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National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 2018 

(NCIBE-2018) 

วนัจนัทร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  

เวปไซต์ของงานประชุมวชิาการ: www.thaiejournal.com 

หัวข้อ : กองบรรณาธิการจดัทาํรายงานการประชุม และคณะกรรมการจดัการประชุม เปิดรับหัวขอ้
งานวิจยัดา้นนวตักรรมธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ เพ่ือนาํเสนอในการประชุมในวนัจนัทร์ท่ี 7 
พฤษภาคม 2561 โดยหัวข้อของงานวิจยัอาจประกอบด้วย การจัดการการเป็นผูป้ระกอบการ 
นวตักรรมธุรกิจ การจดัการธุรกิจ การจดัการการตลาด การจดัการการเงิน การจดัการการขนส่ง 
บรรษทัภิบาล จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดของต่อสังคม การบริหารในภาวะวิกฤต และการ
จดัการความเส่ียง 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจดัการประชุม : 
ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน ์    อธิการบดี มหาวิทยาลยัรังสิต 
ผูช่้วยศาสตราจรย ์ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวิทยาลยัรังสิต 
รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย ตระกลูรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
คณะกรรมการจดัการประชุม (กองบรรณาธิการจดัทํารายงานการประชุม) : 

ประธานคณะกรรมการจดัการประชุม (ประธานกองบรรณาธิการ):   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพง่เกษร  มหาวทิยาลยัรังสิต 
คณะกรรมการจดัการประชุม (กองบรรณาธิการ): 
รองศาสตราจารย ์วิไลวรรณ ทองประยรู  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
รองศาสตราจารย ์พูนศกัด์ิ แสงสนัต ์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ดร.วไิลพรรณ ตาริชกลุ    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ดร.พยตั วฒิุรงค ์     มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกลุ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 ดร.ทรรศนะ บุญขวญั    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.พีรพงษ ์ฟูศิริ     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ดร.สุทธาวรรณ จีรพนัธ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

Jeff Wongchoti, Ph.D.    Massey University, New Zealand 

วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ภูริพฒัน ์ชาญกิจ   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ดร.กฤษดา เชียรวฒันสุข    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุษยา วงศเ์ชาวลิตกลุ มหาวทิยาลยัวงศเ์ชาวลิตกุล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํพล นววงศเ์สถียร วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒัน ์พิสิษฐเกษม  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ณกมล จนัทร์สม    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.สุมาลี สวา่ง     มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.นพปฏล สุวรรณทรัพย ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ     มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

คณะกรรมการประสานงาน : 
ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ปิยะรัตน ์จนัทรยคุล    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.กญัญก์ณิษฐ ์กมลกิตติวงศ ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ไปรยา ทีปตศิ์ริ    มหาวทิยาลยัรังสิต 
ดร.มนสัชนก บริสุทธิญาณี   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.ปาจรีย ์เหล่ียงประดิษฐ ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกลู   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.กฤษฎา มูฮมัหมดั    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.กลุบุตร โกเมนกลุ    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.นริศรา ภาควิธี    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.วรีศกัด์ิ ประเสริฐชูวงศ ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.บุษกริน นิติวงศ ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมหมาย จงจิตรนนัท ์  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

อาจารยพิ์พฒันพ์งศ ์ยาลงักาญจน ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยณ์ฏัฐยศ สุริยเสนีย ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยส์มิตา กล่ินพงศ ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยช์นะเกียรติ สมานบุตร   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยเ์นตรทิพย ์สุรศิริกลุ   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยพิ์ษณุ สมบูรณ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยอ์ภิราม ทฬัหวิรุฬห์วงศ ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยล์ดัดาวรรณ์ มณัยานนท ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยม์านิตา มะลิวลัย ์    มหาวทิยาลยัรังสิต 
อาจารยกิ์จติวฒัน ์รัตนมณี   มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
ประธานการประชุมกลุ่มย่อย : 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพง่เกษร  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พฒัน ์พิสิษฐเกษม 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิภาดา คุปตานนท ์  ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก 
ดร.สุมาลี สวา่ง     ดร.พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกลู 
ดร.ณกมล จนัทร์สม    ดร.กญัญก์ณิษฐ ์กมลกิตติวงศ ์
ดร.กฤษฎา มูฮมัหมดั     
     
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินการพจิารณาบทความ : 
รองศาสตราจารย ์พูนศกัด์ิ แสงสนัต ์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกลุ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 Jeff Wongchoti, Ph.D.    Massey University, New Zealand 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณรพี บานช่ืนวจิิตร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.สุทธาวรรณ จีรพนัธ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ดร.ณกมล จนัทร์สม    มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฒัน ์พิสิษฐเกษม  มหาวทิยาลยัรังสิต 

ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก    มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ดร.นพปฏล สุวรรณทรัพย ์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ดร.พยตั วฒิุรงค ์     มหาวทิยาลยัมหิดล 

ดร.กฤษณา วสิมิตะนนัทน์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ดร.บญัชา วงศเ์ลิศคุณากร         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ภูริพฒัน ์ชาญกิจ   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา    มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

 
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  

ได้กาํหนดไวว้่า การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การ
นําเสนอบทความวิจยัในท่ี ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานการ
ประชุม หรือ คณะกรรมการจดัการประชุม ประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบั
ปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพ 
อยา่งนอ้ย ร้อยละ 25 โดยตอ้งมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นดว้ย และมีบทความ
ท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบนัอยา่งนอ้ย 3 หน่วยงาน และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 
 
กําหนดการ: 
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

กล่าวเปิดงาน 
09.30 – 12.00 น.  ประชุมกลุ่มยอ่ย 
12.00 – 12.15 น. ประธานการประชุมกลุ่มย่อย มอบประกาศนียบตัรแก่ผูเ้ขา้ร่วมนาํเสนอ

ผลงาน 
12.15 – 13.00 น.  รับประทานอาหาร 
 
 
วนัจดังานประชุม:  7 พฤษภาคม 2561 
สถานท่ี:   อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลยัรังสิต  
แผนที่:   http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01 
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การนําเสนอผลงาน: ผูเ้ขา้ร่วมนาํเสนอผลงาน กรุณานาํคอมพิวเตอร์ แทปเลต็ หรืออุปกรณ์ในการ
นาํเสนอมาดว้ยตนเอง หากมีเอกสารแจกแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม สามารถนาํมาแจกไดใ้นวนั
ประชุม 
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33 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศในการปฏิบัตงิานและความผูกพนัองค์กร:  
กรณี พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พืน้ท่ีเขต 8  
โดย พรรนภา สวนรัตนชัย 

51 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการซื้อและความต้องการซื้อเคร่ืองป้ันดนิเผาใน 
จงัหวดัอุบลราชธานีของลูกค้า 

68 

โดย สุขวิทย์ โสภาพล และ ธรรมวิมล สุขเสริม  
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายในจงัหวดั
อุบลราชธานี 

82 

โดย ดุสิต จักรศิลป์ และธรรมวิมล สุขเสริม  
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความต้องการซื้อเคร่ืองป้ันดนิเผา 
ในจังหวดัอุบลราชธานี 

92 

โดย ธรรมวิมล สุขเสริม และดุสิต จักรศิลป์  
การตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์นํา้จิม้สุกีข้องพ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จงัหวดั
อุบลราชธานี 

103 

โดย ธงชัย ต้ังม่ิงชัย และธรรมวิมล สุขเสริม  
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ซ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
การรับรู้ถงึความต้องการซื้อเส้ือยืดพมิพ์สกรีนของผู้บริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์: 
กรณศีึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ 

116 

โดย เตชิต ธนาคุณ และธรรมวิมล สุขเสริม  
การศึกษาคุณภาพการให้บริการบริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกัด 129 
โดย นพสร ทานะขัน และอรไท ช้ัวเจริญ  
พฤตกิรรมของผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทีส่่งผลต่อการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven 144 
โดย นงลักษณ์ เชือ้จีน และอรไท ช้ัวเจริญ  
ปัจจยัท่ีมผีลต่อการลาออกของพนักงาน กรณศีึกษา บริษทั กูเดลิ แคนมานน์ โรบอท 
แอนด์ ออโตเมช่ัน จาํกัด 

158 

โดย กนกวรรณ เอก็กิมันน์ และอรไท ช้ัวเจริญ  
ประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา กรณศีึกษา
จงัหวดัสมุทรปราการ 

176 

โดย ปรียานุช แก้วศรีทัศน์ และอรไท ช้ัวเจริญ  
ความสุขในการทํางาน 190 
โดย ศศกมล รัตนวราหะ  
รูปแบบการบริหารจดัการทางการเงนิส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 204 
โดย ยุพา ศรีวิภาสกุล และอรไท ช้ัวเจริญ  
ความน่าเช่ือถือขององค์กรและความเช่ือมัน่ในตราบริษทัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคาร 

219 

โดย ฐานิดา สังข์รักษา และกฤษดา เชียรวัฒนสุข  
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าและความเช่ือมั่นในตราสินค้าทีม่ต่ีอการตัดสินใจซื้อสมาร์ท
โฟนหัวเว่ย 

231 

โดย เทิดพงษ์ วนิชาชีวะ และกฤษดา เชียรวัฒนสุข  
พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดท่ีีมคีวามสัมพนัธ์กับผลการปฏิบัตงิานของพนักงาน  
บริษทัเกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

245 

โดย วโรชา ดวงรัศมี, จุฑาลิณี วงค์เสือ, จิระพัฒน์ อินทร์โพธ์ิ, จีรานันท์ อินทร์กรูด, 
ณัฎฐา ศิริงะ, และเบญจวรรณ ศฤงคาร 
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ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
รูปแบบภาวะผู้นําและบรรยากาศองค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์กับการแสดงพฤตกิรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดขีองพนักงานธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 

259 

โดย กาญจนาพร สังประกุล, วัชราภรณ์ รอพันธ์, นรินจิต ทันจันทร์,  
ดารารัตน์ ประจาํญาติ, ธัญสิริ นามวงษ์ และเบญจวรรณ ศฤงคาร 

 

แรงจูงใจและคุณภาพชีวติการทํางานท่ีมคีวามสัมพนัธ์กับพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์กร 

272 

โดย ลลิตวดี ศรีเศรษฐมาตย์, เสาวณีย์ ผลเจริญ, คัทลยีา ยีดาํ, พนิดา สาตะโยธิน  
และกฤษดา เชียรวัฒนสุข 

 

ปัจจยัด้านองค์กรและบรรยากาศในการทํางานท่ีส่งผลต่อความเครียดในการทํางานของ
พนักงาน กรณศีึกษา บริษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 

288 

โดย กัญญาภัค จันทร์ตาแก้ว, กาญจนา ศรีสวัสด์ิ, รัชนีกร หาเรือนบญุ, 
วทันยา บางสุวรรณ, ดารารัตน์ แสงโต, ธนยศ ใหญ่แก้ว, และบปุผา ฐานุตตมานนท์ 

 

ปัจจยัด้านคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานท่ีมผีลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางาน :กรณีศึกษา บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) 

304 

โดย กชกร วงศ์สุริย์ฉาย, ณัฐริกา บัวผดุง, พิชชาพร ลายลกัษณ์, สไบทิพย์ กาญจนารักษ์, 
วงศธร คาํพานิช, กฤษณ พิลิแก้ว และกฤษดา เชียรวัฒนสุข 

 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และขวญักําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงาน บริษทั สยามแปซิฟิค อิเล็กทริค ไวร์  
แอนด์ เคเบ้ิล จาํกัด 

320 

โดย ปุณยาพร ศรีจุลัย, อรยา นัยวัฒน์, อภิสร เงินคล, ฉัตรมงคล ธรรมบุตร,  
อรกานต์ แผ้วพลสง และกฤษดา เชียรวัฒนสุข 

 

ปัจจยัด้านงานและสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมผีลต่อความพงึพอใจในการทํางาน 335 
โดย กมลรัตน์ ทองย้อย, ธัญญาทิพย์ ฉินนะโสต, สุพัตรา กันสถิต, พรชัย เพ็ชรนิล,  
จักรกริช ตรงดี, พรพาขวัญ กรโกษา และบปุผา ฐานุตตมานนท์ 

 

การรับรู้การจดัการความปลอดภัยในการทํางาน ท่ีมผีลต่อพฤติกรรมในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัตกิาร บริษทั เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 

351 

โดย ปวรณัฐ ศรีมุงคุล, ปลิตา เลี่ยวเส็ง, ทัศน์วรรณ เยน็ทรวง, กัลยรัตน์ สังวาลย์เงิน,  
วรพรรณ บญุทิม, ฐิติกาญจน์ วรวะลัย และณัฐพล ช่องดารากลุ 
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ญ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร คุณภาพชีวติในการทํางาน และความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงาน : กรณศีึกษา บริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกัด 

366 

โดย นิรัชพร มหาศาล, กรรณิการ์ จาํปาแขม, พัทธมน ชูกูล, จริยาพร สังข์สว่าง, 
อารยา นัยวัฒน์, ภานุวัฒน์ หอมดวง และกฤษดา เชียรวัฒนสุข 

 

รูปแบบภาวะผู้นําท่ีมคีวามสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการทํางาน ของพนักงานบริษทั  
โอเรกอน อลูมเินียม จาํกัด 

383 

โดย จันทร์เพ็ญ มะลิวรรณ, นิสาชล พลคาํมาก, ยุภารัตน์ ศรีภา, บษุราคัม คาํสาริรักษ์,  
สุภาภรณ์ เล่ือนแก้ว และกฤษดา เชียรวัฒนสุข 

 

ความสุขในการทํางานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกัด   
(ในพระบรมราชูปถมัภ์) จากการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัลําดบัท่ีสอง 

398 

โดย วิศิษฐ์ ฤทธิบญุไชย, อาทิชา ฉิมพาล ีและอภิภูมิ กิตติก้องนภา  
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์ แบรนด์ เทสโก้-
โลตสั สาขานครปฐม 

413 

โดย วิศิษฐ์ ฤทธิบญุไชย, ชยาภรณ์ แสงเฟ่ือง และอภิภูมิ กิตติก้องนภา  
ความคาดหวงัและความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสํานักงานขนส่ง
จงัหวดันครปฐม 

428 

โดย วิศิษฐ์ ฤทธิบญุไชย, ชัยพร ธนถารลาภ และบญุเลิศ พร้ิงเจริญ  
ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตน
เลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

440 

โดย จีรนันท์ เครือศิริวรรณ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps.) ท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้รับบริการ
ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร 

457 

โดย จรัส จิรรุ่งศฤงคาร และ เฉลิมพร เยน็เยือก  
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผู้หญงิผ่านแอพพลิเคช่ันช้อปป้ิงออนไลน์ 
ของผู้บริโภคท่ีใช้งานทวติเตอร์ในประเทศไทย 

471 

โดย ชนิศา รักษ์แพทย์ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล  
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ฎ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ปัจจยัท่ีมผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศ Terminal 2 

485 

โดย พันธ์วิรา จุลวัจนะ และพัฒน์ พิสิษฐเกษม  
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงนิของธนาคารพาณิชย์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการในเขตอําเภออุทัย จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 

499 

โดย อัญชรี สุวรรณ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล  
อิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

514 

โดย ดวงพร ทองเจิม และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล  
คุณภาพชีวติของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขตจงัหวดัสระบุรี 528 
โดย กิตติชัย เผือกแผ้วพงษ์ และเฉลิมพร เย็นเยือก  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจ้างบริษทัรับสร้างบ้าน       
เนอวานา โฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

546 

โดย กัญญาพัชร สุกปานแก้ว และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกลู  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้าจาก
ประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคท่ีมีบัญชีการใช้งานทวติเตอร์ในประเทศไทย 

564 

โดย ชวิศา เขียวแดง และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปัจจยัจูงใจในการทํางานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัขององค์กรของพนักงานบริษทั รังสิต
พลาซ่า จาํกัด 

578 

โดย ฉัตรแก้ว รัชเศรษฐ์ภิญโญ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 594 
โดย เหมือนแพร ม่ันคงดี และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปัจจยัภาพลักษณ์ร้านค้าและคุณค่าตราสินค้าส่งผลต่อความภกัดขีองผู้บริโภค 
กูร์เมต์ มาร์เก็ต กรณศีึกษา สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ 

608 

โดย กิตติศักด์ิ นันทเกษตร และสุมาลี สว่าง  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี  
(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

627 

โดย รสพร ศรอารา และสุมาล ีสว่าง  
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ฏ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
แรงจูงใจในการปฏบัิตงิานท่ีมคีวามสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัองค์กร กรณศีึกษา  
พนักงานบริษทั นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด   

643 

โดย พรรณนิภา แสงนาค และณกมล จันทร์สม  
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช 

659 

โดย ภูสุตา ทองเรือง และณกมล จันทร์สม  
ปัจจยัท่ีมผีลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน์ ของผู้ใช้บริการลาซาด้า 
(LAZADA) ในประเทศไทย 

674 

โดย เรณุดา ป้องกัน และกิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกยีรติ  
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา 
แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

691 

โดย แพรวรรณ สารประดิษฐ์ และกฤษฎา มูฮัมหมัด  
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อกระเป๋าโมอิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 705 
โดย ตมิศา สุวรรณบาํรุง และพัชร์หทัย จารุทวีผลนกุูล  
ปัจจยัท่ีมผีลต่อการเลือกเตมิเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

718 

โดย สหภาพ ปิยะมาน และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการจดัการตดัสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

734 

โดย สุพิชญา ราชสิงโห และณกมล จันทร์สม  
ปัจจยัท่ีมผีลต่อความพงึพอใจของนักศึกษาต่างชาตท่ีิใช้บริการศูนย์บริการนานาชาต ิ
มหาวทิยาลัยรังสิต 

761 

โดย ชัยวุฒิ คงพูน และณกมล จันทร์สม  
ปัจจยัด้านโลจิสตกิส์ท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจ กรณีศึกษาการท่องเท่ียวจงัหวดั
สมุทรปราการ 

776 

โดย สุภรพล เผ่าจินดา และพัฒน์ พิสิษฐเกษม  
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ท่ีมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนท่ีผดิปกตใินกลุ่มมีเดยี 

794 

โดย กันตพัฒน์ สาํราญบาํรุง และกุลบตุร โกเมนกลุ  
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ฐ 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการเวบ็ไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (TTM) 807 
โดย ณัฏฐ์ชิญามณฑ์ การดาํริห์, ธิดา แก้วเก่ง และพิษณุ สมบูรณ์  
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการนํา้มนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 824 
โดย วริศรา มหาโภคา, ณัชรัญ จันทร์เมฆา และภัสส์ศิรัส ศรีอาํพัน  
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง โดยผ่าน Instagram 840 
โดย กฤตยชญ์ โฆษิตพล, ศกลรัตน์ จาบไชยภูมิ และเบญจา สันติธนานนท์  
แรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของพนักงาน กรณศีึกษา :บริษทั ยูไนเตด็ อนิฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ 
จาํกัด (UIH) 

857 

โดย วริศรา วงษ์วิจิตร, สุมินตรา ธรรมธร และณกมล จันทร์สม  
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) สาขาราชวตัร 875 
โดย โสรญา จ้อยโทน, ว่านสวรรค์ รุจิรภานันท์ และชนะเกียรติ สมานบตุร  
ความผูกพนัของพนักงานท่ีมต่ีอบริษทัผู้ประกอบการในธุรกิจส่ือสาร และโทรคมนาคม
แห่งหน่ึง 

890 

โดย วิรันภัทร์ ธนันศรีวัฒน์, แก้วตา น่ิมเรือง และณกมล จันทร์สม  
พฤตกิรรมและปัจจยัในการบริโภคอาหารเสริมของคนท่ีออกกําลังกาย 905 
โดย วิภาดา เกือ้กลู, โสภิชา แก้วยอดเขา และชนะเกียรติ สมานบตุร  
พฤตกิรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเขต
นนทบุรี 

920 

โดย วศินี ศรีวิจารณ์, สมชาย ประยงค์พันธ์ และณกมล จันทร์สม  
ความพงึพอใจต่อการใช้บริการร้าน Freshy Superbike 939 
โดย ณัฐกาญจน์ แสงสุวรรณ, ทินมณี อรุณรัติยากร และชนะเกียรติ สมานบตุร  
พฤตกิรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมผีลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บํารุงผวิหน้า 957 
โดย ยุพิน กะสินัง, วรางคณา สุขสาํราญ และณกมล จันทร์สม 
ความพงึพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส.จนัทบุรี 974 
โดย ปุญญพัฒน์ ลิม้สุวัฒนกุล, อัณศยา ปิยถาวรอนันต์ และชนินทร เลิศรัตประภากร  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ในเขต
รังสิต 

994 

โดย นฤเบศร์ ศิริธราธิวัตร, ภาคภูมิ มาขุนทศ และชนินทร เลิศรัตประภากร  
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ฑ 

 สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ความพงึพอใจของลูกค้าในการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน 1010 
โดย โสรญา วงษ์สวาท, พรพรรณ เจริญมิตร และณกมล จันทร์สม  
ความพงึพอใจและพฤตกิรรมผู้บริโภคนํา้พริก ร้านนํา้พริกแม่นิภา ในเขตอําเภอบ้านไร่ 
จงัหวดัอุทัยธานี และพืน้ท่ีใกล้เคยีง 

1025 

โดย ธารียะ มาลา, ธนพร แท่นบัลลัง และภัสส์ศิรัส ศรีอาํพัน  
พฤตกิรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซื้อเส้ือผ้าของ 
แบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1041 

โดย รัตนศักด์ิ คาํอาจ, ธมณภัทร สุดเสียง และเขมจิรา บญุลือ  
พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ยูนิซิตีข้องผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

1057 

โดย วรรณิศา สมดวง, ศิริขวัญ ขอนพันธ์ และเขมจิรา บญุลือ  
ปัจจยัท่ีกําหนดราคาคอนโดมเินียมมือสองย่านศูนย์กลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร 1072 
โดย ศจีทิพ ถวิลหวัง  
แนวทางการปรับกลยทุธ์ของธุรกิจ SMEs โลจิสตกิส์เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
ในยุคโลจสิตกิส์ 4.0 

1104 

โดย มานิตา มะลิวัลย์ และพิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของบุคลากร กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1123 

โดย เฉลิมพร เยน็เยือก และสุขพงษ์ สุขพิพัฒน์    
ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป กับ การบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา 1137 
โดย เฉลิมพร เยน็เยือก  
กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัของการตลาดบริการ 1153 
โดย กิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล  
ระบบตรวจรายช่ือนักศึกษาเข้าเรียนบนเวบ็แอพพลิเคช่ัน 1168 
โดย ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์  
การท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์: กรณศีึกษาวดัในกรุงเทพมหานคร 1185 
โดย ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อรถยนต์ Hybr id ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย เมธาวี ทายพงศ์ศักด์ิ 

1208 
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 สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

1225 

โดย กนกกาญจน์ ทิพย์บาํรุง  
ปัจจยัท่ีมผีลต่อคุณภาพชีวติการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1244 

โดย โมริญา โสภณบรรณารักษ์  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อบ้านจดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลสรามคาํแหง 1261 
โดย ก้องภัค เจริญจิต  
ปัจจยัท่ีมผีลต่อคุณภาพชีวติของข้าราชการบํานาญ 1281 
โดย ชนกชนม์ วัดโส  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมเีดียของนักศึกษา
มหาวทิยาลัย 

1300 

โดย ชนกสุดา  ชัยภักดี  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของคนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1316 

โดย ชนะศักด์ิ เสาะแสวง  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ชนาวุธ บุญนาม  

1335 

ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ท่ีสาขาเดอะสตรีท
รัชดา 

1350 

โดย ณัชชนม์ เจริญจิต  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขต กรุงเทพมหานคร 1363 
โดย ณัฐภณ บุญชม  
ปัจจยัท่ีมผีลต่อการตดัสินใจซื้อรองเท้ากีฬ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 1379 
โดย ตันติกร เมืองหนองหว้า  
ปัจจยัท่ีมผีลต่อการตดัสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครชลบุรี 

1398 

โดย ธนวัต วงษ์มณีเทศ  
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 สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของข้าราชการตาํรวจในสังกัด สํานักงาน
กฎหมายและคดี สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

1412 

โดย นภัสมณฑ์ เนตรสุวรรณ  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าท่ีสรรพากร สํานักงานสรรพากรพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร 14 

1429 

โดย นัชชา นะภิใจ  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลปิยะเวท 1447 
โดย นุชราภรณ์ เลยีบไทสง  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อคของคนวยัทํางาน 
แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

1462 

โดย ปรัชญันทร์ สังฆอนันต์  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1478 

โดย ปริญญา สาททอง  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวทิยาลัย
รามคาํแหง 

1495 

โดย พิไลวรรณ อิง้ทม  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า 1512 
โดย วชิราภรณ์ พัดเกิด  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

1531 

โดย วสันต์ เทียมหยิน  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บัตรเครดติของประชากรในกรุงเทพมหานคร 1551 
โดย วิศญาณี ศรีใส  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อสุนัขพนัธ์ุเฟรนซ์บลูดอ็กของประชากรในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 

1570 

โดย กฤษฎา สายสวาท  
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สารบัญ (ต่อ)  
 หน้า 
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อยางรถยนต์ของคนกรุงเทพมหานคร 1586 
โดย ศิระ ปัณฑุยากร  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อเส้ือผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านคร
หลวง 

1601 

โดย สัณพงศ์ กาญจนศรี  
การตดัสินใจเลือกใช้บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1622 

โดย สาวรี ชิน้ประยูร  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อความต้องการสวสัดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่ง
ทหารเรือ 

1637 

โดย สุธาสินี ชีวะกลุ  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวชิาในเขตกรุงเทพมหานคร 1652 
โดย สุภัทรา บุญคาํ  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต 1670 
โดย สุริยัน บุญเลีย้ง  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรามคาํแหง 1685 
โดย สุรีวัลย์ ชูช่ืน  
ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อรถจกัรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

1705 

โดย อรณี นิพล  
ปัจจยัท่ีมผีลต่อการเลือกโรงเรียนเรียนกวดวชิาของผู้ปกครองในจงัหวดัราชบุรี 1722 
โดย วิศิษฐ์ ฤทธิบญุไชย, ชัยพร ธนถาวรลาภ และชูศักด์ิ เจนประโคน  
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อิทธิพลของปัจจยัท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

The Influence on the Academic Achievement of Master  of Business Administration Program 

Students at Ramkhamhaeng Univer sity 

 

พทิยตุม์  โตขํา 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

วไิลวรรณ  ทองประยูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ  

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นผูเ้รียน และดา้น

องคก์ารท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ประชากรในการวิจยั คือ นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา้ (quota sampling)   และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ (1) ใชค่้าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และ (2) ใช้สถิติถดถอยพหุคูณในการอธิบาย

อิทธิพลของปัจจยัดา้นผูเ้รียนและดา้นองคก์ารท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ จะ

จาํแนกประเภทขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ โดยใช้เกณฑ์ตามคุณลกัษณะท่ีขอ้มูลนั้นมีอยู่ร่วมกนัเป็นตวั

จาํแนก และนาํเสนอผลสรุปดว้ยแผนภูมิเดนโดรแกรม โดยแยกตามกรอบแนวคิดการวิจยั 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหงอยู่ในระดบัมาก  และ ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียน    ด้าน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน ดา้นความรู้พ้ืนฐานเดิม ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน และดา้น

การทาํงานระหว่างเรียน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ส่วนผลการสัมภาษณ์พบว่านกัศึกษาท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิใน
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การเรียน ตอ้งการมีอนาคตมัน่คงทางการงาน การเงิน ครอบครัว และนักศึกษาท่ีมีเจตคติต่อการ

เรียน ต้องการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง อยากไดค้วามรู้ใหม่ ซ่ึงผลของการวิจยัน้ีจะเป็นขอ้มูลในการ

พฒันาหรือสร้างปัจจยัดา้นต่างๆ เช่น ดา้นเจตคติต่อการเรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน 

เพ่ือท่ีจะทาํใหน้กัศึกษาเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คาํสําคญั:  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, การเรียน  

    

ABSTRACT 

 In this research investigation, the researcher studies the levels of academic achievement 

shown by selected students in the Master of Business Administration Program (MBA Program) at 

Ramkhamhaeng University (RU). The researcher also examines the influence of the factors of 

students and organization on the academic achievement of these students.  

 Using the quota sampling method, the researcher selected a research population 

consisting of MBA Program students at RU.  

The research instruments were a questionnaire and an interview form.  

(1) Using techniques of descriptive statistics, the data collected were analyzed in terms of 

mean (M) and standard deviation (SD) to the end of explaining the academic achievement levels 

evinced by the MBA Program students.  

(2) Multiple regression analysis was also employed in explaining the influence of the 

factors of students and organization on the academic achievement of these MBA Program 

students.  

Furthermore, the data obtained from the interviews were classified in terms of individual 

observations and clusters to which the data belonged by means of a dendrogram presentation.  

Findings are as follows:  

 The academic achievement levels of the students were exhibited at a high level.                    

The factors of attitudes toward learning, academic achievement motivation, prior knowledge, 

relationships with fellow students, and working while studying influenced the academic 

achievement of the students.  
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The results of interviewing the students indicated that the students who showed academic 

achievement motivation simultaneously expressed a desire for future stability in work, finances, 

and family. In respect to attitudes toward study, these students were desirous of learning 

continuously. They would like to possess new knowledge, which in itself is an important element 

in academic achievement.  

In the view of the researcher, these research findings provide information conducive to 

developing or fostering the instantiation of a number of apposite factors—notably, attitudes 

toward study and academic achievement motivation—on the part of the MBA Program students. 

Actualizing these factors will go to ensure that MBA Program students at RU will continuously 

display academic achievement while participating in the MBA Program.  

 

Key words: academic achievement, study  

 

บทนํา 

 การดาํเนินชีวิตของมนุษยจ์ะมีการเรียนรู้ตลอดเวลา  การเรียนรู้น้ีอาจไดรั้บจากบิดามารดา ครู

อาจารย ์หรือผูท่ี้อยูใ่นสงัคมเดียวกนัเป็นผูส้อน  นอกจากน้ียงัมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีพบ 

และจะปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยการแสดงพฤติกรรมต่างๆ  

สาํหรับการจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่างๆ ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการจดัการศึกษา เพราะเป็นการพฒันาทุนมนุษย ์ซ่ึงทุนมนุษยน้ี์ ธาํรง

ศกัด์ิ  คงคาสวสัด์ิ (2551,หนา้ 2) หมายถึง “ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทกัษะหรือความชาํนาญ 

รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีสั่งสมอยู่ในตวัเอง และสามารถจะนําส่ิงเหล่าน้ีมารวมเขา้

ดว้ยกนัจนเกิดเป็นศกัยภาพขององคก์าร หรือเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัและมีคุณค่า ซ่ึงจะทาํใหอ้งคก์าร

นั้นมีความสามารถสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั” 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มีหลักการ

สาํคญั คือ “ยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีสาํหรับคนไทย พฒันาคน

ให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติท่ีดี 

รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัการศึกษาเพื่อพฒันา
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คุณภาพคนของประเทศโดย “มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข

ในสงัคม”  

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอน               

ตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ซ่ึงคณะบริหารธุรกิจไดจ้ดัทาํ 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา เพ่ือให้ผูศึ้กษามีความรู้

ความสามารถในการบริหารธุรกิจ  ดา้นการจดัการ การเงินและการธนาคาร การตลาด  และการบญัชี  

เพ่ือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถปฏิบัติงานในระดับ

มาตรฐานสากล  รวมทั้งเป็นผูมี้ความรู้และจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม เพือ่เป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต  

ดงันั้น ผูว้ ิจยัจึงทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารและ                      

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใช้ในการปรับปรุงและพฒันาเก่ียวกบัการบริหาร และการให้บริการด้านการศึกษา

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านผูเ้รียน และปัจจยัดา้นองค์การท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน ดา้นเจตคติต่อการเรียน ดา้น

ความรู้พื้นฐานเดิม ดา้นการทาํงานระหวา่งเรียน และปัจจยัดา้นองคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพการสอน 

ด้านบรรยากาศในการเรียน  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน  ด้านผู ้ให้บริการ มีอิทธิพลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (non-experimental design) คือ ศึกษาข้อเท็จจริง ท่ี

เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการควบคุมตวัแปรใดตวัแปรหน่ึง (สุรศกัด์ิ  อมรรัตนศกัด์ิ, 2554,  หน้า 

13) ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเก็บรวบรวมจากนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง มีตัวแปรอิสระ คือ (1) ปัจจัยด้านผู ้เรียน 

ประกอบดว้ย  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน  เจตคติต่อการเรียน ความรู้พ้ืนฐานเดิม  และการ

ทาํงานระหว่างเรียน (2) ปัจจยัดา้นองคก์าร ประกอบดว้ย คุณภาพการสอน บรรยากาศในการเรียน 

ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน และผูใ้ห้บริการ ส่วนตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและการสร้างกรอบแนวคดิในการวจิัย 

 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผูวิ้จยัใชแ้นวคิด ทฤษฎี

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดและสร้างเคร่ืองมือในการ

วิจยั โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยประยุกต์จากแนวคิดของ

นกัวิชาการ เช่น Bloom (1976) พยนตธ์ร  สาํเร็จกิจเจริญ (2553) และวีระยทุธ ชาตะกาญจน์ (2547) 

ผูว้ิจยัสรุปความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการ

เรียนรู้ รวมทั้ งการนําความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนน้ีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยท่ีวดั

ความสาํเร็จในการทาํงานไดจ้ากผลการเรียนในระดบัปริญญาโท ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ไดก้รอบแนวคิดในการวิจยัตามรูปท่ี 1 
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 ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบระดับของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

2. เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาเก่ียวกบั

การบริหาร และการให้บริการดา้นการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาํแหง วิธีการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง

สาํเร็จรูปของ Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 

5 ซ่ึงไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 370 คน แลว้จึงทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

ปัจจยัด้านองค์การ 
- คุณภาพการสอน 
- บรรยากาศในการเรียน 
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน 
- ผูใ้หบ้ริการ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา      
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

ปัจจยัด้านผู้เรียน 
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน 
- เจตคติต่อการเรียน  
- ความรู้พื้นฐานเดิม 

- การทาํงานระหวา่งเรียน 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี และ

นิยามปฏิบติัการ รวมทั้งการสมัภาษณ์ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีศึกษา ผูว้ิจยัจะสร้างข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี และ

นิยามปฏิบติัการ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ (1) ดา้นการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (2) ดา้นการ

ประเมินปัจจยัดา้นผูเ้รียน และ (3) ดา้นการประเมินปัจจยัดา้นองคก์าร 

     ตอนท่ี 3 การสัมภาษณ์นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 1. เม่ือสร้างแบบสอบถาม แล้วจะนําแบบสอบถามให้ผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ                   

โดยพิจารณาความถูกตอ้งดา้นการใช้ภาษา ความเหมาะสมของแบบสอบถาม เพ่ือทดสอบความ

ถูกตอ้งตามเน้ือหา (content validity) และทดสอบว่าเคร่ืองมือในการวิจยันั้นสามารถวดัตวัแปร                 

ได้ครอบคลุมตามแนวคิดการวิจัย ตรงกับเน้ือหาและวตัถุประสงค์ของการวิจัยท่ีกาํหนดไว ้                    

(สิน พนัธ์ุพินิจ, 2553, หนา้ 180)    

 2. นาํแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด มาทดลองสอบถามกบักลุ่มนกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการวิจยั  เพ่ือหาค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเช่ือถือไดโ้ดยใชว้ิธีการคาํนวณค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (reliability 

coefficient) เกณฑท่ี์น่าจะยอมรับไดคื้อ .50 ข้ึนไป (สุจิตรา บุญยรัตพนัธ์ุ, 2557)  

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล   

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชค่้าร้อยละและหาระดบัความคิดเห็น

เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจยัดา้นผูเ้รียน และปัจจยัดา้นองคก์ารโดยใชว้ิธีคาํนวณค่าเฉล่ีย 

(Mean : ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) สําหรับการวิเคราะห์อิทธิพล

ของปัจจยัท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงใชส้ถิติการวิเคราะห์แบบการถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน 

(Standard Regression Coefficient: b) ในการอธิบายอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.2) มีอายมุากกว่า 

25 - 30 ปี (ร้อยละ 42.2) ทาํงานเป็นพนักงานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 52.4) และมีรายได้ 15,001 - 

30,000 บาท ร้อยละ (59.2) 

 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจยัดา้นผูเ้รียน และ

ปัจจยัดา้นองคก์าร พบวา่ 

  2.1 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.87, SD = 0.573) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรกอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านคิดว่าท่านประสบ

ความสาํเร็จในการเรียน (  = 3.92, SD = 0.710)  

      2.2 ปัจจยัดา้นผูเ้รียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.82, SD = 0.512) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรกอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน (  = 

4.06, SD = 0.560)  

      2.3 ปัจจยัดา้นองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.02, SD = 0.494) เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรกอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นคุณภาพการสอน  (  = 4.20, SD 

= 0.551)  

  3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ตามตาราง 1 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

(R) เท่ากบั 0.654 สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ (R2 ) ไดร้้อยละ 42.7 ซ่ึงนาํมาแทนค่าในสมการการ

พยากรณ์ไดด้งัน้ี 

 

Y     =   0.717 + 0.124*X1+ 0.234*X2 + 0.113*X3 + 0.106*X4+ 0.095X5- 0.006X6 

   + 0.109*X7 + 0.026X8 
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ตาราง 1 

อิทธิพลของปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (b) t Sig 
1. ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียน 0.124  2.206 0.028* 
2. ดา้นเจตคติต่อการเรียน 0.234  4.804 0.000* 
3. ดา้นความรู้พ้ืนฐานเดิม 0.113  3.069 0.002* 
4. ดา้นการทาํงานระหวา่งเรียน 0.106  2.851 0.005* 
5. ดา้นคุณภาพการสอน 0.095 1.754 0.080 
6. ดา้นบรรยากาศในการเรียน -0.006 -0.126 0.900 
7. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือน 0.109  2.121 0.035* 
8. ดา้นผูใ้หบ้ริการ 0.026 0.557 0.578 
    ค่าคงท่ี 0.717 3.370 0.000* 

R = 0.654 R2 = 0.427 SEE = 0.438  F = 33.686 Sig = 0.000*  * =P<0.05 

ตามตาราง 1 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ไดแ้ก่ (1) ดา้นเจตคติต่อการเรียนมีอิทธิพลมาก

ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ (2) ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน (3) ดา้นความรู้พ้ืนฐานเดิม (4) ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน และ (5) ดา้นการทาํงานระหว่างเรียน ตามลาํดบั ส่วนดา้นคุณภาพการ

สอน ดา้นผูใ้ห้บริการ และดา้นบรรยากาศในการเรียน ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

4. ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุด จาํแนกเป็น 2 ปัจจยั คือ (1) ปัจจยัดา้นผูเ้รียน และ (2) 

ปัจจยัดา้นองคก์าร ทั้งน้ีไดส้รุปเป็นแผนภูมิเดนโดรแกรมตามรูปท่ี 2-3 
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มคีวามสําคญัมาก เพราะสามารถนําความรู้ใหม่มาต่อยอดได้  
ถ้าความรู้พืน้ฐานเดมิมีน้อยจะเรียนตามเพื่อนไม่ทนั ต้องมีความตั้งใจ และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองให้มากขึน้ 
ผู้มีความรู้พื้นฐานเดมิจะทาํให้มคีวามเข้าใจง่ายกว่าผู้ทีไ่ม่เคยเรียนทางบริหารธุรกิจ  
ถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานเดมิเลยจะต้องค้นคว้าหาความรู้และทําการบ้านมากกว่า 
 เพื่อนคนอ่ืน  

ปัจจยัด้านผู้เรียน 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน  

ต้องการให้อนาคตมีความมั่นคงทางด้านหน้าท่ีการงาน การเงิน และบุคคลรอบข้าง 
ประสบผลสําเร็จในการเรียน หรือเกรดเฉล่ีย 
ต้องการเพิม่พูนความรู้ และนําไปปรับใช้ในหน้าท่ีการงานให้มากขึน้ 
 

เจตคติต่อการเรียน 

การเรียนรู้สามารถเรียนได้ต่อเน่ืองไม่หยุด การเรียนจะทาํให้ได้ความรู้ใหม่  ๆ 
จากอาจารย์ผู้สอน 
ความรู้สึกต่อการเรียน ถ้าเรียนวชิาทีม่ีความถนัดจะมีเจตคติเป็นบวก 
ถ้าไม่มีความถนัดเจตคติจะเป็นลบ 
ต้องเปิดใจยอมรับกับสภาพแวดล้อม เพื่อนในช้ันเรียน อาจารย์ผู้สอน  
และเรียนได้ตลอดเวลา   
ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปเร่ือย  ๆต้องคดิอย่างมีกระบวนการ 

ความรู้พื้นฐานเดมิ 

  มคีวามจาํเป็นมากเพราะเม่ือผู้สอนพูดอะไรมาจะเข้าใจ มองเห็นภาพได้ และใช้เป็น  
  กรณีศึกษาทาํงานส่งอาจารย์                               
  ความจาํเป็นทีต้่องทาํงานไปด้วยเรียนไปด้วย เพราะต้องการความรู้มากขึน้ 
  และต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนเอง แต่ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
  บางกรณคีวามจาํเป็นขึน้อยู่กับแต่ละบุคคลมากกว่า แล้วแต่ฐานะทางครอบครัว 
  ของแต่ละคน  

 การทํางานระหว่างเรียน  
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  รูปท่ี 2 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ปัจจยัดา้นผูเ้รียน 

4.1 ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ตามรูปท่ี 2 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) พบว่าการประเมิน 

(1) ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน เพราะตอ้งการให้อนาคตมีความมัน่คงทางดา้นหน้าท่ีการ

งาน การเงิน และบุคคลรอบขา้ง รวมทั้งประสบความสําเร็จในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ Fang Mei Qin (2556) พบว่า นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง จะประสบ

ความสําเร็จในอนาคตตามท่ีมุ่งหวงั  (2) ด้านเจตคติต่อการเรียนนั้นสามารถเรียนรู้ได้ต่อเน่ือง               

การเรียนจะทาํให้ไดค้วามรู้ใหม่ๆ จากอาจารยผ์ูส้อน ถา้เรียนวิชาท่ีมีความถนดัจะมีเจตคติเป็นบวก 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภรณ์ อินต๊ะชยั (2556) พบว่า เจตคติต่อการเรียน และพฤติกรรมใน

การเรียน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปัจจยัท่ีสามารถ

พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ เจตคติต่อการเรียน (3) ดา้นความรู้พื้นฐานเดิม มีความสาํคญั

มาก เพราะสามารถนาํความรู้ใหม่มาต่อยอดได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บลูม (Bloom,1976) 

ซ่ึงเน้นความสําคญัของความรู้พ้ืนฐานเดิมมาก เพราะเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงประสบการณ์เก่ียวกับ

ความสาํเร็จ หรือความลม้เหลวในการเรียน และเป็นรากฐานท่ีสาํคญัในการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน และ  (4) 

ดา้นการทาํงานระหว่างเรียนมีความจาํเป็นมากเพราะเม่ือผูส้อนพูดอะไรมาจะเขา้ใจ มองเห็นภาพได ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Fang  Mei Qin (2556) พบว่า ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาจีน มหาวิทยาลยับูรพา คือ การทาํงานระหวา่งเรียน   

4.2 ปัจจยัดา้นองคก์าร ตามรูปท่ี 3 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) พบวา่การประเมิน 

(1) ดา้นคุณภาพการสอนไดจ้ากความรู้ความเขา้ใจหลงัจากเรียนจบแต่ละวิชาแลว้สามารถนาํไปใช้

ไดจ้ริง และ (2) ดา้นบรรยากาศในการเรียนมีส่วนสาํคญัอย่างมาก เพราะถา้อาจารยใ์จดี สอนแบบ

ไม่เครียดจนเกินไป นกัศึกษาจะไม่มีความกดดนัและไม่เครียด จะไม่เบ่ือและสนใจเรียน ทั้งคุณภาพ

การสอนและบรรยากาศในการเรียนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยรุมาศ  อุดมศิริ (2559) พบว่า ปัจจยั

ความสามารถในการสอนและอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี

ของนกัศึกษาในการเรียนต่อในหลกัสูตร MBA (3) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนมีความสําคญั

มาก เรียนเป็นกลุ่มดีกว่าเพ่ือช่วยเหลือกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุรําไพ สหนนท

รัตน์ (2556)  พบว่า ความสัมพนัธ์กับเพ่ือนเป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เพราะถา้มีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนท่ีดีทาํให้อยากมาเรียน และมีความสุขในการเรียนทาํ

ใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และ (4) ดา้นผูใ้ห้บริการ ปัจจุบนัดีอยูแ่ลว้ไม่มีพฤติกรรมทางแง่

ลบ สามารถติดต่อทางไลน์ได้ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุรมาศ  อุดมศิริ (2559) 
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ผู้ให้บริการ 

ปัจจยัด้านองค์การ 

คุณภาพการสอน  

    ความรู้ความเข้าใจหลังจากเรียนจบแต่ละวิชาแล้วสามารถนําไปใช้ได้จริงหรือเปล่า 
    คุณภาพการสอนเป็นปัจจยัท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะช่วยให้คนท่ีมาเรียนเกิดผลสําเร็จ มีความรู้           
    ความเข้าใจ ทักษะหรือว่าได้รับส่ิงน้ันกลับไป 
    ประสบการณ์และความรู้ของอาจารย์ท่ีมาสอนสําคญัมาก บางเร่ืองผู้เรียนอ่านหนังสือเอง  
    อ่านอย่างไรก็ไม่เข้าใจ แต่ท่านอาจารย์ก็มาสรุปสอนให้ง่าย อธิบายวธีิคดิของอาจารย์  
    ด้วยภาษาทีเ่ข้าใจง่ายก็จะเข้าใจเร่ืองน้ันได้  
    ครูสอนแล้วเด็กเข้าใจ ทาํข้อสอบได้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ เหมือนอาจารย์จะมีงานใน  
    ห้องให้ทําก็สามารถนํางานท่ีอาจารย์สอนไปประยุกต์ในการทํางานได้    
    อยากได้ด้านเน้ือหาท่ีนําไปใช้ได้ คือสอนจากประสบการณ์ซึ่งเอาไปใช้ได้จริง และ 
    เก่ียวข้องกับเน้ือหาด้วย  

ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน 

  บรรยากาศมีส่วนสําคญัอย่างมาก เพราะถ้าอาจารย์ใจด ีสอนแบบไม่เครียดจนเกินไป   
  นักศึกษาจะไม่มีความกดดันและไม่เครียด จะไม่เบ่ือและสนใจเรียน  
  บรรยากาศสําคญัมาก ถ้าภายในห้องขัดแย้งกันก็ไม่อยากเรียนถ้าเป็นมิตรกัน  
  ก็น่าเรียนยิ่งขึน้  เพื่อน  ๆท่ีเข้ากันได้ก็จะเอ้ือให้อยากมาเรียน อยากทํากิจกรรม มีกําลังใจ 
  มีส่วนด้วย เพราะว่าบรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้องเรียนสําคัญมาก 
  ถ้าดก็ีทําให้ตั้งใจเรียนและยังหายเครียดด้วย 
  บรรยากาศมีผลกับการเรียนของบางคน เพราะผู้เรียนจะตั้งใจเรียนเน้ือหาท่ีสอนมากกว่า 

บรรยากาศในการเรียน 

เพื่อนสําคญัมาก เรียนเป็นกลุ่มดกีว่าเพื่อช่วยเหลือกันและกัน  เพราะอาจต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยใน  
การทํารายงาน 
ทําให้มีเพื่อนเพิม่ขึน้ เพื่อนบางคนทํางานในหน่วยงานท่ีเราต้องขอความช่วยเหลือในอนาคต                 
การมีเพื่อนเพิม่ขึน้จะมี connection เพิม่ขึน้  
ถ้าเรียนเพื่อผลสัมฤทธ์ิคนเดยีวก็เรียนได้ แต่จริง  ๆแล้วควรเรียนเป็นกลุ่ม ทาํงานเป็นทีมจะดกีว่า 

การให้บริการปัจจุบันดอียู่แล้ว ให้ความช่วยเหลือและคาํแนะนําได้ทุกเร่ือง ไม่มพีฤตกิรรมทางแง่ลบ  
สามารถติดต่อทางไลน์ได้ตลอดเวลา  

    เอ้ือต่อนักศึกษาหลายอย่าง คือ สามารถเลือกเรียนตามเวลา และสถานท่ีซึ่งเหมาะสมกับผู้เรียนได้  

เจ้าหน้าท่ีทํางานได้ด ีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ สามารถจะตอบได้ตรงจุด และทุกระบบทํางาน
ประสานกัน  

พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกต่อความจงรักภกัดีของนกัศึกษาในการเรียนต่อในหลกัสูตร MBA หาก

ผูใ้หบ้ริการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและสามารถแกปั้ญหาได ้

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) ปัจจยัดา้นองคก์าร 
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การอภิปรายผล 

 1. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาํแหง มีระดับความ

คิดเห็นเก่ียวกบัดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอนัดบัแรก คือ ท่านคิดว่าท่านประสบความสาํเร็จในการเรียน เน่ืองจาก

นักศึกษาประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถในการเรียนรู้ 

และนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติังานไดจ้ริง  

 2. ปัจจยัด้านผูเ้รียนและปัจจยัด้านองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง อภิปรายผลไดด้งัน้ี  

       2.1 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าผูเ้รียน

จาํเป็นต้องมีแรงจูงใจภายในตวัเองก่อนเป็นสําคญัในการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กนกวรรณ  เจริญสุข (2558) พบว่า แรงจูงใจในการเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง              

การเรียน  

         2.2 ดา้นเจตคติต่อการเรียน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่เน่ืองจากเจตคติท่ีดีต่อการ

เรียนเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญัในการเปิดรับความรู้ใหม่เพ่ือการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ชิตยาภรณ์ ขนุแกว้ (2556) พบว่า ดา้นเจตคติต่อการเรียนสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนิสิต หลกัสูตรนิเทศศาสตร์บณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาได ้ 

          2.3 ดา้นความรู้พื้นฐานเดิม มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเน่ืองจากความรู้พ้ืนฐาน

เดิมเปรียบเสมือนพ้ืนท่ีแข็งแรงในการเรียนรู้ หากมีความรู้พ้ืนฐานเดิมท่ีดีจะเป็นการเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุรุชา แกว้โสนด (2557) พบวา่ ปัจจยัความรู้พ้ืนฐาน

เดิมสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตได ้ 

        2.4 ด้านการทาํงานระหว่างเรียน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเน่ืองจากการ

เรียนเป็นการลงทุนชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นการลงทุนดา้นการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะ และศกัยภาพของ

ตนเอง แต่การเรียนจาํเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ Fang  Mei Qin (2556)  
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พบว่า ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลยับูรพา คือ                

