกวา่ 1,000 คน จาํนวน 1 สถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 1.37  

ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ มากท่ีสุด ดาํเนินกิจการน้อยกวา่ 10 ปี จาํนวน 35 สถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 47.95 อนัดบัสอง คือ ดาํเนินกิจการมาแลว้ 10-20 ปี จาํนวน 29 สถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 39.73 และนอ้ยท่ีสุด ดาํเนินกิจการมาแลว้ 41-50 ปี จาํนวน 1 สถาน
ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 1.37  

5.1.2 ความต้องการและแรงจูงใจของสถานประกอบการ 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ พบวา่ ความตอ้งการและแรงจูงใจ

มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการ โดยปัจจยัแรงจูงใจภายในมี
ความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ในระดบัมาก (  = 3.59) ส่วนปัจจยัจูงใจภายนอกมี
ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการในระดบัปานกลาง (  = 3.37) 

ปัจจัยแรงจูงใจภายในท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกคลังสินค้า  คือ สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มีความตอ้งการคลงัสินคา้ โดยปกติมีการใช้บริการคลงัสินคา้จากภายนอก 
เช่าคลงัเก็บสินคา้เพื่อป้องกนัการขาดแคลนสินคา้ มีความสําคญัในระดบัมาก ส่วนความตอ้งการ
ศูนย์กระจายสินค้า และการเช่าคลังเก็บสินค้าช่วยให้ลดต้นทุน หรือมีความคุ้มค่ามากข้ึน มี
ความสาํคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 

ปัจจยัจูงใจภายนอกท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการ
คือ มีมาตรฐานควบคุมดูแลพื้นท่ีเช่า  สถานท่ีตั้งคลงัสินคา้ให้เช่ามีความสะดวกต่อการกระจาย
สินค้า และแหล่งลูกค้าของท่านมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีเก็บสินค้า มีความสําคัญต่อการ
ตดัสินใจในระดบัมาก ส่วนคลงัสินคา้ให้เช่ามีเทคโนโลยีช่วยอาํนวยความสะดวกในการจดัเก็บ
สินคา้เหมาะสมกวา่คลงัสินคา้ของสถานประกอบการของท่านท่ีท่านมีอยู่แลว้ และไดรั้บส่งเสริม
การขายพิเศษจากการเช่าคลงัสินคา้มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง  
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5.1.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7ps) 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจ

เลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสําคญั
ต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการระดบัมาก ผลการวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (  = 3.99) ดา้นราคา (  = 3.69) ดา้นการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) (  = 3.90) ดา้น
บุคลากร (  = 4.16) ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ (  = 3.98) และกระบวนการ (  = 3.76) มี
ความสําคญัระดบัมาก ส่วนดา้นการส่งเสริม (  = 3.42) มีความสําคญัต่อการตดัสินใจระดบัปาน
กลาง  
 ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ขนาดพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ มีระบบบริหาร
จดัการท่ีมีคุณภาพ คลงัสินคา้มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ พื้นท่ีส่วนกลางเพียงพอและเหมาะสม 
และมีเทคโนโลยีอาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยัและครบวงจรมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของ
สถานประกอบการระดบัมาก 

ด้านราคา พบว่า ค่าเช่ามีความเหมาะสม มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัคลงัสินคา้อ่ืน ๆ มี
เง่ือนไขการชาํระค่าเช่าคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม และช่วยลดตน้ทุน มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือก
คลงัสินคา้ระดบัมาก ส่วนโครงสร้างราคาเป็นไปตามกลไกการตลาด มีความสําคญัต่อการตดัสินใจ
เลือกคลงัสินคา้ระดบัปานกลาง 

ดา้นการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) พบวา่ ทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม การคมนาคมสะดวก ลกัษณะของ
อาคารสถานท่ีเหมาะสมต่อการใช ้พื้นท่ีจอดรถเพียงพอ ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการกบัสถาน
ประกอบการท่ีมาใชบ้ริการ ใกลโ้รงงาน มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ในระดบัมาก 

ดา้นบุคลากร พบว่า ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการมีความตระหนกัถึงความตอ้งการ
ของผูเ้ช่า ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการมีการติดต่อประสานงานท่ีดี ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่าย
ปฏิบติัการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการ มีความสุภาพ
และยินดีต่อการให้บริการ และผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการมีความสามารถในการแกปั้ญหา 
มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ในระดบัมาก 

ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ พบวา่ ปลอดภยัไดม้าตรฐาน ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมดา้น
ขอ้มูลและเอกสารครบถว้น ผูใ้ห้บริการมีการบริการรวดเร็วและมีคุณภาพ ผูใ้ห้บริการมีมาตรฐาน
รับรองในการใหบ้ริการในดา้นคลงัสินคา้ และผูใ้ห้บริการมีการทาํประกนัภยัสินคา้ ความสําคญัต่อ
การตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ในระดบัมาก 

ดา้นกระบวนการ พบวา่ เวลาเปิดให้บริการเป็นเวลาท่ีสะดวก สําหรับผูเ้ช่า เอกสารในการ
ติดต่อส่ือสารชดัเจนและเขา้ใจง่าย ความเร็วและการเคล่ือนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของสินคา้ และ
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การซ่อมบาํรุงท่ีทนัเวลาป้องกนัความเสียหาย มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ใน
ระดบัมาก ส่วน มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไวบ้ริการ เช่น รถโฟล์คลิฟท ์มีความสําคญัต่อการตดัสินใจ
เลือกคลงัสินคา้ในระดบัปานกลาง 

ดา้นการส่งเสริม พบวา่ ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัคลงัสินคา้ มีความสําคญั
ต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ระดบัมาก ส่วน มีส่วนลด มีการโฆษณาท่ีทาํให้สถานประกอบการ
ตอ้งการตดัสินใจเช่า มีส่วนลดเม่ือใชบ้ริการบ่อยคร้ัง และมีการจดัโปรโมชัน่ มีความสําคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ระดบัปานกลาง 

5.1.4 การตัดสินใจเลอืกคลงัสินค้า  
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสําคญัในการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถาน

ประกอบการ สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีสถานประกอบการให้ความสําคญัก่อนการตดัสินใจเลือก
คลงัสินคา้ระดบัมาก คือการประเมินคลงัสินคา้ต่างๆ จากการศึกษาขอ้มูลคลงัสินคา้อย่างละเอียด
ก่อนตดัสินใจ มีการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับผูใ้ห้เช่าคลังสินค้าท่ีหลากหลายก่อนตดัสินใจ สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่มีความจาํเป็นในการเช่าคลงัสินคา้ เน่ืองจากท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อปริมาณ
สินคา้ การเลือกคลงัสินคา้มีการคาํนึงถึงความคุม้ค่า ช่ือเสียง ส่วนด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี
คลงัสินคา้ของสถานประกอบการมีอยู ่ไม่เหมาะสม และการตดัสินใจเช่าเพราะเคยใชบ้ริการเช่ามา
ก่อน มีสาํคญัในการตดัสินใจระดบัปานกลาง 

5.1.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ผลการวิเคราะห์สมมติฐานความแตกต่างของปัจจยัเก่ียวกบัสถานประกอบการท่ีมีผลต่อ