การทาํงานระหว่างเรียน   

                2.5 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเน่ืองจากการ

ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม มีความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนมาเก่ียวข้อง จะช่วยเหลือเก้ือกูลกนัทั้ งด้าน

ความรู้ การทาํงาน และการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชิตยาภรณ์ ขนุแกว้ (2556), งานวิจยั

ของ สุมาลี ขนัติยะ, 2552 หน้า 60) และงานวิจยัของ Fang Mei Qin (2556) พบว่า ปัจจยัดา้นเพ่ือน

และสงัคมมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 

3. ปัจจยัด้านองค์การท่ีไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง คือ 

      3.1 ดา้นคุณภาพการสอน ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนอาจเกิดจากปัจจยัดา้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัมากกวา่ปัจจยัดา้นองคก์าร แมคุ้ณภาพการสอน

จะดีเพียงใด หากผูเ้รียนไม่ให้ความสําคัญย่อมจะไม่ทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชิตยาภรณ์ ขุนแกว้ (2556) และงานวิจยัของ อาภรณ์ อินต๊ะชัย (2556) 

พบวา่ ปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ คุณภาพการสอน    

     3.2 ดา้นบรรยากาศในการเรียน ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้ิจยัมีความ

คิดเห็นว่าเน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจเกิดจากปัจจยัดา้นผูเ้รียนเป็นสําคญัมากกว่าปัจจยั

ดา้นองค์การ คือ ไม่สนใจว่าบรรยากาศในการเรียนจะเป็นอย่างไร หากผูเ้รียนไม่ให้ความสําคญั            

ก็จะไม่ทาํให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมพป์ระภา อรัญมิตร 

(2552) พบวา่ ปัจจยัระดบัหอ้งเรียนท่ีมีอิทธิพลในทางลบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  

คือ บรรยากาศในชั้นเรียน     

          3.3 ด้านผูใ้ห้บริการ ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า

เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจเกิดจากปัจจยัดา้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัมากกว่าปัจจยัดา้นองคก์าร 

แมว้่าผูใ้ห้บริการจะจดัหลกัสูตร มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร มีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือเอ้ือต่อการ

เรียน มีความกระตือรือร้นในการให้บริการเพียงใด  หากผูเ้รียนไม่ให้ความสาํคญัก็ไม่ทาํให้เกิดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กุลธน ธนาพงศธ์ร (2530  อา้งถึงใน ทนัดร  

ธนะกูลบริภณัฑ์, 2552, หนา้ 303) ประโยชน์และบริการท่ีองคก์ารจดัการให้นั้นจะตอ้งตอบสนอง
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ความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้ งหมดไม่ใช่เป็นการจัดให้แก่กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ

นอกจากน้ีการท่ีผลการวิจยัพบว่า ดา้นคุณภาพการสอน ด้านบรรยากาศในการเรียน และด้านผู ้

ให้บริการ ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ-มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาจเน่ืองมาจากผู ้ตอบแบบสอบถามแต่ละรายจากกลุ่มตัวอย่างมี

ประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั  

4. สําหรับผลการวิเคราะห์จาการสัมภาษณ์นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีผูต้อบมากท่ีสุด จาํแนกเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัแรก คือ ปัจจยัดา้นผูเ้รียน 

พบว่าการประเมิน (1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนได้จากตอ้งการให้อนาคตมีความมัน่คง

ทางดา้นหน้าท่ีการงาน การเงิน และบุคคลรอบขา้ง (2) เจตคติต่อการเรียนนั้นสามารถเรียนรู้ได้

ต่อเน่ืองไม่หยุด การเรียนจะทาํให้ไดท้ั้งความรู้ใหม่ๆ จากอาจารยผ์ูส้อน (3) ความรู้พื้นฐานเดิม มี

ความสําคญัมาก เพราะสามารถนําความรู้ใหม่มาต่อยอดได้ และ (4) การทาํงานระหว่างเรียนมี

ความจาํเป็นมากเพราะเม่ือผูส้อนพูดอะไรมาจะเขา้ใจ มองเห็นภาพได ้ ปัจจยัท่ีสอง คือ ปัจจยัดา้น

องค์การ พบว่าการประเมิน (1) คุณภาพการสอนไดจ้ากความรู้ความเขา้ใจหลงัจากเรียนจบแต่ละ

วิชาแลว้สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง (2) บรรยากาศในการเรียนมีส่วนสาํคญัอยา่งมาก เพราะถา้อาจารย์

ใจดี สอนแบบไม่เครียดจนเกินไป นกัศึกษาจะไม่มีความกดดนัและไม่เครียด จะไม่เบ่ือและสนใจ

เรียน (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนมีความสาํคญัมาก เรียนเป็นกลุ่มดีกว่าเพ่ือช่วยเหลือกนัและกนั 

และ (4) ผูใ้ห้บริการปัจจุบนัดีอยู่แลว้ ให้ความช่วยเหลือและคาํแนะนาํไดทุ้กเร่ือง ไม่มีพฤติกรรม

ทางแง่ลบ และสามารถติดต่อทางไลน์ไดต้ลอดเวลา  

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจยั 

   ผลการวิจยัพบว่า อิทธิพลของปัจจยัดา้นผูเ้รียน และปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง คือ ดา้นเจต

คติต่อการเรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียน ดา้นความรู้พ้ืนฐานเดิม ดา้นการทาํงานระหว่าง

เรียน  และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน จึงควรให้ความสนใจ พฒันา และปรับปรุงดา้นต่างๆ  

ดงัน้ี 

1. ดา้นเจตคติต่อการเรียน ควรทาํให้นกัศึกษามีความรู้สึกชอบ พึงพอใจ และมีอารมณ์ร่วม

ท่ีดีในการเขา้เรียนซ่ึงตอ้งเกิดจากการมีเจตคติแง่บวกต่อการเรียน เพราะมีความถนดั หรือความชอบ
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ส่งผลให้อยากเรียนในวิชานั้น ผูส้อนมีส่วนร่วมให้นกัศึกษามีเจตคติในทางท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียน มีการ

ปรับตวั และปรับเจตคติต่อการเรียน อนัจะทาํใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 2. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน  ผู ้สอนต้องสร้างแรงกระตุ้นให้ เกิดความ

ขยนัหมัน่เพียร เอาใจใส่ในการเรียน มีความมุ่งมัน่ มีระเบียบวินยัในตนเอง ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค 

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นการเรียน 

 3. ด้านความรู้พื้นฐานเดิม หากนักศึกษาไม่มีความรู้พ้ืนฐานเดิมหรือมีน้อย ผูส้อนควร                 

มีการสอนวิชาเพ่ือปรับพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษา แต่ผูเ้รียนต้องมีการปรับตัวโดยการตั้ งใจและ                  

คน้ควา้ให้มากข้ึน เพ่ิมเวลาให้กบัการเรียนมีความขยนัมากกว่าผูอ่ื้น อนัจะทาํให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 4. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน ควรมอบหมายให้นักศึกษาทาํงานร่วมกันเป็นทีม                       

มีความสามคัคีช่วยเหลือกนั แลกเปล่ียนความรู้และทบทวนเน้ือหาวิชาท่ีเรียนเพ่ือทาํให้เกิดผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียน 

5. ดา้นการทาํงานระหว่างเรียน สนบัสนุนให้มีการหารายไดเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเรียน 

อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มทกัษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทาํงานของนกัศึกษาซ่ึง

จะทาํใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยจาํแนกตามปัจจยัดา้น

ผูเ้รียน  และปัจจัยด้านองค์การ ฉะนั้ นในการวิจัยคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิต่อการเรียน เช่น ปัจจยัดา้นครอบครัว หรือ 

ศึกษานกัศึกษาหลกัสูตรอ่ืน เป็นตน้  
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ทัศนคตกิารวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลของบุคคลทํางานในกรุงเทพมหานคร 

Attitudes of the People Working in Bangkok towards Personal Financial Planning 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี

เป็นบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีการวางแผนทางการเงินเป็นบุคคลท่ีมีรายไดป้ระจาํ โดยท่ี

ผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (quota sampling) และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี และนิยามปฏิบติัการ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์

ขอ้มูล  คือค่าร้อยละในการอธิบายปัจจยัส่วนบุคคล ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการ

อธิบายระดบัทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร และ

ใชส้ถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way anova) ในการอธิบายทศันคติการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และหาก

พบความแตกต่างจะทาํการเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ LSD 

ผลการวิจยัพบวา่บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร มีระดบัทศันคติการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลโดยรวมเห็นด้วยมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  บุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานครมีระดบัทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเห็นดว้ยมาก ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านการออม  ด้านการเกษียณอายุ ด้านการใช้จ่าย และด้านการลงทุน ทั้ งน้ี บุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ระดบัการศึกษาและสถานภาพสมรส ต่างกนั มี

ทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกนั แต่บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมี
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เพศต่างกนั มีทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมไม่ต่างกนั ดงันั้น หน่วยงานท่ี

ให้บริการทางดา้นการเงินควรพฒันารูปแบบการบริการทางการเงินให้สอดคลอ้งกบัทศันคติการ

วางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกนัตาม อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษาและสถานภาพ

สมรสของแต่ละบุคคล 

 

คาํสําคญั: ทศันคติการวางแผน, วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 

Abstract 

The objective of this research was to investigate the attitudes of the people working in 

Bangkok towards personal financial planning and to investigate the attitudes of the people 

working Bangkok towards personal financial planning classified by personal factors. The target 

population in this study was the people working in Bangkok who had financial planning with a 

regular income. The quota sampling was used in this research, and the tool used was the 

questionnaire which the researcher constructed in accordance with the concept, theory and 

operational definition, and the data analysis techniques were percentage to describe personal 

factors; mean and standard deviation were used to describe the level of the attitudes of the people 

working in Bangkok towards personal financial planning. Analysis of variance (one-way 

ANOVA) was used to describe the attitudes of the people working in  Bangkok towards personal 

financial planning classified by personal factors. If the differences were found, they would be 

compared by pairs using LSD statistics. 

The findings were that the people working in Bangkok had the overall attitudes level 

towards personal financial planning that they most agreed, and when considering each aspect, it 

was found that the people working in  Bangkok had the attitudes level towards personal financial 

planning that they most agree in all four aspects, namely, savings, retirement, spending and 

investment. However, the people working in Bangkok who had different ages, average salaries, 

educational levels and marital status had different overall attitudes towards personal financial 

planning from one another. However, the people working in Bangkok who had different sexes 

had the same overall attitudes towards personal financial planning. Therefore, financial service 
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organizations should develop financial service models in line with different financial planning 

attitudes based on individual ages, average income per month, educational levels and marital 

status. 

 

Keywords: planning attitudes, personal financial planning  

 

บทนํา 

บุคคลท่ีมีการวางแผนทางการเงินท่ีดีย่อมทาํให้บุคคลนั้นมีความมัน่คงทางการเงิน มัน่คง

ในการดาํเนินชีวิต และมีอิสรภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจึงเป็นปัจจยัหน่ึง

ท่ีมีส่วนสําคญัในการดาํเนินชีวิต ซ่ึงจะช่วยจดัการกับเงินให้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนชีวิตไปสู่

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของ

ทุกคน และมีความสาํคญัต่อบุคคลทุกช่วงอาย ุโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนัท่ีสภาพเศรษฐกิจกาํลงั

ฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ทาํให้ส่งผลระยะยาวในดา้นต่างๆ เช่น การฝากเงินไวใ้นธนาคารอย่าง

เดียวจะไม่เป็นทางเลือกในการบริหารเงินออมท่ีเพียงพอ เพราะการฝากเงินประเภทออมทรัพยมี์

อตัราดอกเบ้ียตํ่า ดงันั้น กลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วงของการเร่ิมตน้การทาํงานท่ีตอ้งการสร้างตวั ตอ้งการ

เงินเก็บเพ่ือใช้ในอนาคต ในยามเกษียณอายุให้เพียงพอต่อการดูแลครอบครัว  จึงจาํเป็นตอ้งหา

ทางเลือกอ่ืนๆ ในการสร้างความมัน่คงใหก้บัตนเอง ขอ้มูลทางดา้นทศันคติการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลจึงมีความสาํคญัสาํหรับธนาคารหรือบริษทัท่ีให้บริการทางดา้นการเงินไดเ้สนอรูปแบบ

การลงทุนให้กบักลุ่มบุคคลทาํงานไดเ้หมาะสม ซ่ึงการวางแผนทางการเงิน คือ การท่ีบุคคลบรรลุ-

วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินชีวิตโดยผา่นกระบวนการและการวางแผนทางเงินใหเ้หมาะสมกบัแต่ละ

บุคคล โดยการวางแผนทางการเงินน้ีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนขอ้มูลของแต่ละบุคคล     

การกาํหนดวตัถุประสงค ์การตรวจสอบฐานะทางการเงินในปัจจุบนั การกาํหนดกลยทุธ์ และการ

วางแผนทางการเงิน เพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดต้ั้งไวใ้นอนาคต ซ่ึงสามารถกล่าว

ได้ว่า การวางแผนทางการเงินเป็นการเช่ือมต่อช่องว่างทางการเงินระหว่างปัจจุบันกบัอนาคต 

ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จาํกดัของแต่ละบุคคล (กฤษฎา เสกตระกูล, 2553) โดยท่ีการวางแผนทาง

การเงินเป็นการบริหารจดัการทรัพยากรทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีไดต้ั้งไว ้

เพ่ือเป็นการนาํมาซ่ึงความมัน่คง และความมีเสถียรภาพทางการเงิน (สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, 

2555) การวางแผนทางการเงินเป็นเร่ืองท่ีช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามท่ี
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ตอ้งการได ้ เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัท่ีบุคคลควรตระหนกัและเอาใจใส่ เพ่ือเป็นการวางรากฐานความ

มัน่คงไปสู่อนาคตท่ีดี  ทั้งน้ีการวางแผนทางการเงินของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบั

วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล การวางแผนทางการเงินท่ีดีนั้ นจะต้อง

สามารถยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณ์ ทั้งน้ี ทศันคติทางการเงินเป็นการเก็บสะสมความเช่ือมาเร่ือยๆ 

โดยผ่านการสั่งสอน ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้ผ่านเข้ามาในชีวิต  เม่ือบุคคลเติบโตข้ึนและมี 

ความสามารถในการบริหารเงินมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บัทศันคติทางการเงินท่ีไดส้ะสมมา หากเป็น

ความเช่ือและทศันคติดา้นบวก กจ็ะช่วยส่งเสริมการวางแผนทางการเงินของบุคคลนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่ควรให้ความสาํคญัต่อการให้ความรู้ และทกัษะทางการเงินเพียงอยา่งเดียว แต่ควร

จะนาํเร่ืองความเช่ือ ทศันคติทางการเงิน รวมไปถึงประสบการณ์ทางการเงินท่ีไดส้ะสมมาตั้งแต่วยั

เดก็มาเป็นส่วนหน่ึงในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลดว้ย  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในเร่ืองทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคล

ทาํงานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัระดบัทศันคติการวางแผนทางการเงินของบุคคล

ทาํงานในกรุงเทพมหานคร 4 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นการใชจ่้าย (2) ดา้นการออม (3) ดา้นการ

ลงทุน และ (4) ดา้นการเกษียณอายุ  เพื่อศึกษาว่าแต่ละบุคคลมีระดบัทศันคติเก่ียวกบัการวางแผน

ทางการเงินมากนอ้ยเพียงใด รวมถึงการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะทาํให้ทศันคติ

การวางแผนทางการเงินต่างกนัหรือไม่ เพ่ือนาํผลการวิจยัมาเป็นขอ้มูลในการเสนอแนะหน่วยงานท่ี

ให้บริการทางดา้นการเงินใชใ้นการปรับปรุง พฒันารูปแบบการให้บริการทางการเงินไดส้อดคลอ้ง

กบัทศันคติการวางแผนทางการเงินของแต่ละบุคคล 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ื อ ศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการเงิน ส่วน บุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ื อ ศึกษาทัศนคติการวางแผนทางการเงิน ส่วน บุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัการศึกษาและ สถานภาพสมรส ต่างกนั มีทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลต่างกนั 
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ขอบเขตการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีการวางแผนทาง

การเงิน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีรายไดป้ระจาํ ตวัแปรท่ีศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจยัน้ี ตวัแปรอิสระ 

ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และ สถานภาพ

สมรส ส่วนตัวแปรตาม คือ ทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานคร  

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและการสร้างกรอบแนวคดิในการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ือง ทศันคติการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ กบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ

แนวคิด และสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั  ซ่ึงสรุปไดว้า่  

ทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง ทศันคติทางการเงิน คือ ความรู้สึก                

นึกคิด ความเช่ือ ความคิดของแต่ละบุคคลเก่ียวกบัเร่ืองเงิน เป็นเร่ืองของการจดัระเบียบการเงิน                     

ของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรู้จกัวิธีการจดัหาเงินเขา้มา และใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้อง 

ก่อให้เกิดผลดีจนบรรลุเป้าหมายทางการเงินท่ีไดก้าํหนดไว ้ทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลเป็นตวักาํหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะบุคคลกบัรูปแบบการวางแผนทางการเงิน  ผูว้ิจยั

ไดเ้รียบเรียงเน้ือหาเก่ียวกบัทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยแบ่งทศันคติการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลเป็น 4 ดา้น คือ (1) ดา้นการใชจ่้าย (2) ดา้นการออม (3) ดา้นการลงทุน และ 

(4) ดา้นการเกษียณอาย ุ

ทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านการใช้จ่าย คือ ทัศนคติของบุคคลท่ี

เก่ียวกบัการใช้เงินซ้ือสินคา้และบริการ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของตน  เป็นการ

ตดัสินใจใชจ่้ายเงินท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้น

การใชจ่้ายท่ีดีจึงควรวางแผนใหมี้รายจ่ายท่ีเพียงพอกบัรายไดท่ี้ไดรั้บ  

ทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นการออม คือ ทศันคติของบุคคลท่ีเก่ียวกบั

การแบ่งรายไดส่้วนหน่ึงเก็บสะสมไว ้ซ่ึงจะทาํให้มีปริมาณเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือให้สามารถ
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ใชจ่้ายตามวตัถุประสงคต่์างๆ ท่ีตั้งใจไวไ้ด ้เช่น เพ่ือการใชจ่้ายในอนาคต และเพ่ือการใชจ่้ายในยาม

ฉุกเฉิน  

ทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นการลงทุน คือ ทศันคติของบุคคลท่ีเก่ียวกบั

การแบ่งเงินส่วนหน่ึงจากรายได ้หรือเงินออม เพื่อนาํไปลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ เช่น หุน้ 

พนัธบตัร กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นตน้ เพ่ือจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากกว่าการออมเงิน 

ภายใตส้ภาวการณ์ของความเส่ียงท่ีแต่ละบุคคลสามารถยอมรับได ้ 

ทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ดา้นการเกษียณอายุ คือ ทศันคติของบุคคลท่ี

เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการมีเงินไวใ้ชใ้หเ้พียงพอกบัรายจ่ายท่ี

จะเกิดข้ึนในช่วงเกษียณอายุ  ซ่ึงจะไม่มีรายไดเ้ขา้มาเหมือนในอดีต หรือมีรายไดล้ดนอ้ยลง ซ่ึงการ

วางแผนทางการเงินท่ีดีจะส่งผลทาํใหมี้ชีวติภายหลงัเกษียณอายแุลว้สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งสบาย 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ไดก้รอบแนวคิดในการวิจยั ดงัรูปท่ี 1  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

- เพศ 

- อาย ุ

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพสมรส 

ทัศนคตกิารวางแผนทางการเงนิ       

ส่วนบุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 4 

ดา้น 

- ดา้นการใชจ่้าย 

- ดา้นการออม 

- ดา้นการลงทุน 

- ดา้นการเกษียณอาย ุ

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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 1. เป็นขอ้มูลในการวางแผนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานท่ีให้บริการทางด้านการเงิน                  

ในการพฒันาการใหบ้ริการทางการเงินดา้นต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อทศันคติการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลมากข้ึน โดยกาํหนดแผนพฒันาการให้บริการทางการเงินท่ีมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ

ปัจจยัส่วนบุคคลของแต่ละคน 

 2. เป็นประโยชนท์างวชิาการดา้นสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัลกัษณะ 

ทางประชากรกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

การวิจัย เร่ืองทัศนคติการวางแผนทางการเงิน ส่วน บุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดเ้ลือกรูปแบบการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) และมีหน่วย

การวิเคราะห์ (Unit of analysis) ระดบับุคคล (Individual level) โดยประชากรท่ีทาํการวิจยัในคร้ังน้ี 

คือ  บุคคลทํางานในกรุงเทพมหานครท่ีมีการวางแผนทางการเงิน  เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจะใช้สูตรของ W.G.Cochran (1977) ยอมรับ

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดจ้าํนวนของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 384 คน วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ

โควตา้ โดยผูว้ิจยัจะกาํหนดสัดส่วนจาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการไวล่้วงหนา้ และกาํหนดหน่วยตวัอยา่ง

แบ่งตามเขตในกรุงเทพมหานคร และแต่ละเขตจะใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก เพ่ือให้ไดค้รบ

ตามจาํนวน 384 คน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional 

studies) คือ การเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงจะใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการวิจยั และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี                 

และนิยามปฏิบติัการ ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงาน                  

ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านการใช้จ่าย (2) ด้านการออม (3) ด้านการ

ลงทุน และ (4) ด้านการเกษียณอายุ ใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท  หลังจากนั้ นนําแบบสอบถามมา

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity) และหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถามดงักล่าว  หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจะนาํแบบสอบถามไป
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ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบับุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

คือ บุคคลท่ีทาํงานในอาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงของแบบสอบถามทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานครโดยคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคัได ้ 0.783  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้

ทั้งน้ี เกณฑค์่าสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ียอมรับไดคื้อ 0.50 ข้ึนไป  (สุจิ

ตรา บุญยรัตพนัธ์ุ, 2557) และผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลไดจ้ริงทั้งหมด 384 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลในการวิจยัเร่ือง ทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่                        

(1) ค่าร้อยละ เพ่ือบรรยายรายละเอียดปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบั-

การศึกษา และสถานภาพสมรส (2) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ืออธิบายทศันคติการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดา้น โดยกาํหนดเกณฑ์

ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ของ 

บุญมี พนัธ์ุไทย (2557) 

 

ค่าเฉล่ีย    ความหมาย 

4.50-5.00  ระดบัมากท่ีสุด  

3.50-4.49   ระดบัมาก  

2.50-3.49   ระดบัปานกลาง 

1.50-2.49   ระดบันอ้ย  

1.00-1.49   ระดบันอ้ยท่ีสุด  

(3) เปรียบเทียบทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร

จาํแนกตามเพศโดยใชส้ถิติ t - test (independent sample t- test) และ (4) เปรียบเทียบทศันคติการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครจาํแนกตาม อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one-
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way analysis of variance) หากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงทาํการ

เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD 

 

ผลการวจิยั 

การวิจัย เร่ือง  ทัศนคติการวางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานคร ขอ้มูลจากบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง (ร้อยละ 71.4) มีอาย ุ35-45 ปี (ร้อยละ 45.2) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001- 35,000 บาท (ร้อยละ 

28.0) ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 68.8) และสถานภาพโสด (ร้อยละ 61.8)               

ซ่ึงสรุปผลการวิจยั ดงัน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์ระดบัทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร พบว่าบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครมีระดบัทศันคติการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลโดยรวมเห็นด้วยมาก ( = 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีระดบัทศันคติการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลดา้นการออมมากท่ีสุด ( = 4.40) รองลงมา คือ ดา้นการเกษียณอาย ุ

( = 4.37) ดา้นการใชจ่้าย ( = 4.35) และดา้นการลงทุน ( = 3.98) ตามลาํดบั  

2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

  2.1 บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั มีทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลโดยรวมไม่ต่างกนั 

2.2 บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนั มีทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลโดยรวมต่างกนั ดงันั้นเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้สถิติ LSD พบว่า

บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 35 ปี กบั อายุ 45 ปีข้ึนไป มีทศันคติการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกนั 

2.3 บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีทศันคติการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกนั ดงันั้นเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบเป็นรายคู่   โดยใช้

สถิติ LSD พบว่า บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 25,000 บาท กบั 

รายได้ เฉ ล่ี ยต่อ เดือน  35,001-45,000 บาท  และ  รายได้ เฉ ล่ีย ต่อ เดือนตํ่ ากว่ า  25,000 บาท                  

กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาทข้ึนไป มีทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวม

ต่างกนั 
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2.4 บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันคติการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกนั ดงันั้นเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ LSD 

พบว่า บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัสูงกว่าปริญญาตรี 

มีทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกนั 

2.5 บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีทศันคติการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกนั ดงันั้นเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบเป็นรายคู่โดยใชส้ถิติ 

LSD พบวา่ บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพโสด กบั สถานภาพสมรส มีทศันคติการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกนั 

 

อภปิรายผล 

การวิจัย เร่ือง  ทัศนคติการวางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคลของบุคคลทํางานใน

กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจยัแต่ละประเดน็ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงาน                   

ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดา้น พบวา่ บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครมีระดบัทศันคติการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า บุคคล

ทาํงานในกรุงเทพมหานครมีระดบัทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลทั้ ง 4 ด้านได้แก่                  

ดา้นการใชจ่้าย ดา้นการออม ดา้นการลงทุน และดา้นการเกษียณอายอุยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ผูว้ิจยั

มีความคิดเห็นว่า บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครมีความคิด มีความรู้สึกนึกคิดท่ีมีความสัมพนัธ์

ในทางท่ีดีกับการวางแผนทางการเงิน และมีการกาํหนดเป้าหมายในการวางแผนทางการเงิน                   

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรอนงค์ ไชยบุญเรือง (2552) ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของพนกังานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า มี

การวางแผนทางการเงินดา้นของหน้ีสินมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการวางแผนดา้นของหน้ีสินท่ีส่วนใหญ่เกิด

จากสินเช่ืออเนกประสงค์  ส่วนการวางแผนทางการเงินเพ่ือเป็นการออมและการลงทุนส่วนใหญ่ 

คือ เงินฝากออมทรัพย ์การวางแผนภาษี การวางแผนการเกษียณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มุกดา 

โควหกุล (2559) พบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่มีรูปแบบการ

ออมมากท่ีสุด คือ มีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารพาณิชยท์ั้ งฝากออมทรัพยแ์ละฝากประจาํ  มีการจดั

สดัส่วนเงินออมต่อรายไดใ้นแต่ละเดือนมากท่ีสุด คือ ไม่ไดก้าํหนดไวแ้น่นอน ออมตามจาํนวนเงิน

ท่ีเหลือจากการใชจ่้าย ออมเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท เหตุผลหลกัในการออม  คือ เพ่ือไวใ้ช้
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ยามฉุกเฉิน มีระยะเวลาการออมเงิน 1-5 ปี และสอดคลอ้งกับแนวคิดของ จริยา กาํยอด (2554)                    

ท่ีระบุว่าประชาชนท่ีทาํงานรับราชการจะตอ้งพบกบัการเกษียณอายุราชการ ซ่ึงคนกลุ่มน้ีจะให้

ความสําคัญกับระบบการบริหารการเงินท่ีดีเพ่ือท่ีจะสามารถดาํรงชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมี

ความสุข 

2. บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลโดยรวมไม่ต่างกนั จากผลการวิจยัพบว่า บุคคลท่ีทาํงานไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง   

ต่างก็มีความคิด มีความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี

ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า เพศไม่ใช่เป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะสามารถจาํแนกทัศนคติทางการเงิน ทาํให้

ทัศนคติการวางแผนทางการเงินแตกต่างกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงต่างก็มี

ความรู้สึกนึกคิด  มีความคิดท่ีจะวางแผนหรือไม่วางแผนทางการเงิน มีหรือไม่มีเป้าหมายทาง

การเงินเหมือนกัน ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกับงานวิจยัของ มุกดา โควหกุล (2559) ท่ีพบว่า

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ไม่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการออม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกลุ และประสพชยั พสุนนท ์

(2559) พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ท่ีมีเพศแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการบริหารการเงินไม่แตกต่างกนั 

3. บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ

สถานภาพสมรสต่างกัน  มีทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวมต่างกัน  จาก

ผลการวิจยัพบว่า บุคคลท่ีทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และสถานภาพสมรสต่างกนัมีระดบัของทศันคติ มีความคิดความรู้สึกเก่ียวกบัการวางแผนทาง

การเงินส่วนบุคคล มีรายละเอียดของเป้าหมายทางการเงิน มีความตอ้งการความมัง่คัง่ทางการเงินท่ี

แตกต่างกนั ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าเน่ืองจากบุคคลท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล มีบริบท มีเง่ือนไขในชีวิต

ครอบครัว ชีวิตการทาํงาน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีระดบัความรู้ทางการเงิน มีทศันคติยอมรับความ

เส่ียงจากการลงทุนท่ีแตกต่างกนั บางคนมีครอบครัวท่ีตอ้งดูแล มีความจาํเป็นตอ้งใชจ่้ายไม่เท่ากนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มุกดา โควหกุล (2559) พบว่ารายไดแ้ละการศึกษาของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออม และสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์ และ ปรรณ เกา้เอ้ียน (2558)  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครัว รายได้

หลกัรวมต่อเดือน รายไดเ้สริมต่อเดือน ตาํแหน่งชั้นยศ อายุราชการ มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการ
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การเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการตาํรวจภูธร จงัหวดัชุมพร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนงนาฎ 

ศุภกิจวณิชกุล และประสพชัย พสุนนท์ (2559) พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์ ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือนท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการบริหารการเงินแตกต่างกนั เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ ฐานิศร์ สุพฒัน์วชั

รานนท ์(2553) กลุ่มวยัทาํงานในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบั

การศึกษาสูงสุด และระดบัรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคลเพ่ือความมัน่คงทางการเงินท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รัชนีกร วงศ์

จนัทร์ (2554) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเป็นการออกแบบแนวทางการปฏิบติัใน

การบริหารจดัการเงินภายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั  โดยจะนาํไปปฏิบติัและมี

การทบทวนปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวจิยั 

1. จากผลการวิจยัพบว่าบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร มีระดบัทัศนคติการวางแผน                    

ทางการเงินส่วนบุคคลในระดบัมาก หมายความว่า บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครมีความรู้สึก                          

มีความคิดท่ีสัมพนัธ์เก่ียวกบัเร่ืองการวางแผนทางการเงิน มีมุมมองเร่ืองการวางแผนทางการเงิน                     

ว่าเป็นส่ิงสําคญั โดยมีระดบัทัศนคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลดา้นการออมมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ด้านการเกษียณอายุ  ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร                  

มีเป้าหมายทางการเงิน ให้ความสําคญักบัการแบ่งรายไดเ้พ่ือเก็บออมไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน ดงันั้น 

ธนาคารหรือหน่วยงานท่ีให้บริการทางการเงิน ควรมีรูปแบบการให้บริการทางการเงินท่ีจูงใจ 

ตอบสนองต่อการเกบ็เงินออมไวใ้ชใ้นเวลาฉุกเฉินของบุคคลวยัทาํงาน 

2. ผลการวิจยัไดช้ี้ให้เห็นว่าบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรสต่างกนั มีทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลโดยรวม

ต่างกนั ดงันั้นธนาคารหรือหน่วยงานท่ีให้บริการทางการเงินจะตอ้งมีรูปแบบการให้บริการทาง

การเงินท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีมีความหลากหลายโดยคาํนึงถึงอายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับ

การศึกษา และสถานภาพสมรสของแต่ละบุคคลดว้ย เพราะบุคคลวยัทาํงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

ต่างกนัขา้งตน้ มีการวางแผนทางการเงิน มีเป้าหมายทางการเงิน มีเป้าหมายในชีวิต และมีความ

ตอ้งการจากธนาคารหรือหน่วยงานท่ีให้บริการทางการเงิน เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเงิน 

ต่างกนั เช่น มีการแบ่งรายไดเ้พ่ือตอ้งการมีเงินไวใ้ชจ่้ายในช่วงเวลาท่ีจาํเป็นเร่งด่วน หรือแบ่งเงิน
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ส่วนหน่ึงสําหรับการลงทุนทั้ งท่ีมีความเส่ียงสูง หรือการลงทุนท่ีมีความเส่ียงตํ่า มีเป้าหมายเพ่ือ

ยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รวมถึงการวางแผนทางการเงินเพ่ือใชชี้วิตภายหลงัเกษียณอายุ

จากการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงถา้หากธนาคารหรือหน่วยงานท่ีให้บริการทางการเงินตอบสนองต่อ

ทัศนคติการวางแผนทางการเงินท่ีต่างกันได้จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้บุคคลวยัทาํงานบรรลุ-

เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล  

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในการวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัหรือตวัแปรใดบา้งท่ีจะส่งผลต่อทศันคติการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร หรือปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลทาํงานในกรุงเทพมหานคร เช่น ศึกษาปัจจยักิจกรรมทางด้าน

การตลาดของธนาคาร ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ปัจจยัดา้นความเส่ียงทางการเงิน เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและระดบัความผูกพนั

ต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และศึกษาอิทธิพลของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ประชากรเป้าหมายเป็น

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น โดยเลือกใช้

การสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster sampling) และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม 

ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี และนิยามปฏิบติัการ ซ่ึงมีเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล คือใช้

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอธิบายระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและระดบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาํหรับการอธิบายอิทธิพลของปัจจยัคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple regression) 

ผลการวิจยัพบว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและ

ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดบัมาก และปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานและดา้นอ่ืนๆ และ

ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ สามารถเขียนสมการรูปคะแนนมาตรฐานใน
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การพยากรณ์ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ไดด้งัน้ี Z = .244 QWLC 

+ .197 QWLL + .390 QWLF และสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ไดร้้อยละ 43.3  ทั้งน้ีจากผลการวิจยั

จะเป็นขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหารว่าควรให้ความสําคญักบัปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความ

เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การมากท่ีสุด ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้ง

พฒันาและสร้างงานใหเ้ป็นงานท่ีไดรั้บการยอมรับต่อสงัคม งานท่ีทาํเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของคน

ในสังคม มีประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กบัการปฏิบติังานของ

พนกังานและกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

คาํสําคญั: คุณภาพชีวติในการทาํงาน , ความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

Abstract 

The objectives of this research were to study the levels of quality of working life and the 

levels of organizational commitment of the employees of the Provincial Electricity Authority and 

to study the influence of quality of working life factors towards organizational commitment of the 

employees of the Provincial Electricity Authority. The target population was the employees of the 

Provincial Electricity Authority and probability sampling method was used. Cluster sampling was 

also used and the tool in this research was the questionnaire which the researcher constructed in 

accordance with the theory and operational definition concept. The data analysis techniques used 

were the mean and standard deviation to describe the levels of quality of working life and the 

levels of organizational commitment of the Provincial Electricity Authority employees. The 

Multiple Regression was used to describe the influence of quality of working life factors on 

organizational commitment of the Provincial Electricity Authority employees.  

The research found that the Provincial Electricity Authority employees had a high level 

of quality of working life and a high level of organizational commitment. Furthermore, the quality 

of working life factor regarding the benefits to the society affected the organizational commitment 

of the Provincial Electricity Authority employees the most. Next, the quality of working life 

factor regarding the balance between working life and others and regarding the fair and sufficient 

compensation which could be written as the following equation:  Z = .244 QWLC + .197 QWLL 
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+ .390 QWLF, and the relationship could be described of 43.3 percent. Moreover, the findings 

from the research would be the information for executives that they should focus on the quality of 

working life factor regarding the benefits to the society which had the most effects on 

organizational commitment, which the executives had to develop and create work that was 

acceptable from the society. Any work done to improve the quality of life in the society would be 

beneficial to the society and the environment to create a sense of pride in the performance of the 

employees and to motivate the employees to have committed to the organization. 
 
Keywords: quality of work life, organizational commitment 
 

บทนํา 

ในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มของประเทศมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทาํให้การดาํเนินชีวิต

ในการทาํงานของพนักงานในองค์การ และภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ทั้ งหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน จะตอ้งมีการปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดา้นเพ่ือ                   

ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงนั้น โดยใหอ้งคก์ารอยูร่อด มีศกัยภาพสามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนๆได ้

ทุกองคก์ารจึงใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรมนุษย ์โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีใหค้นเป็น

ศูนยก์ลางในการพฒันาสร้างความสมดุลการพฒันาในทุกมิติ และขบัเคล่ือนใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั

ท่ีชัดเจน เช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่างบูรณาการทั้ งคน องค์การ และสังคม ซ่ึงทรัพยากร

มนุษยใ์นองคก์ารนั้น เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เปรียบเสมือนเป็นทุนทางปัญญาขององคก์ารท่ีสาํคญั

ท่ีสุด เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีไม่สามารถหาทดแทนไดห้ากขาดหายไป ไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบกนัได ้และเป็นทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้ยิ่งมีคุณค่า ไม่เส่ือมมูลค่าลง เป็นกาํลงัสําคญัใน

การพฒันาขององค์การ ดงันั้นองค์การต้องมีการบริหารพฒันาด้านทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้

ความสามารถสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และธาํรงรักษาคนท่ีเก่งใหอ้ยูก่บัองคก์าร   

กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ารนั้น จะไม่ค่อยจะราบร่ืนหรือประสบ

ความสําเร็จมากนัก ซ่ึงปัญหาท่ีสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การลาํดบัแรกๆ คือ 

ปัญหาการลาออก การหยดุงาน หรือการเปล่ียนงานของพนกังาน  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคใน

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร โดยสาเหตุหลกัอาจจะมาจากคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนกังานในองคก์ารนั้นอยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึงปัญหาดงักล่าวน้ีเกิดมาจากพนักงานท่ีมีทศันคติไม่ดีต่อ
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งานหรือต่อองค์การ เช่น งานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นไม่ทาํให้ผูป้ฏิบติัรู้สึกว่ามีความกา้วหน้าหรือ

ความมัน่คงในชีวิต รายไดผ้ลตอบแทนขององคก์ารหรือสวสัดิการต่างๆ ขององคก์ารไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการของพนกังาน  หรือสาเหตุท่ีมาจากนโยบายขององคก์าร เช่น นโยบายไม่ส่งเสริมการ

ทาํงาน ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาพื้นฐานของทุกองคก์ารท่ีสามารถเกิดข้ึนได ้หากองคก์ารใดมี

แนวโนม้ว่าพนกังานของตนเองมีทศันคติต่อองคก์ารในทางลบ อาจจะส่งผลใหเ้ป็นปัญหาเร่ืองการ

คงอยูข่องพนกังาน พนกังานขาดงานมากข้ึน ซ่ึงจะไม่เป็นผลดีต่อองคก์าร ดว้ยเหตุน้ีการธาํรงรักษา

พนักงานให้อยู่กับองค์การอย่างยาวนาน และสามารถทําให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถของตนเอง ทาํให้พนกังานในองคก์ารมีความสุขในการทาํงาน รวมถึงให้ความมัน่คง

แก่พนกังานนั้น ยอ่มจะทาํให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์าร (รุ่งโรจน์ อรรถานิทธ์ิ, 2554) การท่ีองคก์าร

จะดึงดูดหรือรักษาทุนมนุษยใ์ห้อยู่กบัองคก์าร มีความผูกพนัต่อองคก์ารจาํเป็นท่ีตอ้งมีการจดัการ

ความสมดุลของชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตวั ครอบครัว และชีวิตในการทาํงานท่ีดี เพราะหากพนกังานรู้สึก

ว่าขาดความสมดุลในชีวิต ไม่มีคุณภาพชีวิตอาจจะลาออกจากองค์การเพ่ือไปแสวงหาทางเลือกท่ี

ดีกว่าให้กบัชีวิตของตนเอง ดงันั้ นผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งดูแลเอาใจใส่กระบวนการทาํงานและ

อาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน สภาพแวดลอ้มของ

การทาํงานท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งต่อการสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังาน

เกิดความพึงพอใจในการทาํงานส่งผลใหพ้นกังานเกิดความมัน่ใจวา่องคก์ารมีความมัน่คง ไม่ถูกเอา

รัดเอาเปรียบ มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม และมีการพฒันาศกัยภาพ ซ่ึงจะทาํให้

พนกังานมีโอกาสเจริญกา้วหนา้ในการทาํงานอยา่งเหมาะสม (ชชัวลิต สรวารี, 2550) การท่ีผูบ้ริหาร

ตระหนักถึงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ทศันคติ สุขภาพอนามยั อารมณ์ จิตใจของพนักงานท่ี

ส่งผลต่อการทาํงานนั้น จะเป็นการส่งเสริมให้พนกังานทาํงานอยา่งมีคุณภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิในการ

ทาํงาน ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งเขา้ถึงความตอ้งการของพนกังานในองคก์ารและผสมผสานความตอ้งการให้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร องคก์ารท่ีมีประสิทธิผลนั้นจะตอ้งเกิดจากการท่ีพนกังานทุกคน

ภายในองคก์ารร่วมกนัทาํงานให้บรรลุตามเป้าหมายและมีความรู้สึกพึงพอใจในการทาํงาน มีความ

พึงพอใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ และมีความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององค์การ ซ่ึงเรียก

คุณภาพชีวติของคนในองคก์ารวา่หมายถึง คุณภาพชีวิตการทาํงาน (อภิชยั ศรีเมือง, 2550) การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีให้บริการทางดา้นพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงมีการปรับโครงสร้าง

องคก์ารและกลยทุธ์ในการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลา ปัจจุบนัมี

เป้าหมายในการบริหารงาน พฒันาคนและพฒันาองค์การสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต (The 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

37 

Electric Utility of the Future) โดยเน้นไปท่ีการพฒันาคนดว้ยนวตักรรม  ให้เป็นทุนมนุษยท่ี์มีการ

บริการท่ีเป็นเลิศ ควบคู่กบัการพฒันาองคก์าร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความ

พึงพอใจสูงสุด พนกังานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นกญุแจสาํคญั ท่ีมีบทบาทในการขบัเคล่ือน

โครงการต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บรรลุเป้าหมายและบรรลุผลสาํเร็จ เม่ือพนกังาน คือ 

ตวัขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัขององคก์าร ดงันั้น ผูบ้ริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงควรเขา้ใจถึงคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานของพนกังาน เพ่ือให้เกิดการธาํรงรักษาพนกังาน ท่ีมีความรู้ความสามารถให้คง

อยูเ่ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงตอ้งมีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัความผูกพนั

ต่อองค์การ เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารในการวางแผนงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดว้ย

เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือศึกษาว่า

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผูกพนัต่อองค์การมากน้อย

เพียงใด และศึกษาว่าปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นใดท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

เพ่ือท่ีจะได้นําผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพฒันาการบริหารงานทางด้าน

ทรัพยากรมนุษยข์องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานและระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทน

ท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นสภาพท่ีทาํงานปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 

คุณภาพชีวิตในการทํางานด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง คุณภาพชีวิตในการทํางานด้าน

ความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการทาํงานร่วมกนั คุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานดา้นสิทธิของพนกังาน คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิต
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งานและดา้นอ่ืนๆ และ คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบติังานในสาํนกังาน

ใหญ่ โดยมีตวัแปรท่ีศึกษาดงัน้ี ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 8 ดา้น ไดแ้ก่ (1) 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (2) คุณภาพชีวิตใน

การทาํงานดา้นสภาพท่ีทาํงานปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (3) คุณภาพชีวิตในการทาํงานด้าน

โอกาสในการพฒันาตนเอง (4) คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

(5) คุณภาพชีวิตในการทาํงานด้านการทาํงานร่วมกัน (6) คุณภาพชีวิตในการทาํงานด้านสิทธิ                  

ของพนักงาน (7) คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานและดา้นอ่ืนๆ และ                 

(8) คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม และตวัแปรตาม คือ ความผกูพนัต่อ

องคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและการสร้างกรอบแนวคดิในการวจิยั 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผูว้ิจยัใชแ้นวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดและสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 

โดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารโดยประยกุตจ์ากแนวคิดของนกัวิชาการ 

เ ช่ น  Steers (1977) Steers & Porter (1991) Allen & Meyer (1996)   Burke (2004)  แ ล ะ  Cascio 

(2010) ผูว้ิจยัสรุปความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ คือ พนักงานมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึง                       

อนัเดียวกบัองค์การ มีทศันคติท่ีเป็นไปในทางบวกต่อองค์การ โดยท่ีพนักงานยอมสละความสุข

บางส่วนของตนเองเพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้เป็นความศรัทธาต่อองคก์ารของ

พนกังานท่ียอมรับเป้าหมาย ค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์าร โดยพนกังานในองคก์ารแสดงออก

ดว้ยการทุ่มเทแรงกายแรงใจ เต็มใจและเสียสละในการทาํงานเพ่ือองคก์าร มีความภาคภูมิใจท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงขององค์การ มีความภกัดีและต้องการท่ีจะดาํรงความเป็นสมาชิกองค์การ ซ่ึงจากการ

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานพบวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้พนักงานเกิดความภกัดีต่อองค์การและตอ้งการท่ีจะดาํรงความเป็น
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สมาชิกองค์การ เกิดเป็นความรู้สึกท่ีผูกพนัต่อองค์การ และผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิด และทฤษฎี

เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน เช่น Walton (1975) Schermerhorn, Hunt & Osborn (2003) Cole 

& Flint (2004) Newstrom (2015) ซ่ึงจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการสรุปได้ว่า

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกพอใจต่อสภาพการทาํงานในองคก์าร เป็นความรู้สึก

และการรับรู้ของพนกังานท่ีมีต่อสภาพการทาํงานในองคก์าร ซ่ึงจะทาํให้พนกังานมีความพึงพอใจ

ในงาน มีสุขภาพจิตท่ีดี เป็นการรับรู้โดยตรงของพนกังานท่ีไดท้าํงานท่ีองคก์ารสามารถตอบสนอง

ความต้องการและความคาดหวงัของพนักงานได้  เป็นการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยั การมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหว่างผูร่้วมงานและหัวหน้างาน รวมทั้ งมีโอกาสเจริญก้าวหน้า และ

พฒันาในดา้นความเป็นอยูใ่ห้ดีข้ึน ทั้งน้ีจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี พบว่าคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน แบ่งออกเป็น 8 ดา้น  คือ (1) ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (2) ดา้น

สภาพท่ีทํางานปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  (3) ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง (4) ด้าน

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (5) ด้านการทํางานร่วมกัน (6) ด้านสิทธิของพนักงาน                       

(7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและด้านอ่ืนๆ  และ (8) ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม                    

ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ไดก้รอบแนวคิดดงัรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

ปัจจยัคุณภาพชีวติในการทํางาน 
- ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  
- ดา้นสภาพท่ีทาํงานปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  
- ดา้นโอกาสในการพฒันาตนเอง  
- ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  
- ดา้นการทาํงานร่วมกนั  
- ดา้นสิทธิของพนกังาน  
- ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานและดา้นอ่ืนๆ  
- ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารนาํไปตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายกิจกรรมการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานในองคก์ารมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานและความผกูพนัต่อ

องคก์าร 

2. ประโยชน์ทางดา้นวิชาการเป็นการเพ่ิมองคค์วามรู้ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละ

ดา้นสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความผูกพนัต่อ

องคก์าร 

  

ระเบียบวธีิการวจิยั 

การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการวิจยัโดยใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

research)  และมีหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of analysis) ระดบับุคคล (Individual Level)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 4,041 คน โดยคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตรของ Yamane (1973) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมรับความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดจ้าํนวนของตวัอย่างท่ีใชใ้น

การวิจยั 368 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบอาศยัความน่าจะเป็นโดยท่ีผูว้ิจยัเลือกใชก้ารสุ่ม

ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เน่ืองจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบัติงาน ณ 

สาํนกังานใหญ่  แต่ละหน่วยงานมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยผูวิ้จยัจะทาํการจบัสลากกลุ่ม

สายงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเกบ็ขอ้มูลให้ครบตามจาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ เพ่ือให้ไดม้า

ซ่ึงตัวแทนของประชากรในการวิจัย  และนําข้อมูลท่ีเก็บได้จากกลุ่มตัวอย่างไปใช้ทดสอบ

สมมติฐานการวจิยัต่อไป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือสําหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนตาม

แนวคิดทฤษฎี และนิยามปฏิบติัการ ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน  ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วน

บุคคล ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานทั้ง 8 ดา้น คือ ดา้นการไดรั้บ

ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นสภาพท่ีทาํงานปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นโอกาส

ในการพฒันาตนเอง ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน ดา้นการทาํงานร่วมกนั ดา้นสิทธิ

ของพนักงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานและด้านอ่ืนๆ  และด้านความเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท  (Likert scale) หลังจากนั้ นนําแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity) และหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามการวิจยั ทั้งน้ีผูว้ิจยันาํแบบสอบถาม

ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม 

โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค  (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเป็นเกณฑ์ค่า

สัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) ทั้งน้ี คาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคั

ของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานมีค่า 0.910 และค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคัของความผกูพนั

ต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีค่า 0.885 เม่ือได้แบบสอบถามท่ีมีความตรง

(validity) และหาค่าความเท่ียง (reliability) ท่ียอมรับไดแ้ลว้ตามเกณฑ์  จึงนาํไปใช้เก็บขอ้มูลกบั

กลุ่มตวัอย่างจริงท่ีใช้ในการวิจยั ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลในเดือนธันวาคม 2560 ซ่ึงผลการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามไดแ้บบสอบถามคืนมา 368 ชุด จากทั้งหมด 368 ชุด คิดเป็น

ร้อยละ 100 

 

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาค่าสถิติ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ (1) ค่าร้อยละ เพื่อบรรยายรายละเอียดของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน (2) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) เพ่ืออธิบายระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร

ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบั

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน และระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ตามเกณฑก์ารวเิคราะห์ของ บุญมี พนัธ์ุไทย (2557) 

ค่าเฉล่ีย     ความหมาย 

4.50-5.00    ระดบัมากท่ีสุด  

3.50-4.49    ระดบัมาก  

2.50-3.49    ระดบัปานกลาง 

1.50-2.49    ระดบันอ้ย  

1.00-1.49    ระดบันอ้ยท่ีสุด  
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และ (3) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Standard Regression 

Coefficient :  ) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์หาค่าอิทธิพลของปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน ได้แก่ 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  คุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานดา้นสภาพท่ีทาํงานปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นโอกาสใน

การพฒันาตนเอง คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน คุณภาพชีวิต

ในการทาํงานดา้นการทาํงานร่วมกนั คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นสิทธิของพนกังาน คุณภาพชีวิต

ในการทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานและดา้นอ่ืนๆ และ คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้น

ความเป็นประโยชนต่์อสงัคม ท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

ผลการวจิยั 

การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 53.1) มีอายตุ ํ่ากว่า 34 ปี (ร้อยละ 43.3) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 64.8) มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 26.6) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 

(ร้อยละ 17.1) ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัดงัน้ี  

ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และระดับความผูกพนัต่อองค์การของ

พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดผ้ลการวจิยัตามตาราง 1  
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ตาราง 1 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน และความผกูพนัต่อองคก์าร

ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ตวัแปร  SD ระดบั 

ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 
    1. ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 

 
3.52 

 
.64 

 
มาก 

    2. ดา้นสภาพท่ีทาํงานปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3.68 .58 มาก 

    3. ดา้นโอกาสในการพฒันาตนเอง  3.46 .56 ปานกลาง 

    4. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  3.45 .58 ปานกลาง 

    5. ดา้นการทาํงานร่วมกนั 3.60 .46 มาก 

    6. ดา้นสิทธิของพนกังาน  3.55 .47 มาก 

    7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานและดา้นอ่ืนๆ  3.81 .49 มาก 

    8. ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 3.64 .57 มาก 

ความผกูพนัของพนกังานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3.94 .50 มาก 

 

จากตาราง 1 พบว่าพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดบัมาก 

และมีระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ด้าน

สภาพท่ีทาํงานปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการทาํงานร่วมกนั ดา้นสิทธิของพนักงาน ดา้น

ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและดา้นอ่ืนๆ และ ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยูใ่นระดบัมาก  

ส่วนการมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นโอกาสในการพฒันาตนเอง ดา้นความกา้วหน้าและความ

มัน่คงในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

X  
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ตาราง 2 

ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ (b) ค่าสมัประสิทธ์ิของการ

ถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐาน (  ) และการทดสอบนยัสาํคญัดว้ยค่าที (t- test) 

 ของค่าสมัประสิทธ์การถดถอยของตวัพยากรณ์ 

 
ตวัแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

Collinearity 
Statistic 

b Std. Error Beta tolerance VIF 
constant .964 .224  4.307 .000*   
QWLC .192 .043 .244 4.474 .000* .669 1.495 
QWLW .048 .051 .055 .935 .351 .580 1.725 
QWLD -.072 .059 -.080 -1.206 .229 .460 2.175 
QWLG .050 .057 .058 .869 .385 .451 2.216 
QWLI .013 .070 .012 .188 .851 .475 2.105 
QWLO .008 .068 .007 .113 .910 .474 2.108 
QWLL .201 .058 .197 3.454 .001* .612 1.634 
QWLF .343 .050 .390 6.882 .000* .621 1.611 

R  =  0.658,  R2  =  0.433 ,  SEE  =  0.385 ,  F  =  27.258 ,  Sig.  =  0.000,  * P < 0.05 
 

จากตาราง 2 พบว่าผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ดว้ยวิธี enter 

ปรากฏว่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรท่ีพบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจาํนวน 3 ตวัแปร คือ 

(1) คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (QWLC) (2) ดา้น

ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและด้านอ่ืนๆ (QWLL) และ (3) ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

(QWLF) ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติมีจาํนวน 5 ตวัแปร คือ (1) คุณภาพชีวิตในการทาํงาน

ดา้นสภาพท่ีทาํงานปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ (QWLW) (2) ด้านโอกาสในการพฒันาตนเอง 

(QWLD) (3) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  (QWLG) (4) ด้านการทํางานร่วมกัน 

(QWLI) และ (5) ด้านสิทธิของพนักงาน (QWLO)  ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามมาก

ท่ีสุด คือ คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตใน

การทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานและดา้นอ่ืนๆ และดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมและเพียงพอ และไม่พบว่ามีตวัแปรอิสระท่ีมีค่า tolerance ตํ่ากว่า 0.10 และมีค่า VIF เกิน10 

แสดงว่าไม่พบปัญหา multicollinearity นั่นคือ ตวัแปรอิสระแต่ละตวัไม่มีความสัมพนัธ์กนั จึงไม่
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เป็นปัญหาในการคาํนวณในสมการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ และตวัแปรอิสระสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนในตวัแปรตามไดร้้อยละ 43.3 ผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความ

ผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน

ดงัน้ี 

สมการในรูปคะแนนดิบ 

Y   =   0.964 + 0.192 QWLC + .201 QWLL + 0.343 QWLF  

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z   =   .244 QWLC + .197 QWLL + .390 QWLF 

 

การอภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อภิปรายผลแต่ละประเดน็ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยแบ่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็น 8 ดา้น พบวา่ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระดบัคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานจาํนวน 6 ด้านอยู่ในระดบัมาก และมีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 2 ด้านอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า เน่ืองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมี้นโยบายในการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความชดัเจนทั้งในเร่ืองรายได ้ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ และผลประโยชน์

ต่างๆ ท่ีพนกังานไดรั้บมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีทาํและสภาพเศรษฐกิจ อีกทั้งองคก์ารได้

จดัเตรียมส่ิงอาํนวยความสะดวก เคร่ืองมือในการทาํงานอยา่งเพียงพอ ซ่ึงการปฏิบติังานในองคก์าร

ยงัเอ้ือให้พนกังานสามารถจดัแบ่งเวลาในการทาํงาน เวลาส่วนตวั เวลาสาํหรับครอบครัวและสังคม

ไดอ้ยา่งเหมาะสม และงานท่ีพนกังานปฏิบติันั้นสามารถสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัพนกังานว่าเป็น

งานท่ีไดรั้บการยอมรับจากสงัคม มีประโยชน์ต่อสังคม จึงทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกพอใจต่อสภาพ

การทาํงานในองคก์าร มีสุขภาพจิตท่ีดีทาํให้เกิดการรับรู้ว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยู่ในระดบั

มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นิยม จบัใจสุข (2557) พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และเม่ือพิจารณารายดา้นอยู่ในระดบัดีทุก

ด้านได้แก่  ด้านส่ิงตอบแทนท่ียุติธรรม   ด้านสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย  ด้านการพัฒนา

ความสามารถ ดา้นการไดรั้บการยอมรับในสังคม ดา้นประชาธิปไตยในการทาํงานกบัการมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ ดา้นความสมดุลของงานกบัชีวิตส่วนตวัและครอบครัว และสอดคลอ้งกบั
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แนวคิดของ Schermerhorn, Hunt & Osborn (2003) ได้ระบุว่า คุณภาพชีวิตในการทํางาน  คือ

ภาพรวมประสบการณ์การทาํงานของแต่ละบุคคล ซ่ึงแสดงออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ี

มีต่องาน อาชีพ ตลอดจนองคก์าร คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีเป็นผลสะทอ้นของการบริหารงานท่ีดี 

เช่น การให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบและการตดัสินใจร่วมกนั การไวว้างใจให้อิสระในการ

ทาํงานของพนักงานมากข้ึน อีกทั้งการให้ส่ิงตอบแทนท่ียุติธรรม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นช่วยให้พนักงาน           

มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานดี และสาเหตุท่ีทาํให้พนักงานมีการรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานจาํนวน 2 ดา้น คือ ดา้นโอกาสในการพฒันาตนเอง และดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คง

ในงาน อยู่ในระดบัปานกลาง อาจเน่ืองมาจากพนักงานรู้สึกว่าการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งและ

ระเบียบหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการเล่ือนตาํแหน่งยงัไม่มีความชดัเจนมากพอ และยงัไม่มีโอกาส

ไดรั้บการพฒันาอย่างสมํ่าเสมอ ผลการวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่า พนกังานมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีความคิดเห็น

ว่า เน่ืองจากพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับกบัเป้าหมายขององค์การ และมีความเช่ือว่า

องค์การท่ีทาํงานอยู่มีความมัน่คงดีอยูแ่ลว้ และพนักงานก็ไดรั้บการสนบัสนุนให้มีความกา้วหน้า 

ในอาชีพ จึงมีความภกัดี ไม่คิดจะลาออกจากองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภไตร ไพเราะ 

และพิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธ์ิ (2559) พบว่าระดบัความผูกพนัในองคก์ารของพนักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคจงัหวดัเชียงใหม่ ระดบัความผูกพนัโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดบัมาก และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Steer (1977) ท่ีระบุว่าพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์ารจะแสดงตนว่า

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร และเตม็ใจท่ีจะทาํงานหนกั มีความตอ้งการอยา่ง

แรงกลา้ท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององคก์าร มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์าร 

2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อ

องค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบว่าปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ดา้นความเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานและดา้นอ่ืนๆ และ

ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ทั้ งน้ีผู ้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงานท่ี

ปฏิบติังานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความภูมิใจกบังานท่ีตนเองทาํว่าเป็นงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 

ต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นงานท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคม อีกทั้งการปฏิบติังานในการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคมีชัว่โมงการทาํงาน มีวนัหยดุงานท่ีเหมาะสม ท่ีเอ้ือให้พนกังานสามารถจดัสรรเวลาในการ

ทาํกิจกรรมของตนเองและครอบครัวได ้ รวมถึงมีรายได ้ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอกบัการใช้จ่ายใน
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ครอบครัว การเกบ็ออม และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมลพรรณ แซ่เหล่ียว (2558) พบว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร   

ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ปภาดา น้อยคาํยาง และ ชินกร น้อยคาํยาง (2559) ท่ีพบว่าปัจจัย

คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นงานมีส่วนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสงัคม และคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

ดา้นความมัน่คงส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cole & 

Flint (2004) ท่ีระบุว่าหากพนกังานมีความมัน่คงในการทาํงาน มีความมัน่คงเก่ียวกบัเงินเดือนหรือ

ผลประโยชน์ รวมทั้งสวสัดิการต่างๆ ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บ และค่าตอบแทนมีความเพียงพอแก่การ

ครองชีพกจ็ะหลกัประกนัวา่พนกังานยงัตอ้งการทาํงานอยู่ในองคก์ารนั้นตลอดไป  และแนวคิดของ 

Barron and Walters (1994) ท่ีระบุว่า องคก์ารท่ีไดมี้การพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

ไปพร้อมกบัการพฒันางานเพ่ือใหพ้นกังานและบริษทัฯ เจริญเติบโตไปพร้อมกนั โดยการท่ีองคก์าร

มีนโยบายท่ีให้ความยุติธรรม เคารพสิทธิการเป็นมนุษย ์ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนใน

องค์การร่วมมือกนัทาํงานเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายขององค์การจะส่งผลทาํให้เกิดความ

ผูกพนักับพนักงาน และแนวคิดของ Allen & Meyer (1996) ท่ีกล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การ

เกิดข้ึนจากผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์าร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเน่ืองวา่

จะทาํงานอยูก่บัองคก์ารนั้นต่อไป ไม่โยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีทาํงาน 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิยั 

1. ผูบ้ริหารควรมีกิจกรรมการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบติังานท่ีมี

คุณค่าต่อการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จนเกิดการยอมรับจากสังคม เน่ืองจากคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีผลต่อการเกิดความผูกพนัต่อองค์การมากท่ีสุด 

เน่ืองจากหากพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การจะทาํให้พนักงานยินดีท่ีจะอุทิศตวัเองเพ่ือการ

สร้างสรรค์ให้องค์การอยู่ในสถานะท่ีดีข้ึน โดยการเสียสละผลประโยชน์และความสุขส่วนตวัดว้ย

ความเต็มใจ ในการทุ่มเททั้ งร่างกายและจิตใจเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายและ

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

2. ผูบ้ริหารควรมีการพฒันาและคงไวใ้นเร่ืองของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีพนกังาน

ไดรั้บจากองคก์าร เพ่ือให้พนกังานมีรายไดแ้ละค่าตอบแทนท่ีเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตของตนเอง
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และครอบครัว มีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีทาํ และมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ

หน่วยงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยกนั และสนับสนุนให้พนักงานมีเวลาทาํกิจกรรมกบัครอบครัว

และเพ่ือนร่วมงานอยูเ่สมอ เพ่ือใหพ้นกังานเกิดการรับรู้ถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นการไดรั้บ

ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ คุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงาน

และดา้นอ่ืนๆ เน่ืองจากคุณภาพชีวิตในการทาํงานทั้ง 2 ดา้นน้ีจะทาํให้พนกังานเกิดความผูกพนัต่อ

องคก์าร 

3. ผูบ้ริหารควรมีกิจกรรมในการพฒันาหรือสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงาน คือ ด้าน

โอกาสในการพฒันาตนเอง และดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน เน่ืองจากคุณภาพชีวิตทั้ง 

2 ดา้น พนกังานมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง หากพฒันาให้พนกังานรับรู้ว่า

สภาพการทํางานในองค์การมีวิธีการพิจารณาเล่ือนตําแหน่งอย่างความเหมาะสม มีระเบียบ

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการเล่ือนตาํแหน่งอยา่งชดัเจน และทุกคนโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จ

ในหน่วยงานท่ีปฏิบติังานอยู ่รวมทั้งสร้างการรับรู้ว่าทุกคนมีโอกาสเขา้รับการอบรม ฝึกฝนทกัษะ

ความสามารถ และได้รับมอบหมายงานท่ีช่วยให้เกิดพฒันาความรู้ความสามารถมากข้ึน โดยมี

หวัหนา้งานใหค้าํแนะนาํ ช้ีแนะแนวทางการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึก 

เกิดการรับรู้ถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานดา้นโอกาสในการพฒันาตนเอง และดา้นความกา้วหน้า

และความมัน่คงในงานมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังต่อไป 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อหาปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนั

ต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ                  

ท่ีอาจจะมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เช่น ปัจจยัดา้นการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย  ์ปัจจยัด้านความพึงพอใจในการทาํงาน ปัจจยัด้านแรงจูงใจ เป็นตน้ หรือควร

ทาํการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยอาจจะ

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพ่ือท่ีจะไดมี้กิจกรรมสร้างคุณภาพชีวิตในการทาํงานไดต้รงตามปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศในการปฏิบัตงิานและความผูกพนัองค์กร: กรณ ีพนักงานองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ พืน้ท่ีเขต 8  

Relationship Between Working Climate and Organizational Commitment: A Case of 

Employees of Bangkok Metropolis Mass Transit (area 8) 

 

พรรนภา สวนรัตนชัย 

สถาบนัรัชตภ์าคย ์

 

บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศในการปฏิบติังานและความผูกพนัองคก์ร

ของพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) แบบสอบถามจาํนวน423 ฉบับแจกให้

พนักงานของ ขสมก เขตการเดินรถ 8 ไดรั้บคืน 175 ฉบบั ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา รายได ้จาํนวนปีท่ีทาํงานไม่สัมพนัธ์กบัการรับรู้บรรยากาศในการปฏิบติังาน แต่จาํนวน

เพ่ือนสนิทของพนักงานสัมพนัธ์กบัการรับรู้บรรยากาศในการทาํงาน และความผูกพนัองคก์รทั้ง

สามดา้น คือ ความผกูพนัทางจิตใจ ความผกูพนัในการคงอยู ่ และความผูกพนัในหนา้ท่ี เพศ รายได ้

จาํนวนปีท่ีทาํงานของพนกังานไม่สัมพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์รทั้งสามดา้น อาย ุระดบัการศึกษา

และจาํนวนเพื่อนสนิทของพนักงานสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองค์กรทั้งสามดา้น ผลการวิจยัยืนยนั

ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศในการปฏิบัติงานกบัความผูกพนัองค์กรทั้ ง 3 ด้าน และความ

ผกูพนัองคก์รโดยรวม  

 

คาํสําคญั: บรรยากาศในการปฏิบติังาน ความผกูพนัองคก์ร พนกังานองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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Abstract 

This research investigates the relationship between working climate and organizational 

commitment. The subjects were 423 employees who work for Bangkok Mass Transit Authority 

(BMTA) Area 8. Four hundred and twenty-two questionnaires were distributed and 175 were 

returned.  Statistical analysis leads to the confirmation that the climate contributes to the 

commitment in three dimensions including the employees’ feeling of attachment to their 

organization, their intension to continue to work, and their job involvement. Gender, age, 

education, income, and years of work do not contribute to their perception of the climate, but their 

number of close friends does. Also, number of close friends relates to the three dimensions of 

commitment. Only age, education, and number of close friends contribute to their commitment in 

terms of their feeling of attachment, intension to continue to work, and job involvement.  

 

Key words: Working climate, Organizational commitment, and Bangkok Mass Transit Authority 

 

บทนํา 

 ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์รท่ีมีส่วนสาํคญัใหอ้งคก์รเติบโตและยัง่ยนืนั้นข้ึนอยู่

กบัปัจจยัภายนอกและภายในองคก์ร และการบริหารงานเป็นกระบวนการท่ีจดัการปัจจยัทั้งภายนอก

และภายในให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร การบริหารงานครอบคลุมทั้งทรัพยากร และบุคลากร การ

จดัการทรัพยากรต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารเชิงนโยบายและ

ปฏิบติั ควบคู่ไปกบัความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของบุคลากรขององคก์ร 

 การบริหารงานบุคคลเป็นประเด็นเก่ียวกบักลยุทธ์ครอบคลุมคุณลกัษณะทางจิตวิทยา และ

พฤติกรรมของบุคลากร องค์การตอ้งมีนโยบายดา้นการบริหารงานบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานเป็นกลยุทธ์ท่ี

ผูบ้ริหารองค์กรทุกระดบัต้องเขา้ใจ บริบท ธรรมชาติ และวฒันธรรมองค์กรอย่างดี ความเขา้ใจ

ดงักล่าวอาจเกิดจากประสบการณ์ในการบริหารงาน ความรู้เชิงทฤษฏีการบริหารงานบุคคล ซ่ึง

ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานความเขา้ใจของพฤติกรรมการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท หน้าท่ี และความ

รับผดิชอบ 
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 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องในการบริหารบุคลากรในองค์กรสามารถนํามาใช้เป็น

แนวทางได ้เช่น แนวคิดเก่ียวกบัผูน้าํ แรงจูงใจในการทาํงาน ความขดัแยง้ ความพึงพอใจในการ

ทาํงาน และมนุษยสัมพนัธ์ แต่การประยุกต์ใช้ในการบริหารงานนั้นอาจมีขอ้จาํกดัเพราะความ

หลากหลายของลกัษณะ เป้าหมาย และวฒันธรรมองคก์ร ความจาํเป็นในการทาํความเขา้ใจบนพ้ีน

ฐานของข้อมูลท่ีตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง และของความเป็นเหตุผลเป็นส่ิงสําคัญและ

น่าเช่ือถือในการบริหารตามแนวคิดดา้นการบริหารองคก์ร 

 การวิจยัดา้นการบริหาร และการจดัการทาํให้เกิดความเขา้ใจบุคลากรขององคก์รมีความ

จาํเป็น นกัวิชาการอาจมุ่งศึกษาองคก์รแตกต่างกนัไป เช่น ธุรกิจขนาดยอ่ม ธุรกิจขา้มชาติ และกลุ่ม

องคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะโดยมีเหตุผลในเชิงหลกัการว่า ขอ้คน้พบสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได้

อย่างคุ้มค่าและองค์กรนั้ นมีความสําคัญและการดําเนินงานมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 

รัฐวิสาหกิจเป็นองคก์ารท่ีมีการบริหารจดัการภายใตก้ารกาํกบัของรัฐและหวงัผลกาํไร เป็นองคก์าร

เชิงธุรกิจขนาดใหญ่ การบริหารจดัการมีผลต่อสังคม จึงเป็นองค์การธุรกิจท่ีควรศึกษา องค์การ

ขนส่งมวลกรุงเทพ (ขสมก) เป็นองค์การรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ให้บริการขนส่งสาธารณะแก่

ประชากรของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กระจายการบริหารงานออกเป็นหน่วยงานย่อย

ทัว่กรุงเทพ ผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการแต่งตั้งจากรัฐ ต่อเน่ืองไปจนถึงพนักงานระดบัปฏิบติังาน

การเดินรถ ตลอดเวลาหลายสิบปี ขสมก ประสบปัญหาจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ทั้งน้ีการบริหารงานของ ขสมก ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น ตน้ทุน และปัจจยัภายใน 

เช่น การบริหารบุคลากร และทุน รัฐบาลและผูบ้ริหารพยายามปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากร ขสมก เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจาํเป็นตอ้งคงอยู่เพราะ

การบริการดา้นการเดินทางมีความจาํเป็น ถึงแม ้ขสมก ตอ้งประสบปัญหาดา้นผลกาํไร และการ

บริหารบุคลากร นอกจากนั้นพนกังานของ ขสมก ส่วนใหญ่อยูใ่นส่วนของการบริการแก่ประชาชน 

เช่น พนกังานขบัรถ พนกังานเก็บค่า เป็นผูใ้ชแ้รงงาน ดงันั้นลกัษณะของงาน ภูมิหลงัหรือพ้ืนฐาน

ทางสงัคมของพนกังานเป็นประเดน็ท่ีตอ้งพิจารณาเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในเชิงวชิาการ 

การพิจารณาวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน

เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดสาํคญัคือ บรรยากาศในการปฏิบติังาน (Climate) และความผูกพนัองคก์รของ

พนกังาน (Organization commitment) บรรยากาศในการปฏิบติังานท่ีส่งเสริมการเรียนรู้มีผลทาํให้

บุคลากรทาํงานดว้ยสภาพจิตใจต่างกนั และความผูกพนัองคก์ร แนวคิดเร่ืองความผูกพนัองคก์รทาํ

ให้พนักงานทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายขององค์กร (ขวญัใจ สุข
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ทองหล่อ  2560 หน้า 221, Waal, 2013, pp. 140, 210) แนวคิดดังกล่าวสามารถนําไปเป็นแนว

ทางการวิจยัโดยใช ้ขสมก เป็นบริบทของการวิจยัในหลกัการบรรยากาศในการปฏิบติังานเก่ียวขอ้ง

กบัวฒันธรรมองคก์ร คือเป็นลกัษณะขององคก์รท่ีรับรู้ไดโ้ดยสมาชิกขององคก์รท่ีต่างกนัในระดบั

การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีความสัมพนัธ์อย่างอบอุ่น ความไวว้างใจ 

และเปิดรับความคิดเห็น ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ทาํให้

บุคลากรมีความเต็มใจในการทาํงาน และเกิดความรักและผูกพนัองค์กร (Falcione, and Sussman, 

1987, p. 201; Waal, 2013, p. 24) ดงันั้นในเชิงทฤษฏีบรรยากาศในการปฏิบติังานสัมพนัธ์กบัความ

ผูกพนัองคก์ร นกัวิชาการให้ความสนใจความผูกพนัองคก์รและศึกษาอยา่งต่อเน่ือง แต่ในเร่ืองของ

บรรยากาศในการปฎิบติังานยงัมีการวิจยันอ้ย ดงันั้นการวิจยัในเร่ืองบรรยากาศในการปฎิบติังานจึง

มีความจาํเป็นท่ีจะเพิ่มความเขา้ใจในประสิทธิผลในการบริหาร Robbins and Judge (2009) กล่าวถึง

บรรยากาศในการปฏิบัติงานท่ีพนักงานไวว้างใจกันว่า “บรรยากาศการปฏิบัติงานท่ีพนักงาน

ไวว้างใจกนัทาํให้เกิดความร่วมมือ ไม่จาํเป็นตอ้งควบคุมการทาํงาน และมีแนวโนม้ในการรับความ

เส่ียงและการเปล่ียนแปลง” (หน้า 363) การวิจยัในอดีตการศึกษาความสัมพนัธ์โดยตรงระหว่าง

บรรยากาศในการปฏิบติังานกบัความผูกพนัองค์กรมีไม่เพียงพอ และความสัมพนัธ์เชิงแนวคิด

ดงักล่าว ยงัไม่สามารถอธิบายอยา่งคลอบคลุมการทาํงานและการบริหารงานไดท้ั้งหมดเพราะความ

หลากหลายของประเภทขององคก์ร ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมองคก์ร และหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของ

บุคลากรในแต่ละระดบัชั้นของการบังคบับัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีการ

บริหารงานซับซ้อน มีบุคลากรจาํนวนมากท่ีมี ภูมิหลงั ความรู้ประสบการณ์ ทักษะ และความ

รับผิดชอบของพนกังาน ขสมก ดงันั้นผลการวิจยัน้ีย่อยมีส่วนช่วยเสริมความรู้ในเร่ืองการบริหาร

จดัการ 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั  

จากประเด็นปัญหาการวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์โดยทัว่ไปคือ เพ่ือ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศในการปฏิบัติงานและความผูกพนัองค์กร การวิจยัน้ีมี

วตัถุประสงค ์3 ประการ 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลงักับการรับรู้บรรยากาศในการปฏิบัติงานของ

พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภูมิหลงักบัความผูกพนัองคก์รของพนักงานขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศในการปฏิบติังานและความผูกพนัองคก์รของ

พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1 พนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีภูมิหลังต่างกัน  รับรู้

บรรยากาศในการปฏิบติังานต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีเพศต่างกนัรับรู้บรรยากาศ

ในการปฏิบติังานต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.2 พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีอายตุ่างกนัรับรู้บรรยากาศ

ในการปฏิบติังานต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.3 พนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั

รับรู้บรรยากาศในการปฏิบติังานต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.4 พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีอตัราเงินเดือนต่างกนัรับรู้

บรรยากาศในการปฏิบติังานต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.5 พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมีระยะเวลาทาํงานต่างกนัรับรู้

บรรยากาศในการปฏิบติังานต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.6 พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมีจาํนวนเพ่ือนสนิท 

ต่างกนัรับรู้บรรยากาศในการปฏิบติังานต่างกนั 

 สมมตฐิานท่ี 2 พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีภูมิหลงัต่างกนัมีความผกูพนั

องคก์รต่อองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2.1 พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีเพศต่างกนัมีความผูกพนั

องคก์รต่อองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2.2 พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีอายุต่างกนัมีความผูกพนั

องคก์รต่อองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2.3 พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี

ความผกูพนัองคก์รต่อองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพต่างกนั 
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 สมมติฐานท่ี 2.4 พนักงานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีอตัราเงินเดือนต่างกนัมี

ความผกูพนัองคก์รต่อองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2.5 พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีระยะเวลาทาํงานต่างกนัมี

ความผกูพนัองคก์รต่อองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.6 พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีมีจาํนวนเพ่ือนสนิท 

ต่างกนัมีความผกูพนัองคก์รต่อองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 บรรยากาศในการปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองค์กรต่อ

พนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 สมมติฐานท่ี 3.1 บรรยากาศในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองค์กรทาง

จิตใจของพนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 สมมติฐานท่ี 3.2 บรรยากาศในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์รในการ

คงอยูข่องพนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 สมมติฐานท่ี 3.3 บรรยากาศในการปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองค์กรใน

หนา้ท่ีของพนกังานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 

ขอบเขตการวจิยั  

การวิจยัน้ีศึกษาเฉพาะบรรยากาศในการปฏิบติังานและความผูกพนัองคก์ร และกาํหนด

ขอบเขตเฉพาะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติหน้าท่ีในเขตการ

บริหารงาน 8 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

จากปัญหาวิจยัและวตัถุประสงคข์องการวิจยัน้ี ผลการวจิยัท่ีไดย้อ่มก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 

 1. เกิดความเขา้ใจเร่ืองบรรยากาศในการปฏิบติังานของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรท่ีมีการ

บริหารงานคลา้ยกนั 

2. ไดข้อ้เสนอแนะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงนโยบายหรือวางแผนในเชิงบริหารเพ่ือให ้

เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

ภูมหิลัง 

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษา   

อตัราเงินเดือน 

ระยะเวลาทาํงาน  

ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 

จาํนวนเพ่ือนสนิท 

บรรยากาศในการปฏบัิติงาน 

แบบไวว้างใจ 

แบบไม่ไวว้างใจ 

ความผูกพนัองค์กร 

ความผกูพนัทางจิตใจ 

ความผกูพนัในการคงอยู ่

ความผกูพนัในหนา้ท่ี     
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แนวคดิทฤษฎ  ีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 การวิจยัน้ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการองค์กรโดยมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งคือ

บรรยากาศในการปฏิบติังานและความผูกพนัองคก์ร หลกัการและแนวคิดมีความเช่ือมโยงกนั และ

สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางการวิจยัเชิงประจกัษไ์ด ้

 การบริหารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในบริบทของการ
ปฏิบติังานของพนักงาน การทบทวนโครงสร้างองค์การ อาํนาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมีความจาํเป็น เพ่ือเสริมความเขา้ใจในบริบทของบรรยากาศในการ
ปฎิบติังาน 
 ความเป็นมา ดงักล่าวมาแลว้ ขสมก เป็นองคก์ารขนาดใหญ่ แบ่งการบริหารจดัการ โดยการ
จดัสรรแบ่งสายการเดินรถให้กระจายไปทัว่พ้ืนท่ีท่ีให้บริการ ออกเป็น 8 เขต ทั้งภายในพ้ืนท่ีเขต 
กรุงเทพมหานครและปริฆณฑล ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ช้พ้ืนท่ี เขต 8 เป็นกลุ่มตวัอย่าง การบริหาร
จดัการตามโครงสร้างของพื้นท่ีในเขตจะแบ่งการบริหารตามลาํดบัขั้นสายบงัคบับญัชา ดงัน้ี 
     ผูอ้าํนวยการเขต 
 
                          ผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขต  

                                                         
                                                                            กองงาน 
 

                                                                                                                               
    หวัหนา้กอง             หวัหนา้ส่วนธุรการ  ผูจ้ดัการสาย 
รูปท่ี 1 แผนภูมิองคก์รขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพในพ้ืนท่ีเขต 

 

 ปัญหาในการบริหารงานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพเกิดจากปัจจยัภายในทาํให้เกิด

การขาดทุนและมีหน้ีสะสมคือการเกบ็รายไดต้ ํ่ากว่าตน้ทุน สถานท่ีจอดรถและอู่ซ่อมรถไม่เพียงพอ 

ต้องเช่าท่ีจอดรถ พนักงานอยู่ในวยัสูงอายุ และขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทํางาน 

นอกจากนั้นสภาพรถติด รถประจาํทางท่ีใชส้ภาพเก่า และเส้นทางเดินรถไม่เป็นระบบ ทาํให้เกิด

การขาดสภาพคล่องทางการเงิน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพยายามปรับปรุงโดยจดัหาซ้ือรถ

ใหม่ ปรับปรุงเส้นทาง และใชร้ะบบ e-ticket แต่ปัญหายงัไม่ลดลงโดยเฉพาะปัญหาเร่ืองบุคลากร 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพยายามคดัเลือกพนักงานขบัรถและเก็บค่าโดยสารท่ีมีความรู้เขา้

ทาํงานในสาํนกังาน แต่ไม่ตรงกบัสายงาน (รายงานประจาํปี 2558, หนา้ 15-16) 
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บรรยากาศในการปฏิบัติงาน นักวิชาการท่ีสนใจในพฤติกรรมองค์กรให้ความสนใจแนวคิดเร่ือง

บรรยากาศในการปฏิบติังาน และไดศึ้กษาอยา่งกวา้งขวาง บรรยากาศในการปฎิบติังานต่างกนัตาม

แนวคิดการบริหารงานองค์กร พฤติกรรมการบริหารงานตามบทบาทและหน้าท่ี ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างบุคลากรในทุกระดบัขององค์กร โดยทัว่ไปบรรยากาศในการปฎิบติังานแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ แบบไวว้างใจ (Trust climate) และแบบไม่ไวว้างใจ (Untrust climate)    

บรรยากาศในการปฏิบติังานสะทอ้นให้เห็นจากวฒันธรรมองค์กร องค์กรแบบเผด็จการ 

และองคก์รแบบมนุษยสัมพนัธ์มีแนวทาง และวิธีการบริหารบุคลากรต่างกนั ส่งผลให้การสั่งการ 

การบงัคบับญัชา และลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานต่างกนัออกไป ในบริบทของการ

ปฏิบัติงานอาจเหมาะสมกับงานท่ีไม่ต้องการให้บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นไปตามแนวทางการ

บริหารงานแบบเผดจ็การ 

องคก์รแบบมนุษยสมัพนัธ์มีแนวคิดการบริหารงานบุคคลต่างจากแบบเผดจ็การ คือเนน้การ

มีส่วนร่วมของบุคลากร นกัวิชาการเช่ือว่า การบริหารงานแบบมนุษยสัมพนัธ์ก่อให้เกิดบรรยากาศ

แบบไวว้างใจ และการบริหารงานแบบเผด็จการเกิดบรรยากาศแบบไม่ไวว้างใจ แนวคิดการ

แบ่งแยกออกเป็น  2 ประเภทนั้ นอาจไม่เหมาะสมในการระบุอย่างเจาะจงไปว่า องค์กรหรือ

หน่วยงานใด ๆ มีบรรยากาศแบบไวว้างใจ และอีกองคก์รหรือหน่วยงานใด ๆ มีบรรยากาศแบบไม่

ไวว้างใจ เน่ืองจากปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ธรรมชาติของงาน ลกัษณะผูน้าํ และการทาํงาน เป็นปัจจยัท่ีมีผล

ต่อบรรยากาศในการทาํงานเช่นกนั  

Robbins and Judge (2009 p. 363) กล่าวว่า บรรยากาศแบบไวว้างใจ บุคลากรไวว้างใจผูน้าํ 

และเพื่อนร่วมงาน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการทาํงาน บุคลากรเช่ือว่าไม่มีการเอาเปรียบกนัและ

กัน ดังนั้ นผูบ้ ริหารไม่จาํเป็นต้องติดตามการทํางานของผู ้ใต้บังคับบัญชา บรรยากาศในการ

ปฏิบติังานแบบไวว้างใจมีลกัษณะเรียกว่า “อบอุ่น” (Warm) Paine (2007, p. ix) ศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างบรรยากาศองคก์รและความผูกพนัองคก์รของ พนกังานองคก์ร 346 คนพบว่า บรรยากาศท่ี

ไวใ้จกนัสมัพนัธ์กนัความผกูพนัองคก์รดา้นจิตใจและการทาํงาน  

ความผูกพันองค์กร ความผูกพนัองคก์ร หมายถึงความรู้สึกรัก ภกัดี และเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

และแสดงออกโดยการทุ่มเทในการทาํงาน นักวิชาการท่ีสนใจในพฤติกรรมองคก์รให้ความสนใจ

แนวคิดเร่ืองความผกูพนัองคก์ร และไดศึ้กษาอยา่งกวา้งขวาง ปัญหาสาํคญัในการบริหารงานคือการ

รักษาไวซ่ึ้งบุคลากรขององคก์ร การลาออกของบุคลากรก่อให้เกิดตน้ทุนในการบริหาร เน่ืองจาก

บุคลากรใหม่ตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้งานในขณะท่ีบุคคลากรใหม่ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร   
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บุคลากรท่ีมีความผูกพนัองคก์รมีความรู้สึกภูมิใจว่าเขาเป็นสมาชิกขององคก์รนั้น องคก์รสามารถ

สนองความตอ้งการทางกายภาพ และทางจิตใจได้ ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงอย่างสมบรูณ์ของ

องค์กร ดังนั้ นบุคลากรท่ีมีความผูกพันกับองค์กรย่อมมีใจทํางานอย่างเต็มความสามารถ ไม่

หลีกเล่ียง หรือหาโอกาสหยุดงาน ขาดงานโดยไม่จาํเป็น ความผูกพนัองค์กรทาํให้พนักงานคง

ทาํงานอยูใ่นองคก์ร เกิดความรู้สึกพอใจต่องาน นโยบายขององคก์ร เพ่ือนร่วมงาน ประเภทของงาน 

ความกา้วหน้าในอาชีพ และผูบ้งัคบับญัชา (ทวีศกัด์ิ รูปสิงห์ และคนัธรส แสนวงศ ์2558, หนา้ 86; 

ศศิวิมล ทุมวนั 2560, หนา้ 33-34) 

ทวีศกัด์ิ รูปสิงห์ และคนัธรส แสนวงศ์ (2558, หน้า 86, 90) กล่าวว่าพนักงานท่ีมีความ

ผูกพนัองค์กร มีความภูมิใจในองค์กร มีทศันคติดีต่องาน เพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และ

ตอบสนองต่อการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและวิธีการทาํงาน  พิชัย 

พิทกัษเ์ทพสมบติั และ จินดาลกัษณ์ วฒันสินธ์ุ (2552, หนา้ 207) เสนอกรอบแนวคิดปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความผูกพนัองค์กรประกอบดว้ย คุณลกัษณะของบุคคล (อายุ เพศ การศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน 

เงินเดือน และ อายกุารทาํงาน) ลกัษณะของงาน (ทกัษะ ขอบเขต ความทา้ทาย และความมีอิสระใน

การตดัสินใจ) ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (การพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั และการ

ส่ือสาร)   

ในการศึกษาความผกูพนัองคก์รจากวรรณกรรมสรุปไดว้า่ ความผกูพนัองคก์รแบ่งออกเป็น 

3 ปัจจยัย่อย คือ ความผูกพนัทางจิตใจ ความผูกพนัในการคงอยู่ และความผูกพนัในหน้าท่ี พิชัย 

พิทกัษ์เทพสมบติั และ จินดาลกัษณ์ วฒันสินธ์ุ (2552, หน้า 235-236) การวิจยัของ สิริเพ็ญ บารมี 

วิไลพร แกว้วิชยั และสุนีย ์วรรธโกมล (2559, หน้า 99) พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา เงินเดือน 

อายงุาน และอายงุานของพนกังานขององคก์รธุรกิจอาหาร ต่างกนัในความผูกพนัองคก์ร 

สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมบ่งบอกความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศในการปฏิบติังานและ

ความผูกพนัองคก์ร เพราะลกัษณะของบรรยากาศในการปฏิบติังาน เช่น การเปิดโอกาสให้มีส่วน

ร่วมในการทาํงาน ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา Paine (2007) กล่าวว่า “เน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงบริบทขององคก์ร ความผูกพนัองคก์รของพนกังานอาจลดลง องคก์รตอ้งส่งเสริม

บรรยากาศในการปฏิบติังานท่ีไวว้างใจ และอบอุ่น” (หนา้ 6) 
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ระเบียบวธีิการวจิยั 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใชห้ลกัการของการวิจยัเชิงสาํรวจ ใชแ้บบสอบถาม

เกบ็รวบรวมขอ้มูลและใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูล  

 กลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือบุคลากรระดบัปฏิบติังานขององค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ จาํนวนบุคลากรของเขตการเดินรถท่ี 8 ทั้งหมด 423 คน การวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลจาก

ประชากรทั้งหมด 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามโดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามตอบเอง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

ส่วนแรกประกอบดว้ยชุดคาํถามปลายปิด 7 คาํถาม เก่ียวกบัลกัษณะภูมิหลงั คือ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ตาํแหน่ง และจาํนวนเพ่ือนสนิท  

ส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ยประเด็นเก่ียวบรรยากาศในการปฏิบติังาน 15 ประเด็น ปรับมาจาก 

Luthans (1995, หน้า 365)  ส่วนท่ี 3 ประกอบดว้ยประเด็นเก่ียวกบัความผูกพนัองค์กร จาํนวน 22 

ประเด็น โดยนาํประเด็นมาจาก พิชัย พิทกัษ์เทพสมบติั และ จินดาลกัษณ์ วฒันสินธ์ุ (2552, หน้า 

235-236) แบ่งออกเป็น ความผูกพนัทางจิตใจ 8 ประเด็น ความผูกพนัในการคงอยู่ 7 ประเด็น และ

ความผกูพนัในหนา้ท่ี 7 ประเดน็  

ประเด็นของส่วนท่ี 2 และ 3 ให้ผูต้อบแบบสอบถามประเมินจากประสบการณ์โดยใช้

มาตราวดัแบบ Likert 5 ระดบั จากระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุดโดย

ให้ระดบัคะแนน ตั้งแต่ 5 จนถึง 1 ตามลาํดบั แบบสอบถามจาํนวน 50 ชุดแก่พนักงาน นาํผลมา

วิเคราะห์ค่า Cronbach แอลฟ่า แบบ ผลการวิเคราะห์บรรยากาศในการปฏิบัติงานเท่ากับ .858 

โดยรวมความผกูพนัองคก์รเท่ากบั .865 (ความผูกพนัในจิตใจเท่ากบั .826 ความผกูพนัในการคงอยู่

เท่ากบั .798 ความผกูพนัในหนา้ท่ีเท่ากบั .893) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัติดต่อขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามจากผูบ้ริหาร เม่ือ

ไดรั้บอนุญาตแลว้แบบสอบถามจาํนวน 423 ชุดพร้อมดว้ยจดหมายขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามให้แก่ผูต้อบแบบสอบถามโดยตรง ณ ท่ีทาํงาน และติดตามเป็นระยะภายในเวลา 1 

เดือน  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดน้าํมาวิเคราะห์โดยสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ใชส้ถิติแบบพรรณนา 

คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test การ

วเิคราะห์ความแปรปรวน และสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

 ผลการวิจยั แบบสอบถามท่ีแจก 423 ฉบับได้รับคืน 175 ฉบับ คิดเป็น 87.5 % เป็นชาย

มากกว่าหญิง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 6 /ปวช มีเงินเดือนระหว่าง 32,800-

57,000 บาทต่อเดือน เฉล่ีย 20,964 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง 1-40 ปี เฉล่ีย 

14.54 ปี ส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏิบติังาน มีเพื่อนสนิทระหว่าง 1- 45 คน เฉล่ีย 7.11 คน ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 1 

 

 ตารางท่ี 1 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของภูมิหลงั บรรยากาศในการ

ปฏิบัติงาน และความผูกพันองค์กร 

ตวัแปร จาํนวน ร้อยละ พิสยั ค่าเฉล่ีย SD 
เพศ 
         ชาย 
         หญิง 
อาย ุ
ระดบัการศึกษา 
         ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
         มธัยมศึกษาปีท่ี 6/ปวช  
         ปวส 
         ปริญญาตรี 
เงินเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
ตาํแหน่งในการปฏิบติังาน     

 
93 
82 

 
 

33 
74 
57 
11 

 
 
 

 
53.1 
46.9 

 
 

18.9 
42.3 
32.6 
6.3 

 
 
 

 
 
 

21-60 
 
 
 
 
 

3,280-57,000 
1-40 

 

 
 
 

40.14 
 
 
 
 
 

20,964 
14.54 

 

 
 
 

9.139 
 
 
 
 
 

9054.75
9 

7.933 
 

ตวัแปร จาํนวน ร้อยละ พิสยั ค่าเฉล่ีย SD 
         ผูป้ฏิบติังาน 
         หวัหนา้งาน 
         ผูบ้ริหาร 

170 
4 
1 

97.1 
  2.3 
   .6 
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จาํนวนเพ่ือนสนิท 
บรรยากาศในการปฏิบติังาน 
ความผกูพนัองคก์ร 
         ความผกูพนัในจิตใจ 
         ความผกูพนัในการคงอยู ่
         ความผกูพนัในหนา้ท่ี          

1-45 7.110 
52.28 
76.65 
28.03 
22.66 
25.96 

7.119 
6.280 
9.990 
4.08 
2.93 
4.11 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบรรยากาศองค์กร และความผูกพันองค์กร 

 
ตวัแปร 

บรรยากาศใน
การ 

ปฏิบติังาน 

ความผกูพนัในองคก์ร 

ดา้นจิตใจ ดา้นคงอยู ่ ดา้นหนา้ท่ี 

X SD X SD X SD X SD 
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
การศึกษา 
      ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
      มธัยมศึกษาปีท่ี 6/ปวช 
      ปวส 
      ปริญญาตรี 

 
52.172 
52.402 
 
52.303 
53.324  
50.333 
55.273  

 
5.132 
7.413   
 
 7.422 
5.838 
5.058  
 8.934   

 
 
 
 
29.394  
28.189 
26.281 
32.000  

 
3.726 
4.422 
 
4.555 
4.322 
2.520 
3.376   

 
 
 
 
23.515 
22.554 
21.632 
26.273 

 
2.568 
3.296   
 
3.261 
2.824 
1.484 
4.735 

 
 
 
 
26.849 
25.811 
24.772 
30.273  

 
4.037 
4.214 
 
4.078 
4.267 
3.417 
3.495 

         
 ผลการวิเคราะห์พบว่าพนกังานชายและหญิงไม่แตกต่างกนัในการรับรู้บรรยากาศในการ

ปฏิบติังาน (t 173 = -.241, p > .05) และพนักงานชายและหญิงไม่แตกต่างกนัทั้ง 3 ดา้นของความ

ผูกพนัองค์กร (ความผูกพนัในจิตใจ (t 173 = -1.683, p > .05  ) ความผูกพนัในการคงอยู่ (t 173 = -

1.198, p > .05  ) และความผกูพนัในหนา้ท่ี (t 173 = -.853, p > .05))   

 ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์อายุของพนักงานสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างไม่มีนัยสําคัญกับ

บรรยากาศในการปฏิบติังาน (r = .096, p > .05) และแต่สัมพนัธ์เชิงบวกกบัอย่างมีนัยสําคญัทั้ ง 3 

ดา้นของความผูกพนัองคก์ร (ความผูกพนัในจิตใจ (r = .294, p < .05) ความผูกพนัในการคงอยู ่(r= 

.198, p < .05)  และความผูกพันในหน้าท่ี  (r = .267, p < .05)) อัตราเงินเดือนไม่สัมพันธ์กับ

บรรยากาศในการปฏิบติังาน (r = -.048, p > .05) และไม่สัมพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์รทั้ง 3 ดา้น 
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(ความผูกพนัในจิตใจ (r = .051 , p > .05)  ความผูกพนัในการคงอยู่ (r= .062 , p > .05)  และความ

ผกูพนัในหนา้ท่ี (r = .078, p > .05))   

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนันั้น ไม่

แตกต่างกนัในการรับรู้บรรยากาศในการปฏิบติังาน (F (3, 171) = 3.47, p > .05) แต่แตกต่างกนัใน

ความผูกพนัองค์กรทั้ ง 3 ดา้น (ความผูกพนัในจิตใจ (F (3, 171) = 9.384, p < .03) ความผูกพนัใน

การคงอยู ่(F (3, 171) = 10.269, p < .05) และความผกูพนัในหนา้ท่ี (F (3, 171) = 6.758, p < .05))  

ระยะเวลาการปฏิบติังานไม่สัมพนัธ์กบับรรยากาศในการปฏิบติังาน (r = -.031, p > .05) และไม่

สัมพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์รทั้ง 3 ดา้น (ความผูกพนัในจิตใจ (r = .067, p > .05) ความผูกพนัใน

การคงอยู่ (r = .042, p >.05) และความผูกพนัในหน้าท่ี (r = .125, p > .05)) และจาํนวนเพื่อนสนิท

สัมพนัธ์เชิงบวกกบับรรยากาศในการปฏิบติังาน (r = .384, p < .05) และสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ

ผกูพนัองคก์รทั้ง 3 ดา้น (ความผกูพนัในจิตใจ (r = .254, p < .05) ความผูกพนัในการคงอยู ่(r= .323, 

p < .05) และความผกูพนัในหนา้ท่ี (r = .298, p < .05))  

 ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ พบว่า บรรยากาศในการปฏิบติังานสัมพนัธ์กบัความผูกพนั

องค์กรโดยรวม (r = .638, p < .05) เม่ือวิเคราะห์แยกปัจจัยพบว่าบรรยากาศในการปฏิบัติงาน

สัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญั 3 ปัจจยัของความผูกพนัองคก์ร (ความผูกพนัในจิตใจ (r = .656, p < .05) 

ความผูกพันในการคงอยู่ (r= .382, p < .05) และความผูกพันในหน้าท่ี  (r = .625, p < .05)) เม่ือ

รวมทั้ง 3 ดา้นของความผูกพนัองคก์ร ผลการวิเคราะห์พบว่าบรรยากาศในการปฏิบติังานสัมพนัธ์

กบัความผกูพนัองคก์ร (r = .638, p < .05) 

 จากตารางท่ี 1 เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเป็นผูป้ฏิบติังาน ดงันั้นจึงไม่นาํ

ตาํแหน่งในการปฏิบติังานมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ และไม่นาํเสนอค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานในตารางท่ี 2  

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

  ผลการวิเคราะห์ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.1 - 1.5  ยอมรับ 1.6 จาํนวนเพ่ือนสนิท แสดงให้เห็น

ว่าพนกังานของ ขสมก เพศชาย และหญิงรับรู้บรรยากาศในการปฏิบติังานและมีผูกพนัองคก์รไม่

ต่างกนั อาจเป็นเพราะลกัษณะของงานของพนกังานท่ีไม่เปล่ียนแปลงในลกัษณะของงาน ตาํแหน่ง

หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ พนักงานส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีทาํให้ไม่ต่างกนัในการรับรู้

บรรยากาศในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีบรรยากาศในการปฏิบติังานเป็นความจริงท่ีปรากฏให้เห็นและ
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สังเกต รับรู้ได้อย่างชัดเจนในเร่ืองของการมีส่วนร่วม ความไวว้างใจ และการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และดว้ยเหตุผลดงักล่าว อายแุละระยะเวลาในการปฏิบติังานของพนกังานจึงไม่สัมพนัธ์กบั

การรับรู้บรรยากาศองคก์ร   

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 2 ยอมรับสมมติฐานท่ี 2.2 2.3 และ 2.6 คือ อายุ และระดบั

การศึกษาของพนักงานสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองค์กรทั้ ง 3 ด้าน พนักงานมีความผูกพนัองค์กร

ต่างกันเม่ือระดับการศึกษาต่างกันอธิบายได้ว่าการศึกษาทาํให้เกิดความคิดและการวิเคราะห์ 

สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายของ สิริเพญ็ บารมี วิไลพร แกว้วิชยั และสุนีย ์วรรธโกมล (2559, หนา้ 99) 

เน่ืองจากพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงคาดหวงัจากองค์กรสูง และรู้สึกผิดหวงัถ้าองค์กรไม่

สามารถให้ในส่ิงท่ีคาดหวงั เม่ือพนักงานอายุมากข้ึนความคิดในการเปล่ียนงานลดลง ทาํให้เกิด

ความผกูพนัองคก์รสูงข้ึน 

 ผลการวิเคราะห์พบว่าระยะเวลาการปฏิบติังานไม่สัมพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์ร เป็นขอ้

คน้พบ ท่ีอธิบายไดด้ว้ยเหตุผลขา้งตน้ นอกจากนั้นพนกังานท่ีมีระยะเวลาการทาํงานนอ้ยมีโอกาส

เปล่ียนงานไดม้ากกวา่พนกังานท่ีมีอายงุานสูง (สิริเพญ็ บารมี วิไลพร แกว้วิชยั และสุนีย ์วรรธโกมล 

(2559, หนา้ 99) 

 อตัราเงินเดือนเป็นปัจจยัท่ีไม่ทาํให้พนักงานเกิดความผูกพนัองค์กร เพราะพนักงานให้

ความสําคญัสูงต่อรายได้จากองค์กร เพราะเป็นส่ิงท่ีพนักงานพึ่ งพาในการดาํรงชีวิต คาดหวงัว่า

องคก์รใหผ้ลตอบแทนในการปฏิบติังานของตนเองอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ีพนกังานอาจคิดวา่เป็นรายได้

เป็นส่ิงแลกเปล่ียนจากการทาํงาน รายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีพนักงานพิจารณาให้ความสําคญัโดยเฉพาะ

แยกออกจากปัจจยัดา้นบรรยากาศในการปฏิบติังานและความผกูพนัองคก์ร ทาํใหร้ายไดไ้ม่เป็นเหตุ

ท่ีทาํใหเ้กิดการรับรู้บรรยากาศในการปฏิบติังานและไม่เป็นเหตุใหเ้กิดความผกูพนัองคก์ร 

  สมมติฐานท่ี 2.6 ได้รับการยืนยนั นักวิชาการให้ความสําคญัแนวคิดเก่ียวกับเครือข่าย 

โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนหมายถึงเครือข่ายท่ีทาํใหเ้กิดการช่วยเหลือและสนบัสนุนทั้งดา้นจิตใจและการ

ทาํงาน รวมทั้งการเรียนรู้งาน เช่นการแกปั้ญหา และในสถานการณ์ความขดัแยง้ และมีผลทาํใหเ้กิด

ความผูกพนัองค์การ (Putnum and Poole, 1987, หน้า 326) ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ 

ทวีศักด์ิ รูปสิงห์ และคันธรส แสนวงศ์ (2558) ท่ีให้ความสําคัญของเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะ

พนกังานในระดบัปฏิบติัการ 

สมมติฐานท่ี 3 ไดรั้บการยอมรับทั้งหมด ผลการวิจยัยืนยนัความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ร

และความผกูพนัองคก์รโดยรวม สอดคลอ้งกนัการวจิยัของ Paine (2007) และเป็นขอ้คิดท่ีควรศึกษา
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ในอนาคต ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เม่ือพนกังานปฏิบติังานในสภาพแวดลอ้มของบรรยากาศท่ีช่ืนชอบ 

พึงพอใจ จากการใหมี้ส่วนร่วม ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เกิดบรรยากาศท่ีอบอุ่น เตม็ใจทาํงาน ผลของ

บรรยากาศดงักล่าวคือความรักและผกูพนัองคก์ร 

กลุ่มเพ่ือนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีพบในการวิจยัน้ี กลุ่มเพ่ือนสนิทคือเครือข่ายสังคมท่ีพนกังาน

ใหค้วามสาํคญั และติดต่อส่ือสารและกล่าวไดว้า่เป็นลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล หรือกลุ่ม

ท่ีให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองจิตใจ กลุ่มเพ่ือนเป็นกลไกชีวิตในการทาํงาน

ท่ีสนองความตอ้งการส่วนบุคคล ในเร่ืองของความตอ้งการในความผูกพนัเพ่ือความสําเร็จในการ

ปฏิบติังาน การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ปัจจยัน้ีเป็นปัจจยัเหตุสาํคญัของการศึกษาบรรยากาศใน

องคก์ร และความผกูพนัองคก์ร 

 

บทสรุป  

ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าพนกังานรับรู้บรรยากาศในการปฏิบติังานเป็นอิสระจากภูมิหลงัดงั

อธิบายขา้งตน้ แต่ความผกูพนัองคก์รนั้นเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนโดยมีปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน

มาเก่ียวขอ้ง กล่าวคือมีส่วนในการทาํให้เกิดความรู้สึกผูกพนัองคก์รต่างกนัเม่ือพนกังานมีอาย ุและ

ระยะเวลาในการทาํงานสูงข้ึนจะผูกพนัองคก์รมากข้ึน เกิดความรักองคก์ร กลุ่มเพ่ือนเป็นประเด็น

ทางวิชาการเร่ืองเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีควรศึกษาในอนาคต  

 จากผลการวิเคราะห์เห็นได้ว่าปัจจยั ของความผูกพนัองค์กรนั้ นเป็นไปในลกัษณะและ

ทิศทางเดียวกนัคือสัมพนัธ์ทั้ง 3 ดา้น ในทิศทางบวก กล่าวไดว้่าความผูกพนัองค์กรของพนกังาน

เกิดข้ึนทั้ งด้านจิตใจและพฤติกรรมท่ีต้องการทํางานต่อไปในองค์กร และการปฏิบัติหน้าท่ี 

ผลการวิจยัน้ียืนยนัมิติของความผูกพนัองคก์รของพนักงานท่ีกล่าวไวใ้นวรรณกรรม และเป็นมิติ

ของการช้ีวดัท่ีดีของความผกูพนัองคก์รท่ีอาจใชไ้ดใ้นการวิจยัในอนาคต 

 ถึงแมผ้ลการวิจยัน้ีให้ขอ้คิดเชิงทฤษฎีท่ีนาํไปเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนเชิงปฏิบติัใน

การทาํงานขององคก์ร ประเดน็สาํคญัท่ีตอ้งพิจารณาคือ พนกังานกลุ่มตวัอยา่งไม่ต่างกนัในตาํแหน่ง

ในการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติังาน และระดบัการศึกษาใกลเ้คียงกนั การวิจยั

ในอนาคตควรศึกษาความแตกต่างของภูมิหลงัของพนกังาน และศึกษายนืยนัความสัมพนัธ์ระหว่าง

บรรยากาศในการปฏิบติังานกบัความผูกพนัองคก์รในองคก์ารลกัษณะอ่ืน ทาํให้เกิดประโยชน์ใน

เชิงวิชาการในอนาคต 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ประเภท

เคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือและ

ความตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานีของลูกคา้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ จาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรในประเทศไทยท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ จาํนวน 385 คน โดย

ใชแ้บบสอบถาม และใชส้ถิติในการทดสอบสมมติฐานดว้ยไคสแควร์ 

 ผลการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือ จาํแนกตามประเภทการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาในการซ้ือ 

เหตุผลท่ี ซ้ือ  สถานท่ี ท่ี ซ้ือ  บุคคลท่ีคํานึงถึงเม่ือซ้ือ  บุคคลท่ีจะซ้ือให้  และรูปแบบการซ้ือ

เคร่ืองป้ันดินเผามีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี อยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ส่วนจาํนวนเงินท่ีซ้ือไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการซ้ือ

เคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี 

 

คาํสําคญั: เคร่ืองป้ันดินเผา พฤติกรรมการซ้ือ ความตอ้งการซ้ือ จงัหวดัอุบลราชธานี 

                                                            
1
 เป็นส่วนหน่ึงของ “โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ปีงบประมาณ 2560” โดยศูนย์

ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาคท่ี 7 ร่วมกบั มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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ABSTRACT 

 The  purpose of the study was to study consumer behavior in buying pottery products in 

Ubon Ratchathani Province. And to study the relationship between purchase behavior and 

demand for pottery in Ubon Ratchathani Province. This was a quantitative study; the sample 

consisted of 385 people who were employed in Thailand. The chi-square test was used to test the 

hypothesis. 