การเช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั พบวา่ ปัจจยัเก่ียวกบัสถานประกอบการทุกปัจจยั ท่ีมี
ความแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ไดแ้ก่ 
ประเภทของสถานประกอบการ p-value = 0.18) วตัถุประสงคใ์นการเช่าคลงัสินคา้ (p-value = 0.12) 
รูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่า (p-value = 0.39) โครงสร้างสัญชาติคณะผูบ้ริหาร (p-value = 0.68) จาํนวน
พนกังานในสถานประกอบการ (p-value = 0.38) และระยะเวลาการดาํเนินกิจการ (p-value = 0.55) 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) พบว่า 
การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบั ส่วนประสมทางการตลาดบริการในทิศทางเดียวกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยการตดัสินใจเช่าคลังสินค้ามีความสัมพนัธ์กับด้าน
ผลิตภณัฑ์ระดบัปานกลาง (r=0.52) ดา้นราคาระดบัตํ่า (r=0.43) ดา้นการส่งเสริมระดบัตํ่า (r=0.45) 
ดา้นบุคลากรระดบัปานกลาง (r=0.63) กายภาพและการนาํเสนอ ระดบัปานกลาง (r=0.63) และดา้น
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กระบวนการระดบัตํ่า (r=0.48) ส่วนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความตอ้งการและแรงจูงใจกบัการ
ตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ พบว่า การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความ
ตอ้งการและแรงจูงใจ ทั้งดา้นแรงจูงใจภายใน (r=0.66) และดา้นแรงจูงใจภายนอก (r=0.67) ระดบั
ปานกลาง 

5.1.6 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคลงัสินค้า 
จากการเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของสถาน

ประกอบการผูเ้ช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ผูป้ระกอบการมีการเสนอความคิดเห็น 
รวมถึงปัญหา ในการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ข เพื่อให้เหมาะสมในการใชง้านมากยิ่งข้ึน สรุปได้
ดงัน้ี           
  1. ดา้นผลิตภณัฑ ์สถานประกอบการผูเ้ช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชตธนวฒัน์ จาํกดั ได้
ใหข้อ้เสนอแนะวา่ควรปรับปรุง เพิ่มเติม คือ ควรเพิ่มพื้นท่ีในการขายสินคา้ หลงัคาคลงัสินคา้ควรมี
ระดบัสูงข้ึน ควรมีจุดข้ึน-ลงสินคา้ (Loading dock) เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีเป็นเพียงพื้นท่ีราบเรียบ ทาํ
ให้ข้ึน-ลงสินคา้จากตู ้Container เป็นไปด้วยความยากลาํบาก และควรมีขนาดพื้นท่ีคลงั และ
สาํนกังานใหเ้ลือกหลายขนาด         
  2. ดา้นราคา สถานประกอบการมีความคิดเห็นและการเสนอแนะวา่ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภคไม่เหมาะสม ควรจะลดราคาลง       
  3. ดา้นสถานท่ี สถานประกอบการมีขอ้เสนอแนะว่าเคร่ืองหมายจราจรท่ีซีดจาง 
ควรทาํใหใ้หม่อยูเ่สมอเพื่อปลอดภยั และเส้นทางเดินรถตามจุดต่าง ๆ ให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน ควรเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวให้มากข้ึน เพื่อความร่มร่ืน สถานท่ีนัง่เล่นผอ่นคลายรวมถึงสถานท่ีออกกาํลงักาย เพิ่ม
สถานท่ีจอดรถ เน่ืองจากไม่เพียงพอ ควรซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ อาคารท่ีชาํรุดเสียหาย 
และควรเพิ่มถนน เช่ือมต่อสู่ทางสาธารณะ เน่ืองจากเขา้-ออก เพียง 1 ทาง เพื่อใชใ้นยามวกิาร 
  4. ดา้นบุคลากร สถานประกอบการมีความคิดเห็นวา่การบริการของเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ขาย ขาดการใส่ใจในการบริการ        
  5. ด้านกายภาพและการนําเสนอ ช่างซ่อมบาํรุงภายในโครงการควรมีความ
เช่ียวชาญ รวมถึงมีความสามารถท่ีหลากหลายและความรวดเร็ว กระตือรือร้น ในการแกปั้ญหา การ
รักษาความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั การเขา้-ออก ควรใช ้Key card เขา้ออก การติดตั้ง
วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุม การติดตั้งโคมไฟส่องสวา่ง อาหารและการพกัผอ่น ควรมีสถานท่ี
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รับประทานอาหาร จาํหน่ายอาหาร เพื่อความสะดวก ควรมี Sport club ภายในพื้นท่ี ความสะอาด 
รักษาความสะอาดของหอ้งนํ้า และท่อระบายนํ้าปัญหาความรําคาญเสียหายจากนก  
 6. ด้านกระบวนการ มีการเสนอแนะว่าควรเพิ่มความรวดเร็ว และความถูกตอ้งในการ
จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีทางลูกคา้ตอ้งการ 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการในบริษทั โชติ

ธนวฒัน์ จาํกัด ปัจจยัท่ีศึกษา ได้แก่ ปัจจยัเก่ียวกับสถานประกอบการ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ แรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ และปัจจยัการตดัสินใจ พบประเด็น
สาํคญั ผูว้จิยัจึงนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 

ความต้องการและแรงจูงใจของสถานประกอบการ 
ความต้องการและแรงจูงใจมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกคลังสินค้าของสถาน

ประกอบการ จากการวิจยั พบวา่ แรงจูงใจภายในมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของ
สถานประกอบการระดบัมาก (  = 3.59) เน่ืองจากโดยปกติสถานประกอบการผูเ้ช่าคลงัสินคา้ใน
บริษัท โชติธนวฒัน์ จาํกัดนั้ นไม่มีคลังเก็บสินค้าเป็นของสถานประกอบการจึงได้ใช้บริการ
คลงัสินคา้ภายนอก เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บสินคา้เพื่อเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ ป้องกนัการขาด
แคลนสินคา้ และมีความคุม้ค่า ด้วยเหตุน้ีแรงจูงใจภายในจึงมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือก
คลงัสินคา้ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัจิตวิทยาของการเกิดแรงจูงใจภายใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ (2541: 107-108) อธิบายวา่ เป็นภาวะท่ีเกิดความตอ้งการแสวงหาบางอยา่งดว้ยตนเองโดย
ไม่ตอ้งมีปัจจยัภายนอกเขา้มาเก่ียวขอ้ง ความตอ้งการ (Need) เป็นส่วนประกอบท่ีทาํให้เกิดแรงขบั
แล้วส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความต้องการ กล่าวคือ สถาน
ประกอบการผูเ้ช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั มีความตอ้งการคลงัสินคา้เน่ืองจากภายใน
สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีคลงัสินคา้ ดว้ยคลงัสินคา้เป็นส่ิงท่ีสําคญัต่อการเก็บรักษาสินคา้ 
สาํรองวตัถุดิบสาํหรับการผลิตเพื่อป้องกนัการขาดแคลน คลงัสินคา้จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง ดงันั้น
สถานประกอบการต่าง ๆ จึงเช่าคลงัสินคา้จากภายนอก ดงัท่ี สมโรตม ์โกมลวนิช และอนนัต์  ดีโร
จนวงศ์ (2558) ได้อธิบายว่า คลงัสินคา้ เป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีมีไวเ้พื่อพกัและเก็บรักษาสินคา้ใน
ปริมาณท่ีมาก คลงัสินคา้มีความสําคญัต่อธุรกิจ เช่น ใช้ในวตัถุประสงค์เพื่อสนบัสนุน ระบบการ
ผลิต การขนส่ง เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของวตัถุดิบ เพื่อเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ การดาํเนิน
คลังสินค้ามีบทบาทสําคญัในระบบโลจิสติกส์ งานของคลังสินค้าเป็นจุดรวมของสินค้าก่อน
กระจายไปยงัลูกคา้ คลงัสินคา้จึงเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ นอกจากความสําคญัในการตดัสินใจเลือก
คลงัสินคา้ดงักล่าวในขา้งตน้แล้ว สุชาติ  เผ่าต๊ะใจ (2556) กล่าวว่า การแก้ปัญหาคลงัเก็บสินค้า
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ภายในบริษทัไม่เพียงพอ สามารถแกปั้ญหาน้ีไดด้ว้ยบริการคลงัสินคา้จากซัพพลายเออร์ภายนอก 
โดยบริษทัไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มคลงัสินคา้ภายในบริษทั ซ่ึงจะทาํให้ลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ
คลังสินค้าได้มากกว่าการบริหารจัดการสินค้าด้วยตนเอง จึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจภายในท่ีมี
ความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการคือ ความตอ้งการคลงัสินคา้
เน่ืองจากสถานประกอบการไม่มีคลงัสินคา้ หรือมีคลงัสินคา้แต่ไม่เพียงพอ จึงเช่าคลงัสินคา้จาก
ภายนอก 

นอกจากแรงจูงใจภายใน คือความตอ้งการคลงัสินคา้ ท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือก
คลังสินค้าแล้ว แรงจูงใจภายนอกก็มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกคลังสินค้าของสถาน
ประกอบการไดใ้นระดบัปานกลาง (  = 3.37) แรงจูงใจภายนอกท่ีมีความสําคญัคือจุดเด่นของ
คลังสินค้า บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ท่ีมีมาตรฐานการควบคุมดูแลคลงัสิน สถานท่ีตั้งสะดวก
เหมาะสม อยูใ่กลแ้หล่งลูกคา้ มีเทคโนโลยช่ีวยอาํนวยความสะดวกภายในคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม ส่ิง
เหล่าน้ีจึงเป็นจุดเด่นท่ีสามารถกระตุ้นแรงจูงใจให้สถานประกอบการเกิดการตัดสินใจเลือก
คลงัสินคา้ บริษทัโชติ ธนวฒัน์ จาํกดั ดงัท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 107-108) กล่าวว่า 
แรงจูงใจภายนอกคือภาวะท่ีถูกกระตุ้นจากภายนอกให้มองเห็นจุดมุ่งหมาย เช่น เม่ือบุคคลมี
เป้าหมายในการกระทาํใดๆ ยอ่มกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7ps) 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจ

เลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสําคญั
ต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการระดบัมาก ผลการวิเคราะห์รายดา้นพบวา่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (  = 3.99) ดา้นราคา (  = 3.69) ดา้นการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) (  = 3.90) ดา้น
บุคลากร (  = 4.16) ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ (  = 3.98) และกระบวนการ (  = 3.76) มี
ความสําคญัระดบัมาก ส่วนดา้นการส่งเสริม (  = 3.42) มีความสําคญัต่อการตดัสินใจระดบัปาน
กลาง  

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ มีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการในคลงัสินคา้ 
บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดัในระดบัมาก ไดแ้ก่ขนาดพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ท่ีมีขนาดตั้งแต่ 500 ตาราง
เมตร ถึง 1,100 ตารางเมตร คลงัสินคา้มีระบบจดัการท่ีมีคุณภาพ คลงัสินคา้มีช่ือเสียงและมีความ
น่าเช่ือถือ พื้นท่ีส่วนกลางเพียงพอ และมีเทคโนโลยีอาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมัย ก่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ของคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของสถานประกอบการมากท่ีสุด จึงทาํให้ส่ิงเหล่าน้ี
มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ฟิลิป คอตเลอร์ (อา้งถึงใน ศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541) กล่าววา่ ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนอง
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ความจาํเป็นและความตอ้งการคือส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์
และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ   

ดา้นราคา พบวา่ มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการในคลงัสินคา้ บริษทั 
โชติธนวฒัน์ จาํกดัในระดบัมาก ต่อราคาค่าเช่าคลงัสินคา้ การเช่าคลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ 
จาํกดั ช่วยให้ลดต้นทุนในด้านการจดัการของสถานประกอบการได้ มี เง่ือนไขการชําระค่าเช่า
คลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัคลงัสินคา้อ่ืน ๆ และนอกจากน้ีโครงสร้างราคา
เป็นไปตามกลไกการตลาด ซ่ึงปัจจยัดา้นราคาเหล่าน้ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้
ของสถานประกอบการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นราคากบัการตดัสินใจเลือก ของฟิลิป คอตเลอร์ 
(อา้งถึงใน ศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541) ไดก้ล่าววา่ ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ เพราะฉะนั้นลูกคา้จะ
เปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคา ถา้คุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นสูงกวา่ราคาลูกคา้ก็จะ
ตดัสินใจซ้ือส่ิงนั้น ในทางกลบักนัถา้คุณค่าของผลิตภณัฑ์ตํ่ากวา่ราคาลูกคา้ก็จะไม่ซ้ือส่ิงนั้น ดงันั้น
จึงสรุปได้ว่า คลังสินค้า บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกัด มีราคาค่าเช่าท่ีเหมาะสมกับคุณค่าท่ีสถาน
ประกอบการได้รับจึงผลให้ราคาค่าเช่าคลังสินค้ามีความสําคัญต่อการตัดสินใจของสถาน
ประกอบการระดบัมาก  

ดา้นการจดัจาํหน่าย (สถานท่ี) พบวา่ มีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ
ในคลังสินค้า บริษัท โชติธนวฒัน์ จาํกัดในระดับมาก ต่อทาํเลท่ีตั้ งของคลังสินค้า เน่ืองจาก
คลงัสินคา้เหมาะสมต่อการเคล่ือนยา้ยขนส่งสินคา้ การคมนาคมสะดวก ครอบคลุมขอบเขตการ
ให้บริการกบัสถานประกอบการท่ีมาใช้บริการ ตั้งอยู่ใกล้โรงงาน นอกจากน้ีลกัษณะของอาคาร
สถานท่ียงัเหมาะสมต่อการใชง้านของสถานประกอบการ และมีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ ซ่ึงคลงัสินคา้ 
บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 3 แห่ง คือ (1) คลงัสินคา้บางนา-
ตราด กม.1 ตั้งอยูริ่มถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรท่ี 1 ระหวา่งสะพานกลบัรถ BITEC (ฝ่ังขาออก) 
จุดเช่ือมต่อถนนสุขมุวทิ/ศรีนครินทร์ ก่อนถึงหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล บางนา ใกลท้างด่วนบางนา-
ท่าเรือ, ทางด่วนยกระดบับางนา-บางปะกง, วงแหวนตะวนัออก กรุงเทพชลบุรี-สายใหม่ (มอเตอร์
เวย)์ และสนามบินสุวรรณภูมิ  (2) คลงัสินคา้บางนา-ตราด กม.16 (ฝ่ังขาออก) ตั้งอยูใ่กลส้นามบิน
สุวรรณภูมิ ยา่นอุตสาหกรรมใหญ่ และทางด่วนยกระดบับางนา-บางปะกง ทาํเลดีเยี่ยมท่ีเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมภาคตะวนัออก (อิสเทอร์นซีบอร์ด) และ(3) คลงัสินคา้พระราม 2 เป็นทาํเลประตูสู่
เศรษฐกิจภาคใต ้แหล่งรวมอุตสาหกรรมไทย ตั้งอยูริ่มถนนพระราม 2 ทาํเลดีเยี่ยมใกลก้บักรุงเทพฯ 
มากกวา่นิคมอุตสาหกรรมใด ๆ โดยอยูใ่กลจ้ากศูนยก์ลางธุรกิจของกรุงเทพฯ (บริษทัโชติธนวฒัน์ 
จาํกดั, 2558) ด้วยลกัษณะของสถานท่ีของคลงัสินคา้ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั ท่ีตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงคลอบคลุมแหล่งธุรกิจสําคญั สถานประกอบการจึงให้ความสําคญัระดบัมาก
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ต่อการเลือกคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเลือกทาํเล
ท่ีตั้ ง ฟิลิป คอตเลอร์ (อ้างถึงใน ศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541) ได้กล่าวว่า การเลือกทาํเลท่ีตั้ ง 
(Location) ของธุรกิจบริการมีความสาํคญัมากโดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีลูกคา้ตอ้งไปรับบริการจากผู ้
ใหบ้ริการในสถานท่ีท่ีผูใ้ห้บริการจดัไว ้เพราะทาํเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็นตวักาํหนดกลุ่มลูกคา้ท่ีจะเขา้มา
ให้บริการดงันั้นสถานท่ีให้บริการตอ้งสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
ไดม้ากท่ีสุด อาจกล่าวไดว้า่ ลกัษณะสถานท่ีตั้งของคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั มีพื้นท่ีท่ี
คลอบคลุมแหล่งธุรกิจท่ีสําคญั แหล่งคมนาคมสะดวก ใกลแ้หล่งอุตสาหกรรม สะดวกต่อการใช้
บริการคลงัสินคา้ จึงส่งผลใหส้ถานประกอบการใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก 