 The study found that purchasing behavior classified by type of purchase. Buy time 

reasons to buy ,where to buy, people take into account when buying, the person to buy, and the 

pottery purchase patterns were related to demand for pottery in Ubon Ratchathani province. The 

amount of money purchased was not correlated with the demand for pottery in Ubon Ratchathani. 

 

Keywords: pottery, buying behavior, purchase requirements, Ubon Ratchathani 

 

บทนํา 

 ปัจจุบันธุรกิจการทาํเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้าง

รายไดใ้นระดบัหน่ึงให้กบัประชาชนในแถบตาํบลปทุม อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี หรือท่ี

เรียกว่า “ห้วยวงันอง” ซ่ึงเป็นแหล่งในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใหญ่และข้ึนช่ือของจงัหวดั

อุบลราชธานี เน่ืองจากมีดินท่ีมีคุณสมบติัสามารถนาํมาป้ันและข้ึนรูปผลิตภณัฑต่์าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่ง

ดี  ทําให้ มีผู ้ประกอบอาชีพเก่ียวกับการทําเคร่ืองป้ันดินเผาเกิดข้ึน  อย่างไรก็ตาม  จากการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ทาํให้ผูป้ระกอบการท่ีทาํเคร่ืองป้ันดินเผาเร่ิมมีภาระ

ค่าใชจ่้ายของตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน (ประมนตทิพย ์ประสานสอน, 2561, สัมภาษณ์) และจาํนวน

ผูป้ระกอบการท่ีเคยมีเป็นจาํนวนมากเร่ิมลดลง 

 ในกลุ่มผูป้ระกอบการในปัจจุบนั ไดพ้ยายามปรับกลยทุธ์และแนวทางต่าง ๆ เพ่ือรักษาฐาน

ลูกคา้ รวมทั้ งพยายามขยายตลาดเพิ่มข้ึน ซ่ึงแนวทางหน่ึงท่ีนักการตลาดกล่าวไว ้คือ การจะผลิต

สินคา้ หรือทาํธุรกิจ ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึง คือ “ความตอ้งการของผูซ้ื้อ” และสร้าง “ความพึงพอใจของ

ลูกคา้” ให้เกิดข้ึน (Kotler, 2003)  ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการประหยดัและลดตน้ทุน ซ่ึงแนวทางท่ีจะสามารถ

ผลิตสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือของตลาดไดน้ั้น การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค
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โดยใชก้ระบวนการวิจยั เป็นวิธีการหน่ึงท่ีใชแ้นวทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาขอ้เท็จจริงและน่าเช่ือถือ

ได ้

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายท่ีเก่ียวขอ้งในการ

แสวงหา การประเมิน การใช้ และการกาํจดัสินคา้และบริการ เพ่ือมุ่งตอบสนองความตอ้งการขอ

ลูกค้าเอง  (Khan, 2006: 4; Blyth & Jim, 2013: 5) การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมผู ้บ ริโภค  มี

ความสาํคญั หลายประการเช่น ประโยชน์ทางดา้นการตลาด เพื่อเพิ่มความตระหนกัในการปกป้อง

ผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค การมีความรู้ความเขา้ใจอย่างถ่องแทข้องพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะเป็น

ประโยชน์อยา่งมากต่อนกัการตลาดและต่อนกัธุรกิจในท่ีสุด เน่ืองจากการเขา้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ทาํให้นักการตลาดสามารถบรรลุเป้าหมายของตน และจะนาํไปสู่ความสําเร็จของธุรกิจในท่ีสุด 

ความทา้ทายของการเขา้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อนัเกิด

จากปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ดงันั้น นกัการตลาดตลอดจนนกัธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้ง

เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี เพ่ือสามารถนาํเสนอ

สินคา้หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

 การตั้งคาํถามเพ่ือให้ไดข้อ้มูลและความรู้เก่ียวกบัผูบ้ริโภค มีความสําคญัต่อนักการตลาด

อย่างยิ่ง ซ่ึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2543:125-126 ) กล่าวไวว้่า เพ่ือคน้ลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

นกัการตลาด หรือผูป้ระกอลการสามารถใชค้าํถาม 7 คาํถาม ท่ีประกอบดว้ย 6Wและ 1H ไดแ้ก่ (1) 

What? เป็นการตั้งคาํถามว่า ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (2) When ? คือ  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (3) Why? เป็น 

การตั้งคาํถามว่า ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (4) Where ? ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (5) Whom? ใครมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจซ้ือ (6) Who? เป็นการตั้ งคาํถามว่า ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย และ (7) How? 

ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 

 จากขอ้มูลดังกล่าวข้างต้น จึงทาํให้ผูศึ้กษาให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับความสัมพนัธ์

ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ โดยเฉพาะสินคา้ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา เพ่ือจะไดน้าํขอ้มูลส่ง

มอบให้ผูป้ระกอบการ อนัจะนาํไปสู่การผลิตสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และก่อใหเ้กิด

ผลกาํไรแก่ธุรกิจต่อไป                                                                                                                                                            
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในการซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวดั

อุบลราชธานี 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผา

ในจงัหวดัอุบลราชธานีของลูกคา้ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนการทาํเคร่ืองป้ันดินเผา เพ่ือให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

 2. สามารถนาํไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือรองรับความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดใ้นอนาคต 

 

ขอบเขตการวจิัย 

 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกาํหนดตวัแปรในการศึกษา คือ ตวัแปร

ตน้ เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยใช้หลกัการ 6W 1H ส่วนตวัแปรตาม เป็นความตอ้งการซ้ือ

เคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงเป็นการสอบถามทศันคติของกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายและท่ีมีศกัยภาพในการ

ซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาได ้โดยอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายตอ้งเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ

เป็นหลกั 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการซ้ือและความ

ตอ้งการซ้ือ พบว่า พฤติกรรมการซ้ือจะมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการท่ีจะซ้ือเสมอ ดงันั้น ใน

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษา จึงไดก้าํหนดสมมติฐาน คือ 

 “พฤติกรรมการซ้ือมีความสัมพันธ์กับความต้องการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวัด

อุบลราชธานี” 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีพฤติกรรมการซ้ือ และความตอ้งการซ้ือ โดย ศิริวรรณ เสรี

รัตน์ (2543: 125-126) กล่าวถึง พฤติกรรมการซ้ือจากการใชแ้นวคิด 6W 1H วา่ (1) What? คือการตั้ง

คาํถามว่า ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร โดยคาํตอบท่ีตอ้งการคือ ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติั องคป์ระกอบ และ

ความแตกต่างท่ีเหนือคู่แข่ง ของส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ(Objects) ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถนาํมาใชใ้น

การคิดกลยุทธ์ดา้น ผลิตภณัฑ์หลกั รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ควบ ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 

ตลอดจนศกัยภาพของผลิตภณัฑด์า้นความแตกต่างในการแข่งขนั (Competitive differentiation) ซ่ึง

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์บริการ พนกังาน และภาพลกัษณ์ (2) When ? คือ  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด การ

หาคาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือลูกคา้ว่า ช่วงใดของวนัท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ ลูกคา้มกัซ้ือสินคา้ใน

วนัใด หรือเดือนใด ปีใด หรือ เทศกาลหรือโอกาสพิเศษใดบา้ง  นาํไปสู่การสร้างกลยุทธ์เก่ียวกบั

การส่งเสริมการตลาดในเวลาท่ีเหมาะสม (3) Why? คือ การตั้ งคาํถามว่า ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 

 วตัถุประสงค์ (Objectives) ในการซ้ือของผู ้บริโภคคือส่ิงท่ีต้องรู้ เพ่ือให้ทราบข้อมูล

เก่ียวกับ  ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมวฒันธรรม ปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลเหล่าน้ีเป็น

ประโยชน์กบัการกาํหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ดา้นราคาและ

การจดัจาํหน่าย (4) Where ? ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน วตัถุประสงคใ์นการถามคือเพ่ือให้รู้คาํตอบเก่ียวกบั 

สถานท่ีหรือแหล่ง (outlets)ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ เช่น ร้านคา้ทัว่ไป ร้านสะดวกซ้ือห้างสรรพสินคา้ หรือ

ซ้ือทางออนไลน์ เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นประโยชน์สําหรับการวางกลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย (5) Whom? ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ การตดัสินใจซ้ืออาจไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่ม

ต่างๆ (Organization) บทบาทของกลุ่มต่างๆมีอิทธิพลในการซ้ือประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล  ผู ้

ตดัสินใจ ผูซ้ื้อ  และผูใ้ช้ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาํตอบท่ีได้คือ กลยุทธ์การโฆษณา กลยุทธ์การ

ส่งเสริมการตลาด โดยใชก้ลุ่มผูมี้อิทธิพล (6) Who? เป็นการตั้งคาํถามว่า ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

นกัการตลาดตอ้งทราบเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา 

และพฤติกรรมศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงขอ้มูลและความรู้ท่ีได ้จะนาํไปสร้างกลยุทธ์การตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา การจดัจาํหน่าย ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม และ (7) How? 

ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร ผูบ้ริโภคมีวิธีการซ้ือไดห้ลายวิธี ดงันั้นเราจึงควรรู้ว่าผูบ้ริโภคมีขั้นตอนซ้ือ

สินคา้อยา่งไร  
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 ส่วนความต้องการซ้ือ สามารถใช้แนวคิดของ Kotler (2003) ได้กล่าวถึงกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ 

และความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงความตอ้งการซ้ือ จะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีกระบวนการเรียนรู้เหล่าน้ี ซ่ึง

สะทอ้นออกมาจากพฤติกรรมนัน่เอง 

จากการทบทวนดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

 

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

รูป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 การศึกษาเร่ือง  ความสัมพัน ธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือและความต้องการซ้ือ

เคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานีของลูกคา้ ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบการศึกษา ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เป็นกลุ่มประชากรไทยทัว่ไปท่ีอาศยัในประเทศไทยและมีศกัยภาพในการซ้ือได ้ซ่ึงตอ้งมี

รายได้จากการประกอบอาชีพ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชาการท่ีแน่นอน ดงันั้น จึงกาํหนดขนาด

ตวัอยา่งตามแนวทางของ Cochran (1977) ยอมรับความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

385 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยการสุ่มแบบเจาะจง กล่าวคือ ผูท่ี้จะตอบ

แบบสอบถามตอ้งมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการซ้ือ 

 ในตอนท่ี 1 และ 2 กาํหนดรูปแบบคาํถาม โดยให้เลือกตามตวัเลือกท่ีกาํหนด (Checklist) 

ส่วนตอนท่ี 3 ใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดบั หลงัจากนั้นนําแบบสอบถามตรวจ

พฤติกรรมการซ้ือ ความตอ้งการซ้ือ 
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คุณภาพ โดยส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ระกอบการพิจารณาเพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือเชิงเน้ือหา 

(Validity) และความเท่ียงตรง (Reliability) ทั้ งน้ี ได้นําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน  76  คนเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัด 

(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑ์ท่ียอมรับได ้คือ 0.50 ข้ึนไป (สุจิตรา บุณยรัตพนัธ์ุ, 2557) 

โดยผลท่ีได้จากคําถาม  8 ข้อของพฤติกรรมฯ ได้ค่าเท่ากับ  0.51 ซ่ึงถือว่าผ่านเกณฑ์ ดังนั้ น 

แบบสอบถามน้ีจึงมีความเท่ียงตรง ส่วนคาํถามตอนท่ี 3 ไม่สามารถหาค่าความเท่ียงได ้เน่ืองจากมี

จาํนวนคาํถามเพียง 1 ขอ้ เป็นการสอบถามระดบัความตอ้งการซ้ือ 5 ระดบั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ใชก้ารเกบ็ขอ้มูลผา่นออนไลน์ โดยส่งแบบสอบถามเจาะจงไปท่ีกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผูศึ้กษามี

เครือข่ายของกลุ่มบุคคลเหล่าน้ี รวมทั้งการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างท่ีสถานประกอบการ

โดยตรง ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2561 

4. เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการพิสูจน์สมมติฐาน ผูศึ้กษาได้ใช้สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi square) เพ่ือหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือและความตอ้งการซ้ือ 

ผลการวจิยั 

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ีกาํหนด โดยใช้สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi square) 

สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 

ตาราง 1 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนกประเภท
สินคา้ท่ีซ้ือ 

พฤตกิรรมการซื้อ 
ความต้องการซื้อ 

รวม 
2 Sig. 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. สินคา้ท่ีเป็นของใช ้หรือของตกแต่งในบา้น (ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา) ท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุด? 

(What) 

แจกนั 0 5 20 46 20 91 

277.08 0.00* 

จาน ถว้ย 5 5 112 71 20 213 

ภาพป้ันดินเผา 0 0 5 0 0 5 

อุปกรณ์ใชใ้นหอ้งนํ้า 0 5 5 10 0 20 

กระถาง 5 0 0 0 0 5 

ตน้ไม ้ 5 0 0 6 0 11 
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แกว้กาแฟ/ชา 0 0 0 5 0 5 

อุปกรณ์ตกแต่งสวน 0 0 5 0 0 5 

ตุก๊ตาอารมณ์ 0 0 15 5 0 20 

อ่ืน ๆ 0 0 5 5 0 10 

รวม 15 15 167 148 40 385   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 1 ผลการทดสอบสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนก

ประเภทสินค้าท่ี ซ้ือ  จากข้อคําถามสินค้าท่ี เป็นของใช้ หรือของตกแต่งในบ้าน  (ประเภท

เคร่ืองป้ันดินเผา) ท่ีท่านนิยมซ้ือมากท่ีสุด (What) พบว่า พฤติกรรมในการเลือกประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ

มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความตอ้งการในการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผา ประเภทจาน ถว้ยมากท่ีสุด 

 
ตาราง 2 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนกช่วงเวลา 

พฤตกิรรมการซื้อ 
ความต้องการซื้อ 

รวม 
2 Sig. 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

2. หากจะซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา จะนิยมไปซ้ือช่วงใดในรอบเดือน? (When) 

ตน้เดือน 5 10 87 86 20 208 

25.05 0.00* กลางเดือน 5 0 30 31 0 66 

ปลายเดือน 5 5 50 31 20 111 

รวม 15 15 167 148 40 385   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง 2 ผลการทดสอบสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนก

ช่วงเวลาท่ีซ้ือ จากขอ้คาํถามหากจะซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา จะนิยมไปซ้ือช่วงใดในรอบเดือน

(When) พบว่า  พฤติกรรมในการเลือกในช่วงเวลามีความสัมพัน ธ์กับความต้องการซ้ือ

เคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความตอ้งการ

ในการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผา ในช่วงตน้เดือนมากท่ีสุด 
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ตาราง 3 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนกเหตุผล 

พฤตกิรรมการซื้อ 
ความต้องการซื้อ 

รวม 
2 Sig. 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

3. เหตุผลท่ีซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา เน่ืองจากอะไร? (Why) 

สามารถตกแต่งไดห้ลากหลาย

รูปแบบ 
5 10 56 56 30 5 

104.24 0.00* 

สามารถใชง้านได้

เอนกประสงค ์
5 5 86 61 5 162 

สามารถเกบ็รักษาไดน้าน 5 0 15 21 0 41 

สามารถปรับแก้ฮวงจุ้ยตาม

ความเช่ือได ้
0 0 5 5 0 10 

อ่ืน ๆ  0 0 5 5 0 10 

รวม 15 15 167 148 40 385   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง 3 ผลการทดสอบสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนก

ตามเหตุผลท่ีซ้ือ จากขอ้คาํถามเหตุผลท่ีซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา เน่ืองจากอะไร? (Why) พบว่า 

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือตามเหตุผลมีความสมัพนัธ์กบัความตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดั

อุบลราชธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความตอ้งการในการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผา 

จากเหตุผลท่ีวา่ สามารถใชง้านไดเ้อนกประสงคม์ากท่ีสุด 

 
ตาราง 4 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนกสถานท่ี 

พฤตกิรรมการซื้อ 
ความต้องการซื้อ 

รวม 
2 Sig. 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

4. สถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผามากท่ีสุด (Where) 

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

ห รือห้ างจําห น่ าย อุป กรณ์

ก่อสร้าง 

5 5 51 40 5 106 
24.2

2 
0.02* 
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ร้านจาํหน่ายของตกแต่งบ้าน

โดยเฉพาะ 
5 5 40 62 20 132 

สถานท่ีผลิตสินคา้นั้น ๆ 

โดยเฉพาะ 
5 5 71 46 15 142 

ร้านจาํหน่ายสินคา้ราคาถูก 0 0 5 0 0 5 

รวม 15 15 167 148 40 385   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง 4 ผลการทดสอบสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนก

ตามสถานท่ีท่ีซ้ือ จากขอ้คาํถามสถานท่ีท่ีนิยมไปซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผามากท่ีสุด (Where) พบว่า 

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือตามสถานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความต้องการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาใน

จังหวัดอุบลราชธานี  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 โดยมีความต้องการในการซ้ือ

เคร่ืองป้ันดินเผา จากสถานท่ีประเภท สถานท่ีผลิตสินคา้นั้น ๆ โดยเฉพาะมากท่ีสุด 

 
ตาราง 5 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนกตามบุคคล

ท่ีคาํนึงเม่ือจะซ้ือ (ใครเขา้มาเก่ียวขอ้งในการซ้ือบา้ง) 

พฤตกิรรมการซื้อ 
ความต้องการซื้อ 

รวม 
2 Sig. 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

5. ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา จะคาํนึงถึงบุคคลในกลุ่มใดมากท่ีสุด (Whom) 

ลูกคา้ 0 0 10 10 0 20 

26.68 0.01* 
สมาชิกครอบครัว/ญาติ 10 5 55 70 15 155 

ตวัผูซ้ื้อเอง 5 10 82 57 25 179 

ไม่นึกถึงใคร 0 0 20 11 0 31 

รวม 15 15 167 148 40 385   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง 5 ผลการทดสอบสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนก
บุคคลท่ีคาํนึงถึงเม่ือจะซ้ือ (ใครเขา้มาเก่ียวขอ้งในการซ้ือบ้าง) จากขอ้คาํถามทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ
สินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา จะคาํนึงถึงบุคคลในกลุ่มใดมากท่ีสุด (Whom) พบว่า พฤติกรรมในการเลือก
ตามบุคคลท่ีคาํนึงถึงเม่ือจะซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัความต้องการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดั
อุบลราชธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความตอ้งการในการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผา 
โดยจะคาํนึงตวัของผูซ้ื้อเองมากท่ีสุด 
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ตาราง 6 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนกตามบุคคล

ท่ีจะซ้ือให ้

พฤตกิรรมการซื้อ 
ความต้องการซื้อ 

รวม 
2 Sig. 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

6. ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา จะซ้ือใหบุ้คคลในกลุ่มใดมากท่ีสุด (Who) 

ลูกคา้ 0 0 15 5 0 20 

67.33 0.00* 
สมาชิกครอบครัว/ญาติ 5 5 81 85 10 186 

ตวัผูซ้ื้อเอง 10 5 56 42 25 138 

เพือ่น 0 5 5 5 5 20 

ไม่นึกถึงใคร 0 0 10 11 0 21   

รวม 15 15 167 148 40 385   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง 6 ผลการทดสอบสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนก
ตามบุคคลท่ีจะซ้ือให ้จากขอ้คาํถามทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา จะซ้ือใหบุ้คคลในกลุ่ม
ใดมากท่ีสุด (Who) พบว่า พฤติกรรมในการเลือกตามบุคคลท่ีจะซ้ือให้มีความสัมพนัธ์กบัความ
ตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ความตอ้งการในการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผา โดยจะซ้ือให้สมาชิกในครอบครัว/เครือญาติมากท่ีสุด 
 
ตาราง 7 การทดสอบความสัมพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนกวธีิการซ้ือ 

พฤตกิรรมการซื้อ 
ความต้องการซื้อ 

รวม 
2 Sig. 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

7. นิยมซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาอยา่งไร? (How) 

ซ้ือดว้ยเงินสด 10 10 142 132 40 334 
17.84 0.00* 

ซ้ือโดยบตัรเครดิต 5 5 25 16 0 51 

รวม 15 15 167 148 40 385   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง 7 ผลการทดสอบสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนก
วิธีการซ้ือ จากขอ้คาํถามนิยมซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาอย่างไร? (How) พบว่า พฤติกรรมในการ
เลือกตามรูปแบบวิธีการซ้ือมีความสัมพันธ์กับความต้องการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวดั
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อุบลราชธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความตอ้งการในการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผา 
ดว้ยเงินสดมากท่ีสุด 
ตาราง 8 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการซ้ือกับความตอ้งการซ้ือ จาํแนกตาม

จาํนวนเงินท่ีซ้ือ 

พฤตกิรรมการซื้อ 

ความต้องการซื้อ 

รวม 

2 Sig. น้อย

ท่ีสุด น้อย 

ปาน

กลาง มาก มากท่ีสุด 

8. จาํนวนเงินท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา จะใชเ้งินเท่าไร? (How) 

ตํ่ากวา่ 5,000 บาท/คร้ัง 15 15 157 133 40 360 

13.07 0.36 
5,001 – 5,500 บาท/คร้ัง 0 0 5 5 0 10 

5,501 – 6,000 บาท/คร้ัง 0 0 0 5 0 5 

มากกวา่ 6,001 บาท/คร้ัง 0 0 5 5 0 10 

รวม 15 15 167 148 40 385   

 จากตาราง 8 ผลการทดสอบสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือกบัความตอ้งการซ้ือ จาํแนก
ตามจาํนวนเงินท่ีซ้ือ จากขอ้คาํถามจาํนวนเงินท่ีเคยซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา จะใช้เงิน
เท่าไร? (How) พบว่า พฤติกรรมในการเลือกตามจาํนวนเงินท่ีซ้ือไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 จากพฤติกรรมการซ้ือ จาํแนกตามประเภทการซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาในการซ้ือ เหตุผลท่ีซ้ือ 
สถานท่ีท่ีซ้ือ บุคคลท่ีคาํนึงถึงเม่ือซ้ือ บุคคลท่ีจะซ้ือให้ และรูปแบบการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผามี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ปัทมาพร นาคฉายา (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการซ้ือบา้น
เด่ียวของผูบ้ริโภค ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยพบว่า เร่ืองของรายได ้บุคคลใน
ครอบครัว การกล่าวถึงกลุ่มอา้งอิง ระยะเวลาในการซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการซ้ือบ้าน 
นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบั Kotler (2003) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะเป็นส่ิงแรกท่ีควรจะ
เกิดข้ึนก่อนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงเป็นการประเมินถึงความตอ้งการเบ้ืองตน้ของผูบ้ริโภคก่อน และ
เป็นไปตามแนวคิดกระบวนการตดัสินใจเช่นเดียวกนั 
 อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการซ้ือ จาํแนกตามจาํนวนเงินท่ีซ้ือไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ
ตอ้งการซ้ือฯ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้เหตุผลอาจจะเน่ืองจากว่า ในการซ้ือทุกคร้ัง
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ลูกคา้จะไม่นิยมซ้ือในปริมาณท่ีมาก รวมทั้ง เป็นการซ้ือเพื่อใชใ้นครัวเรือน ไม่ไดซ้ื้อในปริมาณท่ี
มาก ดงันั้น วงเงินจึงไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการท่ีจะซ้ือทุกคร้ัง อน่ึง สินคา้เหล่าน้ี เป็นกลุ่ม
สินคา้ฟุ่มเฟือย ลูกคา้จึงมิไดจ้ดัสรรจาํนวนเงินเพื่อจดัซ้ือโดยเฉพาะ อาจจะซ้ือเม่ือมีเหตุ หรือมีความ
จาํเป็นจริง ๆ จึงทาํใหผ้ลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวจิยั 
 1. ผูป้ระกอบการท่ีผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี ควรให้ความสนใจผลิต
สินคา้ประเภทจาน ถว้ย เน่ืองจากความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ โดยทัว่ไปสินคา้จาน ชาม ถว้ยต่าง ๆ 
จะเป็นเซรามิคท่ีมาจากภูมิภาคอ่ืน แต่ในพื้นท่ียงัไม่มีการผลิตท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นเพียงการ
ผลิตกระถางตน้ไม ้หรือแจกนั 
 2. หากจะมีการจดักิจกรรมเพ่ือกระตุ้นการขาย ผูป้ระกอบการควรจดัในช่วงต้นเดือน 
เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีลูกคา้มีกาํลงัในการซ้ือ และส่วนใหญ่จะนิยมซ้ือดว้ยเงินสด ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีต่อ
ธุรกิจ ทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถมีเงินสดเพือ่ไปดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 3. ในการนําเสนอการขาย ผูป้ระกอบการ จะต้องแจ้งประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ หรือ
ออกแบบใหส้ามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลาย นอกเหนือจากการใชบ้รรจุอาหาร อาจจะนาํไปทาํ
เป็นของท่ีระลึก หรือของฝากจากจงัหวดัอุบลราชธานี เน่ืองจากเวลาซ้ือผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี จะนิยม
เพ่ือซ้ือใหส้มาชิกในครอบครัว หรือเครือญาติ 
 4. สถานท่ีในการจาํหน่าย ลูกคา้ชอบท่ีจะเห็นกระบวนการผลิตดว้ย ดงันั้น ผูป้ระกอบการ
ควรจดัทาํท่ีแสดงสินคา้และพร้อมจาํหน่ายในสถานท่ีผลิต เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้เกิดความ
ตอ้งการ และสร้างความมัน่ใจในกระบวนการผลิต ซ่ึงต่อไปในอนาคต อาจจะมีการพฒันาเป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพ่ือมาเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรจะมีการศึกษาในกลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบ
ถึงความตอ้งการซ้ือท่ีแทจ้ริงมากยิง่ข้ึน 
 2. ควรเพ่ิมตัวแปรอ่ืน ๆ เข้ามาในการศึกษา เช่น ตัวแปรท่ีเก่ียวกับสังคม วฒันธรรม 
เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีเป็นแนวภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาจจะทาํใหผ้ลการศึกษามีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
ความต้องการซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายในจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นประชากรในประเทศไทยท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ จาํนวน 385 คน โดยใช้
แบบสอบถามและใชส้ถิติในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ 
 ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจาํหน่าย 
อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ส่วนความต้องการซ้ือฯ  มีระดับความคิดเห็นมาก
เช่นเดียวกนั ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และด้าน
ช่องทางจาํหน่ายส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายในจงัหวดัอุบลราชธานี อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือฯ 
 
คาํสําคญั: ผลิตภณัฑผ์า้ฝ้าย ความตอ้งการซ้ือ จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 

                                                            
2เป็นส่วนหน่ึงของ “โครงการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ปีงบประมาณ 2560” โดยศูนย์

ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 7 ร่วมกบั มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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ABSTRACT 
 This study aimed to analyze the influence of marketing mix on the purchasing 
requirements of cotton products in UbonRatchathani province. This study was a quantitative 
study. The sampling group was 385 Thai people who were able to generate their own income 
from their careers. The tool was a questionnaire. The statistic consisted of mean, standard 
deviation and multiple regression. 
 The results revealed that the opinion level of marketing mix in place was high and the 
average mean was also highest. For purchasing requirements, the opinion level was also high. In 
terms of hypothesis test, the marketing mix in product and place significantly influenced on the 
purchasing requirements of cotton products in UbonRatchathani province at the statistical level 
0.05. However, the marketing mix in price and promotion did not influence on the purchasing 
requirements of cotton products in UbonRatchathani province. 
 
Keywords: cotton products, purchasing requirements, Ubon Ratchathani province 
 
บทนํา 

ผา้ฝ้าย ถือไดว้่า เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีอยูคู่่สังคมไทยมาเป็นเวลานาน จากเดิมท่ีผลิตเพื่อ

ใช้ในครัวเรือน  ได้ถูกพัฒนาและออกแบบเพ่ือนําทําในเชิงพาณิชย์มากยิ่งข้ึน  จนกลายเป็น 

“ผลิตภณัฑผ์า้ฝ้าย” จาํนวนมากทั้งท่ีเป็นประเภทเส้ือผา้และเคร่ืองใชภ้ายในครัวเรือน ซ่ึงมีจาํหน่าย

ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ  สร้างรายได้ให้กับผู ้ประกอบการเป็นอย่างมาก  ทําให้ มี

ผูป้ระกอบการท่ีผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายเป็นจาํนวนมากดว้ย 

 ผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายท่ีมีช่ือเสียงและมีคุณภาพอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย คือ ผลิตภณัฑผ์า้ฝ้าย

ของจงัหวดัอุบลราชธานี มีทั้ งท่ีเป็นทั้ งกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนอย่างถูกต้องและกลุ่ม

ผูป้ระกอบการรายย่อยถึงกลาง รวมทั้ งกลุ่มชาวบ้านท่ีรวมตวัเพื่อผลิตผา้หรือท่ีเรียกกนัว่า “กลุ่ม 

OTOP” ซ่ึงปัจจุบนัมีจาํนวนผูป้ระกอบการเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งมีอตัราการแข่งขนักนัสูง 

ทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งพฒันาสินคา้ใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

 ในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันั้น Kotlerand Keller (2009) กล่าววา่ การใชก้ล

ยุทธ์ของส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) จะสามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์

ได ้โดยควรพิจารณาถึงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product) การคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีควรจะควบคุม

ไม่ให้มีมูลค่าสูงเกินไป ซ่ึงอาจจะนาํไปสู่การกาํหนดราคา (Price) ท่ีสูง และอาจจะส่งผลต่อความ
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ต้องการซ้ือท่ีอาจจะลดลงไปดว้ยเม่ือมีการผลิตสินคา้เรียบร้อยแลว้ การจดัสถานท่ีเพ่ือจาํหน่าย 

(Place) เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีควรให้ความสาํคญั โดยเฉพาะในปัจจุบนัน้ีช่องทางในการจาํหน่ายมีความ

หลากหลายมากยิ่งข้ึน ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ทาํให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทั้งผูป้ระกอบการ

และลูกคา้ และส่ิงสาํคญัสุดทา้ย คือ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เม่ือมีผลิตภณัฑท่ี์ดีมีคุณภาพ 

ควรจะแจง้ให้แก่ผูบ้ริโภคทราบ หรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ให้เกิดข้ึนกบั

ผูบ้ริโภค 

 อน่ึง สถานการณ์ของเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาํให้

ผูป้ระกอบการจะต้องปรับปรุงกิจการ หรือแมแ้ต่ผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของ

ผูบ้ริโภคดว้ยเน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดงันั้น หากมีการศึกษาถึง

ความตอ้งการในอนาคตของผูบ้ริโภคได ้จะทาํใหผู้ป้ระกอบการมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เม่ือ

ผลิตสินคา้ออกมาจาํหน่าย จะช่วยลดความเส่ียงและมีโอกาสไดรั้บการตอบสนองจากผูบ้ริโภคได ้

 ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ี จึงไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือ 

โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์จากผา้ฝ้ายในท่ีน้ี ปัจจยัท่ีจะใชใ้นการศึกษา คือ “ส่วนประสมทางการตลาด” 

ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีพบว่า จากการทบทวนงานวิจยัท่ีผา่นมา (จุฑามาศ เลิศจิรกุล, 2557; พชัราภรณ์ พร่อง

พรมราช, 2559) สามารถท่ีจะใชเ้ป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการท่ีจะซ้ือได ้

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้

ฝ้ายในจงัหวดัอุบลราชธานี 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนผลิตสินคา้ท่ีใชผ้า้ฝ้าย เพ่ือ
สนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัได ้
 
ขอบเขตการวจิยั 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกาํหนดตวัแปรในการศึกษา คือ ตวัแปร
ตน้ เป็นส่วนประสมทางการตลาด ส่วนตวัแปรตาม เป็นความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้าย ซ่ึงเป็น
การสอบถามทศันคติของกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายและท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายได ้
โดยอยา่งนอ้ยกลุ่มเป้าหมายตอ้งเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเป็นหลกั 
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สมมตฐิานการวจิยั 
ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายในจังหวัด

อุบลราชธานี 

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด โดย Kotler and 
Keller (2009) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบทั้ ง 4 ด้าน คือ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสินค้า 
(Goods) และบริการ (Service) ท่ีธุรกิจผลิตข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ผลิตภณัฑมี์ทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละไม่สามารถจบัตอ้งได ้หรือสถาบนัใดสถาบนัหน่ึง 
ทั้งน้ี เน่ืองจากการตลาดสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุก ๆ ส่ิง จึงทาํใหส่ิ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น
เป็นตัวผลิตภัณฑ์ ผลิตภณัฑ์ยงัรวมไปถึงตราสินค้า (Brand) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การ
รับประกนั (Guarantee) คุณภาพผลิตภณัฑ์ (Quality) (2) ดา้นราคา (Price) จาํนวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้ง
ชาํระให้กบัผูข้ายเพ่ือให้ไดรั้บสินคา้และบริการ โดยธุรกิจตอ้งกาํหนดราคาให้อยู่ในระดบัท่ีลูกคา้
สามารถซ้ือได ้การกาํหนดราคานั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ในระดบัท่ี
ธุรกิจยงัคงมีกาํไร และลูกคา้สามารถซ้ือได ้(3) ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นการจดัการเก่ียวกบั
ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุด ดว้ย
การนาํสินคา้และบริการไปส่งมอบให้กบัลูกคา้ภายในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ และ (4) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) เป็นการกาํหนดแนวทางในการส่ือสารไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบั
สินคา้และบริการ ราคา และขอ้มูลอ่ืน ๆ ของสินคา้และบริการ โดยมุ่งหมายใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้และบริการ 
 ความตอ้งการซ้ือ สามารถใชแ้นวคิดของ Kotler (2003) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือ ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ และ
ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงความตอ้งการซ้ือ จะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีกระบวนการเรียนรู้เหล่าน้ี ซ่ึง
สะทอ้นออกมาจากพฤติกรรมนัน่เอง 
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จากการทบทวนดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ระเบียบวธีิวจิัย 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายใน
จงัหวดัอุบลราชธานี ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบการศึกษา ดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นกลุ่มประชากรไทยทัว่ไปท่ีอาศยัในประเทศไทยและมีศกัยภาพในการซ้ือได ้ซ่ึงตอ้งมี
รายได้จากการประกอบอาชีพ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชาการท่ีแน่นอน ดงันั้น จึงกาํหนดขนาด
ตวัอยา่งตามแนวทางของ Cochran (1977)ยอมรับความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
385 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยการสุ่มแบบเจาะจง กล่าวคือ ผูท่ี้จะตอบ
แบบสอบถามตอ้งมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการซ้ือ 
 ในตอนท่ี 1 และ 2 กาํหนดรูปแบบคาํถาม โดยให้เลือกตามตวัเลือกท่ีกาํหนด (Checklist) 
ส่วนตอนท่ี 3 ใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดบั หลงัจากนั้นนําแบบสอบถามตรวจ
คุณภาพ โดยส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ระกอบการพิจารณาเพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือเชิงเน้ือหา 
(Validity) และความเท่ียงตรง (Reliability) ทั้ งน้ี ได้นําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน  76  คนเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัด 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑ์ท่ียอมรับได ้คือ 0.50 ข้ึนไป (สุจิตรา บุณยรัตพนัธ์ุ, 2557) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

ความตอ้งการซ้ือ 
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โดยผลท่ีไดจ้ากคาํถาม 18 ขอ้ของส่วนประสมทางการตลาดและความตอ้งการซ้ือ ไดค่้าโดยรวม
เท่ากบั 0.81 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์ดงันั้น แบบสอบถามน้ีจึงมีความเท่ียงตรง  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใชก้ารเกบ็ขอ้มูลผา่นออนไลน์ โดยส่งแบบสอบถามเจาะจงไปท่ีกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผูศึ้กษามี
เครือข่ายของกลุ่มบุคคลเหล่าน้ี รวมทั้งการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างท่ีสถานประกอบการ
โดยตรง ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2561 
4. เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการพิสูจน์สมมติฐาน ผูศึ้กษาได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) เพ่ือหาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้
ฝ้ายในจงัหวดัอุบลราชธานี ส่วนขอ้มูลพ้ืนฐานเบ้ืองต้น ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงในการแปลค่าเฉล่ียของส่วนประสมทางการตลาดและความ
ตอ้งการ ใชแ้นวทางของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2552) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
ผลการวจิยั 
 จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดและความตอ้งการซ้ือ มีผล
การศึกษาดงัตาราง 1 และ 2 ดงัน้ี 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม  

ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.51 0.35 มาก 
ดา้นราคา 4.10 0.70 มาก 
ดา้นช่องทางจาํหน่าย 4.17 0.48 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.07 0.56 มาก 
รวม 3.96 0.37 มาก 

  
 จากตาราง 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 (x= 3.96, S.D. = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็นมาก ซ่ึงมีดา้นช่องทางจาํหน่าย (x= 4.17, S.D. = 0.48) ได้
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ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นราคา (x= 4.10, S.D. = 0.70) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (x= 
4.07, S.D. = 0.56) และดา้นผลิตภณัฑ ์(x= 3.51, S.D. = 0.35) ตามลาํดบั 
 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายโดยรวม 

ความต้องการซื้อ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
รวม 4.05 0.68 มาก 

  
 จากตาราง 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 (x= 4.05, S.D. = 0.68) 
 
 ส่วนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ไดผ้ลการทดสอบดงั
ตาราง 3 ดงัน้ี 
 
ตาราง 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายในจังหวดั
อุบลราชธานี 

ส่วนประสมทางการตลาด B S.E. Beta t Sig. Tolerance VIF 
 (ค่าคงท่ี) 0.52 0.34  1.51 0.13   
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.72 0.11 0.37 6.82 0.00* 0.66 1.51 
ดา้นราคา -0.07 0.04 -0.07 -1.60 0.11 0.95 1.05 
ดา้นช่องทางจาํหน่าย 0.34 0.08 0.24 4.27 0.00* 0.61 1.65 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.03 0.07 -0.02 -0.38 0.71 0.66 1.52 

Adjusted R2 = 0.26 SEE = 0.58, F = 34.12 Sig. = 0.00* 

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง 3 เป็นการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความตอ้งการ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายในจงัหวดัอุบลราชธานี โดยผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด

เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์มีค่า t = 6.82, Sig = 0.00 < 0.05 และดา้นช่องทางจาํหน่ายมีค่า t = 4.27, Sig = 

0.00 < 0.05 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางจาํหน่ายส่งผล

ต่อความตอ้งการซ้ือฯ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นราคามีค่า t = -1.60, Sig = 

0.11 > 0.05 และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่า t = -0.38, Sig = 0.71 > 0.05 หมายความว่า ดา้นราคา

และดา้นส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือฯ 
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เม่ือพิจารณาค่า Beta ของดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นช่องทางจาํหน่าย ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ

ต้องการซ้ือฯ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์จะมีอิทธิพลต่อความต้องการซ้ือฯ มากท่ีสุด (Beta = 0.37)  

รองลงมา คือ ดา้นช่องทางจาํหน่าย (Beta = 0.24) 

 ส่วนค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factors (VIF) กาํหนดค่ามาตรฐาน โดยค่า 

Tolerance จะตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.19 ส่วนค่า VIF จะตอ้งมีค่าไม่เกิน 5 (ผอ่งศรี เกียรตินภา และคณะ, 

2553) จากการศึกษาพบว่า ค่า Tolerance มีค่าระหว่าง 0.61 – 0.95 แสดงว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดมีอิสระต่อกัน และค่า VIF มีค่าระหว่าง 1.05 – 1.65 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ของส่วน

ประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กนัไม่สูงมากเกินไป จึงเป็นตวัแปรตน้ท่ียอมรับได ้

 หากพิจารณาท่ีค่า Adjusted R2 เพ่ือพยากรณ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความ
ตอ้งการซ้ือฯ พบว่า มีค่า 0.26 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในคร้ังน้ี สามารถนาํไป
พยากรณ์ความตอ้งการซ้ือฯ ไดร้้อยละ 26 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางจาํหน่ายส่งผลต่อความต้องการซ้ือฯ ผลการศึกษษ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ เลิศจิรกุล (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ยีห่้อ H&M โดยพบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละสถานท่ีจดัจาํหน่ายมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือฯ และสอดคลอ้ง พชัราภรณ์ พร่องพรมราช (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พรีเม่ียมแบรนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษากล่าวว่า 
ผลิตภณัฑ์และช่องทางจดัจาํหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือฯ เช่นเดียวกนั ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ัง
เป็นการยืนยนัในแนวคิดของ Kotlerand Keller (2009)ท่ีไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดจะมี
ผลต่อความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 2. ดา้นราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือฯ ผลการศึกษา
ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนด อาจจะเป็นเหตุผลจากการกาํหนดราคาในอนาคต
อาจจะไม่มีผลต่อความตอ้งการ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ อาจจะทาํใหก้ลยทุธ์ราคาท่ี
ศึกษาในคร้ังน้ีไม่ใช่ตวัแปรท่ีพยากรณ์ได ้หากถึงช่วงเวลาท่ีจะซ้ือจริง ๆ อาจจะมีการปรับราคาอีก
คร้ัง ส่วนการส่งเสริมการตลาด ในขั้นตอนน้ีอาจจะไม่มีความสําคญัต่อการตดัสินใจ เน่ืองจาก
ผูต้อบแบบสอบถามยงัไม่เห็นและสัมผสัสินคา้จริง จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมากระตุน้การซ้ือ
ผา่นการส่งเสริมการตลาดในช่วงน้ี 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิยั 
 จากการตั้ งคําถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู ้ศึกษาจะให้
ขอ้เสนอแนะโดยใชแ้นวทางจากขอ้คาํถามท่ีสาํรวจ ดงัน้ี 
 1. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์โดยผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายนั้น จะตอ้งทาํ
ความสะอาดไดง่้ายและแห้งเร็ว สีท่ีใชใ้นการยอ้มจะตอ้งใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมีท่ี
เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้ ในการออกแบบต้องเหมาะกบัยุคสมยั หรือมีความทันสมยัตามแฟชั่นใน
ขณะนั้น ในกรณีท่ีจะผลิตผา้ปูโตะ๊ ผา้จะตอ้งมีคุณสมบติัสามารถยดึเหน่ียวพ้ืนโต๊ะไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่
เล่ือนไปมา เพราะอาจจะมีความเส่ียงทาํให้ส่ิงของบนโต๊ะร่วงหล่นเสียหายได้ หรือหากจะผลิต
ผา้ม่าน หรือผา้ปูเตียง ควรจะใชผ้า้ผืนเดียวทั้งผืนไม่มีการตดัเยบ็หรือต่อผา้ ซ่ึงอาจจะตอ้งใชก่ี้ทอผา้
แบบหนา้กวา้ง ทั้งน้ี เพื่อช่วยรักษาลวดลายของผา้ท่ีออกแบบมีความต่อเน่ืองสวยงาม โดยลวดลาย
ผา้จะตอ้งสะทอ้นความเป็นทอ้งถ่ินและมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
 2. ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัช่องทางจาํหน่าย โดยร้านท่ีจาํหน่ายซ่ึงเป็น
สถานท่ีในการผลิตสินคา้ดว้ย จะตอ้งมีสถานท่ีจอดรถให้กบัลูกคา้อย่างกวา้งขวาง มีการนาํเสนอ
สินคา้ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตและควรจะมีการขายผ่านทางออนไลน์ดว้ย เพ่ืออาํนวยความสะดวก
ให้แก่ลูกคา้ รวมทั้ งร้านท่ีจาํหน่ายจะตอ้งมีการจดัแสดงแนวทางในการตกแต่ง (Display) โดยใช้
ผลิตภัณฑ์ของผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซ้ือและสร้างแรงบันดาลใจในการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือไป 
 3. ในส่วนของราคาและการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรพฒันาและปรับปรุง เพ่ือ
จะไดก้ลายเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการซ้ือมากยิ่งข้ึนในอนาคต โดยพิจารณาจากการ
กาํหนดราคาสินคา้ควรจะมีราคาตั้งแต่ 100 บาทข้ึนไป และราคาไม่ควรมีความแตกต่างจากสินคา้ท่ี
มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัในตลาด ส่วนเร่ืองการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการอาจจะมีการวางแผน
เพ่ือจดักิจกรรมลดราคาสินคา้ในทุก ๆ ปี มีการใหข้องแถมเม่ือมีการซ้ือสินคา้ครบ 1,000 บาทข้ึนไป 
การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษท่ีนําสินค้าไปจดัแสดงด้วย รวมทั้ ง การอบรมให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถให้ขอ้แนะนาํแก่ลูกคา้ในการใชสิ้นคา้เพ่ือตกแต่ง และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม 
เพ่ือสร้างการรับรู้ของลูกคา้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี  ใช้การศึกษาในเชิงปริมาณเป็นหลัก อาจจะเพ่ิมเติม
การศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยอาจจะสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู ้ประกอบการเพิ่ม  โดยเฉพาะ
ผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายสินคา้ประเภทน้ี อนัจะเป็นการเสริมขอ้มูลประกอบการวางแผนให้แก่
ผูป้ระกอบการต่อไป 
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 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายจากแหล่งผลิตในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือจะ
ไดท้ราบมุมมองของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป จะทาํให้เกิดความหลากหลายในส่วนประสมทาง
การตลาดเพ่ิมข้ึน 
 3. ควรมีการใช้ปัจจยัด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม โดยอาจจะนําปัจจัยัทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรม เพื่อจะไดมี้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัภายนอก ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้
ฝ้ายของลูกคา้ได ้
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

ความต้องการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นประชากรในประเทศไทยท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ จาํนวน 385 คน โดยใช้

แบบสอบถาม และใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุ 

 ผลการศึกษา พบว่า ระดบัความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย 

อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ส่วนความต้องการซ้ือฯ  มีระดับความคิดเห็นมาก

เช่นเดียวกนั ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายและ

ดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคาไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือฯ 

 

คาํสําคญั: เคร่ืองป้ันดินเผา ความตอ้งการซ้ือ จงัหวดัอุบลราชธานี 

                                                            
3
 เป็นส่วนหน่ึงของ “โครงการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ปีงบประมาณ 2560” โดย ศูนย์

ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 7 ร่วมกบั มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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ABSTRACT 

 This study aimed to analyze the influence of marketing mix on the purchasing 

requirements of pottery in Ubon Ratchathani province. This study was a quantitative study. The 

sampling group was 385 Thai people who were able to generate their own income from their 

careers. The tool was a questionnaire. The statistic consisted of mean, standard deviation and 

multiple regression. 