ดา้นบุคลากร มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ในระดบัมาก จากการวิจยัพบวา่ 
คลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั มีความตระหนักถึงความตอ้งการของสถานประกอบการ 
บุคลากรมีการติดต่อประสานงานท่ีดี มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีความสุภาพและยินดี
ต่อการให้บริการ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ฟิลิป คอตเลอร์ (อ้างถึงใน ศิ
ริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541) ไดก้ล่าววา่บุคลากรเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน การติดต่อแสวงหาลูกคา้
การเสนอขายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจและตดัสินใจซ้ือ ดังนั้ นจึงกล่าวได้ว่า ด้วย
บุคคลากรท่ีมีความตระหนกัถึงความตอ้งการของสถานประกอบการ มีการติดต่อประสานงานท่ีดี มี
ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ มีความสุภาพและยินดีต่อการให้บริการ และมีความสามารถใน
การแกปั้ญหา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถกระตุน้การตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการได้
ในระดบัมาก 

ด้านกายภาพและการนาํเสนอ มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถาน
ประกอบการในระดบัมาก จากการวจิยัพบวา่ คลงัสินคา้ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั มีความปลอดภยั 
ไดม้าตรฐาน มีการทาํประกนัภยัสินคา้ การบริการรวดเร็วและมีคุณภาพ และผูใ้ห้บริการมีความ
พร้อม สอดคลอ้งกบัแนวคิดลกัษณะทางกายภาพ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2556) กล่าววา่ ลกัษณะ
ทางกายภาพเป็นลกัษณะท่ีจาํเป็น เป็นเคร่ืองมือท่ีองค์กรใช้สร้างและรักษาภาพพจน์ และเป็นตวั
สร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งอ่ืน ดงันั้นปัจจยัด้านกายภาพและ
นาํเสนอท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ เม่ือเปรียบเทียบกบัคลงัสินคา้อ่ืนๆ 
คือ คลงัสินคา้ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั มีความปลอดภยั ไดม้าตรฐาน มีการทาํประกนัภยัสินคา้ 
การบริการรวดเร็วและมีคุณภาพ และผูใ้ห้บริการมีความพร้อม จึงเป็นจุดเด่นท่ีแตกต่างจาก
คลงัสินคา้อ่ืน ๆ ทาํใหส้ถานประกอบการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั 

ดา้นกระบวนการมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการใน
ระดบัมาก จากการวิจยัพบวา่ คลงัสินคา้ บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั มีการเปิดให้บริการเป็นเวลาท่ี
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สะดวกเหมาะสม เอกสารในการติดต่อส่ือสารชดัเจนและเขา้ใจง่าย การซ่อมบาํรุงท่ีทนัเวลาป้องกนั
ความเสียหาย การจดัเก็บและเคล่ือนท่ีของสินคา้รวดเร็วมีระเบียบ และมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไว้
บริการ เช่น รถโฟล์คลิฟท ์ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นจุดเด่นของคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ท่ี
ส่งผลใหมี้ความสาํคญัระดบัมากต่อการตดัสินใจของสถานประกอบการ ฟิลิป คอตเลอร์ (อา้งถึงใน 
ศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541) กล่าวว่า กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ 
วิธีการและงานท่ีปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีนาํเสนอกบัลูกคา้เพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง
รวดเร็วและทาํให้ลูกคา้ เกิดความประทบัใจ จึงกล่าวได้ว่า ด้านกระบวนการภายในคลงัสินคา้ 
บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั ท่ีมีอยู ่ส่งผลให้สถานประกอบการเกิดความประทบัใจจึงมีความสําคญั
ต่อการตดัสินใจเลือกในระดบัมาก 

ดา้นการส่งเสริม พบวา่ ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัคลงัสินคา้ การเขา้ถึงส่ือ
โฆษณา โปรโมชัน่ และส่วนลดในการใชบ้ริการ มีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของ
สถานประกอบการในระดบัปานกลาง ฟิลิป คอตเลอร์ (อา้งถึงใน ศิริวรรณ   เสรีรัตน์, 2541) ได้
กล่าวว่า การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการ 
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร หรือ ชกัจูงให้
เกิดทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัผูซ้ื้อ จึง
อาจสรุปไดว้า่ ในการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัคลงัสินคา้ การส่งเสริมการขายต่าง ๆ ยงัไม่เป็นจุดเด่นต่อ
การตดัสินใจเลือกคลังสินค้าของสถานประกอบการ ทั้ งน้ีอาจเกิดจาก สถานประกอบการใน
คลงัสินคา้บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ร้อยละ 56.20 เป็นสถานประกอบการจากต่างชาติ ทาํให้การ
แจง้ข่าวสารการส่งเสริมอาจยงัไม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควร จึงทาํใหก้ารส่งเสริมมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจ
ของสถานประกอบการระดบัปลานกลาง  

การตัดสินใจเลอืกคลงัสินค้า  
สถานประกอบการให้ความสําคญักบักระบวนการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ระดบัมาก (  

= 3.68) สถานประกอบการในคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั มีการประเมินคลงัสินคา้ต่างๆ 
จากการศึกษาขอ้มูลคลงัสินคา้อย่างละเอียดก่อนตดัสินใจ มีการคน้หาขอ้มูลเปรียบเทียบเก่ียวกบั
ผูใ้ห้เช่าคลงัสินคา้ท่ีหลากหลาย นอกจากน้ียงัมีการพิจารณาดา้นช่ือเสียงของคลงัสินคา้ส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ีมีความสําคญักบัการตดัสินใจเลือกคลังสินคา้ระดับมาก สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชูชัย 
สมิทธิไกร (2557: 68) กล่าวว่า พฤติกรรมการตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาและ
ผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรอง ทั้งน้ีเพื่อให้การบริโภคเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสมและพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ดงันั้นก่อนจะมีการซ้ือสินคา้หรือบริการใด ๆ ผูบ้ริโภคจะมีการกระทาํส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ตนเอง
สามารถซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งท่ีสุด  
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การทดสอบสมมติฐาน        
 สมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า “ปัจจยัสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเช่า
คลงัสินคา้แตกต่างกนั” จากการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย One Way Anova 
พบว่า ปัจจัยย่อยเก่ียวกับสถานประกอบการทุกปัจจัย ได้แก่ ประเภทสถานประกอบการ 
วตัถุประสงคข์องการเช่าคลงัสินคา้ รูปแบบพื้นท่ีท่ีเช่า โครงสร้างสัญชาติคณะผูบ้ริหาร จาํนวนพนงั
งาน และระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลให้มีการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ท่ี
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว ้ ซ่ึงผลการศึกษาสามารถ
อธิบายไดจ้ากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจของสถานประกอบการ คือ สถาน
ประกอบการผูเ้ช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั ทุก ๆ สถานประกอบการมีกระบวนการ
ก่อนการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ท่ีเหมือนกนัคือ มีการการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ห้เช่าคลงัสินคา้ท่ี
หลากหลาย มีการศึกษาขอ้มูลคลงัสินคา้อยา่งละเอียด และประเมินคลงัสินคา้จากผูใ้ห้บริการหลาย
แห่งก่อนตดัสินใจเลือก เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด ผลการศึกษาดังกล่าวมีสอดคล้องกับ
แนวคิดกระบวนการตดัสินใจของ ชูชยั สมิทธิไกร (2557: 68) ท่ีวา่ “พฤติกรรมการตดัสินใจเกิดข้ึน
อย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาและผา่นกระบวนการคิดไตร่ตรอง เพื่อให้
การตดัสินใจเลือกนั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสมและพึงพอใจมากท่ีสุด” ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวไดว้่า 
สถานประกอบการท่ีเช่าคลงัสินคา้ใน บริษทัโชติธนวฒัน์ จาํกดั ไดมี้การศึกษาขอ้มูล การประเมิน
ทางเลือกคลงัสินคา้เหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้านของทุก ๆ สถานประกอบการมาก
ท่ีสุดแลว้วา่ คลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั เป็นคลงัสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ก่อนท่ี
จะมีการตดัสินใจเลือกเช่าคลงัสินคา้ ดงันั้น ปัจจยัเก่ียวกบัสถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
จึงไม่ส่งผลใหมี้การตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีว่า “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้” จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์จากค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบว่า การตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือ เม่ือปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดมีค่าสูง จะส่งผลใหมี้การตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้สูงตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เป็นแนวคิดท่ี
สําคญัอย่างทางการตลาดสมยัใหม่มีบทบาทสําคญัทางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตดัสินใจ
ทางการตลาดทั้งหมดเพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินงานให้ธุรกิจสอดคลอ้ง กบัความตอ้งการของตลาด
เป้าหมาย (ฟิลิป คอตเลอร์, อา้งถึงใน ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ 2541) จากผลการวิจยัอาจกล่าวไดว้่า 
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คลังสินค้า บริษัท โชติธนวฒัน์ จ ํากัด ได้มีการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส่งผลให้สถาน
ประกอบการผูเ้ช่าคลังสินค้าเกิดความพอใจ และตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีได้
สอดคลอ้งกบั การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เช่าพื้นท่ีจาํหน่ายสินคา้
ของผูเ้ช่าพื้นท่ีรายยอ่ย ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ
บริการ มีความสําคญัต่อการตดัสินตดัสินใจเช่าพื้นท่ี (ปวรศิร์  มีสัตย,์ 2555) และ วรวิทย ์ ทองมี 
(2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเช่าพื้นท่ีขายสินคา้ของลูกคา้ตลาดเจริญศรี อาํเภอวา
รินชําราบ จังหวดัอุบลราชธานี พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นท่ีขายสินค้า ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา  

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีวา่ “ปัจจยัความตอ้งการและแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เช่าคลงัสินคา้” จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เม่ือพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์จากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ พบว่า ความตอ้งการและแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กล่าวคือ เม่ือปัจจัยความต้องการและ
แรงจูงใจมีสูง จะส่งผลใหมี้การตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้สูงตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจาก สถานประกอบการส่วนใหญ่มีความจาํเป็นในการเช่าคลงัสินคา้ เน่ืองจากท่ีมีอยูไ่ม่
เพียงพอต่อปริมาณสินคา้ การเลือกคลงัสินคา้ของสถานประกอบการมีการคาํนึงถึงความคุม้ค่า 
สอดคลอ้งกบั สุชาติ  เผา่ต๊ะใจ (2556) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายระหวา่งการบริหารจดัการ
คลงัสินคา้ดว้ยตนเองและระบบการบริหารจดัการคลงัสินคา้จากผูใ้ห้บริการคลงัสินคา้จากภายนอก 
ท่ีพบวา่ การใชบ้ริการคลงัสินคา้จากภายนอก ทาํให้ลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการคลงัสินคา้ได้
มากกวา่การบริหารจดัการสินคา้ดว้ยตนเอง ความคุม้ค่าจึงเป็นความตอ้งการและแรงจูงใจหน่ึงท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ ดงัท่ีชูชยั  สมิทธิไกร (2557: 217) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั
ความตอ้งการและแรงจูงใจว่า ความตอ้งการดา้นต่าง ๆ คือ สาเหตุสําคญัประการหน่ึงท่ีผลกัดนัให้
เกิดการกระทาํต่างๆ ซ่ึงภาวะท่ีมีแรงผลกัดนัเกิดข้ึนในจิตใจน้ีเรียกวา่ การมีแรงจูงใจ (Motivation) 
เม่ือมีแรงจูงใจจะมีพลงัและความกระตือรือร้นท่ีจะกระทาํพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างมีทิศทาง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการและบรรลุเป้าหมายของตน จึงกล่าวไดว้า่การตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ของ
สถานประกอบการผูเ้ช่าคลงัสินคา้ บริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั เกิดจากความตอ้งการและแรงจูงใจท่ี
สถานประกอบการมีอยู ่ 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการ คือ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ และปัจจยัความตอ้งการและแรงจูงใจ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อ
การตัดสินใจเลือกคลังสินค้าของสถานประกอบการ ท่ีผูใ้ห้เช่าคลังสินค้าต้องให้ความสําคัญ 
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ปรับปรุง และพฒันาใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ และการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี พบผลการวิจยัท่ีมีประโยชน์ต่อ 
ผูใ้หเ้ช่าคลงัสินคา้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในหลายประเด็น ท่ีผูว้จิยัจะไดน้าํเสนอไวใ้นหวัขอ้ถดัไป   

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. สถานประกอบการท่ีเช่าคลงัสินคา้เน่ืองจากส่วนใหญ่ สถานประกอบการไม่มีคลงัสินคา้ 

จึงมีความตอ้งการเช่าคลงัสินคา้ ดงันั้นธุรกิจให้เช่าคลงัสินคา้ควรให้ความสําคญักบักลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นสถานประกอบการท่ีไม่มีคลังสินค้า ซ่ึงอาจเป็นสถานประกอบการจากต่างชาติ สถาน
ประกอบการขนาดเล็ก หรือสถานประกอบการท่ีเร่ิมดาํเนินกิจการ ซ่ึงมีความตอ้งการเช่าคลงัสินคา้
สูง 

2. ธุรกิจให้บริการคลงัสินคา้ ควรมีเทคโนโลยีช่วยอาํนวยความสะดวกภายในคลงัสินคา้ 
และควรมีมาตรฐานควบคุมดูแลคลังสินคา้เพื่อให้สถานประกอบการผูเ้ช่าคลงัสินค้าเกิดความ
ไวว้างใจในการเก็บรักษาสินคา้ 