 The results revealed that the opinion level of marketing mix in place was high and the 

average mean was also highest. For purchasing requirements, the opinion level was also high. In 

terms of hypothesis test, the marketing mix in place and promotion significantly influenced on the 

purchasing requirements of cotton products in Ubon Ratchathani province at the statistical level 

0.05. However, the marketing mix in product and price did not influence on the purchasing 

requirements of cotton products in Ubon Ratchathani province. 

 

Keywords: cotton products, purchasing requirements, Ubon Ratchathani province 

 

บทนํา 

เคร่ืองป้ันดินเผาปากห้วยวงันอง เป็นผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดั

อุบลราชธานี ซ่ึงไดรั้บการพฒันาจากรุ่นสู่รุ่น จนทาํให้การทาํเคร่ืองป้ันดินเผากลายมาเป็นอาชีพ

หลกัท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชาวบ้านในชุมชนตาํบลปทุม อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

หรือท่ีเรียกกนัวา่ “ชุมชนปากหว้ยวงันอง” (จงัหวดัอุบลราชธานี, 2561) 

ชุมชนปากห้วยวงันอง เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีดินเหนียวท่ีเหมาะแก่การป้ัน ทาํให้ชาวบา้นในชุมชน

แห่งน้ีให้ความสนใจผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา จากขอ้มูลท่ีมีสํารวจเม่ือปี 2540 มีจาํนวนผูป้ระกอบ

อาชีพทาํเคร่ืองป้ันดินเผา จาํนวน 201 คน (เวช หกพนันา, 2541) ทาํให้มีผลิตภณัฑ์เขา้สู่ตลาดเป็น

จาํนวนมาก ซ่ึงเม่ือมีการสะสมผลิตภณัฑ์ในตลาดในปริมาณมากข้ึน ในทางตรงกันข้ามความ

ตอ้งการของลูกคา้กลบัลดลง ทาํใหสู้ญเสียตน้ทุนและกาํไร ภายหลงัจากเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึน จาํนวน

ผูป้ระกอบการไดเ้ร่ิมลดลง จนกระทัง่ในปัจจุบนัมีจาํนวนคงเหลือท่ีประกอบเป็นอาชีพหลกัไม่มาก

นกั (สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุบลราชธานี, 2561) 
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 แมว้่า จาํนวนผูป้ระกอบการลดลงจากในอดีตเป็นจาํนวนมาก การแข่งขนัลดลง แต่การ

ดาํเนินธุรกิจยงัไม่สามารถสร้างผลกาํไรให้เกิดข้ึนในปริมาณท่ีมากนัก ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจาก

ความอ่ิมตัวของการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ี หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เป็นวฏัจกัรของผลิตภัณฑ ์

(Product Life Cycle) ท่ีอยู่ในช่วงถดถอย (Decline) ซ่ึงหากผูป้ระกอบการยงัไม่มีการพฒันาสินคา้

ใหม่ ธุรกิจดงักล่าวนั้น อาจจะสูญเสียผลกาํไรและไม่ไดรั้บการจดจาํจากลูกคา้ต่อไป (Kotler and 

Armstrong, 2012) 

 Kotler (2003) กล่าวว่า ในการผลิตสินคา้ หรือบริการ ผูป้ระกอบการควรจะมีการศึกษาถึง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เพ่ือจะไดต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โดยใช้

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในการศึกษาถึงความตอ้งการนั้นๆ อนั

ประกอบดว้ย คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ (Product) การกาํหนดราคา (Price) การจดัหาสถานท่ีจดั

จาํหน่าย หรือช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

 ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ี จึงไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อความต้องการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อจะไดน้ําผล

การศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนพฒันาสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพ่ื อ ศึกษาอิท ธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ท่ี ส่ งผลต่อความต้องการซ้ือ

เคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนผลิตสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา เพ่ือ

สนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัได ้

 

ขอบเขตการวจิยั 

 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกาํหนดตวัแปรในการศึกษา คือ ตวัแปร

ตน้ เป็นส่วนประสมทางการตลาด ส่วนตวัแปรตาม เป็นความตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงเป็น
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การสอบถามทศันคติของกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายและท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาได ้

โดยอยา่งนอ้ยกลุ่มเป้าหมายตอ้งเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเป็นหลกั 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความต้องการซ้ือเคร่ืองป้ันดิน เผาในจังหวัด

อุบลราชธานี 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด โดย Kotler and 

Keller (2009) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น คือ  

 (1) ดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นสินคา้และบริการท่ีผลิตข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

และจะนาํไปสู่ความพึงพอใจในท่ีสุด  

 (2) ดา้นราคา เป็นการกาํหนดจาํนวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายใหก้บัผูข้าย  

 (3) ด้านการจดัจาํหน่าย เป็นการจดัการเก่ียวกบัสถานท่ีเพื่อจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ โดย

คาํนึงถึงความสะดวกของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

 (4) การส่งเสริมการตลาด เป็นการกาํหนดรูปแบบในการส่ือสาร ซ่ึงอาจจะใชส่้วนประสม

ทางการส่งเสริมทางการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การใชพ้นกังานขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาด

ทางตรง และการส่งเสริมการขาย  

 ความตอ้งการซ้ือ สามารถใชแ้นวคิดของ Kotler (2003) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือ ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ และ

ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงความตอ้งการซ้ือ จะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีกระบวนการเรียนรู้เหล่าน้ี ซ่ึง

สะทอ้นออกมาจากพฤติกรรมนัน่เอง 
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จากการทบทวนดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาใน

จงัหวดัอุบลราชธานี ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบการศึกษา ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เป็นกลุ่มประชากรไทยทัว่ไปท่ีอาศยัในประเทศไทยและมีศกัยภาพในการซ้ือได ้ซ่ึงตอ้งมี

รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ แต่ผูศึ้กษาไม่ทราบจาํนวนประชาการท่ีแน่นอน ดงันั้น จึงกาํหนด

ขนาดตวัอย่างตามแนวทางของ Cochran (1977) ยอมรับความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดจ้าํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 385 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยการสุ่มแบบเจาะจง กล่าวคือ ผู ้

ท่ีจะตอบแบบสอบถามตอ้งเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได้จากการประกอบอาชีพและเป็นกลุ่มท่ี

ผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาตอ้งการจาํหน่ายให้ เช่น กลุ่มผูป้ระกอบการร้านอาหาร โรงแรม 

เจ้าของธุรกิจทั่วไป  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานของบริษัท  เป็นต้น โดย

กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ี จะมีโอกาสเป็นผูซ้ื้อเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีจาํหน่ายในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

ความตอ้งการซ้ือ 
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 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการซ้ือ 

 ในตอนท่ี 1 และ 2 กาํหนดรูปแบบคาํถาม โดยให้เลือกตามตวัเลือกท่ีกาํหนด (Checklist) 

ส่วนตอนท่ี 3 ใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 5 ระดบั หลงัจากนั้นนําแบบสอบถามตรวจ

คุณภาพ โดยส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ระกอบการพิจารณาเพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือเชิงเน้ือหา 

(Validity) และความเท่ียงตรง (Reliability) ทั้ งน้ี ได้นําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน  76  คนเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัด 

(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑ์ท่ียอมรับได ้คือ 0.50 ข้ึนไป (สุจิตรา บุณยรัตพนัธ์ุ, 2557) 

โดยผลท่ีไดจ้ากคาํถาม 20 ขอ้ของส่วนประสมทางการตลาดและความตอ้งการซ้ือ ไดค่้าโดยรวม

เท่ากบั 0.85 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑ ์ดงันั้น แบบสอบถามน้ีจึงมีความเท่ียงตรง  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ใชก้ารเกบ็ขอ้มูลผา่นออนไลน์ โดยส่งแบบสอบถามเจาะจงไปท่ีกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผูศึ้กษามี

เครือข่ายของกลุ่มบุคคลเหล่าน้ี รวมทั้งการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างท่ีสถานประกอบการ

โดยตรง ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2561 

4. เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการทดสอบสมมติฐาน ผูศึ้กษาไดใ้ช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression)  เพ่ื อหาอิท ธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ี ส่งผลต่อความต้องการซ้ือ

เคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี ส่วนขอ้มูลพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงในการแปลค่าเฉล่ียของส่วนประสมทางการตลาดและ

ความตอ้งการ ใชแ้นวทางของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2552) ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ผลการวจิยั 
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 จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดและความตอ้งการซ้ือ มีผล

การศึกษาดงัตาราง 1 และ 2 ดงัน้ี 

 

 

ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม  

ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.00 0.46 มาก 

ดา้นราคา 3.73 0.65 มาก 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 4.07 0.58 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.93 0.66 มาก 

รวม 3.93 0.46 มาก 

  
 จากตาราง 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม

ทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.93 (x = 3.93, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็นมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย โดยดา้นการจดัจาํหน่าย 

(x = 4.07, S.D. = 0.58) ไดค้่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (x = 4.00, S.D. = 0.46) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (x = 3.93, S.D. = 0.66) และดา้นราคา (x = 3.73, S.D. = 0.65) ตามลาํดบั 

 
ตาราง 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาโดยรวม 

ความต้องการซื้อ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

รวม 3.48 0.88 มาก 

  
 จากตาราง 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความ

ตอ้งการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.48 (x = 3.48, S.D. = 0.88)  

 ส่วนการทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ไดผ้ลการทดสอบดงั

ตาราง 3 ดงัน้ี 
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ตาราง 3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของความต้องการซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจังหวดั

อุบลราชธานี 

ส่วนประสมทางการตลาด B S.E. Beta t Sig. Tolerance VIF 

 (ค่าคงท่ี) 2.30 0.41  5.57 0.00*   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.16 0.12 -0.08 -1.34 0.18 0.66 1.53 

ดา้นราคา -0.10 0.08 -0.07 -1.21 0.23 0.70 1.45 

ดา้นการจดัจาํหน่าย 0.35 0.09 0.23 3.72 0.00* 0.65 1.54 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.20 0.08 0.15 2.32 0.02* 0.61 1.65 

Adjusted R2 = 0.06 SEE = 0.85, F = 7.55 Sig. = 0.00* 

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตาราง 3 เป็นการทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความตอ้งการ

ซ้ือเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัอุบลราชธานี โดยผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด

เฉพาะดา้นการจดัจาํหน่าย มีค่า t = 3.72, Sig = 0.00 < 0.05 และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่า t = 

2.32, Sig = 0.02 < 0.05 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือฯ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้าน

ผลิตภัณฑ์  มี ค่า t = -1.34, Sig = 0.18 > 0.05 และด้านราคา มี ค่า t = -1.21, Sig = 0.23 > 0.05 

หมายความว่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคาไม่ส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือฯ 

เม่ือพิจารณาค่า Beta ของดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อความตอ้งการซ้ือฯ พบว่า ดา้นการจดัจาํหน่ายจะมีอิทธิพลต่อความตอ้งการซ้ือฯ มาก

ท่ีสุด (Beta = 0.23)  รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Beta = 0.15) 

ส่วนค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factors (VIF) กาํหนดค่ามาตรฐาน โดยค่า 

Tolerance จะตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.19 ส่วนค่า VIF จะตอ้งมีค่าไม่เกิน 5 (ผอ่งศรี เกียรตินภา และคณะ, 

2553) จากการศึกษาพบว่า ค่า Tolerance มีค่าระหว่าง 0.61 – 0.70 แสดงว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดมีอิสระต่อกัน และค่า VIF มีค่าระหว่าง 1.45 – 1.65 แสดงว่า ความสัมพนัธ์ของส่วน

ประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กนัไม่สูงมากเกินไป จึงเป็นตวัแปรตน้ท่ียอมรับได ้

 หากพิจารณาท่ีค่า Adjusted R2 เพ่ือพยากรณ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความ

ตอ้งการซ้ือฯ พบว่า มีค่า 0.06 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในคร้ังน้ี สามารถนาํไป

พยากรณ์ความตอ้งการซ้ือฯ ไดเ้พียงร้อยละ 6 เท่านั้น 
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สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 1. ด้านการจดัจาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความต้องการซ้ือฯ ผล

การศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนัตก์นิษฐ ์วงศบ์วรลกัษณ์ และคณะ (2560) ไดศึ้กษา

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาท่องเท่ียวเมือง

พทัยา จงัหวดัชลบุรี โดยพบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีระลึกฯ และสอดคลอ้ง พิมพช์นก ทองฉาย (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑก์างเกงมวยไทยเพื่อเป็นของท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย ผล

การศึกษากล่าวว่า ช่องทางจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อความต้องการซ้ือฯ 

เช่นเดียวกัน ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังเป็นการยืนยนัแนวคิดของ Kotler and Keller (2009) ท่ีได้

กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดจะมีผลต่อความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคดว้ย 

 2. ดา้นผลิตภณัฑ์และด้านราคาไม่ส่งผลต่อความต้องการซ้ือฯ ผลการศึกษาดงักล่าวไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนด อาจจะเป็นเหตุผลจากผลิตภณัฑย์งัไม่มีความแตกต่างแปลกใหม่ 

จึงทาํให้ผูบ้ริโภคยงัไม่มีความสนใจในผลิตภณัฑด์งักล่าวน้ี ส่วนการกาํหนดราคาในอนาคตอาจจะ

ไม่มีผลต่อความตอ้งการซ้ือในปัจจุบนั อาจจะมีเหตุผลเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

อาจจะทาํให้กลยทุธ์ราคาท่ีศึกษาในคร้ังน้ีไม่ใช่ตวัแปรท่ีพยากรณ์ได ้หากถึงช่วงเวลาท่ีจะซ้ือจริง ๆ 

ผูป้ระกอบการอาจจะมีการปรับราคาจาํหน่ายอีกคร้ัง  

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิยั 

 จากการตั้ งคําถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู ้ศึกษาจะให้

ขอ้เสนอแนะโดยใชแ้นวทางจากขอ้คาํถามท่ีสาํรวจ ดงัน้ี 

 1. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการจดัจาํหน่าย โดยเฉพาะสถานท่ีสาํหรับจอด

รถของลูกคา้ การจดัตกแต่งร้านดว้ยผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ เพ่ือแสดงตวัอยา่งการตกแต่งโดย

การใชอุ้ปกรณ์หรือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการนาํเสนอ นอกจากน้ี การมีร้านคา้ท่ีจาํหน่ายคา้ปลีก

ในเมือง ยงัเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใช้ประกอบในการจะตดัสินใจซ้ือสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผา และประการ

สุดทา้ย คือ ควรมีช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้ไดโ้ดยง่าย โดยใชอิ้นเตอร์เน็ต หรือมีการจาํหน่ายผา่น

ช่องทางออนไลนด์ว้ย 
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 2. ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาด โดยควรจะมีการจดั

กิจกรรมเพ่ือลดราคาสินค้าเป็นประจาํทุกปี เป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาชมผลิตภัณฑ์ ส่วน

พนกังานควรมีการอบรมเพ่ือสร้างทกัษะในการนาํเสนอขายสินคา้พร้อมให้ขอ้แนะนาํแก่ลูกคา้ การ

เขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษ เป็นการสร้างการรับรู้ให้ลูกคา้ได้เป็นอย่างดี ผูป้ระกอบควรพยายามเขา้

ร่วมงานประเภทน้ี ซ่ึงจะเป็นการโฆษณาสินคา้ไปดว้ย สินคา้ของแถมยงัคงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีจะ

กระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความตอ้งการซ้ือ และประการสุดทา้ย ผูป้ระกอบการควรพยายามจดักิจกรรม

เพ่ือสงัคม ซ่ึงจะเป็นการช่วยสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีดีของกิจการต่อไป 

 3. ในส่วนของผลิตภณัฑ์และราคา ผูป้ระกอบการควรพฒันาและปรับปรุง เพ่ือจะได้

กลายเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือมากยิง่ข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะผลิตภณัฑ ์โดยเนน้

การใช้สีท่ีมีความปลอดภยั ไม่ปะปนสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อลูกคา้ ควรมีบริการท่ีจดัส่งสินคา้

ให้แก่ลูกคา้ใหถึ้งท่ีหมายปลายทาง ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาตอ้งออกแบบท่ีสามารถนาํไปตกแต่ง

ไดอ้ย่างหลากหลาย สามารถบรรจุอาหารทั้ งร้อนและเยน็ไดโ้ดยไม่เป็นอนัตราย การใช้สีตอ้งมี

ความสดใสและไม่จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนสีมาก ใช้เพียง 1 – 2 สีเท่านั้น ส่วนลวดลายบนผลิตภณัฑ์

ต้องสะท้อนความเป็นไทย หรือท้องถ่ินให้ได้ รวมทั้ งการออกแบบต้องมีความทันสมยัในยุค

ประเทศไทย 4.0 และผูผ้ลิตอาจจะตอ้งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของแต่ละ

บุคคลได ้โดยการออกแบบให้เฉพาะบุคคลน้ีเท่านั้น ส่วนการกาํหนดราคาสินคา้ ควรจะกาํหนด

ราคาไม่ให้มีความแตกต่างจากสินคา้ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัในตลาด ส่วนราคา ลูกคา้ยินดีจ่าย

ตั้งแต่ 300 บาทข้ึนไปต่อช้ิน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ  โดยอาจจะสัมภาษณ์ เชิงลึกในกลุ่มผู ้ประกอบการ

เคร่ืองป้ันดินเผาเพ่ิมเติม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

 2. ควรมีการใช้ปัจจยัภายนอกด้านอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 

เป็นตน้ เพ่ือจะไดมี้ขอ้มูลท่ีสะทอ้นความตอ้งการซ้ือไดอ้ยา่งครอบคลุม 

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองป้ันดินเผาจากแหล่งผลิตในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพื่อจะ

ไดท้ราบมุมมองของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของแหล่งขอ้มูลท่ี

แตกต่างกนัไป 
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การตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์นํา้จิม้สุกีข้องพ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

DECISION MAKING OF SUKIYAKI SAUCE PRODUCTS OF THE INTERMEDIARY 

IN MUEANG DISTRICT.UBONRATCHATHANI PROVINCE AREA 

 

ธงชัย ตั้งมิง่ชัย 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ธรรมวมิล สุขเสริม 

อาจารยป์ระจาํคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล

ท่ีมีผลต่อการ ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อค้าคนกลางในเขตอาํเภอเมือง จังหวดั

อุบลราชธานี 2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อคา้คนกลางในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพล

ของส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อคา้คนกลางในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พ่อคา้คนกลางท่ีอาศยัในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดั

อุบลราชธานี จาํนวน 405 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามสถิติท่ีใช้คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ(t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way 

Anova หรือ F-test) และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอย 

(Regression Analysis)ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายมุากกว่า 

45 ปี มีการศึกษาระดบั ปวส./อนุปริญญา มีรายไดข้องกิจการต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท ผลการ

ทดสอบสมมุติฐานพบว่า 1) เพศและอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ี

ของพ่อคา้คนกลางในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา

สูงสุดและรายไดข้องกิจการต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ีของ

พอ่คา้คนกลางในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 2) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ งด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อคา้คนกลางในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 3) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
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ราคา และการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิม สุก้ีของพ่อคา้คนกลางใน

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 

คาํสําคญั การตดัสินใจ, นํ้าจ้ิมสุก้ี, พอ่คา้คนกลาง, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

This study aimed 1) to study personal factors affecting  Decision making of Sukiyaki 

Sauce Product of  the intermediary in mueang district, Ubonratchathani Province area 2) to study 

marketing mix factors relating Decision making ofSukiyaki Sauce Products of the intermediary in 

mueang district, Ubonratchathani Province Area 3) to study marketing mix factors affecting 

Decision making of Sukiyaki Sauce Products of the intermediary in mueang district, 

Ubonratchathani Province Area data were collected from questionnaires from 405 middle man 

that living in the area and Analyzed by the use of frequencies percentages, means, standard 

deviation, t-test, f-test, Pearson’s correlation and multiple regression analysis Results revealed 

that middle man were mostly female, aged more than 45 year, educated to diploma of vocation, 

business in come between 20001 – 50000 bath. Result also show that 1) gender and age did not 

affected on decision making, education and business income had different affected on decision 

making 2) the marketing mix factors of product, price, place and promotion related the decision 

making 3) the marking mix factors of product, price and promotion affected the decision making 

 

Keywords : Decision, Sukiyaki, middleman, Marketing Mix 

 

 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

105 

บทนํา 

          ในประเทศไทย มีการนาํวฒันธรรมการรับประทานซูกิยากิหรือสุก้ียาก้ีเขา้มา โดยร้านสุก้ียาก้ี 

ภายใตช่ื้อตราสินคา้ (Brand) “สุก้ีโคคา” เป็นร้านแรกเม่ือปี 2500 จนเป็นท่ีรู้จกัและนิยมรับประทาน

กนัอย่างแพร่หลายในประเทศไทย จากการเติบโตของธุรกิจร้านสุก้ียาก้ี ทาํให้มีผูป้ระกอบการ เร่ิม

ให้ความสนใจและดาํเนินธุรกิจประเภทน้ี พร้อมกบัความตอ้งการบริโภคสุก้ียาก้ีของผูบ้ริโภคมาก

ยิ่งข้ึน เช่น ร้าน เอ็มเคสุก้ี ซ่ึงปัจจุบนัไดส่้วนแบ่งทางการตลาดมาเป็นอนัดบั 1 พร้อมกบัจาํนวน

สาขา 419 สาขา จากขอ้มูลดังกล่าวขา้งต้นสะท้อนให้เห็น “ความต้องการของตลาด” ท่ียงัมีสูง 

(พทิยา พนัธเ์พญ็โสภณ, 2552) 

          จากความตอ้งการบริโภคท่ีมีต่ออาหารประเภทสุก้ียาก้ีสูงมากนั้น ไม่เพียงเฉพาะร้านอาหาร

ประเภทหมอ้ตม้สุก้ีเท่านั้นท่ีไดรั้บความนิยม นํ้ าจ้ิมสุก้ีบรรจุขวดเร่ิมไดรั้บความนิยมเช่นกนั โดย

เร่ิมจากผลิตภัณฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ียาก้ีตราพนัท้ายนรสิงห์ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย

ประมาณร้อยละ 50 ของกลุ่มผลิตภณัฑเ์ดียวกนัน้ี ซ่ึงมีมูลค่าตลาดทั้งหมดกว่า 1,200 ลา้นบาท ส่วน

ตราสินคา้อ่ืน ๆ ในตลาดของประเทศไทย แทบจะไม่มีตราสินคา้ใดท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดใกลเ้คียง

กับตราสินค้าของพันท้ายนรสิงห์เลย ในทางการตลาดตามแนวคิดของ Kotler and Armstrong 

(2008) ไดก้ล่าวถึง แบบจาํลองของการศึกษาดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยอธิบายถึงปัจจยัท่ีเป็นส่ิง

กระตุน้ทางการตลาด อนัส่งผลก่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ดา้นการเมือง (Political) ดา้นสังคม (Social) 

ด้านวัฒนธรรม  (Cultural) และด้านเทคโนโลยี (Technological) เป็นต้น  พร้อมกันน้ี  จากการ

ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ปัจจยัท่ีมีนักวิจยันิยมใช้ในการศึกษา คือ ส่วนประสมทาง

การตลาดทั้ง 4 ดา้น อนัประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา   ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้น

การส่งเสริมการตลาด  

          ส่วนการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษา

จากการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป (End user) ส่วนกลุ่มพ่อคา้คนกลาง (Middleman) ท่ีซ้ือ

สินคา้แบบส่ง (Wholesale) เพ่ือนาํไปจาํหน่ายยงัไม่ค่อยมีการศึกษา ซ่ึงในความเป็นจริง กลุ่มลูกคา้

เหล่าน้ี มีศกัยภาพในการซ้ือในปริมาณท่ีมาก อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของกลุ่มพ่อคา้

คนกลางเหล่าน้ี อาจจะมีรูปแบบ หรือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างจากกลุ่มผูบ้ริโภค

ทัว่ไปได ้(วฒิุ สุขเจริญ, 2556) 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้าจ้ิมสุก้ีของ 

พอ่คา้คนกลางในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

            2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

นํ้าจ้ิมสุก้ีของพอ่คา้คนกลางในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

            3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิมสุก้ี

ของพอ่คา้คนกลางในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

สมมุตฐิานการวจิยั 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิมสุก้ีของพอ่คา้คน

กลางในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานีแตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ีของ

พอ่คา้คนกลางในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

3. ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อคา้คน

กลางในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 1.1 ประชากร หมายถึง พ่อคา้ร้านขายของสดหรือขายของชาํท่ีขายนํ้ าจ้ิมสุก้ีในเขตอาํเมือง 

จงัหวดัอุบลราชธานี 

 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง กลุ่มพ่อคา้คนกลางทั้งหมดท่ีมีประสบการณ์ซ้ือนํ้ าจ้ิมสุก้ีแบบส่ง 

(Wholesale) ท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling ) 

2. ขอบเขตตวัแปร 

2.1 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย 

(1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

(2) ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

              2.2 ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ การตระหนัก การคน้หา การเปรียบเทียบ การ

ตดัสินใจ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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3. ขอบเขตพ้ืนท่ีและระยะเวลา 

3.1 พ้ืนท่ีในการศึกษา กาํหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดั

อุบลราชธานี 

3.2 ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – เมษายน 2561 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้าํมาพฒันาและสร้าง

เป็นกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 

                ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผูป้ระกอบการสามารถวางแผนการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและตอบสนอง

ต่อความตอ้งการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2. สามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการเร่ิมตน้ พฒันา หรือปรับปรุงแกไ้ขธุรกิจ

จาํหน่ายนํ้าจ้ิมสุก้ีสาํหรับผูป้ระกอบการรายใหม่หรือผูป้ระกอบการรายเดิม เพ่ือกาํหนดกล

ยทุธ์ในการแข่งขนัทางการตลาดใหมี้ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจซื้อ 
- การตระหนกั  
- การคน้หา  
- การเปรียบเทียบ  
- การตดัสินใจ  
- พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

  2.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) 

  2.2 ราคา (Price) 

  2.3 สถานท่ีและช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place and Distribution) 

  2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

  3.1 ความหมายของการตดัสินใจซ้ือ 

  3.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

 4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันํ้าจ้ิมสุก้ี 

  4.1 ความหมายของนํ้าจ้ิมสุก้ี 

  4.2 ความเป็นมาของนํ้าจ้ิมสุก้ี 

  4.3 กระบวนการผลิตนํ้าจ้ิมสุก้ี 

  4.4 บรรจุภณัฑน์ํ้าจ้ิมสุก้ี 

  4.5 มาตรฐานผลิตภณัฑน์ํ้าจ้ิมสุก้ี 

 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           อมราภรณ์ สีเมฆ (2558) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สับปะรดกระป๋องของผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย

และดา้นการส่งเสริมการตลาดตามลาํดบั ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ แตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสับปะรดกระป๋องของผูบ้ริโภค

ในเขตอาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 

              นัยนา ฤทธ์ิบวั (2558) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภค

กาแฟสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการขาย และ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั พฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟสด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
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ส่วนใหญ่ซ้ือกาแฟสดท่ีป๊ัมนํ้ ามนัเพ่ือ ลดอาการง่วงนอน ซ้ือกาแฟสดช่วงเชา้เวลาทาํงาน ส่วนใหญ่

ซ้ือ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคกาแฟสดในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

เพชรบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ พ่อคา้คนกลางท่ีอาศยัในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 

405 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สถิติทดสอบ(t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way Anova หรือ F-test) 

การวิ เคราะห์สหสัมพัน ธ์  (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย  (Regression 

Analysis) 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

            การวิจยั เร่ือง การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อคา้คนกลางในเขตอาํเภอเมือง 

จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล

ของพ่อคา้คนกลาง ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 385 คน ได้

แจกแบบสอบถามทั้งหมด 420 ชุด  และไดรั้บแบบสอบถามคืน จาํนวน 405 ชุด คิดเป็น 96.42% 

ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูล และนาํเสนอในรูปแบบของตาราง ประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งเป็น 

2 ตอน ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

            1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

210 คน และเป็นเพศชาย จาํนวน 195 คน ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 45 ปี มีการศึกษาในระดบั ปวส./

อนุปริญญา จาํนวน 129 คน และมีรายไดเ้ฉล่ียกิจการต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท จาํนวน 149 

คน 

 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ 

 สมมุติฐานขอ้ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อคา้

คนกลางในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ี

แตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีข้ึนไป อย่างมีนัยสําคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.34 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา

สูงสุด ปวส./อนุปริญญา มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิมสุก้ีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 0.30  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียของกิจการต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท มีการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิมสุก้ีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียของกิจการต่อ

เดือน 50,001 – 80,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.20 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียของกิจการต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท มีการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิมสุก้ีแตกต่างจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียของกิจการต่อ

เดือนมากกว่า 80,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.33 

ดงัแสดงผลในตารางท่ี 1 และ 2 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างพ่อค้าคนกลางท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด

แตกต่างกันกับการตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์นํา้จิม้สุกี ้โดยวธีิ LSD 

 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

 
Mean 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3.62 3.89 3.76 3.67 3.97 

(1)ประถมศึกษา 3.62 -    0.34* 

(2) มธัยมศึกษาตอนตน้ 3.89  -    

(3) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.76   -   

(4) ปวส. / อนุปริญญา 3.67    - 0.30* 

(5) ปริญญาตรีข้ึนไป 3.97 0.34*   0.30* - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ระหว่างพ่อค้าคนกลางท่ีมีรายได้เฉล่ียกิจการต่อ

เดือนแตกต่างกันกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นํา้จิม้สุกี ้โดยวธิี LSD 

 
รายได้ 

 
Mean 

(1) (2) (3) (4) 

3.82 3.65 3.85 3.98 

(1) ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 3.82 -    



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

111 

(2) 20,001 – 50,000 บาท 3.65  - 0.20* 0.33* 

(3) 50,001 – 80,000 บาท 3.85  0.20* -  

(4) มากกวา่ 80,000 บาท 3.98  0.33*  - 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

           สมมุติฐานขอ้ 2 โดยการวิเคราะห์ปัจจยัเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อคา้คนกลาง ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

พบว่า ปัจจยัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อคา้คนกลาง ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัแสดงผลในตารางท่ี 3 
  

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบปัจจยัเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภณัฑ์นํา้จิม้สุกีข้องพ่อค้าคนกลาง 

ตวัแปร Mean SD (1) (2) (3) (4) (5) 

(1) การตดัสินใจซ้ือนํ้าจ้ิมสุก้ี 3.78 0.75 1 0.75** 0.71** 0.64** 0.71** 

(2) ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.01 0.83  1 0.73** 0.62** 0.62** 

(3) ดา้นราคา  3.77 0.90   1 0.06** 0.64** 

(4) ดา้นสถานท่ีและช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

3.59 1.00    1 0.72** 

(5) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.64 0.98     1 
** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

              สมมุติฐานขอ้ 3  โดยการวิเคราะห์ปัจจยัเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อคา้คนกลาง ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า ปัจจยั

เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อคา้คนกลาง 

ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพบว่า ดา้น

ผลิตภณัฑ์ส่งต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นส่งเสริมการขายและดา้นราคา ส่วนด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดงัแสดงผลในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซื้อนํา้จิม้สุกีข้องพ่อค้าคนกลางในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี  

ปัจจยัเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด 

b SE b Beta t Sig. T VIF 

ค่าคงท่ี 0.65 0.10  5.98 0.00**   
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.35 0.04 0.38 8.89 0.00** 0.41 2.41 
ดา้นราคา 0.15 0.38 0.18 4.14 0.00** 0.37 2.64 
ด้านสถาน ท่ีและช่องทางการจัด
จาํหน่าย 

0.04 0.03 0.59 1.34 0.17 0.40 2.44 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.26 0.36 0.31 7.23 0.00** 0.42 2.36 
 Adj R2 =0.68, SEE = 0.42, F = 219.33, Sig of F = 0.00 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

            จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

เฉล่ียมากกว่า 45 ปี มีการศึกษาระดบั ปวส./อนุปริญญา มีรายไดข้องกิจการเฉล่ียต่อเดือน 20,000-

50,000 บาท ดงันั้น จึงควรนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวางกลยทุธ์ต่างๆ โดยผูป้ระกอบการท่ีขายนํ้ าจ้ิมสุ

ก้ี แต่เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า เพศและอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือไม่

แตกต่าง ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรเลือกกลุ่มเป้าหมายในเร่ือง ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดใ้ห้มี

กลยทุธข์องแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัไป 

 จากผลการศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปลกัษณ์ สีสันของของสินคา้ตอ้งดูดีน่ารับประทาน และมี

ราคาขายอยู่ในตลาดระดับกลางถึงล่างซ่ึงทาํให้ลูกค้าสามารถตดัสินใจซ้ือได้ง่าย รวมถึงมีการ

ส่งเสริมการขายโดยใชพ้นกังานขายเจาะกลุ่มร้านคา้เป้าหมาย  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากค่า Adjusted R2 มีค่า 0.68 ตามกลุ่มตวัแปรอิสระ คือกลุ่มปัจจยัเก่ียวกบัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยพบว่า ยงัคงมีอีกร้อยละ 32 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีผูว้ิจยัไม่ไดน้าํมาใช ้จึง

ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพ่ือให้การศึกษาน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ตามเหตุผลท่ีอธิบายไวใ้น
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บทท่ี 2 เช่น ดา้นการตลาด ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัท่ี Kotler อา้งถึงใน สิริเกษ มาลงวงษ ์(2552) 

ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า ว่าสาํเร็จของธุรกิจอยู่ท่ีการทราบขอ้มูลของผูบ้ริโภค ซ่ึงนักการ

ตลาดตอ้งรวบรวมขอ้มูลและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดา้นสังคมก็ถือเป็น

ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีควรนาํมาศึกษา เพราะผูค้นจะไดรั้บอิทธิพลจากสังคมรอบขา้งท่ีเป็นกลุ่ม อา้งอิง 

ครอบครัว บทบาทและสถานะทางสังคม นอกจากน้ียงัมีดา้น คู่แข่งขนั ส่ิงแวดลอ้ม นวตักรรม และ

ดา้นกฎหมาย เป็นต้น ซ่ึงหากมีการศึกษาในปัจจยัดงักล่าว อาจทาํให้ทราบถึงความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคชดัเจนมากยิ่งข้ึน อนัจะนาํไปสู่การทาํการตลาดท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาก

ยิง่ข้ึน                                                                                                                                                                                       

 

บทสรุป 

               ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 45 ปี  มี

การศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีรายได้ของกิจการต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท ผลการ

ทดสอบสมมุติฐานพบว่า 1) เพศและอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ี

ของพ่อคา้คนกลางในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษา

สูงสุดและรายไดข้องกิจการต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ีของ

พอ่คา้คนกลางในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 2) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ งด้านผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ าจ้ิมสุก้ีของพ่อคา้คนกลางในเขตอาํเภอ

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 3) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

ราคา และการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ าจ้ิม สุก้ีของพ่อคา้คนกลางใน

เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 
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กรณศีึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ 

Need recognition of the Screen Pr inting T-shir t’s consumers through the Social media: 

A case study of Up to you Screen Pr inting T-shir t Business. 

 

เตชิต ธนาคุณ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ธรรมวมิล สุขเสริม 

 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรับรู้ถึงความ

ตอ้งการซ้ือเส้ือยืดพิมพส์กรีนของผูบ้ริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค และการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดพิมพ์

สกรีนผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (3) อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ต่อการ

รับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดพิมพส์กรีนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริโภคท่ีกด

ติดตาม Facebook fan page Tachit เส้ือสกรีนตามใจคุณ จาํนวน 406 คน สุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T – Test F – Test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear 

Regression Analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า  (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัจะมีการการรับรู้ถึง

ความต้องการซ้ือเส้ือยืดพิมพ์สกรีนของผูบ้ริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือ

สกรีนตามใจคุณไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค พบวา่ ปัจจยัดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้น

ต้นทุนของผูบ้ริโภค และดา้นความสะดวกในการซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบั การการรับรู้ถึงความ

ต้องการซ้ือเส้ือยืดพิมพ์สกรีนของผูบ้ริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีน
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ตามใจคุณ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 (3) ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคมี

อิทธิพลต่อการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดพิมพส์กรีนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี  0.01  โดยสามารถอธิบายการแปรผันของความตั้ งใจซ้ือซํ้ าของผู ้ซ้ือสินค้าผ่าน

อินเทอร์เน็ตไดร้้อยละ 40.1 

 

คาํสาํคญั : การรับรู้, ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค, เส้ือยดืพิมพส์กรีน 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study: (1) Personal factors affecting need recognition 

of the Screen Printing T-shirt’s consumers through the Social media (2) Relationship between 

customers of marketing mix .And the perception of the need to buy the Screen Printing T-shirt’s 

consumers through the Social media. (3) Influence customer of marketing mix. Need recognition 

of the Screen Printing T-shirt’s consumers through the Social media. The sample is Consumers 

who follow the Facebook fan page Tachit shirt screen you indulge in 406 people. The instrument 

used in this study was a questionnaire used for data analysis: frequency, percentage, mean, 

standard deviation, T-Test, F-Test, Pearson’ s Product Moment Correlation and Multiple Linear 

Regression Analysis. 

The results of the study revealed that (1) Different personal status factors are perceived as 

need recognition of the Screen Printing T-shirt’s consumers through the Social media: A case 

study of Up to you Screen Printing T-shirt Business. (2) The relationship between customers of 

marketing mix perspective showed that Consumer Wants and Needs , Consumer’s Cost to Satisfy, 

Convenience to buy and Communication. In a relationship with need recognition of the Screen 

Printing T-shirt’s consumers through the Social media: A case study of Up to you Screen Printing 

T-shirt Business. (3) Customer of marketing mix influenced the need recognition of the Screen 

Printing T-shirt’s consumers through the Social media the mean variance of 40.1%. 

 

Keyword: Need recognition / Customer of marketing mix / Screen Printing T-shirt’s  
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บทนํา 

ในปัจจุบนั ผูค้นเร่ิมหันมาใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ รูปแบบการส่ือสาร

ขอ้มูลท่ีเขา้ถึงผูค้นทุกระดบัในปัจจุบนั โดยมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ภายใตก้ารพฒันาตลอดเวลา

ของเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีแนวโนม้จะกลายเป็นส่ือหลกัสาํหรับผูค้นในโลกอนาคต 

แทนส่ือแบบเดิม ๆ กันมากข้ึน ในการส่ือสารขอ้มูลถึงกัน ซ่ึงในช่วงเร่ิมแรก การใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ มกัใชใ้นลกัษณะของงานอดิเรกส่ือสารกนัระหว่างตนเองกบัคนรู้จกัใกลต้วั จากนั้นไดมี้

การขยายการประยกุตใ์ชสู่้ภาคธุรกิจ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูค้นอยา่งกวา้งขวาง เป็นสาเหตุสาํคญั

ท่ีทาํให้ส่ือสังคมออนไลน์ ไดรั้บความนิยมข้ึนเร่ือย ๆ มาจาก การใช้งานท่ีง่าย เขา้ถึงกลุ่มคนได้

รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา และส่ือท่ีนาํมาแบ่งปันมีลกัษณะหลากหลาย รวมทั้ งการ

พฒันาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการส่ือสารและอินเทอร์เน็ต ทาํให้มีแนวโน้มค่อนขา้งชดัเจนว่า 

ส่ือสังคมออนไลน์ จะเป็นส่ือหลกัของผูค้นในโลกอนาคตอยา่งแทจ้ริง เพ่ือเล่าถึงประสบการณ์งาน

ท่ีกาํลงัทาํและเร่ืองราวท่ีตอ้งการแบ่งปัน ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากผูค้นอย่างกวา้งขวาง และมีส่วน

สาํคญัในการเช่ือมโยงเขา้สู่กลุ่ม ลูกคา้ของบริษทั (พชิิต วิจิตรบุญยรักษ,์ 2555: เวบ็ไซต)์ 

ในการดาํเนินธุรกิจต่าง ๆ นั้น การสร้างการรับรู้ของสินคา้เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น (ปณิศา มีจินดา, 

2553) ซ่ึงจะช่วยทาํให้ผูบ้ริโภคมีการจดจาํและระลึกไดเ้ม่ือเกิดความตอ้งการ อนัจะนาํไปสู่การ

ตัดสินใจซ้ือในภายหลัง โดยการรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคเลือกสรร จัด

องคป์ระกอบ หรือจดัระเบียบและตีความส่ิงกระตุน้ทางการตลาด เพ่ือการเลือกซ้ือในส่ิงท่ีผูบ้ริโภค

ตอ้งการ (Solomon, 2009: 689) โดยทางการตลาดจะเป็นการช่วยกระตุน้ใหมี้การสร้างส่วนแบ่งทาง

การตลาดก่อน เปรียบเสมือนการทาํใหผู้บ้ริโภครับรู้ถึงผลิตภณัฑ ์หรือบริการของธุรกิจท่ีเขา้ถึงกลุ่ม

ผูบ้ริโภคนั้น ๆ ก่อนเป็นอนัดบัแรก หรือท่ีเรียกวา่ “ผูบุ้กเบิก (First Mover)”  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (4 C’s) นั้น ประกอบดว้ย การท่ีผูบ้ริโภค

จะความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือคาดหวงัในผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายสามารถตอบความตอ้งการได ้

(Consumer Wants and Needs) ตน้ทุนทางดา้นราคา ความคาดหวงัเก่ียวกบัราคาท่ีตอ้งถูกและความ

คุม้ค่าของการมาซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Consumer’s Cost to Satisfy) ความสะดวกในการซ้ือ 

ความคาดหวงัเก่ียวกบัความสะดวกสบายท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บจากผูป้ระกอบการ (Convenience to 

Buy) เช่น การหาร้านท่ีจาํหน่ายไดง่้าย การเขา้ถึงสินคา้ไดส้ะดวก รวดเร็ว และในส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคอนัดบัสุดทา้ย คือ การส่ือสาร ความคาดหวงัในการไดรั้บขอ้มูล

ของผลิตภณัฑ์ หรือบริการอย่างครบถว้น (Communication) ซ่ึงหากผูป้ระกอบการสามารถสนอง



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

119 

ความตอ้งการใน 4 ดา้นน้ีได ้จะสามารถสร้างการรับรู้ให้เกิดข้ึนแก่ผูบ้ริโภคไดก่้อนคู่แข่งขนัราย

อ่ืนๆ (บุริม โอทกานนท,์ 2012: เวบ็ไซต)์ 

การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาธุรกิจเส้ือยดืพิมพส์กรีนบนส่ือสงัคมออนไลน์ ใน

รูปแบบเฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook fan page) ท่ีช่ือว่า “เส้ือสกรีนตามใจคุณ” ซ่ึงเป็นธุรกิจใหม่เร่ิม

มาไดไ้ม่นานนัก ลกัษณะของธุรกิจคือการพิมพส์กรีนเส้ือยืดไม่มีขั้นตํ่าในการจดัทาํ รูปแบบการ

เสนอผลิตภณัฑเ์นน้ให้ผูบ้ริโภคออกแบบหรือกาํหนดลกัษณะลวดลาย กาํหนดสีสันของเส้ือยืดเอง 

ตามงบประมาณของผูบ้ริโภคเป็นผูก้าํหนดข้ึนมาเอง  

จากการนาํเสนอขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการสร้างการ

รับรู้ผ่านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค เพ่ือการแข่งขนัในธุรกิจเส้ือยืดพิมพ์

สกรีนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Facebook ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจดงักล่าวประสบความสําเร็จและเป็น

ขอ้มูลในการขยายธุรกิจ ไปยงักลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึนต่อไปในอนาคต จึงเป็นท่ีมาของการ

วิจยัการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดพิมพส์กรีนของผูบ้ริโภคผา่นส่ือสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา 

ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการรับรู้ถึง

ความตอ้งการซ้ือเส้ือยดืพิมพส์กรีนผา่นส่ือสังคมออนไลน ์

 

สมมุตฐิานของการวจิยั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคมีผลต่อการรับรู้ถึงความตอ้งการ

ซ้ือเส้ือยดืพิมพส์กรีนผา่นส่ือสังคมออนไลน์  

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีกดติดตาม Facebook fan 

page Tacit เส้ือสกรีนตามใจคุณทั้งหมด จาํนวน 7,213 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีกดติดตาม 

Facebook fan page Tachit เส้ือสกรีนตามใจคุณ กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระดบัความ

คลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.01 และ 0.05 ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 394 คน 
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 ขอบเขตด้านเน้ือหา ตวัแปรต้น ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน และส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภค ประยุกต์จากแนวคิดของ Lauterborn, B. (1990) ซ่ึงประกอบด้วย ความต้องการของ

ผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซ้ือ และ การส่ือสาร ส่วนตวัแปรตาม คือการรับรู้

ความตอ้งการ ประกอบดว้ย สถานการณ์ปัจจุบนั ส่ิงจูงใจท่ีจะปฏิบติัตาม เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

 ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยั คือ ช่วงเดือน 

สิงหาคม 2560 ถึง เดือน กนัยายน 2560 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการเส้ือยืดพิมพส์กรีน Facebook fan page Tachit 

เส้ือสกรีนตามใจคุณ สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปประกอบการตดัสินใจในการสร้างกลยทุธ์ทาง

การตลาด เช่น การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 

2. สามารถนาํไปปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

กรอบแนวความคดิ 

ตวัแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิทฤษฏี 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ถึงความต้องการของผูบ้ริโภค Schiffman and Kanuk. (2010: 

p.175) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนเลือก 

การรับรู้ถงึความต้องการ(Need 
recognition) ซื้อเส้ือยืดพมิพ์สกรีน
ของผู้บริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
- สถานการณ์ปัจจุบนั  
(Current situation) 
- ส่ิงจูงใจท่ีจะปฏิบติัตาม  
(Motivation to act) 
- เป้าหมายท่ีตอ้งการ  

(Desired goal) 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในมุมมอง
ของผู้บริโภค 

- ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer 
Wants and Needs) 
- ตน้ทุนของผูบ้ริโภค(Consumer’s Cost to 
Satisfy) 
- ความสะดวกในการซ้ือ(Convenience to 
Buy) 
- การส่ือสาร (Communication) 
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จดัการ และแปลความส่ิงท่ีกระตุน้ ไปเป็นความหมายและเป็นภาพท่ีติดอยู่ หากจะให้ความหมาย

อยา่งง่าย การรับรู้ คือ วิธีการท่ีเรามองเป็นโลกรอบตวั หากผูบ้ริโภคแต่ละคนไดรั้บการกระตุน้จาก

ส่ิงเร้าเดียวกนัในสภาพแวดลอ้มเหมือนกนั จะเลือกจดัการ และตีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการ ค่านิยม และความคาดหวงั 

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค Pradeep And Aspal 

(2013) ให้ความหมายส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคไวว้่า เป็นรูปแบบกลยทุธ์

การทาํการตลาดท่ีมุ่งเน้นไปยงัมุมมองของผูบ้ริโภคเป็นหลกั โดยทาํการพฒันามาเพ่ือแก้ไขใน

ขอ้บกพร่องของกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดเดิมท่ีมุ่งเนน้ไปยงัการทาํการตลาดในมุมมองของ

ผูข้ายเป็นหลกั 

บุริม โอทกานนท ์(2012: เวบ็ไซต)์ แนวคิดเร่ืองการตลาดแบบ 4C’s ดงักล่าวถูกตีพิมพใ์น

หนงัสือพิมพ ์Advertising Age ซ่ึงเขียนโดย Lauterborn (1990) ซ่ึงไดตี้พิมพไ์วใ้นหัวขอ้เร่ือง “New 

Marketing Litany; Four P’s passe; C-words takeover” ในบทความดงักล่าว ไดใ้ห้ขอ้คิดวา่ ทุกวนัน้ี

นกัการตลาดกาํลงัใชก้ลยทุธ์การตลาดเก่า ๆ ในโลกท่ีไม่มีอยู่อีกแลว้ และบอกนักการตลาดในยุค

นั้นว่า ตลาดท่ีตอบรับกบักลยุทธ์ 4P’s นั้นตลาดในรูปแบบ 4P’s นั้นไดก้ลายเป็นอดีตไปเสียแลว้ 

และการท่ีบริษทัต่าง ๆ จะอยูร่อดไดห้รือไม่นั้น บริษทัควรจะตอ้งหนัมามองตวัเองใหม่ โดยตอ้งลืม

คาํว่า 4P’s ให้ได ้และแทนท่ีจะมองในมุมมองของผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย นักการตลาดสมยัใหม่