3. สําหรับธุรกิจให้บริการคลงัสินคา้ท่ีเร่ิมดาํเนินกิจการ หรือขยายคลงัสินคา้ ควรเลือก
สถานท่ีท่ีการคมนาคมขนส่งสะดวก ใกลแ้หล่งธุรกิจ หรือแหล่งอุตสาหกรรม เพื่อความสะดวกและ
คุม้ค่าของสถานประกอบการผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

4. ควรสร้างคลงัสินคา้ให้มีขนาดท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานของกลุ่มลูกคา้ และควรมีส่ิง
อาํนวยความสะดวกท่ีเตรียมไวพ้ร้อมบริการลูกคา้พร้อมกบัคลงัสินคา้ ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ของคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของสถานประกอบการมากท่ีสุด 

5. ดา้นกระบวนการภายในคลงัสินคา้ ปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้
ระดบัมากคือ กระบวนการดาํเนินงานควรมีระเบียบและถูกตอ้ง คลงัสินคา้ควรมีเวลาเปิดให้บริการ
ท่ีสะดวกต่อสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เอกสารในการติดต่อส่ือสารควรชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
กระบวนการการซ่อมบาํรุงรวดเร็วและทนัเวลาป้องกนัความเสียหาย การนาํสินคา้จดัเก็บและการ
เคล่ือนท่ีของสินคา้ควรมีความรวดเร็วมีระเบียบ และมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไวบ้ริการ เช่น 
รถโฟลค์ลิฟท ์ 

6. ธุรกิจให้บริการคลงัสินคา้ควร มีการนาํเสนอให้สถานประกอบการเห็นถึงคุณภาพของ
คลังสินค้าเน่ืองจากสถานประกอบการให้ความสําคญักบักระบวนการก่อนการตดัสินใจเลือก
คลงัสินคา้ระดบัมาก สถานประกอบการมีการศึกษาขอ้มูลคลงัสินคา้อย่างละเอียดก่อนตดัสินใจ มี
การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หเ้ช่าคลงัสินคา้ท่ีหลากหลายก่อนตดัสินใจ 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจยัเร่ืองน้ีควรศึกษาให้ครอบคลุมประเภทของสถานประกอบการ หรือควรแบ่ง

ประเภทสถานประกอบการเป็นปัจจยัหลกัในการศึกษาเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการของ
ประเภทสถานประกอบการผูเ้ช่าคลงัสินคา้โดยแทจ้ริง และนาํไปใชใ้นการพฒันาคลงัสินคา้ 

2. ในกรณีท่ีตอ้งการทราบถึงประเภทของสถานประกอบการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่า
คลงัสินคา้ควรศึกษาจากผูใ้ห้เช่าคลงัสินคา้รายอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เพื่อให้ครอบคลุมประเภทของสถาน
ประกอบการ 

3. ควรศึกษาเขตท่ีตั้งของคลงัสินคา้กบัลกัษณะรูปแบบของคลงัสินคา้ท่ีสถานประกอบการ
ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการซ่ึงอาจส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้  

4. ควรศึกษาความตอ้งการของกลุ่มประเภทสถานประกอบการท่ีมีระยะเวลาการประกอบ
กิจการเป็นระยะเวลายาวนานและสถานประกอบการท่ีมีความตอ้งการขนาดคลงัสินคา้ท่ีมีขนาด
ใหญ่ วา่มีลกัษณะความตอ้งการท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านของกลุ่มลูกคา้อยา่งไรซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกคลงัสินคา้ และเพื่อขยายหรือเพิ่มโอกาสทางการตลาดไดม้ากข้ึน 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง :  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ของสถานประกอบการคลงัสินคา้บริษทั โชติ
 ธนวฒัน์ จาํกดั 
 คาํช้ีแจง 
 แบบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นเอกสารประกอบการวิจยัของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญา
มหาบณัฑิต  สาขาประกอบการ  บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร  ซ่ึงการให้ขอ้มูลท่านในคร้ัง
น้ีผูศึ้กษาจะนาํไปประมวลผลและหาขอ้สรุปเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะแก่ผูป้ระกอบการ
และผูล้งทุนท่ีจะลงทุนดาํเนินการธุรกิจให้เช่าคลงัสินคา้ในการพิจารณาจดัเตรียม และ พฒันา การ
ใหบ้ริการเช่าพื้นท่ีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการในอนาคต  ผูศึ้กษา จึงใคร่
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและขอขอบคุณในความร่วมมือ
การตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีแบบสอบถาม มีทั้งหมด 5 ส่วน ดงัปรากฏดงัต่อไปน้ี 

 Subject : Decision Leasing Influencing factor of Chodthanawat  Co.,  Ltd Warehouse’s 
Entrepreneues.  
 Instructions  

This questionnaire is a part of research of a Master’s degree student from the Faculty of 
Business Administration, majoring in entrepreneurship, Silapakorn University’s graduate school. 
Your information will be processed and analysed. The research result is expected to be a guidance 
for entrepreneurs and investors involving in warehousing business for a preparation and an 
improvement of their service quality with the aim of meeting the future requirements. The 
researcher would like to thank in advance for your cooperation in completing this questionnaire 
with true information. For the questionnaire, it is composed of 5 parts as follows; 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัสถานประกอบการ 
Part 1 General Information a Company  
ค าช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงตามความเป็นจริง 

Instructions  Please tick  the appropriate boxes  
1. ประเภทสถานประกอบการของท่านดาํเนินธุรกิจอยูใ่นกลุ่มใด (What type of business are you 
in?)  

□ อาหาร (Food)   □ ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)  
□ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) □ ยานยนตแ์ละช้ินส่วน (Automotive & Automotive part)   
□ โพลิเมอร์ (Polymer)  □ ส่ือและส่ิงพิมพ ์(Media and Publishing)    
□อ่ืน ๆ โปรดระบุ Other (Please specify)………………… 
2. สถานประกอบการของท่านเช่าพื้นท่ีเช่าคลงัสินคา้ของบริษทั โชติธนวฒัน์ จาํกดั เพื่อ
วตัถุประสงคใ์ด (For what purpose does your company lease the warehouse of Chodthanawat Co., 
Ltd.?) 
□ เก็บสินคา้ (Merchandise Storage) □ประกอบช้ินส่วน (Assembling service) 

□ เก็บสินคา้และประกอบช้ินส่วน (Merchandise Storage & Assembling Service) 

□ เก็บสินคา้และสาํนกังาน (Storage & Office)  

□ ผลิต ประกอบช้ินส่วนและสาํนกังาน (Production & Assembling service & Office) 

□ อ่ืน ๆ (ระบุ) Other (Please specify)………………… 
 
3. รูปแบบพื้นท่ีเช่าใดท่ีสถานประกอบการท่านตอ้งการ (What kind of a leasing warehouse does 
your company want?)  

□ เฉพาะพื้นท่ีเก็บสินคา้   (Only merchandise storage)  

□ พื้นท่ีประกอบช้ินส่วน (Only assembling service)    
□ พื้นท่ีเก็บสินคา้พร้อมยกระดบัเพื่อขนถ่าย (Merchandise storage ready for loading) 

 □ พื้นท่ีเช่าพร้อมสาํนกังาน (Merchandise Storage & Office) 

4 โครงสร้างสัญชาติของคณะผูบ้ริหารสถานประกอบการของท่าน   (What is  the nationality of 
your director(s)? 