ตอ้งหันมามองในอีกมุมคือ มุมมองของผูบ้ริโภคบา้ง โดยไดเ้สนอแนวคิดในการทาํการตลาดใน

รูปแบบ 4 C’s เอาไวด้งัน้ี 

1. ด้านความต้องการของลูกค้า (Customer  Needs and Wants) เป็นการให้ความสาํคญัใน

ดา้นของสินคา้ท่ีผลิตออกมา ซ่ึงควรท่ีจะเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือใชเ้พ่ือแกปั้ญหาการอยูร่อดของ

ผูบ้ริโภค (Consumer Solution) แทนท่ีจะเป็นการอยูร่อดของผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย 

2. ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (Cost to Satisfy) เป็นการกาํหนดราคาโดยพิจารณาถึงตน้ทุน

ของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือท่ีจะให้ไดสิ้นคา้มาใช ้ ซ่ึงการตั้งราคานั้นตอ้งคาํนวณถึงค่าใชจ่้ายต่างๆ 

ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายออกไปก่อนท่ีจะจ่ายเงินซ้ือสินคา้ 

3. ด้านความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) เป็นการกระจายสินคา้ไปยงัจุดขาย 

โดยพิจารณาถึงความสะดวกในการซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั 
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4. ด้านการส่ือสาร (Communication) เป็นการส่ือสารท่ีตอ้งคาํนึงถึงส่ือและสารท่ีผูบ้ริโภค

จะรับฟัง ดงันั้นควรให้ความสาํคญัในการสร้างเร่ืองราวสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจผ่านส่ือท่ีผูบ้ริโภค

รับฟังมากกวา่ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) การส่ือสารขอ้มูลของมนุษย ์ไดรั้บการ

พฒันามาตั้ งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเร่ิมจากการส่ือสารข้อมูลอย่างง่ายท่ีไม่มี ความ

สลบัซบัซอ้น จนถึงยุคสมยัท่ีมีเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีสาํคญั ในการเป็นตวันาํพาขอ้มูล

ให้มีการส่ือสารถึงกนัอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็น

รูปแบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีเขา้ถึงผูค้นทุกระดบัในปัจจุบนั โดยมีการใชก้นัอย่างแพร่หลาย ภายใต้

การพฒันาตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีแนวโน้มจะกลายเป็นส่ือหลกั

สาํหรับผูค้นในโลกอนาคต 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย สร้างตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดข้ึน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริโภคท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์ แบบสอบถามมีลกัษณะแบบ

ตวัเลือก จาํนวน 6 ขอ้ โดยเน้ือหาครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค โดย
เน้ือหาจะครอบคลุมทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer Wants and 
Needs) ด้านต้นทุนของผู ้บ ริโภค  (Consumer’s Cost to Satisfy) ด้านความสะดวกในการซ้ือ 
(Convenience to Buy) และดา้นการส่ือสาร (Communication)  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดพิมพส์กรีนของผูบ้ริโภค
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยครอบคลุมเน้ือหาทั้ งหมด 3 ด้านได้แก่ ด้านสถานการณ์ปัจจุบัน 
(Current situation) ด้านส่ิงจูงใจท่ีจะปฏิบัติตาม (Motivation to act) และด้านเป้าหมายท่ีต้องการ 
(Desired goal) 

จะใช้คาํถามปลายปิด โดยท่ีลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert Scale) 5 ระดบั ซ่ึงกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนน (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2552) ดงัน้ี  
  ระดบัความคิดเห็น 

   5   หมายถึง  มากท่ีสุด 

   4  หมายถึง  มาก 
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   3  หมายถึง  ปานกลาง 

   2   หมายถึง  นอ้ย 

   1   หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (n=30) ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภค มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 0.788 ซ่ึงมีค่าความสอดคล้องเคร่ืองมือ 

มากกว่า 0.70 และตวัแปรการรับรู้ถึงความตอ้งการ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 0.833 

ซ่ึงมีค่าความสอดคลอ้งเคร่ืองมือ มากกวา่ 0.70 ซ่ึงถือวา่มีความน่าเช่ือถือในระดบัสูง (กลัยา วานิชย-์

บญัชา, 2553) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 29 ปี 

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป อาชีพรับราชการ รายเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 

25,000 บาท 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x = 4.41, S.D. = 0.412) และเม่ือจาํแนกผลการวิเคราะห์ออกมา

เป็นรายดา้น พบวา่ ในแต่ละดา้นมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้งหมด ไดแ้ก่ ดา้นความ

สะดวกในการซ้ือ (x = 4.53, S.D. = 0.503) ดา้นดา้นการส่ือสาร (x = 4.43,      S.D. = 0.518) ดา้น

ความต้องการของผูบ้ริโภค (x = 4.37, S.D. = 0.526) และด้านต้นทุนของผูบ้ริโภค (x = 4.33,     

S.D. = 0.514) 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยดืพิมพส์กรีนของ

ผูบ้ริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ ในแต่ละส่วนโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (x = 411, S.D. = 0.520) และเม่ือจาํแนกผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นส่วน 

พบวา่ ส่วนท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เป้าหมายท่ีตอ้งการ (x = 4.22, S.D. = 

0.623) ส่วนท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานการณ์ปัจจุบนั (x = 4.17,  S.D. = 

0.552) และส่ิงจูงใจท่ีจะปฏิบติั (x = 3.95, S.D. = 0.681) 

ผลการวเิคราะห์สมมตฐิาน 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค

ท่ีมีผลต่อการรับรู้ถึงความต้องการซ้ือเส้ือยืดพิมพ์สกรีนของผูบ้ริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์: 

กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ 
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ตวัแปร b SE b β  t 
p-

value 
Tole 
rance 

VIF 

ค่าคงท่ี 
0.695 0.215  3.234 

0.001
** 

 
 

ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  

0.096 0.047 0.097 2.036 
0.042

* 
0.648 1.544 

ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุนของ
ผูบ้ริโภค  

0.286 0.052 0.282 5.555 
0.000

** 
0.572 1.750 

ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบ้ริโภคดา้นความ
สะดวกในการซ้ือ 

0.058 0.056 0.056 1.041 0.299 0.506 1.978 

ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบ้ริโภคดา้นการส่ือสาร 

0.338 0.051 0.336 6.643 
0.000

** 
0.576 1.735 

R2 = 0.407, Adjusted R2 = 0.401, SEE = 0.403, F = 68.911, Sig. = 0.000 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผูว้ิจยัตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) ตามเง่ือนไขของ

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ด้วยการตรวจค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor 

(VIF) กล่าวคือ ค่า Tolerance มีค่ามากกวา่ 0.19 และค่า VIF มีค่านอ้ยกวา่ 5.3 (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ 

และคณะ, 2547) จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ตวัแปรอิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซ้ือ 

และดา้นการส่ือสาร มีค่า Tolerance อยูใ่นช่วง 0.506 – 0.648 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.19 แสดงว่า ตวัแปร

อิสระมีอิสระต่อกนั ส่วนค่า VIF อยู่ในช่วง 1.544 - 1.978 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 5.3 แสดงว่า ตวัแปร

อิสระทั้ง      4 ตวัแปรไม่มีปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัสูงมากเกินไป ซ่ึงยอมรับไดใ้นการนาํไป

ทดสอบความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการวิเคราะห์การทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดพิมพส์กรีนของผูบ้ริโภคผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ มีค่า F = 68.911, Sig. = 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 

0.05 ซ่ึงจะแสดงว่า ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีความแปรปรวนเท่ากนั โดยค่า
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ความแปรปรวนของการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยดืพิมพส์กรีนของผูบ้ริโภคฯ จะพิจารณาจาก

ค่า Adjusted R2 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.401 แสดงว่า ความแปรปรวนของการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือ

ยืดพิมพ์สกรีนของผูบ้ริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ มีค่า

เท่ากบัร้อยละ 40.1 ดงัตารางท่ี 1 

 ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (β) ของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความ

สะดวกในการซ้ือ และดา้นการส่ือสาร มีค่าเท่ากบั 0.97 0.282 0.056 และ 0.336 ตามลาํดบั โดยมีค่า 

p-value ของดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค และดา้นการส่ือสารเท่ากบั 

0.042 0.000 และ 0.000 ตามลาํดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 และ 0.01 แสดงว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคเพียง 3 ด้านท่ีมีผลต่อการรับรู้ถึงความต้องการซ้ือเส้ือยืดพิมพ์

สกรีนของผูบ้ริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ซ่ึงมีด้านความต้องการของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการรับรู้มากท่ีสุด 

รองลงมาคือด้านการส่ือสารและด้านต้นทุนของผูบ้ริโภค จะมีเพียงค่า p-value ของด้านความ

สะดวกในการซ้ือเท่ากบั 0.299 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภคในด้านความสะดวกในการซ้ือไม่มีผลต่อการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดพิมพ์

สกรีนของผูบ้ริโภคผา่นส่ือสงัคมออนไลน์: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ 

 

อภปิรายผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 อภปิรายผลการวจิยั 

1. จากการศึกษางานวิจยั พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นการ

ส่ือสารในการซ้ือส่งผลกบัการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยดืพิมพส์กรีนของผูบ้ริโภคผา่นส่ือสงัคม

ออนไลน์: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วาสินี สุทธิธาทิพย ์

(2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้สําเร็จรูปประเภทเส้ือทีเชิร์ต หรือเส้ือยืดของ

กลุ่มนักศึกษา ท่ีศึกษาในสถาบนัการศึกษาในจงัหวดัชลบุรี โดยผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นโปรโมชัน่ท่ีแตกต่างกนั มีผลให ้กนั มีความตั้งใจซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูป

ประเภทเส้ือ ทีเชิร์ต หรือ เส้ือยืด แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัแนวคิดของบุริม โอทกานนท ์

(2555) โดยงานวิจยัดังกล่าวและแนวคิดน้ี กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคดา้นการส่ือสารเป็นการส่ือสารท่ีตอ้งคาํนึงถึงส่ือและสารท่ีผูบ้ริโภคจะรับฟัง เน่ืองจาก
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ตลาดในสมยัน้ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกท่ีจะฟังหรือไม่ฟัง เลือกท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือ ดงันั้นดา้นการ

ส่ือสารควรให้ความสําคญัในการสร้างเร่ืองราว สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจผ่านส่ือท่ีผูบ้ริโภครับฟัง

มากกว่า โดยความสัมพนัธ์และอิทธิพลระหว่างส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค

ดา้นการส่ือสารกบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการของลูกคา้ฯ จะพิจารณาจากการให้ขอ้มูลของ

สินคา้ภายในร้านท่ีมีความน่าเช่ือถือและทนัสมยัแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ ทางร้านจะตอ้งมีการ

แสดงสินคา้ตวัอย่างหรือรายการสินคา้ (Catalog) ให้แก่ลูกคา้เลือกซ้ือหรือเลือกชมได  ้และทาง

ร้านคา้จะตอ้งมีการแจง้ข่าวสารและขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการใหม่ของทางร้านคา้ 

 2. จากการศึกษางานวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้น

ตน้ทุนของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดพิมพส์กรีนของผูบ้ริโภคผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริชยั ดีเลิศ 

และคณะ (2554) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการ

พฒันาพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของเส้ือผา้สาํเร็จรูปกรณีศึกษาประชากรบริเวณสยามสแควร์ โดยผล

วิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของเส้ือผา้สําเร็จรูปกรณีศึกษาประชากรบริเวณสยามสแควร์ และสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของบุริม โอทกานนท ์(2555) โดยงานวิจยัดงักล่าวและแนวคิดน้ี กล่าวว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคเป็นการกาํหนดราคาท่ีพิจารณามาจาก

ตน้ทุนของผูบ้ริโภคท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดสิ้นคา้มาใช ้โดยความสัมพนัธ์และอิทธิพลระหว่างส่วน

ประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคกบัความพึงพอใจในการเขา้

ใชบ้ริการฯ จะพิจารณาจากราคาของสินคา้ภายในร้านคา้จะตอ้งมีความใกลเ้คียงกบัร้านคา้อ่ืนท่ีอยู่

ในละแวกใกลเ้คียง ราคาสินคา้ของร้านคา้สามารถต่อรองราคาได ้และราคาของสินคา้ภายในร้านมี

ความคุม้ค่าในการเสียเวลาเขา้มาใชบ้ริการ เช่น ค่าใชจ่้ายดา้นการเดินทาง ค่าใชจ่้ายดา้นเวลา และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ร้านควรให้ความสาํคญักบัการส่ือสารของผูบ้ริโภค จะตอ้งมีขอ้มูลท่ีกระชบั ชดัเจนใน

การประชาสัมพนัธ์ ทาํให้เขา้ใจง่าย ชวนติดตาม มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีความทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลา มีการแจง้ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ การส่งเสริมการตลาดและข้อมูลท่ีเก่ียวกับสินคา้ 

คุณภาพและการบริการใหม่ๆ ของทางร้านอยูเ่สมอ มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
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เช่น การจดทะเบียนร้านคา้ หรือรูปแบบรีวิวสินคา้จากลูกคา้ เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์ร้านและ

สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผูท่ี้เขา้มาชมและตอ้งการขอ้มูลต่าง ๆ 

 2. ร้านควรให้ความสําคญัถึงต้นทุนของกลุ่มผูบ้ริโภคและการใช้งาน เพ่ือท่ีจะสามารถ

เสนอคุณภาพของสินคา้ให้ผูบ้ริโภคไดมี้ตวัเลือกให้ตรงกบัความตอ้งการและตน้ทุน จะตอ้งแจง้

ราคาสินคา้แต่ละชนิดให้ชดัเจน อธิบายถึงขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของสินคา้ท่ีนาํเสนอ เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู ้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกและสามารถต่อรองราคาได้ ราคาของสินค้าจะต้องมีความ

หลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกใหผู้บ้ริโภคไดต้ดัสินใจไดง่้ายข้ึน 

3. ควรมีการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ในมุมมองของผูบ้ริโภค

เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ดา้นการดูแลลูกคา้ ดา้นความสะดวกสบาย และดา้นความสมบูรณ์และการต่อเน่ือง

ในการประสานงาน เป็นตน้ ซ่ึงใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจบริการ 

 4. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยืดพิมพ์สกรีนของ

ผูบ้ริโภคผา่นส่ือสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ เพียงร้านเดียวเท่านั้น ซ่ึงใน

การวิจยัคร้ังหนา้ ควรท่ีจะศึกษาการรับรู้ถึงความตอ้งการซ้ือเส้ือยดืพิมพส์กรีนของผูบ้ริโภคผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์: กรณีศึกษา ธุรกิจเส้ือสกรีนตามใจคุณ ร้านคา้อ่ืนท่ีมีลกัษณะการให้บริการหรือ

สินคา้ท่ีใกลเ้คียงกนัดว้ย เพ่ือทาํการเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดท่ีควรปรับปรุงของธุรกิจเส้ือสกรีน

ตามใจคุณ อีกดว้ย 
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การศึกษาคุณภาพการให้บริการบริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกัด 

A STUDY SERVICE QUALITY OF HITZ SUPERCAR CO.,LTD 

 

นพสร ทานะขัน  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

อรไท ช้ัวเจริญ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพ

การให้บริการจากบริษทัฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั  ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออุปกรณ์

แต่งรถยนตแ์ละมาใชบ้ริการในปี 2560 จาํนวน 170 คน และใชสู้ตรคาํนวนตวัอย่างแบบทราบจาํนวน

ประชากรได้จาํนวนตัวอย่างทั้ งส้ืน 120 คน โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้

สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  (Standard Deviation) และใช้ส ถิ ติ เชิ งอนุ มาน  ได้แก่  t-test, One-Way Anova (F-test) 

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 107 คน (ร้อยละ 89.20) มีอายมุาก

ท่ีสุดคืออาย ุ20-29 ปี จาํนวน 48 คน (ร้อยละ 40.00) ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท จาํนวน 63 

คน (ร้อยละ 52.50) ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 91 คน (ร้อยละ 75.80) และมีรายไดส่้วนตวัต่อ

เดือน มากกว่า 110,000 บาท จาํนวน 90 คน (ร้อยละ 75.00) เขา้ใชบ้ริการติดตั้งลอ้มากท่ีสุด จาํนวน 69 

คน (ร้อยละ 31.40) ระยะเวลาท่ีท้ิงรถยนตไ์วก้บับริษทัฯ เป็นเวลา 1-2 วนั จาํนวน 60 คน (ร้อยละ 50.00) 

มีงบประมาณในการนาํรถมาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม 100,001-400,000 บาท จาํนวน 64 คน (ร้อยละ 53.30) 

รู้จกับริษทัฯ จากเพ่ือน/ญาติ จาํนวน 62 คน (ร้อยละ 51.70) ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจ

ในการให้บริการของบริษทัฯ ใชบ้ริการของบริษทัฯ มากท่ีสุด 1 คร้ัง/ปี จาํนวน 85 คน (ร้อยละ 70.80) 

และผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดยนิดีท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการของบริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั อีกในคร้ัง

ถดัไป และคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.47) เรียงลาํดบั

เป็นรายดา้นดงัน้ี ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (X  = 4.49) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (X  = 4.48) ดา้นรูปลกัษณ์ 

(X = 4.47) ดา้นความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ และดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (X = 4.45) ตามลาํดบั และ
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการของบริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั ในดา้นรูปลกัษณ์แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

คาํสําคญั : คุณภาพการใหบ้ริการ, ความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

ABSTRACT 

 The research objective studies on customer satisfaction on service quality from Hitz Supercar 

Co., LTD. The observation will conduct the 170 samples from the consumers who purchased an 

aftermarket automotive accessories in 2017 and conducting 120 purposive samplings by using the 

sample size formula from Krejcie and Morgan (1970). Hence, a researcher using a questionnaire for 

data collection and using Descriptive Statistic for data analysis including Frequency, Percentage, 

Mean, Standard Deviation, and Inferential Statistics such as t-test, One-Way ANOVA (F-test), and 

Significant Difference. As a result, the research found out the majority of the respondents are men, 

with 107 persons or 88.92 percent. Which is the age range between 20 to 29-year-old or 40 percent, 

the educational background is in a Master Degree with 63 samples or 52.50 percent. Most of them are 

the business owner with 75.80 percent or 91 samples, and the majority of their income is more than 

110,000 Bhat, with 90 persons or 75 percent of the total. Furthermore, 31.40 percent or 69 persons are 

most likely using the wheel’s installation service. However, 50 percent of the consumers or 60 

consumers have left their car at the company approximately one to two days.  64 consumers or 53.30 

percent have the affordable budget around 100,001 to 400,000 Baht, and 62 consumers or 51.70 

percent knowing the company from their friends or their relatives. Besides, all the respondents are 

satisfied the company's customer service. Most of the respondents, which is 85 consumers or 70.80 

percent are using the company service only once a year. However, all the respondents are willing to 

use the service of Hitz Supercar Co., Ltd. again in the future. Additionally, the result showed that the 

company had earned the consumer satisfaction in the overall of a company's service quality and the 

company revenue. Sorting by, empathy, Responsiveness, Tangibles, reliability, and Assurance. The 

result of the Hypothesis testing found out that the factor of the occupation effect to the customer 
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satisfaction on the company's service quality. With the different occupation had a different attitude 

towards to a service of Hitz Supercar. Hence, the level of the significance is 0.05, which the statistical 

significance has the highly significant. 

 

Key Word : SERVICE QUALITY, SATISFACTION OF CUSTOMER 

 

บทนํา 

 ในยุคปัจจุบนัน้ี รถยนต์ ถือว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัอย่างมากในการดาํเนินชีวิต

ของมนุษย ์เพราะในทุกๆวนั มนุษยต์อ้งมีการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีหน่ึง ซ่ึงรถยนตน์ั้นก็

เป็นพาหนะท่ีมนุษยไ์ดเ้ลือกใชม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมเมืองใหญ่ท่ีมีการขยายตวัอยา่ง

ต่อเน่ือง ทาํให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ยงัคงเป็นอุตสาหกรรมระดบัตน้ ๆ ท่ีมีความสําคญัต่อการ

พฒันาประเทศทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การจา้งงาน การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการพฒันาดา้นเทคโนโลยี

ดา้นยานยนต ์โดยประเทศไทย มีนโยบายในการพฒันาอุตสาหกรรมน้ีอยา่งต่อเน่ือง (อุตสาหกรรม

ยานยนตไ์ทย, 2555) ทาํใหธุ้รกิจขายปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์ยานยนตมี์อตัราการเติบโตสูงข้ึน โดย

ในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ธุรกิจขายปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ มีการจดทะเบียนจดัตั้ง

เพ่ิมข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 72 ซ่ึงมีการจดัตั้งสูงกว่าค่าเฉล่ียปีท่ีผ่านมา สําหรับมูลค่าทุนจด

ทะเบียนในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 มีจาํนวน 79 ลา้นบาท ซ่ึงทั้งจาํนวนการจดัตั้งและมูลค่าการ

ลงทุนท่ีมีทิศทางการเติบโตสอดคลอ้งกบัการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์และนโยบายของ

ภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยปัจจุบนัมีธุรกิจขายปลีกช้ินส่วนและ

อุปกรณ์ยานยนตท่ี์ดาํเนินกิจการอยู ่ณ 31 มกราคม พ.ศ.2560 จาํนวนทั้งส้ิน 4,125 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั จาํนวน 2,595 ราย คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือหา้งหุน้ส่วนจด

ทะเบียน จาํนวน 1,530 ราย คิดเป็นร้อยละ 37 สาํหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 18,965 ลา้นบาท 

โดยแบ่งเป็นบริษัทจาํกัด มูลค่า 16,821 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมาห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียน มูลค่า 2,144 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11 โดยผูป้ระกอบการธุรกิจขายปลีกช้ินส่วนและ

อุปกรณ์ยานยนต์ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 1,753 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 

และภาคกลาง จาํนวน 1,051 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 ทาํให้เห็นวา่ธุรกิจขายปลีกช้ินส่วนและอุปกรณ์

ยานยนตมี์การกระจุกตวัอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพและภาคกลาง (กองขอ้มูลธุรกิจ, 2560)  
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การประกอบธุรกิจคา้ปลีกช้ินส่วนและประดบัยนตข์อง รถซุปเปอร์คาร์ ท่ีจาํเป็นจะมีการ

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ให้แก่ผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้นทาํให้ธุรกิจคา้ปลีกช้ินส่วนและประดบัยนต ์

จาํเป็นตอ้งมีกลยทุธ์ในการดาํเนินกิจการใหอ้ยา่งเหมาะสมกบัธุรกิจและเหนือกว่าคู่แข่งขนัในตลาด 

การดาํเนินงานโดยจึงตอ้งเน้นความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญั อีกทั้ง การบริการ ในปัจจุบนัการ

บริการถือเป็นบทบาทสาํคญัในการดาํเนินงานธุรกิจเป็นอยา่งมาก ซ่ึงนอกเหนือจากการรักษาลูกคา้

เดิมไวแ้ลว้ การบริการท่ีดีจะเป็นการเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ และมีการบอกต่ออยา่งต่อเน่ืองในวงการรถ

ซุปเปอร์คาร์ ซ่ึงในการดาํเนินธุรกิจหากกิจการใดสามารถเพิ่มจาํนวนลูกคา้ไดแ้ละสามารถรักษา

จาํนวนลูกคา้เดิมควบคู่กนัไดถื้อวา่ธุรกิจนั้นประสบความสาํเร็จ 

จากความสาํคญัและปัญหา ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา “การศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทั ฮิต 

ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั” เพ่ือท่ีจะไดน้าํผลจากการศึกษาท่ีไดรั้บไปเป็นขอ้มูลในการพิจารณาปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการเป็นแนวทางในการใช้วางแผนการดาํเนินธุรกิจได้อย่าง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลของผูม้าใชบ้ริการ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการจากบริษทัฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 ผูรั้บบริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท่ี

แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ ปัจจยัส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายไดส่้วนตวัต่อเดือน และตวัแปรตาม คุณภาพการให้บริการ คือ ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

การให้บริการ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ความหน้าเช่ือถือและความไวว้างใจ การให้ความมัน่ใจ การ

ตอบสนองลูกคา้ การดูแลเอาใจใส่ และรูปลกัษณ์ 

ขอบเขตดา้นประชากรและพ้ืนท่ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ืออุปกรณ์แต่งรถยนตแ์ละมาใชบ้ริการในปี 2560 

จาํนวน 170คน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินคุณภาพการให้บริการของ

ผูรั้บบริการท่ีมีต่อการบริการของบริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ และคุณภาพการให้บริการของพนกังาน

บริษทัฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั ประกอบดว้ย 5 ดา้น (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990) ไดแ้ก่ 

 ด้านความน่าเช่ือถือ และความไว้วางใจ  (Reliability)  หมายถึง ให้บริการจะต้องแสดง

ความน่าเช่ือถือและไวใ้จได้ ควรให้บริการได้อย่างถูกต้องตามท่ีได้ตกลงกนัไวแ้ละตรงต่อเวลา 

ไดแ้ก่ ควรให้บริการตามท่ีสัญญาไวแ้สดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือ บริการตรงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ควรใหบ้ริการตามเวลาท่ีใหส้ญัญาไวก้บัลูกคา้  

 ด้านการให้ความมั่นใจ  (Assurance) หมายถึง ให้บริการต้องทําให้ ลูกค้ามั่นใจโดย

ปราศจากความเส่ียงอนัตราย ตลอดจนแสดงความสามารถท่ีทาํให้เกิดความเช่ือใจในตวัผูใ้ห้บริการ 

ไดแ้ก่สามารถสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ทาํใหรู้้สึกไวว้างใจไดเ้ม่ือลูกคา้มาติดต่อ 

 ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง การตอบสนองตอ้งมีความตั้งใจและ

เตม็ใจใหบ้ริการเพ่ือแสดงถึงการเอาใจใส่ในงานบริการอยา่งเต็มท่ี ไดแ้ก่ การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 

มีความยนิดีใหบ้ริการเสมอ มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการเม่ือลูกคา้ตอ้งการ 

 ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง การจดัเตรียมดูแลงานทั้งก่อนการขาย ระหว่าง

ขายและหลงัการขาย ไดแ้ก่ การให้ความสนใจลูกคา้เป็นส่วนตวั การให้บริการเอาใจใส่ การถือ

ผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นสาํคญั การเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ 

 ด้านรูปลักษณ์ (Tangibles) หมายถึง ความมีรูปลกัษณ์ขององค์กรและผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ 

การใชท่ี้อุปกรณ์ทนัสมยัเทคโนโลยสูีง ความสวยงามของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการมีบุคลิกภาพแบบ

มืออาชีพ ความสะดวกท่ีใหบ้ริการทั้งองคก์ร และผูใ้หบ้ริการ 

 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัต่อคุณภาพการ

ให้บริการท่ีตนไดรั้บบริการจากทางบริษทั เพ่ือประเมินผลจากคุณภาพการให้บริการนั้นตรงกบัท่ี

คาดหวงัหรือไม่ เม่ือการบริการท่ีไดรั้บนั้นตรงกบัความคาดหวงัหรือสูงกว่าท่ีคาดหวงัไว ้จะทาํให้

เกิดเป็นความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของทางบริษทั 
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กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1) ผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือปรับปรุงบริการให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ 

 2) ผูท่ี้สนใจสามารถใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนการให้บริการธุรกิจบริษทัฮิต 

ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั 

 

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ 

 Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1990) กล่าววา่ ตวัแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการ

ให้บริการหรือ SERVQUAL ไดท้าํการจบักลุ่มเหลือเพียง 10 กลุ่มท่ีแสดงถึงคุณภาพการให้บริการ 

โดยแบบวดั SERVQUAL หลงัจากนั้นไดน้าํหลกัวิชาสถิติเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือสําหรับการวดัการ

รับรู้คุณภาพในการบริการของผูรั้บบริการ และไดท้าํการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) และ

ความเท่ียงตรง (Validity) พบว่า SERVQUAL สามารถแบ่งมิติได้เป็น  5 มิติหลักและยงัคงมี

ความสัมพนัธ์กบัมิติของคุณภาพการใหบ้ริการทั้ง 10 ประการ SERVQUAL ท่ีทาํการปรับปรุงใหม่

จะเป็นการยุบรวมบางมิติจากเดิมให้รวมกันภายใต้ช่ือมิติใหม่ SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหม่

ประกอบด้วย 5 มิติหลัก ประกอบด้วย (1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1) เพศ                             

 2) อาย ุ

3) ระดบัการศึกษา  

4) อาชีพ 

5) รายไดส่้วนตวัต่อเดือน 

คุณภาพการให้บริการ 

- ดา้นความน่าเช่ือถือและความ
ไวว้างใจ 

- ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 
- ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 
- ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
- ดา้นรูปลกัษณ์ 
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ลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ อนัได้แก่ สถานท่ี บุคลากร 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารและสัญลกัษณ์ รวมทั้ งสภาพแวดลอ้มท่ีทาํให้

ผู ้รับบริการท่ี ถูกนําเสนอเป็นรูปธรรม  (2) ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง 

ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีใหทุ้กคร้ังจะตอ้งมี

ความถูกตอ้ง (3) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ี

จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ย่างทนัท่วงที (4) การให้

ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนกบั

ผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดงถึงทกัษะความรู้และความสามารถ (5) การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

(Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของ

ผูรั้บบริการแต่ละคน  

 

แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

 ความพึงพอใจในทศันะของ Oliver (1997) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความชอบของแต่ละ

บุคคล เป็นเป้ าหมายท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากการซ้ือสินคา้หรือบริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการไดรั้บ

ความพึงพอใจ เป็นความปรารถนาขั้นสุดท้ายของการบริโภค ความพึงพอใจช่วยส่งเสริมให้มี

ประสบการณ์ท่ีดีขจดัปัญหา ไม่ตอ้งทนรับความเสียหายจากผลของการตดัสินใจผิดพลาดความพึง

พอใจ เป็นเคร่ืองยืนยนัการตดัสินใจของลูกคา้การไดรั้บความพึงพอใจ เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ แต่

โดยทั่วไปในการซ้ือทุกคร้ังลูกคา้ย่อมไม่ได้รับความพึงพอใจทุกคร้ัง การได้รับความพึงพอใจ

นบัเป็นประสบการณ์ท่ีดีการไดรั้บหรือไม่ไดรั้บความพึงพอใจเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ การ

ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจนบัเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีทาํใหป้ระสบสาํเร็จ 

 

งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 

ชลธิชา ศรีบาํรุง (2557) ทาํการศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขา

ดอนหัวฬ่อ จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของ

ธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี เรียงอนัดบัรายดา้นดงัน้ี 

ดา้นความตั้งใจท่ีจะให้บริการดว้ยความรวดเร็ว ดา้นการทาํให้ผูม้าใช้บริการเกิดความเช่ือมัน่ ดา้น

ความเอาใจใส่ต่อผูม้าใชบ้ริการ ดา้นความน่าเช่ือถือของธนาคาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
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ยวุดี วรสิทธ์ิ (2559) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นคุณภาพบริการและพฤติกรรมการใชบ้ริการ

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลล้ิงก์ท่ีมีผลต่อทศันคติของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพบริการและทศันคติอยู่ในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้

แตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

จินตนา เรืองเพชร และกัมปนาท วงษ์วฒันพงษ์ (2560) ทําการศึกษาเร่ือง คุณภาพการ

ให้บริการของสาํนกังานประกนัสังคม จงัหวดัพิษณุโลก ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพการให้บริการของ

สาํนกังานประกนัสงัคม จงัหวดัพิษณุโลก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และประเภทการรับบริการต่างกนั มีผลต่อคุณภาพ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการบริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสํารวจ (Survey Research) เพ่ือวิเคราะห์ถึงคุณภาพการ

ให้บริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

อุปกรณ์แต่งรถยนต์และมาใช้บริการในปี 2560 จาํนวน 170 คน (ข้อมูลลูกค้าสัมพนัธ์บริษทั ฮิต 

ซุปเปอร์คาร์ , 2560) กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรทราบจํานวนประชากร (Krejcie and 

Morgan,1970) จาํนวนตัวอย่างทั้ งหมด 119 คน ผูวิ้จยัตอ้งการเก็บเพ่ิมอีกจาํนวน 1 คน จึงได้กลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งส้ิน 120 คน สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาตรวดัแบบลิเคิร์ต 5 ระดบั ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ

เท่ียงตรง (Validity) 3 ท่าน พบว่ามีค่า IOC มากกว่า 0.6 ข้ึนไป ถือว่าขอ้คาํถามนั้นมีความเท่ียงตรง 

(Validity) เชิงเน้ือหา และนํามาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) โดยมีค่าตั้งแต่ 0.73 ข้ึนไป ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี 

(1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํเสนอเป็น

ตารางความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
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Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้ งไว้ ได้แก่ Independent Sample t-Test และ One-Way 

ANOVA (F-test) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 107 คน (ร้อยละ 89.20) มีอายมุากท่ีสุด

คืออายุ 20-29 ปี จาํนวน 48 คน (ร้อยละ 40.00) ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท จาํนวน 63 

คน (ร้อยละ 52.50) ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จาํนวน 91 คน (ร้อยละ 75.80) และมีรายได้

ส่วนตวัต่อเดือน มากกวา่ 110,000 บาท จาํนวน 90 คน (ร้อยละ 75.00) 

ข้อมูลลักษณะพฤตกิรรมการเข้าใช้บริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใช้บริการติดตั้ งลอ้มากท่ีสุด จาํนวน 69 คน (ร้อยละ 

31.40) ระยะเวลาท่ีท้ิงรถยนต์ไวก้บับริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั เป็นเวลา 1-2 วนั จาํนวน 60 คน 

(ร้อยละ 50.00) มีงบประมาณในการนาํรถมาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม 100,001-400,000 บาท จาํนวน 

64 คน (ร้อยละ 53.30) รู้จกับริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั จากเพ่ือน/ญาติ จาํนวน 62 คน (ร้อยละ 

51.70) ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดมีความพึงพอใจในการให้บริการของบริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ 

จาํกดั ใชบ้ริการของบริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการอยา่งมากท่ีสุด 1 

คร้ัง/ปี จาํนวน 85 คน (ร้อยละ 70.80) และผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดยินดีท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการ

ของบริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั อีกในคร้ังถดัไป 

การวเิคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.47) เรียงอันดับรายด้านได้ดังน้ี  ด้านการดูแลเอาใจใส่  

(X = 4.49) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (X = 4.48) ดา้นรูปลกัษณ์ (X = 4.47) ดา้นความน่าเช่ือถือและ

ความไวว้างใจ และดา้นการให้ความมัน่ใจ (X = 4.45) ตามลาํดบั โดยรายละเอียดในแต่ละดา้นมี

ดงัต่อไปน้ี 

 1) ด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(X = 4.45) เรียงอันดับรายข้อได้ดังน้ี  ด้านการรับประกันคุณภาพสินค้า/อะไหล่จากบริษัท  

(X = 4.51) ดา้นราคาสินคา้และบริการ (X = 4.47) คุณภาพสินคา้/อะไหล่ของบริษทั (X = 4.44) และ

ดา้นสินคา้มีใหเ้ลือกหลากหลายยีห่อ้ (X = 4.38) ตามลาํดบั 
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 2) ด้านการให้ความมัน่ใจ ในภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.45) เรียง

อนัดบัรายขอ้ไดด้งัน้ี พนกังานให้คาํแนะนาํต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้และบริการ (X = 4.53) พนกังาน

ให้บริการดว้ยความสุภาพอ่อนน้อม (X = 4.49) การจดัระเบียบ การให้บริการตามลาํดบัก่อน-หลงั 

(X = 4.48) ความตั้ งใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน(X = 4.42) และพนักงานแต่งกายสุภาพ

เรียบร้อย (X = 4.32) ตามลาํดบั 

 3) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ในภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.48) เรียง

อนัดบัรายขอ้ไดด้งัน้ี การใหบ้ริการและปฏิบติังานโดยพนกังานท่ีมีความรู้และมีทกัษะความชาํนาญ 

และพนักงานใชอุ้ปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างคล่องแคล่วและใช้อย่างมีความปลอดภยัใน

การทาํงาน (X = 4.53) มีความพร้อมท่ีจะบริการลูกคา้เม่ือตอ้งการ (X = 4.52) มีรับประกนัสินคา้

หลงัการขาย (X = 4.49) การให้บริการรวดเร็ว/ระยะเวลาในการให้บริการ (X = 4.44) และการ

ให้บริการและคาํแนะนาํของพนักงาน (X = 4.43) และความรับผิดชอบต่องานท่ีทาํของพนักงาน  

(X = 4.43) ตามลาํดบั 

 4) ด้านการดูแลเอาใจใส่ ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.45) เรียง

อนัดบัรายขอ้ไดด้งัน้ี การเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ (X = 4.51) การติดตามสอบถามความพึง

พอใจต่อลูกคา้หลงัเขา้รับบริการ (X = 4.47) การเอาใจใส่ในบริการของพนักงาน (X = 4.44) และ 

การถือผลประโยชนสู์งสุดของลูกคา้เป็นสาํคญั (X = 4.38) ตามลาํดบั 

 5) ดา้นรูปลกัษณ์ สรุปไดว้่า ในภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.47) เรียง

อันดับรายข้อได้ดังน้ี  การประชาสัมพันธ์ของบริษัท  (X = 4.68) การใช้อุปกรณ์ ท่ีทันสมัยมี

เทคโนโลยีสูง (X = 4.56) โชวรู์มมีทางเข้าออกเหมาะสมกับรถท่ีมาใช้บริการ (X = 4.53) ความ

สวยงามของสินคา้ท่ีให้บริการ (X = 4.50) โชวรู์มตั้ งอยู่ในย่านชุมชน เดินทางสะดวก (X = 4.48) 

ห้องรับรองลูกค้าสะอาด สะดวกสบาย น่าใช้บริการ (X = 4.44) โลโก้/สัญลักษณ์ของบริษัท  

(X = 4.43) การแบ่งสัดส่วนของพื้นท่ีให้บริการ (X = 4.34) และ การตกแต่งสถานท่ีของโชวรู์ม  

(X = 4.27) ตามลาํดบั 
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การทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน 

คุณภาพการใหบ้ริการ 
เพศ อาย ุ

ระดบั
การศึกษา 

อาชีพ 
รายไดส่้วนตวั

ต่อเดือน 
t-Test F-test F-test F-test F-test 

- ดา้นความน่าเช่ือถือและความ
ไวว้างใจ 

0.68 0.63 0.47 0.45 0.39 

- ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 0.18 0.58 0.95 0.26 0.13 
- ดา้นการตอบสนองลูกคา้ 0.50 0.30 0.24 0.29 0.26 
- ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 0.75 0.53 0.06 0.99 0.35 
- ดา้นรูปลกัษณ์ 0.06 0.18 0.67 0.00* 0.07 

รวม 0.38 0.49 0.37 0.16 0.14 
* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการของบริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั ในดา้นรูปลกัษณ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05  

 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

 อาชีพ บ่งบอกถึงลกัษณะของงานท่ีทาํโดยเป็นการประกอบอาชีพหลกัเป็นกิจวตัรประจาํวนั 

ซ่ึงในแต่ละอาชีพกจ็ะมีความแตกต่างกนัออกไปทั้งในเร่ืองของลกัษณะของงาน ขั้นตอน วนั และเวลา 

แมก้ระทัง่รายไดท่ี้ไดรั้บ โดยอาชีพนักศึกษานั้นอาจจะยงัไม่มีรายไดเ้ป็นของตนเอง ซ่ึง รายไดส่้วน

ใหญ่นั้นมาจาก ผูป้กครองทาํให้การตดัสินใจนั้นจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากผูป้กครองก่อน ส่วน

พนักงานบริษทัเอกชนนั้น จะทาํงานในรูปแบบของบริษทัหรือ องคก์าร ซ่ึงการทาํงานนั้นจะทาํเป็น

ประจาํตามวนัเวลาท่ีกาํหนด และจะมีการเล่ือนตาํแหน่ง โบนสั ต่างๆ อาจจะทาํใหค้นกลุ่มน้ีมีรายรับท่ี
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สูงข้ึนตามและสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองมากยิ่งข้ึน และอาชีพธุรกิจส่วนตวั เป็นอาชีพท่ีดาํเนิน

ในรูปแบบของธุรกิจส่วนตวัซ่ึงผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวันั้นจะตอ้งทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการทุกอยา่งท่ี

ธุรกิจดาํเนินอยู่ เพ่ือทาํให้ธุรกิจประสบความสําเร็จและมีความมัง่คัง่ ดงันั้นอาชีพธุรกิจส่วนตวัจึงมี

รายรับมากกวา่ทุกๆ อาชีพ เพราะวา่ไดรั้บเงินจากการดาํเนินธุรกิจดว้ยตนเอง ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีปริมาณ

ของเงินท่ีมากกว่า ทาํให้อาชีพธุรกิจส่วนตวันั้นมีอาํนาจในการใช้จ่ายสูงมาก อีกทั้ งยงัคน้หาส่ิงท่ี

ตนเองจะพฒันาไปเล่ือนชั้นสังคมให้สูงข้ึนโดยพยายามคน้หากลุ่มสังคมท่ีมีการใชสิ้นคา้ท่ีแสดงถึง

ภาพลกัษณ์ของคนกลุ่มนั้น โดยในงานวิจยัน้ีพบว่า กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่จะมีการใช้

รถยนต์ประเภทซุปเปอร์คาร์ อีกทั้ งยงัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ทาํให้มีการติดต่อส่ือสารกนัภายในกลุ่ม

สังคมเดียวกนั และจะมีรสนิยมท่ีมีความเหมือนๆกนั เช่น การเลือกใชย้ี่ห้อรถยนต ์หรือ ลกัษณะการ

แต่งรถ เป็นตน้ ทาํให้บริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์นั้น สามารถประชาสัมพนัธ์และเช่ือมโยงให้เห็นถึง

ลกัษณะพิเศษของการตกแต่งรถยนต ์ซ่ึงทางบริษทันั้น มีการตกแต่งท่ีเฉพาะตวัและมีเอกลกัษณ์ จึงทาํ

ให้ผูท่ี้มีอาชีพธุรกิจส่วนตวัเขา้มาใชบ้ริการจาํนวนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลจากการเปรียบเทียบรายคู่

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

บริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั ในดา้นรูปลกัษณ์ มากกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นกัศึกษาและ

พนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงบริษทั ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกดั มีการนาํเทคโนโลยใีนการปรับแต่งเคร่ืองยนต์

สําหรับรถซุปเปอร์คาร์โดยเฉพาะ อีกทั้ งมีการประชาสัมพนัธ์ให้สะท้อนถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนของ

ผูใ้ชบ้ริการเม่ือตกแต่ง จึงทาํใหด้า้นรูปลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับอาชีพท่ีประสบความสาํเร็จ

อยา่งธุรกิจส่วนตวั 

 ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จินตนา เรืองเพชร และกมัปนาท วงษว์ฒันพงษ ์

(2560) และ ยวุดี วรสิทธ์ิ (2559) ท่ีพบวา่  อาชีพ ต่างกนัมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 

อภปิรายผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลเพิม่เติม 

 1) ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า การตกแต่งรถยนตป์ระเภทรถซุปเปอร์

คาร์จะเป็นเพศชาย ท่ีมีอายนุอ้ย ซ่ึงในงานวิจยัน้ีพบว่า มีอายตุั้งแต่ 20-29 ปี ทาํใหเ้ห็นวา่ลกัษณะการใช้

งานรถประเภทซุปเปอร์คาร์จะเร่ิมตั้ งแต่ในวยั 20 ปีแลว้ อีกทั้ งประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมี

รายไดส่้วนตวัเดือนละมากกว่า 110,000 บาท แสดงให้เห็นถึงในปัจจุบนันั้น ผูท่ี้ใชร้ถยนต์ประเภท

ซุปเปอร์คาร์ส่วนใหญ่จะตอ้งมีรายไดห้ลกัแสนข้ึนไปและส่วนใหญ่จะพบไดใ้นอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
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ซ่ึงถา้มองกลบัไปในผลการวิเคราะห์ของอายุ สะทอ้นให้เห็นถึงผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัใน

ปัจจุบนันั้นมีอายุน้อยกว่าในอดีต เพราะว่าการทาํธุรกิจส่วนตวัในปัจจุบนันั้นสามารถทาํไดห้ลาย

ช่องทางและในปัจจุบันช่องทางท่ีได้รับการประสบความสําเร็จมากกท่ีสุดคือ ช่องทางออนไลน์ 

โดยเฉพาะ ส่ือสงัคมออนไลน ์

 2) ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการพบวา่ส่วนใหญ่นั้นจะเขา้มาติดตั้งลอ้

มากท่ีสุด เน่ืองจากทางบริษัท ฮิต ซุปเปอร์คาร์ จาํกัดนั้ นมีการจาํหน่ายล้อสําหรับซุปเปอร์คาร์

โดยเฉพาะและมีให้เลือกหลากหลายแบรนด ์อีกทั้งยงัสามารถออกแบบดว้ยตนเองไดอี้กดว้ย ในส่วน

ระยะเวลาการรอคอยการบริการต่างๆ ส่วนใหญ่เน้นผูใ้ชบ้ริการตอ้งการให้มีความรวดเร็วมากท่ีสุด

เน่ืองจาก ผลการวิจยัพบว่า จะท้ิงรถให้ทางบริษทัเป็นเวลา 1-2 วนั แสดงให้เห็นถึง บริษทัฯ มีการ

ทาํงานท่ีรวดเร็วสามารถจดัการระยะเวลาการรอคอยของลูกคา้ได ้

 3) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลมีผลความพึงพอใจมากท่ีสุด เน่ืองจากการท่ีผู ้

ท่ีเขา้มาใชบ้ริการตกแต่งรถยนตป์ระเภทซุปเปอร์คาร์นั้นจะมีราคาค่อนขา้งแพง อีกทั้งรถซุปเปอร์คาร์

ก็มีมูลค่าท่ีสูงเช่นกนั ฉะนั้นการดูแลเอาใจใส่ของทางบริษทั ท่ีมีต่อรถยนตน์ั้นก็ตอ้งสูงข้ึนตาม และ 

ในส่วนของผูม้าใชบ้ริการท่ีมีรถยนตซุ์ปเปอร์คาร์นั้นสะทอ้นให้เห็นถึง ฐานะทางสังคม ท่ีสูงกว่า คน

ชั้นกลาง จะตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษจากผูใ้หบ้ริการ และจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียยงัพบวา่ การเขา้ถึง

ความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการนั้นมีความตอ้งการท่ีจะนาํ

รถยนต์มาตกแต่งกับทางบริษัทฯ ท่ีหลากหลายแตกต่างออกไปตามลักษณะของรถยนต์และ

ประสบการณ์ในการตกแต่งของลูกคา้ 

 4) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ เป็นส่ิงท่ีสําคญัในการดาํเนินธุรกิจเพื่อท่ีจะสามารถให้บริการ

ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียพบว่า การให้บริการและปฏิบติังานโดยพนักงานท่ีมี

ความรู้และมีทกัษะความชาํนาญ และพนกังานใชอุ้ปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและ

ใช้อย่างมีความปลอดภยัในการทาํงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงการท่ี

บริษัทมีพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางนั้ นจะช่วยให้ผูม้าใช้บริการนั้ นเข้าใจและ

ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน และ อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช่ในการดาํเนินงานจะตอ้งมีความพร้อมอยูเ่สมอเน่ืองจาก

รถยนตแ์ต่ละช้ินส่วนนั้น มีการใชเ้คร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
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 1) ดา้นอาชีพ บริษทั ควรทาํความเขา้ใจความแตกต่างของลกัษณะของแต่ละอาชีพ โดยเฉพาะ

เจา้ของธุรกิจส่วนตวั เพราะว่ามีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการดา้นรูปลกัษณ์มากท่ีสุด โดย

การนาํเสนอรูปลกัษณ์หรือสินคา้ท่ีมีความหรูหราเป็นพิเศษ หรือ เป็นของอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตแ์บบ

ลิมิเตท ซ่ึง สามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์ของผูใ้ชอ้อกมาไดม้ากท่ีสุด และควรจะส่งเสริมและพฒันาการ

ประชาสัมพนัธ์ผ่าส่ือต่างๆให้กวา้งและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด และท่ีสําคญัท่ีสุด คือการ

ส่ือสารแบบปากต่อปาก ระหว่างกลุ่มผูท่ี้ช่ืนชอบรถประเภทซุปเปอร์คาร์เป็นชีวิตจิตใจในแวดวงนกั

ธุรกิจ และควรมีการติดตามเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการปรับแต่งเคร่ืองยนตห์รืออุปกรณ์ส่ือสารภายในรถ 

และควรติดตามแนวโนม้ความรูปแบบการตกแต่งรถใหท้นัอยูเ่สมอ 

 2) ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลปัจจยัส่วนบุคคล บริษัทฯ ควรมีเป้าหมายหลักทาง

การตลาดท่ีชดัเจนคือ กลุ่มเจา้ของธุรกิจท่ีเป็นเพศชาย เพ่ือจะให้กลุ่มน้ีเป็นลูกคา้ของทางบริษทั และ

สามารถขยายตวัเป็นวงกวา้งในแวดวง ของนกัธุรกิจ 

 3) ขอ้เสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลขอ้มูลพฤติกรรมการเขา้ใช้บริการ ทางบริษทัฯ ควรจะ

รักษาและส่งเสริมการนาํเสนอขายลอ้รถยนตท่ี์มีลกัษณะเฉพาะตวั และลูกคา้ท่ีมาใช้บริการสามารถ

ออกแบบดว้ยตนเองได ้โดยการใช้อุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิคส์ ท่ีสามารถนาํเสนอตวัอย่างให้ลูกคา้

เลือกก่อนตดัสินใจซ้ือได ้และควรมีระบบการจดัการระยะเวลารอคอยรถของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ี

แตกต่างกนั ใหมี้ความแม่นยาํและรวดเร็ว  

 4) ขอ้เสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลดา้นการดูแลเอาใจใส่ ทางบริษทัฯ ควรฝึกอบรมพนกังาน

ในดา้นการสงัเกตรถยนตข์องลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ในเบ้ืองตน้โดยการสังเกตจากภายนอกตวัรถยนต ์

เช่น ลอ้ ท่อ ชุดแต่ง ว่ามีการตกแต่งหรือเปล่ียนไปแลว้หรือยงัเพ่ือจะเขา้ไปเสนอสินคา้ต่อลูกคา้ได้

อยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํมากยิง่ข้ึน จากการเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้จากมุมมองพ้ืนฐาน 

 5) ขอ้เสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลดา้นการตอบสนองลูกคา้ ทางบริษทัฯ ควรทาํการพฒันา

หลกัสูตรดา้นความรู้ความสามารถเฉพาะทางเก่ียวกบัรถยนต์แต่ละรุ่น โดยเฉพาะ เน่ืองจากรถของ

ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการนั้นจะมีลกัษณะเฉพาะตวั และควรทาํตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ปฏิบติังานทั้งก่อน –หลงัใชง้านอยูเ่สมอ สร้างตารางตรวจสอบและกาํหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละวนั 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

 1) งานวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพจากลุกคา้ประจาํท่ีเขา้ใชบ้ริการ เพื่อให้

ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน เพือ่นาํมาในการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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 2) การวิจยัคร้ังต่อไปควรจะศึกษาต่อยอดงานวิจยัน้ีโดยการ ศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง พฤติกรรมการ

ใชบ้ริการซํ้า หรือ ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ 
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บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven 

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 2) เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมีต่อร้าน 7-

Eleven และ 3) การปรับตัวของการบริหารจัดการร้าน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาวิจัยน้ี มี  400 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลผู ้ใช้บ ริการร้าน  7-Eleven ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 สาขา การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจและเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ ดว้ยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความถ่ี ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติ T-test และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (ANOVA)  

ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า ผูเ้ขา้ใช้บริการร้าน 7-Eleven ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 21-30 ปี  รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-30,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สถานภาพโสด และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน สินคา้ท่ีซ้ือส่วนใหญ่เป็นอาหาร ดา้นบริการ

นิยมใชบ้ริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส เหตุผลท่ีเขา้ใชบ้ริการร้าน 7-Eleven เพราะมีความสะดวก มีสาขา

มาก  และเข้าใช้บริการ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์  โดยแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่าย 101-300 บาท  และให้

ความสาํคญัโดยรวมในการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven อยูใ่นระดบัสาํคญัมาก 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศส่งผลต่อการบริหารจัดการร้าน 7-Eleven ด้าน

บุคลากรและดา้นลกัษณะทางกายภาพ รายไดส่้งผลต่อการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ดา้นราคา 

และอาชีพส่งผลต่อการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

สําหรับพฤติกรรมด้านการใช้บริการทางด้านร้านสะดวกซ้ือ ส่งผลต่อการบริหารจดัการร้าน 7-

Eleven ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ส่วนพฤติกรรม
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ดา้นการใช้บริการทางดา้นการเงินส่งผลต่อการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ และพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการทางดา้นอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอร่ี ส่งผล

ต่อการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้าน

ส่งเสริมการขาย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสาํคญั : พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุไทยแลนด ์4.0  การบริหารจดัการร้าน 7-Eleven 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research are: 1) to study the management of 7-Eleven stores in 

Thailand 4.0 era; 2) to investigate the consumer behaviours that have an impact on 7-Eleven 

during this era; 3) to investigate the adaptation of management styles of 7-Eleven during this era. 