□ไทย Thai □ญ่ีปุ่น Japanese  □ จีน Chinese     □ สหรัฐอเมริกา American     



94 
 

 
 

□อ่ืน ๆ โปรดระบุ Other (Please specify)....................................................... 
5. จาํนวนพนกังานในสถานประกอบการท่าน   (Number of Employees (person)) 

□นอ้ยกวา่ 50 คน (Less than 50 person) □ 50 - 100 คน (50 – 100 person)  
□101 - 500 คน (101 – 500 person) □501 - 1,000 คน (501 - 1,000 person)  
□ มากกวา่ 1,000 คนข้ึนไป (More than 1,000 person) 

6. ระยะเวลาการดาํเนินกิจการ (How long has your company been running?) 
□ ตํ่ากวา่ 10 ปี (Less than 10 years) □10 - 20 ปี (10 – 20 years)     
□ 21 - 30 ปี (21 - 30 years)  □ 31 - 40 ปี (31 - 40 years)  

□ 41 - 50 ปี (41 - 50 years)  □มากกวา่ 50 ปี (More than 50 years) 
ส่วนที ่2 ความต้องการและแรงจูงใจ  

ท่านคิดวา่ปัจจยัต่อไปน้ี  มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้สาํหรับสถานประกอบการของ
ท่านมากนอ้ยเพียงใด 
ค าช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงตามความเป็นจริง (5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = 
ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด) 
Part 2 Needs and Motivation 

In your opinion, to what extent that each following factor affects your company’s 
decision to lease a warehouse?  
Instructions: Please rate the following statement by ticking the appropriate box (5= Extremely 
influential, 4= Very influential, 3 = Somewhat influential, 2= Slightly influential, 1=  Not at 
all influential) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
Factors influencing the decision to lease a warehouse 

ระดับความส าคัญ (Level of 
Influence) 

5 4 3 2 1 
ปัจจัยภายใน. (Internal factors) 
1. สถานประกอบการของท่านมีความตอ้งการคลงัสินคา้ 
(Your company needs a warehouse.) 

     

2. สถานประกอบการของท่านมีความตอ้งการศูนยก์ระจาย
สินคา้ 
(Your company requires a merchandise distribution hub.) 
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3. การเช่าคลงัเก็บสินคา้ช่วยให้ลดตน้ทุน หรือมีความคุม้ค่า
มากข้ึน (The company can reduce cost or benefit more by 
leasing a warehouse.) 

     

4. สถานประกอบการของท่านใชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้ 
(Your company uses warehousing service). 

     

5. การเช่าคลงัเก็บสินคา้ช่วยป้องกนัการขาดแคลนสินคา้ 
(Your company leases a warehouse to prevent the 
merchandise shortage.) 

     

ปัจจัยภายนอก (External factors)      
1. แหล่งลูกคา้ของท่านมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานท่ีเก็บ
สินคา้ (Your Customer’s location influences the selection of 
a warehouse.) 

     

2. สถานท่ีตั้งคลงัสินคา้ให้เช่ามีความสะดวกต่อการกระจาย
สินคา้ (From a warehouse location, it is convenient to 
distribute goods and services.) 

     

3. ไดรั้บส่งเสริมการขายพิเศษจากการเช่าคลงัสินคา้ 
(Receiving sales promotion influences the selection of a 
warehouse.) 

     

4. คลงัสินคา้ให้เช่ามีเทคโนโลยีช่วยอาํนวยความสะดวกใน
การจัด เก็บสินค้า เหมาะสมกว่าคลัง สินค้าของสถาน
ประกอบการของท่านท่ี  ท่ีท่านมีอยู่แล้ว (A leasing 
warehouse has superior technologies that help facilitate 
product storage better than the company’s warehouse). 

     

5. มีมาตรฐานควบคุมดูแลพื้นท่ีเช่า (A leasing warehouse 
has a good management standard.) 
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ส่วนที ่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7ps)  
ท่านคิดวา่ปัจจยัต่อไปน้ีมีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้ สาํหรับสถานประกอบการของ

ท่านมากนอ้ยเพียงใด 
ค าช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงตามความเป็นจริง (5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปาน
กลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด) 
Part 3 Servicing Marketing Mixes (7ps)  

In your opinion, to what extent that each following factor affects your company’s 
decision to lease a warehouse?  
Instructions: Please rate the following statement by ticking the appropriate box (5= Extremely 
influential, 4= Very influential, 3 = Somewhat influential, 2= Slightly influential, 1=  Not at 
all influential) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
Factors influencing the decision to lease a warehouse space 

ระดับความส าคัญ (Level of 
Influence) 

5 4 3 2 1 
ด้านผลติภัณฑ์(Product) 
1. ขนาดพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ 
(Size of a leasing warehouse is appropriate as per your 
requirement.) 

     

2. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน(The warehouse 
company has standardized management system.) 

     

3. คลงัสินคา้มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือ 
(The warehouse company is reputable and trustworthy.) 

     

4. มีเทคโนโลยอีาํนวยความสะดวกท่ีทนัสมยัและครบวงจร 
(The warehouse company offers modern and fully integrated 
technologies.) 

     

5. พื้นท่ีส่วนกลางเพียงพอและเหมาะสม (The warehouse 
company has sufficient and appropriate public area.) 

     

ด้านราคา (Price) 
1. ค่าเช่ามีความเหมาะสม (The warehouse company offers      
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appropriate lease price.) 
2. มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัคลงัสินคา้อ่ืน ๆ (The service is 
worth paying when comparing with other warehouses.) 

     

3. ช่วยลดตน้ทุน (It helps reduce cost.)      
4. โครงสร้างราคาเป็นไปตามกลไกการตลาด (The rental rate 
based on Market rate) 

     

5. มีเง่ือนไขการชาํระค่าเช่าคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม 
(The warehouse company has the appropriate payment 
condition.) 

     

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (สถานที่)  (Place of Distribution) 
1. ทาํเลท่ีตั้งเหมาะสม การคมนาคมสะดวก (The warehouse is 
located in an appropriate location and it is convenient for 
transportation.) 

     

2. ใกลโ้รงงาน (The warehouse is near the factory.)      
3. พื้นท่ีจอดรถเพียงพอ (The warehouse provides sufficient 
area for parking.) 

     

4. ลกัษณะของอาคาร สถานท่ีเหมาะสมต่อการใช ้
(The appearance of a warehouse is appropriate to use.) 

     

5. มีสถานท่ีตั้งอยู่ใกล้โรงงานและครอบคลุมขอบเขตการ
ใหบ้ริการกบัสถานประกอบการท่ีมาใชบ้ริการ 
(A warehouse is located near the factory and covers all the 
area of the companies that use warehouse service.) 

     

ด้านการส่งเสริม (Place of Distribution) 
1.ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัคลงัสินคา้ 
(It is convenient to access to information related to a 
warehouse.) 

     

2.มีการโฆษณาท่ีทาํให้สถานประกอบการตอ้งการตดัสินใจ
เช่า (There is an advertisement that affects the company’s 
decision to lease a warehouse.) 
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3.มีบริการส่วนลด(There is a discount for leasing a 
warehouse.) 

     

4. มีส่วนลดเม่ือใชบ้ริการบ่อยคร้ัง (There is a discount if the 
company leases a warehouse for several times.) 

     

5. มีการจดัโปรโมชัน่ (There are sales promotions offered to 
the company.) 

     

ด้านบุคลากร (Personnel) 
1. ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการ มีความสุภาพและยินดี
ต่อการให้บริการ (Sales executive and operations team are 
polite and have a service mind.) 

     

2. ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการมีการติดต่อประสานงาน 
ท่ีดี (Sales executive and operations team provides a good 
cooperation and communication.) 

     

3. ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการมีความตระหนกัถึงความ
ตอ้งการของผูเ้ช่า (Sales executive and operations team 
understands the requirement of lessee.) 