The sample size of this research includes 400 respondents who are customers of ten 7-Eleven 

stores across Bangkok. This is a survey research and information conducting by questionnaires. 

Followed by statistical analysis including percentage, frequency, standard deviation, t-test, and 

one-way analysis of variance.  

The result showed that the majority of 7-Eleven customers are female in age range 

between 21 to 30 years-old, monthly salary ranges between 10,001 to 30,000 Baht, the 

educational background is Bachelor degree, martial status is single, and employees of private 

companies. The most purchased product is food, and the most used service is Counter-Service. 

The most important factor of choosing 7-Eleven is convenience with a several branches. 

Customers visited the stores around 2-3 times per week. The average spending is approximately 

101 to 300 Baht per each visit. Furthermore, the customer puts overall important on management 

of 7-Eleven stores.  

The result of hypothesis testing found out that the consumer factors which impact to the 

management of 7-Eleven stores are gender, occupation, personal income, consumer behaviour on 

financial services, and consumer behaviour purchasing on product and distribution channel and 

ready meal and bakery. On the other hand, the corporate factors which also impact to the 
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management of 7-Eleven stores are staffs, physical appearance, product distribution channel, 

service operation, product feature, pricing and promotion. Therefore, the statistical significance 

level is 0.05, which is highly significant. 

 

Key words : Consumer Behaviour in Thailand 4.0, Management of 7-Eleven Stores.  

 

บทนํา 

 ในช่วงปี 2559 ท่ีผ่านมา เช่ือว่าใครๆ ต่างก็คงไดย้ิน คาํว่า ไทยแลนด ์4.0 หรือประเทศไทย 

4.0 กนัอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงโมเดลไทยแลนด ์4.0 น้ีคือ วิสัยทศัน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย หรือโมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตก้ารนาํของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเข้ามาบริหารประเทศบน

วสัิยทศัน์ท่ี ว่า “มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” ท่ีมีภารกิจสาํคญัในการขบัเคล่ือนปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ 

เพ่ือปรับแก้ จดัระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพฒันาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกบั

โอกาสและภยัคุกคามแบบใหม่ ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได ้ซ่ึง

ก่อนท่ีจะมาเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยผ่านยุค 1.0, 2.0, 3.0 ท่ีมีการพฒันามาในดา้นต่างๆ 

และขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเน่ือง จนมาถึงยุคน้ีจากนโยบายของรัฐบาลท่ีจะ

มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) เพ่ือให้ประเทศไทยกลายเป็น

กลุ่มประเทศท่ีมีรายไดสู้งข้ึนนัน่เอง โดยตั้งเป้าหมายว่าจะใหเ้กิดภายใน 3-5 ปีขา้งหนา้น้ี สาํหรับยคุ

ไทยแลนด ์4.0 จะมีการพฒันาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 

ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยอีาหาร เป็นตน้ 

2. กลุ่มสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น  พัฒนาเทคโนโลยี

สุขภาพ  เทคโนโลยกีารแพทย ์สปา เป็นตน้ 

3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม เช่น เทคโนโลยหุ่ีนยนต ์เป็นตน้ 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบงัคบัอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั เช่น เทคโนโลยีดา้นการเงิน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส 

อี–คอมเมิร์ซ  
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5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการ

ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล ์ เทคโนโลยกีารท่องเท่ียว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นตน้ 

 ดงันั้นหลายๆ ธุรกิจจะตอ้งมีการปรับตวัในการบริหารจดัการสาํหรับยคุไทยแลนด ์4.0 เพ่ือ

สามารถท่ีจะดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบันโยบายน้ีได ้ซ่ึงจากนโยบายน้ีทาํให้ผูจ้ดัทาํเกิดความ

สนใจในส่วนของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคน้ีว่าจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร และจะสามารถ

นาํมาปรับใชก้บัการบริหารการจดัการธุรกิจคา้ปลีก, ร้านสะดวกซ้ือ, ร้าน 7-Eleven ในดา้นใดได้

บา้ง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ และตอบสนองกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภค

ให้ไดม้ากท่ีสุด สาํหรับการจดัทาํวิจยัในคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัทาํจะมุ่งเนน้ไปยงัการบริหารการจดัการของ

ร้าน 7-Eleven เป็นหลกั เน่ืองจากในปัจจุบนั ร้าน 7-Eleven มีจาํนวนสาขาในประเทศไทยมากเป็น

อนัดบัท่ี 1 จากขอ้มูลของธุรกิจประเภทร้านคา้ปลีก และร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงน่าจะไดรั้บผลกระทบ

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 น้ีมากท่ีสุด  สําหรับข้อมูล ณ  ส้ินปี 2559 บริษัทซีพี ออลล์ จาํกัด 

(มหาชน ) มี ร้ าน  7-Eleven ทั่วป ระเทศรวม  9,542 สาขา  โดยเป็น ร้าน ในก รุงเทพฯ  และ

ปริมณฑล 4,245 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 44) เป็นร้านในต่างจงัหวดั 5,297 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 56) 

เม่ือแบ่งตามประเภทของร้านพบว่า มีร้านสาขาบริษทั 4,205 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 44) ส่วนท่ีเหลือ

เป็นร้านแฟรนไชส์ 4,645 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 49) และร้านคา้ท่ีไดรั้บสิทธิช่วงอาณาเขต 692 สาขา 

(คิ ด เป็ น ร้อ ยละ  7) ปั จ จุบัน มี ลู กค้ า เข้ า ร้ าน  7-Eleven เฉ ล่ี ยวัน ละ  11.7 ล้าน คน  (ท่ี ม า  : 

www.cpall.co.th) ซ่ึงจากธุรกิจของบริษทั ซีพี ออลล ์ทั้งหมด ทางผูจ้ดัทาํมีความสนใจทาํการศึกษา

ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการท่ีอยูภ่ายในร้าน 7-Eleven ดงัน้ี  1) บริการร้านสะดวกซ้ือ 2) 

บริการดา้นการเงิน 3) บริการอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอร่ี 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ในยคุไทยแลนด ์4.0 

2. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุไทยแลนด ์4.0 ท่ีมีต่อร้าน 7-Eleven  

3. การปรับตวัของการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ในยคุไทยแลนด ์4.0 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1.  ไดท้ราบการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ในยคุไทยแลนด ์4.0 

 2.  ไดท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุไทยแลนด ์4.0 ท่ีมีต่อร้าน 7-Eleven  

3.  ไดท้ราบถึงวิธีปรับตวัในการบริหารร้าน 7-Eleven ในยคุไทยแลนด ์4.0 

4.  ใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันา ร้าน 7-Eleven หรือร้านสะดวกซ้ือ ร้านคา้ปลีก 
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วธีิการดําเนินการวจิยั 

 สําหรับการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีส่งผลต่อการบริหาร

จดัการร้าน 7-Eleven เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาคร้ัง

น้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการร้าน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง เน่ืองจากผูจ้ดัทาํไม่

ทราบจาํนวนประชากรท่ีเขา้ใชบ้ริการร้าน 7-Eleven ท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรของ W.G.cochran (1953) 

โดยใช้ความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจากการคาํนวณ 385 คน ซ่ึงทางผูจ้ดัทาํเก็บ

ตวัอยา่งเพ่ิมอีก 15 คน เพ่ือการกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งในแต่ละพื้นท่ีไดล้งตวั เป็นจาํนวน 400 คน  

ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 แบ่งกลุ่มร้าน 7-Eleven (Cluster Sampling) โดยแบ่งเขตตามท่ีตั้งของพ้ืนท่ีของ

กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี เขตชั้นใน เขตชั้นกลาง เขตชั้นนอก  

 ขั้นตอนท่ี 2 ทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย )Simple Random Sampling) โดยการจบัสลาก

อตัราส่วน 10:1 จากทั้งหมด 50 เขต 

ขั้นตอนท่ี 3 ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัสลาก เพ่ือ

เลือกร้าน  7-Eleven ท่ีจะใช้ในการสุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตโดยกําหนดเลือกเขตละ  2 ร้าน 

 ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วย ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ เพศ, อายุ, 

รายได,้ ระดบัการศึกษา, สถานภาพสมรส และอาชีพ และปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ร้าน 7-Eleven  ดา้นการใชบ้ริการทางดา้นร้านสะดวกซ้ือ, ดา้นการใชบ้ริการทางดา้นการเงิน และ

ดา้นการใชบ้ริการทางดา้นอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอร่ี สาํหรับตวัแปรตามประกอบดว้ย 

การบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ในยคุไทยแลนด ์4.0 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการขาย, ดา้นบุคคลหรือพนักงาน, ดา้นกระบวนการให้บริการ, 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม  โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ รายไดร้ะดบั

การศึกษา, สถานภาพสมรส, อาชีพ โดยส่วนน้ีจะเป็นคาํถามปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อดา้นต่างๆของร้าน 7-Eleven ซ่ึงมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใช้

บริการทางด้านร้านสะดวกซ้ือ, ด้านการใช้บริการทางดา้นการเงิน, ด้านการใช้บริการทางดา้น

อาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอร่ี, ดา้นการใชบ้ริการทัว่ๆ ไป โดยส่วนน้ีจะเป็นคาํถามปลายปิด 
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ส่วนท่ี 3 การบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์, 

ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการขาย, ดา้นบุคคลหรือพนักงาน, ดา้น

กระบวนการใหบ้ริการ, ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยเป็นคาํถามปลายปิด ซ่ึงลกัษณะเป็นขอ้คาํถาม

เลือกตอบแบ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัคะแนน  

 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้าน 7-Eleven 

สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ 

1. สถิติ เชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) เพ่ื อวิ เคราะห์ข้อ มูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช ้ค่าสถิติเชิงอนุมาน (T-test และ ANOVA) ใน

การทดสอบสมมติฐาน 

ทบทวนวรรณกรรม 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคให้คาํจาํกดัความไดว้่า “ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

ไดรั้บและใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน

และเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น” (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) หรือ เป็นการกระทาํของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ี

หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ

ดงักล่าว (ธงชัย สันติวงษ์, 2549) จากคาํจาํกัดความท่ีกล่าวมาน้ี เราอาจแบ่งพฤติกรรมเป็นส่วน

สาํคญัได ้ 3 ส่วน คือ 

 1. ปฏิกิริยาของบุคคล ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การจ่ายของในร้านคา้ การซ้ือ การขน

สินคา้ การใชป้ระโยชนแ์ละการประเมินค่าสินคา้และบริการท่ีมีจาํหน่วยอยูใ่นตลาด 

 2. บุคคลเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ ซ่ึง

หมายถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เรามุ่งท่ีตวับุคคลผูซ้ื้อสินคา้และบริการเพ่ือนาํไปใช้บริโภคเองและ

หรือเพ่ือการบริโภคของหน่วยบริโภคต่างๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่นครอบครัว  

 3. รวมถึงกระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆ 

เหล่าน้ี ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีกระทบโดยตรงต่อปฏิกิริยาทางการตลาด เช่น การ

ติดต่อกบัพนกังานขาย และการรับข่าวสารโฆษณา สรุปในท่ีน้ีกคื็อ พฤติกรรมผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษาถึงว่าบุคคล บริโภคอะไร ท่ีไหน บ่อยแค่ไหน และภายใตส้ถานการณ์อะไรบา้งท่ีสินคา้

และบริการไดรั้บการบริโภค 
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 ศาสตราจารยฟิ์ลลิป ค็อตเล่อร์ (Philip Kotler) กูรูด้านการตลาดชั้ นนําของโลก ได้ให้

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวว้า่เป็นแนวคิดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จาํเป็นจะตอ้ง

ใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P's ในการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึง

ประกอบดว้ย  

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้

คือ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบ ใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชนแ์ละคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  

 2. ด้านราคา (Pr ice) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (Value) ของ บริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น  

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม

ในการนาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการท่ีนําเสนอ ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านทาํเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการนําเสนอ

บริการ (Channels)  

4. ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการติดต่อส่ือสาร

ให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใช้

บริการและเป็นกญุแจสาํคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์  

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม 

การจูงใจ  เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน  เป็น

ความสัมพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจา้หน้าท่ีต้องมี

ความสามารถ สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้าง

ค่านิยมใหก้บัองคก์ร  

6. ด้านกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence) เป็นแสดงให้เห็นถึงลกัษณะทาง

กายภาพและการนาํเสนอใหก้บัลูกคา้ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทาง

ดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกาย

สะอาด เรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ 

ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ  
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7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน

ดา้นการบริการ ท่ี นาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ธนานนัต ์ปัญจาภากุล (2554 ) ทาํการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการใชบ้ริการ

ร้านเซเวน่-อีเลฟเว่น(7Eleven) ในเขตบางกอกนอ้ย จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่ามีผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54 อายรุะหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.3 มีสถานภาพโสด 

คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68 มีรายไดต่้อเดือน 10,000-19,999 

บาท คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีอาชีพพนักงานบริษทั/ลูกจา้งเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62.7 ขอ้มูลดา้น

พฤติกรรมการใชบ้ริการร้าน 7-Eleven ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่าใชบ้ริการ 7-Eleven มากกว่า 6 คร้ัง

ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 59.3 ใชจ่้ายเฉล่ียในการใชบ้ริการร้าน 7-Eleven คร้ังละ 1-200 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 54.7 มีการใชบ้ริการร้าน 7-Eleven ในช่วงเวลา 18.01 - 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 68.7 ชอบ

วิธีการส่งเสริมการขายของร้าน 7-Eleven แบบการลดราคา คิดเป็นร้อยละ 38 คน ขอ้เสนอแนะ ควร

ศึกษาถึงกลุ่มตวัอย่างอ่ืนท่ีอาศยันอกเหนือใน เขตบางกอกน้อย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียด

และชดัเจนยิ่งข้ึนและควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆเพิ่ม เช่น ปัจจยัทางดา้นสังคม เพื่อนาํขอ้มูลมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันา และสุดทา้ยควรศึกษาผลกระทบจากการใชก้ลยทุธ์ของส่วนประสม

ทางการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้าน 7-Eleven เพ่ือจะใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา

คร้ังต่อไป  

ผลการวจิยั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

64.25 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.50 รายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-30,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 42.25 ม๊การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.50 สถานภาพสมรสโสด  คิด

เป็นร้อยละ 66.75 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 64.00  

 สาํหรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการร้าน 7-Eleven ท่ีมีต่อแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้น

การใชบ้ริการทางดา้นร้านสะดวกซ้ือ โดยสินคา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือส่วนใหญ่เป็นประเภทอาหาร 

คิดเป็นร้อยละ 28.40 สาํหรับบริการท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชม้ากท่ีสุด คือบริการเคานเ์ตอร์ เซอร์วิส คิดเป็น

ร้อยละ 58.90 ส่วนช่องทางการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่เคยใชบ้ริการคิดเป็นร้อย

ละ 65.30 และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการร้าน 7-Eleven เน่ืองจากมีความสะดวก ใกลบ้า้น ใกลท่ี้ทาํงาน 

คิดเป็นร้อยละ 29.50 2) ด้านการใช้บริการทางด้านการเงิน กลุ่มตัวอย่างใช้บริการเคาน์เตอร์ 
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เซอร์วิสเพ่ือจ่ายบิลออนไลน์ ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 39.20  เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการ

เคาน์เตอร์ เซอร์วิส เพราะมีความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 55.90 สําหรับการเป็นสมาชิกบตัร 7Card 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกบตัร 7Card คิดเป็นร้อยละ 55.90 และช่องทางการชาํระเงิน

เป็นเงินสด คิดเป็นร้อยละ 64.60 3) ดา้นการใชบ้ริการทางดา้นอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอร่ี 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 63.20 โดยซ้ืออาหารประเภทสาํเร็จรูป

แช่แข็ง/แช่เยน็ คิดเป็นร้อยละ 18.30 สําหรับเบเกอร่ีส่วนใหญ่จะซ้ือขนมปัง คิดเป็นร้อยละ 54.10 

โดยเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเพราะมีความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 54.50 ส่วนพฤติกรรมอ่ืนๆ ของผูบ้ริโภค

มีดงัน้ี ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ อยูท่ี่ 101-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 55 โดยเขา้ใชบ้ริการ 2-3 

คร้ังต่อสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 40.75 สาํหรับผูมี้อิทธิพลต่อการเขา้ใชบ้ริการคือตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 

80.50 และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของร้าน 7-Eleven จากส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 24.50 สาํหรับการ

ใชง้าน Application 7Eleven ส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชง้าน คิดเป็นร้อยละ 46.60   

 ส่วนดา้นความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัร้าน 7-Eleven พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างให้ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของการ

บริหารจดัการร้าน 7-Eleven ทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัสําคญัมาก (𝑋=3.86) ดา้นราคา

ในระดับสําคัญมาก (𝑋=3.51) ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดับสําคัญมาก (𝑋= 3.94) ด้าน

ส่งเสริมการขายในระดบัสําคญัมาก (𝑋= 3.65) ด้านบุคลากรในระดบัสําคญัมาก (𝑋=3.64) ด้าน

กระบวนการให้บริการในระดบัสาํคญัมาก (𝑋= 3.70)  และดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัสาํคญั

มาก (𝑋= 3.77) สาํหรับความสาํคญัในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งใหอ้ยูใ่นระดบัสาํคญัมาก(𝑋= 3.72)   

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

บริหารจดัการร้าน 7-Eleven ในยคุไทยแลนด ์4.0 พบวา่ เพศส่งผลต่อดา้นบุคลากรและดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ รายไดส่้งผลต่อดา้นราคา และอาชีพส่งผลต่อดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด เพศ อายุ รายได้ 

ระดบั
การศึกษา 

สถานภาพ
สมรส อาชีพ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์      
ดา้นราคา      
ดา้นช่องทางการจดั      
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จาํหน่าย 
ดา้นส่งเสริมการขาย      
ดา้นบุคลากร      
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ      
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ      
ผลเฉล่ียรวม    

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven พบว่า พฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการทางดา้นร้าน

สะดวกซ้ือ ส่งผลต่อดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการให้บริการ 

ส่วนพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการทางดา้นการเงินส่งผลต่อดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ

พฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการทางดา้นอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอร่ีส่งผลต่อดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านการใช้บริการ

ทางด้าน 
ร้านสะดวกซื้อ 

ด้านการใช้บริการ
ทางด้านการเงนิ 

ด้านการใช้บริการทางด้าน
อาหารพร้อมรับประทาน 

และเบเกอร่ี 
ดา้นผลิตภณัฑ ์   
ดา้นราคา    
ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย   
ดา้นส่งเสริมการขาย    
ดา้นบุคลากร       
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ     
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ    

ผลเฉล่ียรวม   
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

 1. จากผลการศึกษาวิจยัดา้นการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven ในยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่า

กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับทั้ ง 7 ด้านในระดับท่ีสําคัญมาก โดยในด้านผลิตภัณฑ์จะให้

ความสาํคญัความหลากหลายของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด ดา้นราคาใหค้วามสาํคญักบัราคาสินคา้บริโภค
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เป็นอนัดบัหน่ึง ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายการเปิดให้บริการ 24 ชัว่โมงของร้าน 7-Eleven เป็นส่ิง

สาํคญัมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการขายผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัการส่งเสริมการขายในรูปแบบ

ต่างๆ  เช่น การสะสมแสตมป์ สิทธ์ิแลกซ้ือ มากท่ีสุด ดา้นบุคลากรให้ความสาํคญักบัการให้บริการ

ของพนักงาน ดา้นกระบวนการให้บริการให้ความสําคญัดา้นความรวดเร็ว และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพให้ความสาํคญัเร่ืองความเหมาะสมในการแต่งกายของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ อังคณา ใหม่วงษ์ (2554) เร่ืองการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก - 

กรณีศึกษาร้านสะดวกซ้ือ 7- Eleven ท่ีผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญัด้านสินค้าและบริการของ 7- 

Eleven ในเร่ืองของความหลากหลายของสินคา้ สินคา้ครบ สะดวก สบายในการมาใชบ้ริการ ใกล้

บา้น สาขามีเยอะ เน่ืองจากใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 

 2. จากผลการศึกษาวิจยัด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมีต่อร้าน 7-

Eleven ทางผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาการใช้บริการในแต่ละดา้นของร้าน 7-Eleven ดงัน้ี ดา้นการใช้

บริการทางดา้นร้านสะดวกซ้ือ ประเภทสินคา้ท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร ขนม

ขบเค้ียว การใชบ้ริการต่างๆ ในร้าน 7-Eleven กลุ่มตวัอยา่งนิยมใชบ้ริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส แต่การ

ซ้ือสินค้าผ่านช่องทางระบบออนไลน์ยงัไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค สําหรับเหตุผลท่ีผูบ้ริโภค

เลือกใชบ้ริการร้าน 7-Eleven เหตุผลหลกัๆ คือมีความสะดวก เพราะใกลบ้า้น ท่ีทาํงาน สาํหรับดา้น

การใช้บริการทางดา้นการเงิน การใช้บริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการ

เก่ียวกบัจ่ายบิลออนไลน์ ค่าสาธารณูปโภค เหตุผลท่ีใช้บริการเพราะมีความสะดวก ในการเป็น

สมาชิกบตัร 7Card กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก และชาํระเงินเงินสดเป็นส่วนใหญ่ ดา้น

การใช้บริการทางด้านอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอร่ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะซ้ือ

รับประทาน 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยประเภทอาหารพร้อมรับประทานจะซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่เขง็/

แช่เยน็ สําหรับประเภทเบเกอร่ีส่วนใหญ่จะซ้ือเป็นขนมปัง เหตุผลท่ีซ้ือเพราะมีความสะดวก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior model) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

(2546) ท่ีกล่าวว่าเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ 

(Stimulus) ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อเกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้นั้นจะผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึก

คิดของผู ้ซ้ือ  (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดํา ซ่ึงผู ้ผลิต  หรือผู ้ขายไม่สามารถ

คาดคะเนได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ ซ่ึงจะนาํไปสู่

การตอบสนองของผู ้ซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผู ้ซ้ือ (Buyer’s purchase 

decision) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

155 

 3. ดา้นการปรับตวัของการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven พบว่า เพศ รายได ้อาชีพ ส่งผลต่อ

การปรับตวัด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ดงันั้ นทางร้าน 7-Eleven 

จะตอ้งพิจารณาถึงการบริหารจดัการใน 3 ดา้นน้ีเป็นสําคญั สําหรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุค

ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมีผลต่อการปรับตวัในการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven จะมีดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ จะเห็นไดว้่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะส่งผลต่อการบริหารจดัการร้าน 7-Eleven เกือบทุก

ด้าน ดังนั้ นทางร้าน 7-Eleven ก็จะต้องปรับตัวให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีการปรับตวัของธุรกิจ องค์กร พชัรนันท ์

กลัน่แกว้(2552) กล่าวว่าจะตอ้งมีการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัให้เกิดความชดัเจน 

และการออกแบบโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่น มีกลไกในการกาํหนดวฒันธรรมองค์การ การ

กาํหนดกระบวนการ ผลิต การใชท้รัพยากรในการผลิตและปฏิบติังาน การหยัง่รู้ถึง แนวโนม้สภาพ

ตลาดในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือใหมี้ความพร้อมในการ ปรับตวัรับการเปล่ียนแปลงอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงใน

ปัจจุบนัและ อนาคตถือว่าการเปล่ียนแปลงนาํมาซ่ึงการสร้างความเขม้แขง็และ การสร้างเสถียรภาพ

ต่อองคก์าร  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีพบว่าการบริหารจัดการร้าน 7-Eleven (Marketing Mix 7P) มี

ความสาํคญักบัพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และการใชบ้ริการในร้าน 7-Eleven จึงขอเสนอแนะในแต่

ละดา้น ดงัน้ี 

 1. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  ณ ปัจจุบัน ร้าน 7-Eleven ได้มีการจาํหน่ายสินค้าผ่าน

ช่องทาง Online  แต่จากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะไม่เคยใชบ้ริการ ดงันั้นจะตอ้งมุ่งเนน้ช่องทางการ

จดัจาํหน่ายผ่านระบบ Online เพ่ือให้พฒันาไปกบันโยบายไทยแลนด ์4.0 ท่ีเนน้ในดา้นเทคโนโลย ี

อี-มาร์เก็ตเพลส, อี-คอมเมิร์ซ เพ่ือเจาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมใชก้ารอุปกรณ์ส่ือสารทางดา้น Internet 

ในชีวติประจาํวนั 

 2. ด้านผลิตภณัฑ์ จากการสํารวจพบว่าสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือประเภท

อาหาร ดังนั้ นทางบริษัทฯ จะต้องมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหารท่ีหลากหลายและได้มาตรฐานตาม

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานรัฐ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทุกกลุ่ม ทุกวยั ทุกอาชีพ 
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ซ่ึงในดา้นนโยบายของไทยแลนด ์4.0 ของรัฐบาลก็จะมีกลยุทธ์ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ือง เทคโนโลยีอาหาร

อยูเ่ช่นกนั  

 3. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทางร้าน 7-Eleven จะตอ้งพฒันาลกัษณะและปรับปรุงลกัษณะ

ทางกายภาพของร้าน ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายของพนกังาน ความสะอาดของร้าน การตกแต่ง

สถานท่ี เช่น ชั้นวางสินคา้ การตกแต่งบริเวณแคชเชียร์ ให้ดูเป็นท่ีน่าสนใจ เพ่ือดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีจะ

มาเขา้ใชบ้ริการ 

 4. ดา้นกระบวนการให้บริการ สาํหรับกระบวนการให้บริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมากท่ีสุด

คือความรวดเร็วและถูกตอ้ง ซ่ึง ณ ปัจจุบนัทางร้าน 7-Eleven การบริการยงัมีมาตรฐานยงัไม่เท่า

เทียมกนัทุกสาขา ดงันั้นจึงควรสร้างมาตรฐานสําหรับกระบวนการให้บริการท่ีเหมือนกนัทุก ๆ 

สาขา และใหพ้นกังานปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

 5. ดา้นการส่งเสริมการขาย ทางร้าน 7-Eleven มีการส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคยอยู่

แลว้คือ การสะสมแสตมป์ การแลกซ้ือสินคา้ ดงันั้นทางบริษทัฯ จะตอ้งมีการส่งเสริมการขายใหม่ๆ 

ท่ีไม่ซํ้ ากบัของเดิมท่ีมีอยู ่เพ่ือสร้างความแปลกใหม่แก่ผูบ้ริโภค และกระตุน้ความตอ้งการอยากซ้ือ

สินคา้ใหม้ากข้ึน  

 6. ดา้นบุคลากร จากการสํารวจจะพบว่ามีขอ้เสนอแนะท่ีกล่าวถึงพนักงานในแง่ของการ

ให้บริการท่ีมีมาตรฐานไม่เหมือนกนัทุกสาขา รวมถึงกิริยามารยาทต่างๆ จึงควรสร้างมาตรฐานใน

การให้บริการ รวมถึงบุคลิกภาพ กิริยา มารยาทต่างๆ เพ่ือสามารถยกระดบัการให้บริการท่ีดีข้ึน 

สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 

 7. ด้านราคา ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ เน้นความสะดวกเป็นหลกั ดงันั้นในด้านราคาร้าน 7-

Eleven จะตอ้งมีการบริหารจดัการให้เหมาะสม มีความสมเหตุสมผลของราคากบัสินคา้แต่ละชนิด 

รวมถึงตอ้งมีการสาํรวจราคาของสินคา้ ของร้านคา้ปลีกอ่ืนๆ อยูเ่สมอๆ เพ่ือไม่ใหร้าคาการจาํหน่าย

สินคา้สูงหรือตํ่ากวา่คู่แข่งมากเกินไป  

 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรจะมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนนอกเหนือจากขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค เช่น ปัจจยัใดท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งเขา้ใชบ้ริการร้าน 7-Eleven เป็นตน้ และอาจจะขยาย

ขอบเขตของจาํนวนประชากรใหม้ากข้ึนเพ่ือยนืยนัผลการศึกษาวิจยัท่ีไดด้าํเนินการไวแ้ลว้ 
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2. ควรจะมีการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของร้านสะดวกซ้ืออ่ืนๆ เช่นดา้นสินคา้และบริการของ

คู่แข่งขนัหรือกบัร้านสะดวกซ้ืออ่ืนทัว่ไป หรือการส่งเสริมการขายของร้านคู่แข่งเป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังาน กรณีศึกษา : บริษทั กูเดิล แคนมานน์ 

โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทาํงาน ความ

จงรักภกัดีต่อองคก์ร และแนวโนม้การลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์

ออโตเมชัน่ จาํกดั และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานและความจงรักภกัดี

ต่อองคก์รกบัแนวโนม้การลาออกของพนกังาน บริษทั กเูดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ 

จาํกดั ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ 

ออโตเมชัน่ จาํกดั มีขนาดของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวน 154 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ใชส้ถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห์

แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ใช ้

t-test และ F-test โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD และสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของ

เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษา พบว่า (1) แรงจูงใจในการทาํงานดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้นลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติั และดา้นนโยบายและการบริหารไม่มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออกของพนักงาน 

บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จาํกดั ยกเวน้แรงจูงใจในการทาํงานดา้นการ

ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการปกครอง

บงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง และดา้น

ผลประโยชน์ตอบแทน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษทั กูเดิล แคน

มานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั โดยเป็นความสัมพนัธ์ทิศทางตรงขา้มกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
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ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (2) ความจงรักภกัดีต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออก

ของพนกังาน บริษทั กเูดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั ในทิศทางตรงขา้มกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 

Abstract 

This thesis aims to study the motivation for work, loyalty to the organization. The 

prospect of resignation of the employees of Gudel Kanmann Robot and Automation Co., Ltd. and 

to study the relationship between work motivation and corporate loyalty and the resignation trend 

of the employees. The population employed in the study was the staff of Gudel Kanmann Robot 

and Automation Co., Ltd. The sample size of the study was 154 persons. The statistics used in the 

research were based on frequency, percentage, mean and standard deviation. Analyzes for 

hypothesis testing, t-test, and one-way ANOVA and lsd comparison and Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient. 

The results show that (1) job motivation for job success, the nature of work practices and 

policy and administration are not related to the resignation of employees in Gudel Kanmann 

Robot and Automation Co., Ltd. Except for the motivation to work for the respect, responsibility, 

the progress in the job, governance, relationships with colleagues, work condition and security 

and the benefits that relate to the the resignation trend of Gudel Kanmann Robot and Automation 

Co., Ltd in the opposite direction, the statistical significance was 0.05 and ( 2 )  Organizational 

loyalty was correlated with the resignation trend of Gudel Kanmann Robot and Automation Co., 

Ltd. in opposite directions at the 0.05 level of significance. 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

บุคลากร หรือทรัพยากรมนุษยจึ์งนับเป็นปัจจยัสําคญัของทุกองค์กรท่ีมีผลกระทบต่อ

ความสาํเร็จของการดาํเนินงานของธุรกิจ สภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจในโลกท่ีไร้พรมแดนเป็นอีก

ปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้มีการขยายตวัดา้นการลงทุน มีบริษทัเปิดใหม่ การเพ่ิมทุน การขยายกิจการ และ

นาํมาซ่ึงเทคโนโลยีจาํนวนมากจึงจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีสมรรถนะและมีทกัษะในการทาํงาน

เพ่ิมสูงข้ึนดว้ย ผูบ้ริหารหรือผูน้าํจึงมีหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการจดัการให้เกิด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงจะต้องรับผิดชอบและจัดการด้านการบริหารคน  ให้เกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ให้คุม้ค่ากบัค่าใช้จ่ายในการว่าจา้งพนักงาน และยงัตอ้งส่งเสริมให้มีการ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานกบัองคก์รให้เกิดข้ึน เช่นเดียวกบับริษทั กูเดิล แคนมานน ์

โรบอท แอนด์ ออโตเมชั่น จาํกัด ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่าย ออกแบบและผลิตงานหุ่นยนต์ และงาน

อตัโนมติั ท่ีใชร่้วมในอุตสาหกรรมดา้นต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยาน 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมเคมีและอาหารฯลฯ เป็นต้น ซ่ึงต้องใช้บุคลากรท่ีมี

สมรรถนะและมีทกัษะในการทาํงานท่ีสูง ปัจจุบนักาํลงัประสบกบัปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ี

จะมาปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรท่ีวางไว  ้เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา

บุคลากรมีการลาออกอยา่งต่อเน่ืองส่งผลให้ตอ้งสูญเสียงบประมาณในการสรรหาบุคลากรใหม่เขา้

มาทดแทน บริษทัและหัวหนา้งานมีภาระในการสอนและฝึกงานให้แก่พนกังานท่ีเขา้มาใหม่ ขวญั

กาํลงัใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรนั้ นลดลง มีผลถึงภาพลกัษณ์ขององค์กร 

รวมถึงมีค่าใชจ่้ายแฝงอ่ืนๆ ตามมามากมาย จึงมีตน้ทุนการบริหารจดัการท่ีสูงข้ึน  

สภาพปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัว่า

อะไรเป็นสาเหตุท่ีทาํให้พนกังานบริษทัฯ มีความตอ้งการลาออกจึงไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ี

มีผลต่อการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ 

จาํกดั ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากปัจจยัในดา้นส่วนบุคคล ดา้นการบริหารงานหรือนโยบายองคก์ร ดา้น

ผูบ้งัคบับญัชาการ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านสภาพแวดลอ้มในการ

ปฏิบติังาน ดา้นผลตอบแทนและรายได ้ดา้นโอกาสและความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน และดา้น

ความยติุธรรมในการปฏิบติังานเหล่าน้ีเป็นตน้ อนัจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการรักษาหรือจูงใจใหพ้นกังานทาํงานกบัองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใชก้าํหนดแนวทาง

ในการสร้างความจงรักภกัดีเพ่ือรักษาบุคลากรใหป้ฏิบติังานอยูไ่ดใ้นระยะยาวต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์

ออโตเมชัน่ จาํกดั 

2. เพ่ือศึกษาความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท 

แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั 
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3. เพ่ือศึกษาแนวโนม้การลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออ

โตเมชัน่ จาํกดั 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานและความจงรักภกัดีต่อองคก์รกบั

แนวโนม้การลาออกของพนกังาน บริษทั กเูดิล แคนมานน ์โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผลการศึกษาวิจยัท่ีไดจ้ะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการรักษาหรือจูงใจให้พนกังานทาํงาน

กบัองคก์รต่อไป 

2. สามารถนาํผลการศึกษาวิจยัท่ีไดม้าใชใ้นการกาํหนดแนวทางในการสร้างความ

จงรักภกัดีเพ่ือรักษาบุคลากรใหป้ฏิบติังานอยูไ่ดใ้นระยะยาวและมีประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตทางด้านประชากร เป็นการศึกษาขอ้มูลจากพนักงานของ บริษทั กูเดิล แคน

มานน ์โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั จาํนวน 250 คน (ฝ่ายงานบุคคล บริษทั กูเดิล แคนมานน ์โร

บอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั ปี พ.ศ. 2560) 

2. ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา ศึกษาแรงจูงใจในการทาํงาน และความจงรักภกัดีต่อองคก์รท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโต

เมชัน่ จาํกดั 

3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2560  ถึง เดือน

เมษายน 2561 รวมระยะเวลาท่ีศึกษาประมาณ 4 เดือน 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั กูเดิล แคนมานน์ 

โรบอท แอนด์ ออโตเมชั่น จาํกดั ผูศึ้กษาได้ศึกษาคน้ควา้เพ่ือนาํขอ้มูล ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั  

1. แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวกับความตั้งใจและกระบวนการลาออกจากงาน 

   Mobley, et al. (1982) ได้สร้างแบบจาํลองท่ีอธิบายถึงกระบวนการของการลาออก ท่ี

มุ่งเน้นท่ีความพึงพอใจในงานท่ีจะนาํไปสู่การลาออกในท่ีสุด โดยโมเบลยไ์ดต้ั้งสมมติฐานไวว้่า

ความไม่พึงพอใจจะก่อใหเ้กิดความคิดท่ีจะลาออก ความตั้งใจท่ีจะคน้หาทางเลือกความตั้งใจท่ีจะคง

อยูห่รือลาออก และสุดทา้ยก็คือการลาออกจากองคก์รจริง ๆ ในแบบจาํลองของ Mobley มุ่งความ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ     
- อาย ุ    
- รายได ้ 
- ระดบัการศึกษา 
- ตาํแหน่งงาน 
- ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ความจงรักภักดต่ีอองค์กร  
- ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
- ดา้นความรู้สึก 
- ดา้นการรับรู้ 

แนวโน้มการลาออกของพนักงาน  
-  ปริมาณงาน 
-  ความกา้วหนา้ 
-  การศึกษาต่อ 
-  การปรับข้ึนเงินเดือน 
-  ปัญหาต่าง ๆ 

แรงจูงใจในการทํางาน 

- ดา้นความสาํเร็จของงาน 

- ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

- ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

- ดา้นความรับผิดชอบ 

- ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

- ดา้นนโยบายและการบริหาร 

- ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 

- ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

- ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง   

- ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 
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สนใจไปท่ีความตั้งใจท่ีจะคงอยู ่หรือลาออกของพนกังาน รวมทั้งลกัษณะส่วนบุคคล องคก์ร และ

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัคาํนึงถึงบทบาทของการรับรู้ความคาดหวงัและความสามารถใน

การหาทางเลือกใหม่ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจลาออก และ Eric, et al. (2001) ไดส้ร้างแบบจาํลองท่ี

อธิบายถึงกระบวนการของการลาออกซ่ึงมีผลเร่ิมต้นมาจากปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ซ่ึงนําไปสู่ความพึงพอใจในงานและความตั้ งใจลาออก จนถึง

พฤติกรรมการลาออกจากงาน   

2. แนวคดิ ทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

 Herzberg (1959 อ้างถึงใน วรรณา อาวรณ์, 2557, หน้า 17) ได้ศึกษาทาํการวิจยัเก่ียวกบั

แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล ซ่ึงไดศึ้กษาถึงการวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล

ซ่ึงไดศึ้กษาถึงความตอ้งการของคนในองคก์ารหรือการจูงใจจากการทาํงาน โดยเฉพาะเจาะจงโดย

ศึกษาว่าคนเราตอ้งการอะไรจากงาน คาํตอบกคื็อ บุคคลตอ้งการความสุขจากการทาํงาน สรุปไดว้่า

ความสุขจากการทาํงานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานท่ีทาํ โดยความพึงพอใจ

หรือความไม่พอใจในงานท่ีทาํนั้นไม่ไดม้าจากกลุ่มเดียวกนั แต่มีสาเหตุมาจากปัจจยัสองกลุ่ม คือ

ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจยัค ํ้าจุนหรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) ดงัน้ี 

          ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุน้ (Motivator factors) เป็นปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่ความพึงพอใจใน

การทาํงาน มีอยู่ 5 ประการ คือ (1) ความสําเร็จของงาน (2) การยกย่องนับถือหรือการยอมรับ (3) 

ลกัษณะของงาน (4) ความรับผิดชอบ (5) ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการงาน ดงันั้นผูบ้ริหารควรใช้

ปัจจยัทั้ง 5 ประการขา้งตน้ต่อผูป้ฏิบติังาน จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และจูงใจให้คนตั้งใจทาํงานจน

สุดความสามารถ  

 ปัจจยัคํ้าจุน หรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มใน

การทาํงานและเป็นปัจจยัท่ีจะสามารถป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน ได้แก่ (1) 

นโยบายและการบริหารงาน (2) เงินเดือน (3) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (4) ความสัมพนัธ์กบั

ผูใ้ต้บังคับบัญชา (5) ความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (6) สถานภาพในการทํางาน (7) วิธีการ

ปกครองบงัคบับญัชา (8) ความมัน่คงในการทาํงาน และ (9) สถานะของอาชีพ  

3. แนวคดิ ทฤษฏีเก่ียวกับความจงรักภกัดต่ีอองค์กร 

 Robert A. Baron (1996) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร คือ ความผูกพนั

ต่อองคก์ร หรือเจตคติต่อองคก์รท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงระบบความเก่ียวขอ้งว่าบุคคลมีความเช่ือมัน่ 

ศรัทธา รักและหวงแหนต่อองค์กรท่ีตนเอ็นสมาชิกอยู่ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจในระดบัสูงมีส่วน
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สัมพนัธ์กบัการอยูก่บัองคก์รในปัจจุบนั โดยประกอบดว้ย (1) การยอมรับอยา่งสูงต่อเป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์ร (2) การเต็มใจท่ีจะเขา้ไปกระทาํการใด แทนได ้และ (3) ความปรารถนาอย่าง

สูงส่งท่ีจะคงอยูก่บัองคก์รนั้นต่อไป 

 นอกจากน้ี  Fletcher (1993) กล่าววา่ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร มี 3 องคป์ระกอบสาํคญั คือ 

(1) การแสดงประวติัของตนเองต่อองคก์ร (An expression of the historical self) (2) ความผูกพนัท่ีมี

มากกว่าการแสดงออกท่ีเป็นนิสัย (More than a habit of attachment) และ (3) หลีกเล่ียงความไม่

ซ่ือตรงต่อองคก์ร (Avoidance of betrayal)  

 

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

วรกิจ สารสนิท (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการลาออกจากงานของ

พนกังานกลุ่มบริษทัประชากิจ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุวุฒิการศึกษา รายได ้สถานภาพ 

ระยะเวลาในการปฏิบติังานมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานกลุ่มบริษทัประชากิจ จาํแนก

ตาม บริษทัปัจจุบนัท่ีสงักดัทั้งหมดอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 วรรณวิสา ดาํรงสกุลวงษ ์(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของ

พนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษทั อินเตอร์ไฮค์ จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยั 

พบว่า ปัจจยัในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านผูบ้ ังคับบัญชา ด้านเพ่ือน

ร่วมงาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นผลตอบแทนและ

รายได ้ดา้นโอกาสและความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน ดา้นความยุติธรรมในการปฏิบติังาน และ

โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออกจากงานของ

พนกังาน บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

รัตนา แกว้เกตุ และคณะ (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลาออก

ของพนักงานธนาคารออมสินสํานักงานใหญ่ ผลการศึกษาวิจยัพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา และระดับตาํแหน่งงานไม่มีความสัมพนัธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลาออกลาของ

พนกังาน ส่วนประสบการณ์ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัแนวโน้มการตดัสินใจลาออก

ของพนักงาน  และพบว่าปัจจัยด้านความภูมิใจในองค์กร ด้านนโยบายและการส่ือสาร ด้าน

ความสําเร็จและความก้าวหน้าในงาน ด้านลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพภายในองค์กร ด้าน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  และด้านบรรยากาศและ
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สภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การตดัสินใจลาออกของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

อิงครัต แพททริคค์ สีเขียวสุขวงกฎ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของ

แพทยใ์นระบบราชการของโรงพยาบาลในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์และอิทธิพลต่อการลาออกของแพทยใ์นระบบราชการไทย ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั

ภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ความผกูพนัในองคก์ร ความมัน่คงในงานและวิชาชีพและความเส่ียงในวิชาชีพ 

ความพึงพอใจในการทาํงานในองค์กรทางการแพทย ์ภาระงาน นโยบายองค์กรทางการแพทย ์

โครงสร้างขององค์กรทางการแพทย ์และวฒันธรรมองค์กรขององคก์รทางการแพทย ์และปัจจยั

แรงจูงใจ ไดแ้ก่ การประเมินเป้าหมายส่วนบุคคล การประเมินวิธีการท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมาย การ

ประเมินผลงานวา่มีความกา้วหนา้ท่ีจะบรรลุเป้าหมายความเช่ือว่าตนมีความสามารถท่ีจะปฏิบติังาน

ให้บรรลุเป้าหมาย ความเช่ือว่าสภาพแวดลอ้มหรือบริบทจะเอ้ือให้สามารถปฏิบติังานให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กรทางการแพทย ์และกระบวนการกระตุน้ทางอารมณ์ มีความสัมพนัธ์และมี

อิทธิพลเชิงโครงสร้างกบัการลาออกของแพทยใ์นระบบราชการไทย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ(1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทาํงาน

ของพนักงาน บริษัท กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชั่น จาํกัด (2) เพ่ือศึกษาความ

จงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน ์โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั (3) เพ่ือ

ศึกษาแนวโนม้การลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั 

และ (4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานและความจงรักภกัดีต่อองคก์รกบั

แนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จาํกดั ซ่ึง

ผูว้จิยัไดก้าํหนดวิธีดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ พนกังานของ บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์

ออโตเมชัน่ จาํกดั มีจาํนวน 250 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงได้คาํนวณหาขนาดตวัอย่างโดยใช้โปรแกรมคาํนวณหาขนาดกลุ่ม
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ตวัอยา่งของงานวิจยั (Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือน ±5% จาํนวน

ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 154 คน 

ผลการวจิยั 

ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 154 คน พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 62.34 มากท่ีสุดมีอาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.21 รองลงมามีอาย ุ21-30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 33.77 มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.30 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 

20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.66 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

73.38 ทาํงานในตาํแหน่ง พนกังานระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 73.38 มากท่ีสุดมีระยะเวลาการ

ปฏิบติังานตํ่ากว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.31 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบติังาน 3-5 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 35.71  

 

แรงจูงใจในการทํางาน 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั กูเดิล 

แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั 

แรงจูงใจในการทาํงาน  .. SD ระดบัแรงจูงใจ 
ดา้นความสาํเร็จของงาน 3.55 0.74 มาก 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.39 0.77 ปานกลาง 
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 3.36 0.68 ปานกลาง 
ดา้นความรับผิดชอบ 3.39 0.77 ปานกลาง 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.09 0.85 ปานกลาง 
ดา้นนโยบายและการบริหาร 3.18 0.78 ปานกลาง 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.16 0.76 ปานกลาง 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 3.38 0.76 ปานกลาง 
ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง 3.39 0.78 ปานกลาง 
ดา้นผลประโยชนต์อบแทน 3.26 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.64 ปานกลาง 
 จากตาราง 1 พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท 

แอนด์ ออโตเมชั่น จาํกัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
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ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการทาํงานมากท่ีสุดในดา้นความสาํเร็จของงาน รองลงมา คือ ดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง ดา้นความสัมพนัธ์

กบัเพ่ือนร่วมงาน ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ดา้นนโยบายและการ

บริหาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นความกา้วหนา้

ในหนา้ท่ีการงาน ตามลาํดบั 

ความจงรักภกัดต่ีอองค์กร 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั กู
เดิล แคนมานน ์โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั 

ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร  .. SD ระดบัความจงรักภกัดี 
ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 3.54 0.71 มาก 
ดา้นความรู้สึก 3.59 0.73 มาก 
ดา้นการรับรู้ 3.48 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.64 มาก 
จากตาราง 2 พบวา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน ์โรบอท แอนด ์

ออโตเมชัน่ จาํกดัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียความ

จงรักภกัดีต่อองคก์รมากท่ีสุดในดา้นความรู้สึก รองลงมา คือ ดา้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก และดา้น

การรับรู้ ตามลาํดบั 

 
แนวโน้มการลาออก 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัการตดัสินใจลาออกของพนกังาน บริษทั กู
เดิล  แคนมานน ์โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั 

แนวโนม้การลาออก  .. SD ระดบัการตดัสินใจ 
ลกัษณะงานท่ีตอ้งทาํ มีมากเกินไปไม่มีโอกาสไดใ้ช้
ความคิดริเร่ิม เกิดความตึงเครียดในงานท่ีทาํใหบ้างคร้ัง
รู้สึกอยากลาออก 

3.08 0.98 ปานกลาง 

ขาดโอกาสท่ีจะดาํรงตาํแหน่งงานสูงกวา่ท่ีเป็นอยูท่าํให้
อยากเปล่ียนงานหรือ สายงาน 

3.06 0.91 ปานกลาง 

มีโอกาสลาออกเพ่ือทาํการศึกษาต่อ 2.80 0.99 ปานกลาง 
เคยคิดอยากเปล่ียนงานหากมีท่ีอ่ืนท่ีมีสวสัดิการและ 3.14 0.97 ปานกลาง 
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เงินเดือนสูงกวา่ 
หากเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาส่วนตวั ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาสุขภาพ ยา้ยท่ีอยู ่อาจทาํใหท่้านตอ้งเปล่ียนงาน 

2.96 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.79 ปานกลาง 
 
จากตาราง 3 พบวา่ แนวโนม้การตดัสินใจลาออกของพนกังาน บริษทั กเูดิล แคนมานน์ โรบอท 

แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดัในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ยเพศ อาย ุรายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้การลาออกต่างกนั 