     

4. ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการมีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ (Sales executive and operations team are keen 
to deliver service.) 

     

5. ผูจ้ดัการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบติัการมีความสามารถในการ
แกปั้ญหา (Sales excutive and operations team are able to 
solve problems.) 

     

ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical environment and presentation) 
1. ผูใ้หบ้ริการมีความพร้อมดา้นขอ้มูลและเอกสารครบถว้น 
(The service provider is ready to provide information and 
related documents.) 

     

2. ผูใ้ห้บริการมีมาตรฐานรับรองในการให้บริการในด้าน
คลงัสินคา้ (The service provider obtains certificate of 
standards related to warehousing service.) 

     



99 
 

 
 

3. ผูใ้หบ้ริการมีการบริการรวดเร็วและมีคุณภาพ 
(The service provider offers fast and high quality service.) 

     

4. ปลอดภยัไดม้าตรฐาน (Safety and standard compliance)      
5. ผูใ้หบ้ริการมีการทาํประกนัภยัอาคาร  
(The service provider provides Building insurance.) 

     

ด้านกระบวนการ (Process) 
1. มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไวบ้ริการ เช่น รถโฟลค์ลิฟท ์
(The service provider has tools and equipments ready for 
service such as forklift.) 

     

2. การซ่อมบาํรุงท่ีทนัเวลาป้องกนัความเสียหาย 
(There is an on-time maintainance that can prevent damage.) 

     

3. ความเร็วและการเคล่ือนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของสินคา้ 
(The transportation of merchandise is rapid and efficient.) 

     

4. เอกสารในการติดต่อส่ือสารชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
(The documents used in the communication process are clear 
and easy to understand.) 

     

5. เวลาเปิดใหบ้ริการเป็นเวลาท่ีสะดวก สาํหรับผูเ้ช่า 
(The opening time is convenient for the lessee.) 

     

ส่วนที ่4 การตัดสินใจเลอืกเช่าคลงัสินค้า  
Part 4 Decision to lease a warehouse space  

ท่านคิดวา่ปัจจยัต่อไปน้ี  มีผลต่อการตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้สําหรับสถานประกอบการของ
ท่านมากนอ้ยเพียงใด 
ค าช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีตรงตามความเป็นจริง (5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = 
ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด) 

In your opinion, to what extent that each following factor affects your company’s 
decision to lease a warehouse?  
Instructions: Please rate the following statement by ticking the appropriate box (5= Extremely 
influential, 4= Very influential, 3 = Somewhat influential, 2= Slightly influential, 1=  Not at 
all influential) 
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ปัจจัยการตัดสินใจ 
Factors influencing the decision to lease a warehouse space 

ระดับความส าคัญ  
(Level of Influence) 

5 4 3 2 1 
1.สถานประกอบการของท่านมีความจาํเป็นในการเช่าคลงัสินคา้ 
(It is necessary for your company to lease a warehouse space.) 

     

2. คลงัสินคา้ท่ีสถานประกอบการของท่านมีอยู่ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณสินคา้ (Your company warehouse is not sufficient for 
all merchandise.) 

     

3. ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีคลงัสินคา้ของสถานประกอบการ
ของท่านมีอยู่ ไม่เหมาะสม (The current facilities of your 
warehouse is not appropriate.) 

     

4. ท่านมีการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับผูใ้ห้เช่าคลังสินค้าก่อน
ตดัสินใจ (Before making a decision, you have searched 
information on warehousing service providers.) 

     

5. ท่านมีการศึกษาขอ้มูลคลงัสินคา้อยา่งละเอียดก่อนตดัสินใจ 
(Before making a decision, you have carefully studied the 
information of a warehouse.) 

     

6. คลังสินค้าท่ีท่านสนใจและศึกษาข้อมูลรายละเอียดมี
หลากหลาย (You are interested in and have searched for 
information of many warehouses.) 

     

7. ท่านได้ประเมินคลังสินค้าต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลก่อน
ตดัสินใจ (Before making a decision, you have compared and 
evaluated each warehouse based on your obtained  
information.) 

     

8. ท่านประเมินทางเลือกจากช่ือเสียงของผูใ้หเ้ช่าคลงัสินคา้ 
(You evaluate all alternatives based on reputation of warehouse 
service providers.) 

     

9. ท่านตดัสินใจเช่าเพราะเคยใชบ้ริการเช่ามาก่อน 
(You decide to lease a warehouse because you have used its 
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service before.) 
10. ท่านตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้เพราะความคุม้ค่า 
(You decide to lease a warehouse because it is worthy.) 

     

11. ท่านตดัสินใจเช่าคลงัสินคา้เพราะเหตุผลอ่ืน ๆ โปรดระบุ 
(You decide to lease a warehouse because other reasons (please 
specify)).................................................................................... 

     
 

 
ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกบัคลงัสินค้า 
Part 5 Addition suggestions about warehouse  
1. ความต้องการและแรงจูงใจอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกคลังสินค้า เก่ียวกับสถาน
ประกอบการท่านคืออะไร (What is other needs and motivations of your company influencing 
your decision to select a warehouse?) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
2. คลงัสินคา้ในโครงการโชติธนวฒัน์ ควรมีการปรับปรุง เพิ่มเติม หรือแกไ้ขดา้นใด เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมต่อความตอ้งการของสถานประกอบการท่านมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
(What should the warehouses in Chodthanawat Project be improved, adjusted or corrected to meet 
the needs of your company the most? and why?) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ (Other suggestions) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



103 
 

 
 

ตาราง  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอดถาม (IOC) 

แบบสอบถามขอ้ท่ี 
ผลการพิจารณา 
ของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R IOC แปลผล 

คนท่ี 1  คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 0 1 2 .67 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
13 1 0 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
17 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
20 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
21 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
22 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
23 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
24 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
25 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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แบบสอบถามขอ้ท่ี 
ผลการพิจารณา 
ของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R IOC แปลผล 

คนท่ี 1  คนท่ี 2 คนท่ี 3 
26 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
27 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
28 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
29 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
30 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
31 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
32 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
33 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
34 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
35 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
36 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
37 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
38 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
39 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
40 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
41 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
42 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
43 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
44 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
45 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้

46 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

47 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

48 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

49 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

50 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
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แบบสอบถามขอ้ท่ี 

ผลการพิจารณา 

ของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R IOC แปลผล 

คนท่ี 1  คนท่ี 2 คนท่ี 3 

51 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
52 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
53 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
54 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
55 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
56 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
57 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
58 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
59 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
60 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
61 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

หมายเหตุ 

 +1   แทน แน่ใจวา่ขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 0 แทน ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

-1   แทน แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
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ภาคผนวก ค. 
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                                                          ภาคผนวก ง. 
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                                           ประวตัิผู้วจัิย 

 
ช่ือ-สกุล   นางประทุม  สุดใจ 
ท่ีอยู ่    เลขท่ี 640  ซอยจรัญสนิทวงศ ์75   แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั 
      กรุงเทพมหานคร 
ท่ีทาํงาน    บริษทั  โชติธนวฒัน์ จาํกดั 
    เลขท่ี 78 อาคารเกียรตินาคิน ตรอกกปัตนับุช  ถนนเจริญกรุง   

แขวงบางรัก เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 
ประวติัการศึกษา   
 ระดบัมธัยมศึกษา แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี 
      อาํเภอในเมือง  จงัหวดัพิษณุโลก 
 ระดบัปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
    แขวงบางกะปิ  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 
ประวติัการทาํงาน 
 พศ.2532 –ปัจจุบนั บริษทั  โชติธนวฒัน์ จาํกดั   

 

 

 

 

 

 

 