 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มการลาออก จาํแนกตามเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับ

การศึกษา ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบติังาน 

แนวโนม้การลาออก เพศ อาย ุ รายได ้ ระดบั
การศึกษา 

ตาํแหน่ง
งาน 

ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน 

(สถิติทดสอบ) (t-test) (F-test)) (F-test)) (F-test)) (F-test)) (F-test)) 

1. ปริมาณงาน 4.193* 4.959* 0.626 1.431 0.232 2.880* 
2. ความกา้วหนา้ 4.098* 3.206* 0.184 2.990 0.933 3.312* 
3. การศึกษาต่อ 4.008* 3.453* 2.048 2.621 0.985 1.605 
4. การปรับข้ึนเงินเดือน 1.917 2.120 0.779 1.293 1.106 1.472 
5. ปัญหาต่าง ๆ 2.055* 2.437 0.952 0.043 1.017 1.724 

รวม 3.985* 3.574* 0.801 1.620 0.272 2.503* 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มี

แนวโน้มการลาออกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพนักงานท่ีมีรายได ้ระดบั

การศึกษา และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้การลาออกไม่ต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออกของพนกังาน บริษทั 

กเูดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั 

ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานกบัแนวโนม้การลาออกของ 

พนกังาน บริษทั กเูดิล แคนมานน ์โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั 

แรงจูงใจในการทาํงาน แนวโนม้การลาออกของพนกังาน  
  Pearson Correlation (r) Sig.  ความสมัพนัธ์ 
ดา้นความสาํเร็จของงาน -0.207 0.059 ไม่สมัพนัธ์กนั 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ -0.284* 0.009 สมัพนัธ์กนั 
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั -0.164 0.137 ไม่สมัพนัธ์กนั 
ดา้นความรับผิดชอบ -0.392* 0.000 สมัพนัธ์กนั 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน -0.393* 0.000 สมัพนัธ์กนั 
ดา้นนโยบายและการบริหาร -0.167 0.129 ไม่สมัพนัธ์กนั 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา -0.233* 0.033 สมัพนัธ์กนั 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน -0.394* 0.000 สมัพนัธ์กนั 
ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง -0.339* 0.002 สมัพนัธ์กนั 
ดา้นผลประโยชนต์อบแทน -0.396* 0.000 สมัพนัธ์กนั 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นความ

รับผิดชอบ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์

กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านสภาพการทํางานและความมัน่คง และด้านผลประโยชน์ตอบแทน ท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโต

เมชัน่ จาํกดั ในทิศทางตรงขา้มกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Sig. < 0.05) 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุป 

การศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลาออกของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โร

บอท แอนด์ ออโตเมชัน่ จาํกดั มีวตัถุประสงค์ในการวิจยัเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทาํงาน ความ

จงรักภกัดีต่อองคก์ร และแนวโนม้การลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์
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ออโตเมชัน่ จาํกดั และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงานและความจงรักภกัดี

ต่อองคก์รกบัแนวโนม้การลาออกของพนกังาน บริษทั กเูดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ 

จาํกดั ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออ

โตเมชัน่ จาํกดั มีขนาดของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวน 154 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ใชส้ถิติแบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห์

แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานใช ้t-

test และ F-test โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี LSD และสถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของ

เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้

ดงัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี รายไดต่้อเดือนไม่เกิน 20,000 

บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ และมีระยะเวลาการปฏิบติังาน

ตํ่ากวา่ 2 ปี  

2. แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ 

จาํกดัในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ความจงรักภกัดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโต

เมชัน่ จาํกดัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4. แนวโน้มการตดัสินใจลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออ

โตเมชัน่ จาํกดัในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  

5.1 พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีแนวโน้มการลาออก

ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนพนักงานท่ีมีรายได้ ระดับการศึกษา และ

ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้การลาออกไม่ต่างกนั 

5.2 แรงจูงใจในการทาํงานด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน

ความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

ด้านสภาพการทํางานและความมั่นคง และด้านผลประโยชน์ตอบแทน ท่ีมีความสัมพันธ์กับ

แนวโนม้การลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั ในทิศ

ทางตรงขา้มกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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อภปิรายผล  

พนักงานท่ีมีรายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนั มีแนวโน้ม

การลาออกไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนา แกว้เกตุ และคณะ (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลาออกของพนกังานธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ ผลการศึกษา

พบว่าระดบัการศึกษา และระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีแนวโน้มการตดัสินใจลาออกลาของ

พนักงานไม่ต่างกนั และสอดคลอ้งกบั วรกิจ สารสนิท (2556) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการลาออกจากงานของพนักงานกลุ่มบริษทัประชากิจ ผลการศึกษาพบว่า รายไดต่้อ

เดือน รายได ้และตาํแหน่ง ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจลาออกของพนกังานไม่ต่างกนั 

แรงจูงใจในการทาํงานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการ

ลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนา แกว้เกตุ และคณะ (2559) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลาออกของพนกังานธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ ผลการศึกษา

พบว่า ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้างานมีความสัมพนัธ์กบั

แนวโนม้การตดัสินใจลาออกของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แรงจูงใจในการทาํงานดา้นความรับผิดชอบมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออกของ

พนักงาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด์ ออโตเมชั่น จาํกดั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนา แกว้เกตุ และคณะ (2559) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อแนวโน้มการตดัสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลาออกของพนกังาน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แรงจูงใจในการทาํงานดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการ

ลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณวิสา ดาํรงสกุลวงษ ์(2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษทั 

อินเตอร์ไฮค์ จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบติังานมี

ความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงาน บริษทั อินเตอร์ไฮค์ จาํกดั (มหาชน) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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แรงจูงใจในการทาํงานด้านการปกครองบังคบับัญชามีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการ

ลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณวิสา ดาํรงสกุลวงษ ์(2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษทั 

อินเตอร์ไฮค์ จาํกัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านการปกครองบังคบับัญชามีความสัมพนัธ์กับ

แนวโนม้การลาออกจากงานของพนกังาน บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

แรงจูงใจในการทาํงานดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานมีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้การ

ลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนา แกว้เกตุ และคณะ (2559) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลาออกของพนกังานธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ ผลการศึกษา

พบว่าปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพภายในองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลาออก ของ

พนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แรงจูงใจในการทาํงานดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คงมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้ม

การลาออกของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน ์โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณวิสา ดาํรงสกุลวงษ ์(2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโนม้การลาออกของพนกังานในอุตสาหกรรมฟอกหนงั กรณีศึกษา บริษทั 

อินเตอร์ไฮค ์จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออกจากงานของพนกังาน บริษทั อินเตอร์ไฮค ์

จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

แรงจูงใจในการทาํงานดา้นผลประโยชน์ตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออก

ของพนกังาน บริษทั กูเดิล แคนมานน์ โรบอท แอนด ์ออโตเมชัน่ จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนา แกว้เกตุ และคณะ (2559) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อแนวโน้มการตดัสินใจลาออกของพนักงานธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การตดัสินใจลาออกของพนกังาน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั  

1. ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทาํงานดา้นการ

ไดรั้บการยอมรับนบัถือมีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออกของพนกังาน ในทิศทางตรงขา้มกนั 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ หากแรงจูงใจในการทาํงานด้านการไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือปรับตวัดีข้ึน กจ็ะส่งผลใหแ้นวโนม้การลาออกของพนกังานนอ้ยลง โดยผูบ้ริหารควร

ดาํเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ดียิ่งข้ึนในประเด็นของการยกย่องและส่งเสริมพนักงานท่ีมี

ผลงานดีเด่น การมอบหมายงานท่ีสําคญันอกเหนือจากงานท่ีรับผิดชอบให้แก่พนกังาน ตลอดจน

จะต้องส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมงาน และผูบ้ ังคับบัญชายอมรับความสามารถในการทํางานของ

พนกังาน 

2. ดา้นความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความรับผิดชอบ มี

ความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออกของพนกังาน ในทิศทางตรงขา้มกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ หากแรงจูงใจในการทาํงานดา้นความรับผิดชอบปรับตวัดีข้ึน ก็จะส่งผลให้

แนวโน้มการลาออกของพนกังานน้อยลง โดยผูบ้ริหารควรดาํเนินการสนบัสนุนและส่งเสริมให้ดี

ยิ่งข้ึนในประเด็นของการให้พนักงานไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนงาน ให้มีส่วนรับผิดชอบใน

ผลงานของแผนก และส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจในการปฏิบติังานมากข้ึน 

3. ดา้นความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทาํงานด้าน

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน มีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออกของพนกังาน ในทิศทางตรง

ข้ามกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 กล่าวคือ  หากแรงจูงใจในการทํางานด้าน

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานปรับตวัดีข้ึน ก็จะส่งผลใหแ้นวโนม้การลาออกของพนกังานนอ้ยลง 

โดยผูบ้ริหารควรดาํเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ดียิ่งข้ึนในประเด็นของโอกาสในการเล่ือน

ตาํแหน่งท่ีมีมากข้ึน เปิดโอกาสให้พนักงานไดรั้บการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

และใหพ้นกังานไดรั้บการฝึกอบรมท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของงานอยูเ่สมอ 

4. ด้านการปกครองบังคบับัญชา จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทาํงานด้านการ

ปกครองบงัคบับญัชามีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออกของพนกังาน ในทิศทางตรงขา้มกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ หากแรงจูงใจในการทาํงานดา้นการปกครองบงัคบั

บัญชาปรับตัวดีข้ึน ก็จะส่งผลให้แนวโน้มการลาออกของพนักงานน้อยลง โดยผูบ้ริหารควร

ดาํเนินการสนบัสนุนและส่งเสริมให้ดียิ่งข้ึนในประเดน็ของการส่ือสารระหว่างองคก์รกบัพนกังาน

จะตอ้งมีความรวดเร็ว มีการเช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบติังานไปสู่การฝึกอบรม การพฒันา 
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และการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีความยติุธรรมและเป็นกลาง ตลอดจนการมอบหมายหรือส่ังงานจะตอ้ง

มีความชัดเจนมากข้ึน และยกระดบัโอกาสในการมีส่วนร่วมของพนักงานในการวางแผนและ

ตดัสินใจในการทาํงาน 

5. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทาํงานดา้น

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออกของพนกังาน ในทิศทางตรง

ข้ามกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 กล่าวคือ  หากแรงจูงใจในการทํางานด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ปรับตวัดีข้ึน ก็จะส่งผลใหแ้นวโนม้การลาออกของพนกังานนอ้ยลง 

โดยผูบ้ริหารควรดาํเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ดียิ่งข้ึนในประเด็นของการส่งเสริมให้

พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกนั รวมถึงให้มีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร

ระหว่างกนั และองคก์รควรจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนกังาน และกวดขนั

ใหห้วัหนา้งานคอยใหค้วามช่วยเหลือและแนะนาํพนกังานเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน 

6. ดา้นสภาพการทาํงานและความมัน่คง จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทาํงานดา้น

สภาพการทาํงานและความมัน่คงมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการลาออกของพนักงาน ในทิศ

ทางตรงขา้มกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ หากแรงจูงใจในการทาํงานด้าน

สภาพการทาํงานและความมัน่คงปรับตวัดีข้ึน ก็จะส่งผลให้แนวโน้มการลาออกของพนักงาน

นอ้ยลง โดยผูบ้ริหารควรดาํเนินการสนบัสนุนและส่งเสริมให้ดียิง่ข้ึนในประเดน็ของมีการแบ่งงาน

ในส่วนงานท่ีรับผิดชอบท่ีชดัเจน จดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานให้ความเหมาะสม เช่น ให้มี

อากาศเยน็สบาย ตลอดจนสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานให้

เพียงพอกบัความตอ้งการในการปฏิบติังาน 

7. ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทาํงานดา้นผลประโยชน์

ตอบแทนมีความสมัพนัธ์กบัแนวโนม้การลาออกของพนกังาน ในทิศทางตรงขา้มกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ หากแรงจูงใจในการทาํงานดา้นผลประโยชนต์อบแทน

ปรับตวัดีข้ึน กจ็ะส่งผลใหแ้นวโนม้การลาออกของพนกังานนอ้ยลง โดยผูบ้ริหารควรดาํเนินการ

สนบัสนุนและส่งเสริมใหดี้ยิง่ข้ึนในประเดน็ของการใหค่้าตอบแทนแก่พนกังานท่ีเหมาะสมกบังาน

ท่ีปฏิบติั และจดัสรรค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนการทาํงานในวนัหยดุในอตัราท่ีเหมาะสมมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาดว้ยแบบกระดาษผ่านหน่วยรับแบบ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วจิยัคร้ังน้ีคือ ประชาชนผูท่ี้ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นอินเทอร์เน็ตและการ

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยแบบกระดาษผ่านหน่วยรับแบบในเขตจงัหวดั

สมุทรปราการ จาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ  T-Test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) แลว้พบความแตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD  

 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ประชาชนผูท่ี้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน

อินเทอร์เน็ตและการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยแบบกระดาษผา่นหน่วยรับ

แบบ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25 - 34 ปี มีสถานภาพโสด 

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 35,000 

บาท และมีพฤติกรรมการใชบ้ริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ส่วน

ใหญ่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.91, ระบบการยื่นแบบฯท่ีเคยยื่นส่วนใหญ่เคยยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
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เท่านั้น, การยืน่แบบฯคร้ังล่าสุดส่วนใหญ่ยืน่แบบฯผา่นอินเทอร์เน็ต , ช่วงเวลาท่ียืน่แบบฯส่วนใหญ่ 

ยื่นแบบฯในกาํหนดเวลายื่น(ม.ค. – มี.ค.) , ผลลพัธ์การคาํนวณภาษีล่าสุดส่วนใหญ่ มีภาษีชาํระไว้

เกิน  (ได้ภาษีคืน) , การศึกษาวิธีการและขั้ นตอนการยื่นแบบฯ ส่วนใหญ่ศึกษาจากเว็บไซต์

กรมสรรพากร(www.rd.go.th) และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนผูท่ี้ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเขตจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลด้าน อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยืน่

แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั และพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการระบบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมี 

ระบบการยื่นแบบฯท่ีเคยยื่น, ระบบการยื่นแบบฯคร้ังล่าสุด, ผลลัพธ์การคาํนวณภาษีล่าสุด, 

การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบ

การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั 

 

คาํสําคญั : ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา; ภ.ง.ด.90 

 

ABSTRACT 

 The study is intended to study the efficiency performance of system to submit the 

personal income tax through the Internet and to submit the personal income tax with the ordinary 

form at revenue department in Samut Prakarn province.The subjects that is used in this research is 

that the people who submit the personal income tax through the Internet and to submit the 

personal income tax with the ordinary form by themselves at revenue department in Samut 

Prakarn province area amount 400 examples using the query as a tool to collect the statistical data 

used for analyzing the frequency setting the percentage, means and standard statistics include 

ANOVA (one-way ANOVA) and then found the difference is used to compare by the method of 

the LSD.   

 The study found that people who who submit the personal income tax through the 

Internet and to submit the personal income tax with the ordinary form area Samut Prakan 

Province result of this study are the most of female, aged between 25-34 years, single, educations 

of Bachelor’s degree, the average income per month 15,000-35,000 baht, most have behavior to 
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paid personal income tax (P.N.D.91), used internet to pay personal income tax  more than 

ordinary form, duration around JAN-MAR, on tax calculations have  tax return and almost all 

study from The Revenue Department website (www.rd.go.th) and the hypothesis testing found 

people who paid personal income tax in the Samut Prakan Province. factors are the age, relation, 

education and job are difference make result of the efficiency performance of system to submit 

the personal income tax in Samut Prakan Province difference and behavior of the efficiency 

performance of system to submit the personal income tax in Samut Prakan Province are 

difference make result of behavior difference. 

 

Keywords: Personal Income Tax; P.N.D.90; Revenue Department 

 

บทนํา 

 รัฐบาลนั้นมีหนา้ท่ีหลายประการทั้งการบริหารประเทศ การทาํให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และ

ยงัมีหนา้ท่ีต่างๆอีกหลายประการ การดาํเนินกิจการของรัฐบาลดงักล่าวเห็นไดช้นัเจนว่าจาํเป็นตอ้ง

มีค่าใชจ่้าย รัฐบาลจึงตอ้งหารายไดเ้พ่ือใหพ้อกบัค่าใชจ่้ายนั้น รายไดข้องรัฐบาลไดม้าจากหลายทาง 

หน่ึงในนั้น คือ การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยกรมสรรพากรมีหน้าท่ีในการจดัเก็บภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาจากฐานรายไดต้ามประมวลรัษฎากร เพ่ือนาํมาใชพ้ฒันาประเทศ 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรเป็นภาษีทางตรงประเภทหน่ึงท่ีสาํคญัมาก 

เพราะเป็นแหล่งรายไดส้าํคญัของรัฐบาล และเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของรัฐบาลในการกระจายรายได ้

ฉะนั้นบุคคลธรรมดาผูมี้เงินไดทุ้กคนไม่ว่าจะเป็นเงินได้ชนิดใดประเภทใด หากไม่มีกฎหมาย

ยกเวน้ให้แลว้ก็ย่อมตอ้งเสียภาษี อนัไดแ้ก่ บุคคลธรรมดา ผูถึ้งแก่ความตายในระหว่างปีภาษี กอง

มรดกท่ียงัมิไดแ้บ่ง และห้างหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ในอดีตการยื่นแบบภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดานั้น จะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดฯ้ ผ่านหน่วยรับแบบท่ีสาํนกังาน

สรรพากรพ้ืนท่ีสาขา แต่เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาท่ีจะตอ้งยื่นแบบฯ ประชาชนนั้นมีจาํนวนมาก

ข้ึนทุกปี การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีอาจไม่พอเพียงต่อจาํนวนประชาชนท่ีจะมาติดต่อยื่นแบบฯใน

แต่ละวนั ดงันั้นเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรมสรรพากรจึงไดน้าํระบบการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นอินเทอร์เน็ตมาใชเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการยืน่แบบฯ 
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การยื่นแบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดานั้นจึงสามารถยื่นไดท้ั้ งสองทางคือ ยื่นแบบฯผ่านหน่วยรับ

แบบและยืน่แบบฯผา่นอินเทอร์เน็ต 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน

อินเทอร์เน็ตและการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยแบบกระดาษผา่นหน่วยรับ

แบบ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  

 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นศึกษาประสิทธิภาพของระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยแบบ

กระดาษผา่นหน่วยรับแบบในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ เท่านั้น   

2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนผูท่ี้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยแบบกระดาษ

ผ่านหน่วยรับแบบในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 400 ตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจง 

3. ในการวิจยัคร้ังน้ีทาํการวิจยั และเก็บข้อมูลในช่วงเดือน 4 ระหว่างเดือน มกราคม – 

เมษายน 2561 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับผูมี้ความประสงคใ์นการยืน่แบบแสดงรายการภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2. เพ่ือปรับปรุงพฒันาการบริการระบบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ผ่านอินเทอร์เน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบกระดาษผ่าน

หน่วยรับแบบ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

 3. เพ่ือเป็นขอ้มูลท่ีกรมสรรพากรใช้ในการประชาสัมพนัธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนยื่น

แบบเสียภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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กรอบแนวความคดิการวจิยั         

 

 

           

                                

 

 

                  

 

 

 

  

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

1. แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการ 

 ประสิทธิภาพขององค์การ คือ การท่ีองค์การสามารถดาํเนินงานต่างๆ ตามภารกิจหน้าท่ี

ขององคก์ารโดยใชท้รัพยากร ปัจจยัต่างๆ รวมถึงกาํลงัคน อยา่งคุม้ค่าท่ีสุด มีการสูญเปล่านอ้ยท่ีสุด

มีลกัษณะของการดาํเนินงานไปสู่ผลตามวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างดีโดยประหยดัทั้งเวลา ทรัพยากร 

และกาํลงัคน องคก์ารมีระบบการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการผลิตและการบริการไดเ้ป้าหมาย  

 ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547,หน้า 63 - 66) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของการ

บริการประกอบด้วย 7Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

พนกังาน กระบวนการใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และนพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2558, หนา้ 

20-21) กล่าววา่ ความพึงพอใจของลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัคุณค่าของลูกคา้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม

ต่างๆขององค์กร ดังนั้ นกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า จึงมีความสัมพันธ์กันและควรปรับปรุงทุก

กิจกรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 

 2. แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการบริการ 

 กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์ (2556, หนา้ 1,3) การบริการ คือ กิจกรรมการดาํเนินการท่ีเสมือนไร้

ตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้งเฉกเช่น สินคา้ ซ่ึงมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหบ้งัเกิดความพึง

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- ระดบัรายได ้

ความพงึพอใจที่มต่ีอประสิทธิภาพระบบการ
ยื่นแบบฯ  
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นสถานท่ี 
- ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
- ประเภทของการยืน่แบบฯในปัจจุบนั 
- ระบบของการยืน่แบบฯท่ีเคยยืน่ 
- ระบบการยืน่แบบฯคร้ังล่าสุด 
- ช่วงเวลาท่ียืน่แบบฯ 
- ผลลพัธ์การคาํนวณภาษี 
- การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยืน่แบบฯ 
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พอใจด้วยฝีมือผูใ้ห้บริการทรัพยากรของธุรกิจท่ีจบัตอ้งได ้และระบบการบริหารจดัการงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ระบบงานบริการ เป็นวิธีการปฏิบติังานท่ีวางไวแ้ต่ละขั้นตอนอย่างมีระเบียบแบบ

แผนเพ่ือให้บริการแก่ลูกค้า ระบบงานท่ีดีมีประสิทธิภาพจะทาํให้การบริการครบถว้นทั้ งดา้น

คุณภาพของงานและทนัเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ  

 ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ  (2547,หน้า 63  - 66)  กล่าวว่า กระบวนการให้บริการท่ี มี

ประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทันสมยัในการทาํให้เกิดกระบวนการท่ีสามารถส่งมอบบริการท่ีมี

คุณภาพได้ กล่าวคือเม่ือมีช่องทางระบบการยื่นแบบฯท่ีหลากหลายและกระบวนให้บริการท่ีมี

ประสิทธิภาพจะทาํใหป้ระชาชนท่ีไดภ้าษีคืน เกิดความพึงพอใจ 

 3. แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับภาษอีากร 

 สุเมธ และคณะ (2559, หน้า 2) กล่าวว่า ภาษีอากร  คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากราษฎร 

เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม วตัถุประสงคใ์นการเก็บภาษี เพ่ือหารายไดใ้ห้พอกบัค่าใชจ่้ายของ

รัฐบาล เพื่อการกระจายรายได้ เพ่ือควบคุมการบริโภคของประชาชน ฯลฯ ประเภทภาษีอากร 

แบ่งเป็นภาษีอากรทางตรง และภาษีทางออ้ม ซ่ึงกฎหมายท่ีทางรัฐบาลใชใ้นการเรียกเก็บภาษี คือ 

ประมวลรัษฎากร  

 สุเมธ และคณะ (2559, หน้า 13) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคล

ทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีตามท่ีกฎหมายกาํหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด โดยปกติ

จดัเกบ็เป็นรายปี รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปีใดๆ ผูมี้รายไดมี้หนา้ท่ีตอ้งนาํไปแสดงรายการตนเองตามแบบ

แสดงรายการภาษีท่ีกาํหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป (ภ.ง.ด.90,91) 

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 อุศณี กอจิตตวนิจ และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการยื่นแบบ

และชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตของผูเ้สียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจาก

การวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ปัจจยัคุณภาพของระบบการ

ชาํระและขอคืนภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต และลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ระดบัความพึง

พอใจแตกต่างกนั พบว่า ระดบัการศึกษาปริญญาโท เป็นเพียงลกัษณะเดียวท่ีทาํให้ความพึงพอใจ

แตกต่างกนั 

 ศุขจี มูลทองยอ้ย (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยืน่แบบแสดงรายการและชาํระภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม ผลจากการศึกษา

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากเก่ียวกบัปัจจยัดา้นรูปแบบเวบ็ไซตม์ากท่ีสุด 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

182 

ปัญหาโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก อนัดบัแรก คือ เบอร์โทรศพัท์เพ่ือติดต่อเจา้หน้าท่ีเพ่ือ

สอบถามปัญหาในการใช้บริการยื่นแบบเพ่ือเสียภาษีติดต่อยาก และส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการบริการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตภายใตน้โยบายการมีส่วน

ร่วมของประชาชนของกรมสรรพากร 

 วณัชญาณ์ ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีต่อการให้บริการในการ

รับชาํระภาษีของสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพ่ึงพอใจ

ของผูเ้สียภาษีต่อการให้บริการโดยภาพรวมและทุกด้วยอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านท่ีมีความพึง

พอใจอนัดบัท่ีหน่ึงคือ ดา้นอาคารสถานท่ี ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ ด้านวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชเ้ทคโนโลย ีและขั้นตอนกระบวนการใหบ้ริการ ตามลาํดบั 

 ฑาริกา แกว้นันชัย (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได ้

ของกรมสรรพากรจากผูเ้สียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเกบ็รายไดม้ากท่ีสุด คือ ดา้นความรู้ของเจา้หนา้ท่ีในประมวล

รัษฎากรและการพฒันาตนเอง และปัจจยัท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อการจดัเกบ็รายไดคื้อ  เพศของ

เจา้หน้าท่ี, ความรู้ของเจา้หน้าท่ี , ดา้นการยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต , ดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสาร

แก่ผูเ้สียภาษี 

 สร้อยเพชร ลิสนิ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีของ

สาํนกังานสรรพากรภาค 6 ผลจากการทดสอบพบวา่ คุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีจดัเกบ็ภาษี

อากรและสภาพแวดล้อมอ่ืน มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรของ

สาํนกังานสรรพากรภาค 6 ยกเวน้ดา้นนโยบายการจดัเก็บภาษีอากร ,คุณลกัษณะของผูมี้หน้าท่ีเสีย

ภาษีอากร และสภาพแวดลอ้มอ่ืนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีอากรของ

สาํนกังานสรรพากรภาค 6 ยกเวน้ดา้นวิธีการจดัเกบ็ภาษีอากร  

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการยื่น

แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นอินเทอร์เน็ตและการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยแบบกระดาษผ่านหน่วยรับแบบ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงผูว้ิจยัได้

กาํหนดวิธีการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ ประชาชนผูท่ี้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยแบบกระดาษ

ผา่นหน่วยรับแบบในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ เน่ืองจากทราบจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูท่ี้ยืน่

แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ อา้งอิงจากปีภาษี 2559 

ผูว้ิจยัจึงใชสู้ตรคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร (Yamane,1932) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 

95 % ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน 

ผลการวจิยั 

ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3  มีอายุ

ระหว่าง 25 - 34 ปีจาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 สถานภาพโสดจาํนวน 255 คน คิดเป็นร้อย

ละ  63.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน  247 คน  คิด เป็น ร้อยละ  61.8 อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชนจาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 35,000 บาท 

จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 

ข้อมูลพฤตกิรรมการใช้บริการ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.91 จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 

ระบบการยืน่แบบฯท่ีเคยยืน่ส่วนใหญ่เคยยืน่แบบฯผา่นอินเทอร์เน็ตเท่านั้น จาํนวน 189 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.3 การยื่นแบบฯคร้ังล่าสุดส่วนใหญ่ยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต จาํนวน 282 คน คิดเป็น

ร้อยละ 70.5 ช่วงเวลาท่ียื่นแบบฯส่วนใหญ่ ยื่นแบบฯในกาํหนดเวลายื่น(ม.ค. – มี.ค.) จาํนวน 377 

คน คิดเป็นร้อยละ 94.3 ผลลพัธ์การคาํนวณภาษีล่าสุดส่วนใหญ่มีภาษีชาํระไวเ้กิน(ได้ภาษีคืน) 

จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยืน่แบบฯ ส่วนใหญ่ศึกษาจาก

เวบ็ไซตก์รมสรรพากร www.rd.go.th จาํนวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 

ความพงึพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 จากขอ้มูลค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพงึพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยืน่

แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเก่ียวกบัภาพรวมทุกดา้น ทั้ง 7 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดยค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.80 ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางระบบการยื่นแบบฯ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.02 รองลงมาคือ ด้านระบบการยื่นแบบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ด้านค่าใช้จ่าย มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.90 ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 
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ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72  และดา้นการส่งเสริมการยื่นแบบฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 และ 

ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมตฐิานท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความพ่ึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาไดแ้ก่ ประเภทการยื่นแบบฯในปัจจุบนั, ระบบการยื่นแบบฯท่ีเคยยื่น, ระบบการยื่นแบบฯ

คร้ังล่าสุด, ช่วงเวลาท่ียืน่แบบฯ, ผลลพัธ์การคาํนวณภาษี, การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบ

ฯ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพฤติกรรมการใชบ้ริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมี ระบบการยื่นแบบฯท่ีเคยยื่น, ระบบการ

ยื่นแบบฯคร้ังล่าสุด , ผลลพัธ์การคาํนวณภาษีล่าสุด, การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ท่ี

ต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาวิจยั เร่ืองประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา กรณีศึกษาจงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการยื่น

แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นอินเทอร์เน็ตและการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดาดว้ยแบบกระดาษผา่นหน่วยรับแบบ ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลสรุปดงัน้ี 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25 - 34 ปี สถานภาพโสด คน 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 

35,000 บาท  
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 2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ยืน่แบบฯ ภ.ง.ด.91 ระบบการยืน่แบบฯท่ีเคยยืน่ส่วนใหญ่

เคยยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น การยื่นแบบฯคร้ังล่าสุดส่วนใหญ่ยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต 

ช่วงเวลาท่ียื่นแบบฯส่วนใหญ่ ยื่นแบบฯในกาํหนดเวลายื่น (ม.ค. – มี.ค.) ผลลพัธ์การคาํนวณภาษี

ล่าสุดส่วนใหญ่มีภาษีชาํระไวเ้กิน (ได้ภาษีคืน) การศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ส่วน

ใหญ่ศึกษาจากเวบ็ไซตก์รมสรรพากร (www.rd.go.th) 

 3. ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ในภาพรวมทั้ง 7 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 

 4.1 ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความ

พ่ึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตจงัหวดั

สมุทรปราการต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 4.2 พฤติกรรมการใชบ้ริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใน

เขตจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมี ระบบการยืน่แบบฯท่ีเคยยื่น, ระบบการยื่นแบบฯ คร้ังล่าสุด, ผลลพัธ์

การคาํนวณภาษีล่าสุด และการศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึง

พอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตจงัหวดั

สมุทรปราการ ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

อภปิรายผล 

 1. ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของประชาชนผูท่ี้ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่าง

กนัมีความพ่ึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาใน

เขตจงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสร้อยเพชร ลิสนิ (2557) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากรภาค 6 ผลการวิจยัพบว่า

คุณลกัษณะของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากร และสภาพแวดลอ้มอ่ืนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพ

การจดัเกบ็ภาษีอากร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุศณี กอจิตตวนิจ และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2553) 

ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการยืน่แบบและชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตของผู ้

เสียภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าระดบัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัมีความพึง
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พอใจในการยื่นแบบและชาํระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตของผูเ้สียภาษีในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่  

 2.1 พฤติกรรมการใชบ้ริการระบบการยื่นแบบฯ จากประเภทการยื่นแบบฯในปัจจุบนันั้น 

ประชาชนส่วนใหญ่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด 91 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าสอดคลอ้งกบัจาํนวนผูต้อบแบบสอบท่ี

ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ป็นเงินเดือนเพียงอยา่งเดียว 

 2.2 พฤติกรรมการใช้บริการระบบการยื่นแบบฯ  จากระบบการยื่นแบบฯท่ีเคยยื่น ส่วน

ใหญ่ประชาชนท่ีเคยยืน่แบบฯผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นและเคยยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ตมีความพึง

พอใจดา้นค่าใชจ่้ายและดา้นช่องทางระบบการยืน่แบบฯ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฑาริกา แกว้นนั

ชยั (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเกบ็รายได ้ของกรมสรรพากรจากผูเ้สีย

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่การยืน่แบบผา่นทางอินเตอร์เน็ต

ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการตรวจสอบ มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดข้อง

กรมสรรพากร ,ส่วนประชาชนท่ีเคยยืน่แบบฯดว้ยกระดาษผา่นหน่วยรับแบบเท่านั้นและประชาชน

ท่ีเคยยื่นแบบฯดว้ยกระดาษ มีความพึงพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

วณัชญาณ์ ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีต่อการให้บริการในการรับชาํระ

ภาษีของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองกาญจนบุรี ผลงานวิจยัพบว่าดา้นท่ีมีความพึงพอใจ

อนัดบัท่ีหน่ึงคือ ดา้นอาคารสถานท่ี อนัดบัท่ีสองคือ ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ อนัดบัท่ีสามคือ ดา้น

วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชเ้ทคโนโลย ีตามลาํดบั 

 2.3 พฤติกรรมการใช้บริการระบบการยื่นแบบฯ  จากระบบการยื่นแบบฯคร้ังล่าสุด

ประชาชนท่ียื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจดา้นค่าใชจ่้ายและดา้นช่องทางระบบการยืน่

แบบฯ   สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฑาริกา  แก้วนันชัย  (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได ้ของกรมสรรพากรจากผูเ้สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าการยื่นแบบผา่นทางอินเตอร์เน็ตช่วยใหส้ะดวก รวดเร็ว และง่าย

ต่อการตรวจสอบ มีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัเกบ็รายไดข้องกรมสรรพากร ส่วนประชาชนท่ียืน่

แบบฯดว้ยกระดาษผ่านหน่วยรับแบบมีความพึงพอใจด้านบุคลากร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

วณัชญาณ์ ภาคภูมิ (2557) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีต่อการให้บริการในการรับชาํระ
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ภาษีของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองกาญจนบุรี ผลงานวิจยัพบว่าดา้นท่ีมีความพึงพอใจ

อนัดบัสองคือดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ 

 2.4 พฤติกรรมการใชบ้ริการระบบการยื่นแบบฯ จากช่วงเวลาท่ียื่นแบบฯประชาชนส่วน

ใหญ่ยื่นแบบฯในกาํหนดเวลายื่น (ม.ค.-มี.ค.) สอดคลอ้งกบัจาํนวนผูต้อบแบบสอบท่ีส่วนใหญ่มี

การศึกษาวิธีการและขั้นตอนระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาจากเวบ็ไซต์

กรมสรรพากร ซ่ึงเป็นเวบ็หลกัในการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองภาษีของกรมสรรพากร  

 2.5 พฤติกรรมการใช้บริการระบบการยื่นแบบฯ จากผลลพัธ์การคาํนวณภาษีประชาชน

ส่วนใหญ่ท่ีมีภาษีชาํระไวเ้กินมีความพึงพอใจดา้นช่องทางระบบการยืน่แบบฯและดา้นกระบวนการ 

สอดคล้องกับแนวคิดของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, หน้า 63 - 66)  กล่าวว่า กระบวนการ

ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการทาํให้เกิดกระบวนการท่ีสามารถส่งมอบ

บริการท่ีมีคุณภาพได้ กล่าวคือเม่ือมีช่องทางระบบการยื่นแบบฯท่ีหลากหลายและกระบวน

ใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพจะทาํใหป้ระชาชนท่ีไดภ้าษีคืน เกิดความพึงพอใจ 

 2.6 พฤติกรรมการใชบ้ริการระบบการยื่นแบบฯ จากการศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่น

แบบฯ พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยืน่แบบฯจากเวบ็ไซตก์รมสรรพากร 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ศุขจี มูลทองยอ้ย (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการและชาํระภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2 ผลงานวิจยัพบว่ามี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเก่ียวกบัปัจจยัดา้นรูปแบบเวบ็ไซตม์ากท่ีสุด    

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั   

 1. ดา้นระบบการยื่นแบบฯ กรมสรรพากรตอ้งประชาสัมพนัธ์ สร้างความเช่ือถือในระบบ

การยื่นแบบฯให้มากกว่าน้ี เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเช่ือถือในการใชง้านระบบการยืน่แบบแสดง

รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรม 

 2. ด้านค่าใช้จ่าย กรมสรรพากรต้องมีนโยบาย และมีการประชาสัมพนัธ์ เร่ืองค่าใช้จ่าย 

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผูท่ี้ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  

 3. ดา้นช่องทางการระบบการยื่นแบบฯ กรมสรรพากรตอ้งมีการปรับปรุงการยื่นแบบผ่าน

อินเทอร์เน็ต ให้สามารถยื่นแบบฯเพ่ิมเติมไดห้ลงัจากหมดระยะเวลายื่นแบบฯภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา (31 มี.ค. ของทุกปี) มีการคาํนวณเงินเพิ่มท่ีถูกตอ้งพร้อมชาํระภาษี และตอ้งคาํนึงถึงบุคคล
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ท่ีไม่สามารถยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ตได ้ซ่ึงกรมสรรพากรจะตอ้งมีการพฒันาระบบดา้นการยื่น

แบบฯ ต่อไปใหต้อบสนองความตอ้งการของประชาชนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 4. ดา้นการส่งเสริมการยืน่แบบฯ กรมสรรพากรควรมีการประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซต ์ใหเ้ขา้ไป

ศึกษาเน้ือหาไดง่้าย น่าสนใจและประชาชนสามารถเขา้ถึงใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 5. ดา้นบุคลากร ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่คือมีเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน

ในช่วงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คลธรรมดา ซ่ึงกรมสรรพากรจะตอ้งประชาสัมพนัธ์

ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาการยื่นแบบฯ ให้ทัว่ถึง มีการจูงใจให้ประชาชนผูท่ี้ยื่นแบบฯให้เร็ว

ข้ึน   

 6. ดา้นกระบวนการ กรมสรรพากรจะตอ้งมีการทาํส่ือเพ่ือนาํเสนอการยืน่แบบฯท่ีมีขั้นตอน

ท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย เขา้ถึงประชาชนให้มากกวา่น้ี มีการประชาสมัพนัธ์อยา่งจริงจงั 

 7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ กรมสรรพากรควรจะมีลิงคข์อ้เสนอแนะ และลิงคข์อ้กฎหมาย

ในการหกัค่าใชจ่้าย ค่าลดหยอ่นภาษีใหป้ระชาชนเห็นเด่นชดัในหนา้การยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต 

ประกอบการยืน่แบบฯดว้ย 
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ความสุขในการทํางาน 

Happiness in Work 

 

ศศกมล รัตนวราหะ 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงาน

ของพนกังาน และ (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างความสุขในการทาํงานของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากรผูท่ี้อยู่ในกาํลงัแรงงาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม

ปัจจยัส่วนบุคคล แบบสอบถามแรงจูงใจในการทาํงาน และแบบสอบถามความสุขในการทาํงาน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  

1. แรงจูงใจในการทาํงานได้แก่ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัอนามัย ท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อ

ความสุขในการทาํงานดา้นการมีสุขภาพดี การมีนํ้ าใจงาม การผ่อนคลาย การหาความรู้ ความสุข

สงบ การเงินดี การมีครอบครัวดี การมีสังคมดี การงานดีของพนกังานท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05   

2. แนวทางการสร้างความสุขในการทาํงาน เป็นการนาํทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก 

(Herzberg’s Two-Factor Theory) มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย (1) ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยท่ีเป็น

ตวักระตุน้ในการทาํงาน และ (2) ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน 

จากผลการวิจยัทําให้ทราบถึงแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน และ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความสาํคญั และส่งผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน ดงันั้นผลการวิจยั

น้ี จึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน และสามารถนํา

ผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมความสุขในการทาํงานได ้เพ่ือให้องคก์รสามารถสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเหนือคู่แข่ง และมีผลประกอบการท่ีดี ยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

 

คาํสําคญั : แรงจูงใจ, ความสุข, ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั, ย ัง่ยนื 
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ABSTRACT 

This research was established for the purpose of (1) to study motivation influencing 

employee happiness; and (2) to study the ways to create employee happiness. The group of 

sample used in the study was the population in labor force. The research instruments were 

personal factors’ questionnaire, work motivation’s questionnaire and the happiness in the 

workplace’s questionnaire. Statistics used in data analysis include Frequencies, Percentage, Mean, 

Standard deviation, T-Test, and One-way analysis of variance. The results of this research are as 

follows: 1. Motivations to work are motivation factors and Maintenance or Hygiene factors which 

are different will effect to happiness in happy body, happy heart, happy relax, happy brain, happy 

soul, happy money, happy family, happy society, happy work-life of employees were 

significantly different at a 0.05 statistical level. 2. The Way to create happiness in works by takes 

Herzberg's Two-Factor theory to apply include (1) Motivation factors or motivators that motivate 

the work and (2) health factors or factors that reduce job satisfaction. The results of this research 

reveal the motivation of the relationship with the supervisor colleagues and subordinate which is 

essential and impact to happiness in the work of the employees. So the results of this research are 

beneficial to the organization as factors affecting work happiness and can be used as a guideline 

to promote work happiness to enable the organization to gain competitive advantage over its 

competitors and have a good sustainable performance in the future. 

  

Keywords: Motivation, Happiness, Competitive Advantage, Sustainable 

 

บทนํา 

ในปี 2559 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา กาํหนดนโยบายของประเทศ เป็น

ประเทศไทย  4.0 (Thailand 4.0)  โดยการขับเค ล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  (Value Based 

Economy) เป็นการเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยนําเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค ์และนวตักรรมมาใช ้ เป้าหมายสาํคญัเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนไทยจากรายได้

ระดบัปานกลาง สู่ระดบัสูง  นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นการส่งสัญญาณถึงองคก์รและคนทาํงาน

ตอ้งปรับเปล่ียน นอกจากน้ีผลของนโยบายประเทศไทย 4.0 ทาํให้องคก์รถูกกระตุน้ในการพฒันา
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มากข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีต่อองค์กรท่ีจะเติบโตและเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัมากยิ่งข้ึน(ชาญวิทย ์

วสันตธ์นารัตน ์และธีร์ธรรม วฑุฒิวตัรชยัแกว้, 2560, หนา้ 5) 

 ณ ขณะน้ีประเทศไทยอยู่ภาวะขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะสูง และประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่

สังคมผูสู้งอายุ ส่งผลทาํให้บางตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตในโรงงานจะถูกแทนท่ีดว้ยระบบ

อตัโนมติัและหุ่นยนต์ เพื่อลดตน้ทุนการผลิต แต่ส่ิงเดียวท่ีหุ่นยนต์ไม่สามารถแทนท่ีมนุษยไ์ดคื้อ

ความคิดสร้างสรรคแ์ละการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีสูงข้ึนได ้น่ีคือโจทยท่ี์สาํคญัท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ของแต่ละองค์กรจะต้องกําหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ตั้ งแต่การสรรหา การดํารงอยู ่

จนกระทัง่เกษียณอายขุองพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีความสุขในการทาํงาน มีผลิตภาพดีข้ึน และทาํ

ใหอ้งคก์รเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 ปัจจุบันน้ี สถานท่ีทาํงานเปรียบเสมือนบ้านหลงัท่ีสองของพนักงานในองค์กร เพราะ

พนักงานตอ้งใช้ชีวิตอยู่ในองค์กร วนัละไม่ตํ่ากว่า 6 ชั่วโมง องค์กรต่างๆ ให้ความสําคญัพฒันา

องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข  ส่งผลถึงพนักงานในองค์กร และผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพด้วย

เช่นกนั (ปารณีย ์วิสุทธิพนัธ์ุ, 2559, หนา้ 2-3) 

ดงันั้น ความสุขในการทาํงานของพนกังานนั้นมีผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกมิติ ทั้งในดา้น

สุขภาพกาย จิต วิญญาณ ปัญญา การพกัผ่อน ครอบครัว สังคม การเงิน และการงาน รวมถึงพฒันา

องค์กรให้ดี เจริญกา้วหน้า และมัง่คัง่ อย่างย ัง่ยืน  และยงัส่งผลให้ประเทศไทยสามารถขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ดว้ยเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมานั้น 

ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาถึงความสุขในการทาํงานของพนกังาน เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข

ในการทาํงานของพนกังาน รวมถึงแนวทางในการสร้างความสุขในการทาํงานของพนักงาน ทั้งน้ี

ผูว้ิจยัคาดหวงัถึงผลวิจยัน้ีว่าจะทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงาน และ

สามารถนาํผลวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมความสุขในการทาํงานของพนกังานต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน 

 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างความสุขในการทาํงานของพนกังาน 
 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อความสุขในการทาํงานท่ีต่างกนั 

 แรงจูงใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อความสุขในการทาํงานท่ีต่างกนั 
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นิยามศัพท์ 

ความสุขในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของพนกังานท่ีเป็นผลมา

จากการทาํงาน โดยพนกังานเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไม่รู้สึก

เบ่ือหน่ายและไม่เครียดกบังานท่ีทาํ มีความภูมิใจในงานท่ีทาํ มีความรับผิดชอบต่องาน และมี

ความรู้สึกว่าไดรั้บแรงกระตุน้ส่งเสริมในการทาํงานอยา่งดี เช่น การไดรั้บโอกาสในการพฒันา การ

ไดรั้บเกียรติและมีคุณค่าในท่ีทาํงาน การไดรั้บการยอมรับจากบุคคลในท่ีทาํงานทุกระดบั การไดรั้บ

ค่าตอบแทนท่ียติุธรรม การไดรั้บสวสัดิการท่ีพึงพอใจ เป็นตน้ 

 

ขอบเขตการวจิยั 

 ด้านตัวอย่าง: งานวิจัยน้ีเก็บข้อมูลจากประชากรทั่วไป  ผู ้ท่ีท ํางานในองค์กรภาครัฐ 

รัฐวสิาหกิจ เอกชน ระยะเวลาเกบ็ขอ้มูลเดือนมกราคม – เมษายน 2561 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ภูมิลาํเนา ระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทาํงานในท่ีปัจจุบนั และระดบัรายได้

ต่อเดือน และแรงจูงใจในการทาํงาน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1.ปัจจยัจูงใจ มี 5 ดา้น (1) ความสําเร็จในการ

ทาํงาน (2) การไดรั้บการยอมรับ (3) ลกัษณะของงาน (4) ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน และ (5) 

ความกา้วหน้าในการทาํงาน และปัจจยัอนามยั มี 7 ดา้น (1) นโยบายและการบริหารขององคก์ร (2) 

การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (3) ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน และ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (4 )ตาํแหน่งงาน (5) ความมัน่คงในการทาํงาน (6) สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และ

(7) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ส่วนตวัแปรตาม คือ ความสุขในการทาํงาน 9 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การมี

สุขภาพดี (2) การมีนํ้ าใจงาม (3) การผอ่นคลาย (4) การหาความรู้ (5) ความสุขสงบ (6) การเงินดี (7) 

การมีครอบครัวดี (8) การมีสงัคมดี และ (9) การงานดี 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรในงานวิจยัน้ี คือประชากรผูท่ี้อยู่ในกาํลงัแรงงานเดือนธันวาคม 2560 จาํนวน 

37.72 ล้านคน (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ประชากรผูท่ี้อยูใ่นกาํลงัแรงงานในประเทศไทย   
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire)  3 ส่วน มีดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะคาํถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) สอบถามในเร่ืองเพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาํเนา ระดับ

การศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทาํงานในท่ีปัจจุบนั และระดบัรายไดต่้อเดือน จาํนวน 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทาํงาน แบ่งเป็นปัจจยัจูงใจ และปัจจยั

อนามยั รวมทั้ งหมด 60 ขอ้ คือ (1) ปัจจยัจูงใจ จาํนวน 25 ข้อ ประกอบด้วยความสําเร็จในการ

ทาํงาน จาํนวน 5 ข้อ การได้รับการยอมรับ จาํนวน 5 ข้อ ลกัษณะของงาน จาํนวน 5 ข้อ ความ

รับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน จาํนวน 5 ขอ้ และความกา้วหนา้ในการทาํงาน จาํนวน 5 ขอ้ (2) ปัจจยั

อนามยั จาํนวน 35 ขอ้ ประกอบดว้ยนโยบายและการบริหารขององคก์ร จาํนวน 5 ขอ้ การบงัคบั

บัญชาและการควบคุมดูแล  จํานวน  5 ข้อ  ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน  เพื่อร่วมงานและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จาํนวน 5 ขอ้ ตาํแหน่งงาน จาํนวน 5 ขอ้ ความมัน่คงในการทาํงาน จาํนวน 5 ขอ้ 

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน จาํนวน 5 ขอ้ และค่าตอบแทนและสวสัดิการ จาํนวน 5 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความสุขในการทาํงาน แบ่งเป็น 9 ดา้น ทั้งหมด 45 ขอ้ คือ 

(1) การมีสุขภาพดี จาํนวน 5 ขอ้ (2) การมีนํ้ าใจงาม จาํนวน 5 ขอ้ (3) การผ่อนคลาย จาํนวน 5 ขอ้ 

(4) การหาความรู้ จาํนวน 5 ขอ้ (5) ความสุขสงบ จาํนวน 5 ขอ้ (6) การเงินดี จาํนวน 5 ขอ้ (7) การมี

ครอบครัวดี จาํนวน 5 ขอ้ (8) การมีสงัคมดี จาํนวน 5 ขอ้ และ(9) การงานดี จาํนวน. 5 ขอ้ 

ผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงพบว่ามีค่า

ดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม(IOC) เท่ากับ0.98 หลงัจากนั้ นนําไปทดสอบค่าความ

เท่ียงตรง(Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน  40 คน  และวดัค่าความน่าเช่ือถือวิธี Cronbach 

(Cronbach’s alpha coefficient) ในภาพรวมเท่ากบั 0.98 พิจารณาแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นแรงจูงใจใน

การทาํงาน เท่ากบั 0.97 ดา้นความสุขในการทาํงาน เท่ากบั 0.96 

 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยทําการสํารวจ มีการใช้แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยนาํแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วง

เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 โดยไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามจาํนวน 

450 ชุด ให้กบักลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามผ่านระบบ Online เช่นช่องทาง Facebook Line เป็น

ตน้ และแจกแบบสอบถามในสถานท่ีทาํงานท่ีสาธารณะ ซ่ึงผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
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ความสะดวกและเต็มใจท่ีจะตอบแบบสอบถามได ้จาํนวน 427 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.89  หลงัจาก

นั้นผูวิ้จยัดาํเนินการสอบทานความถูกตอ้งครบถว้นและค่าผิดปกติของแบบสอบถาม จนกระทัง่

สามารถนาํขอ้มูลวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูลทางสถิติไดจ้าํนวน 413 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.72 และ

ดาํเนินการอภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ และจดัทาํรูปเล่มรายงานวิจยัต่อไป 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์

อินเทอร์เน็ต และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows ในการคาํนวณค่าสถิติ

พรรณนา ไดแ้ก่การแจกแจงค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

ไดแ้ก่ t-test และ ANOVA (F-test) 
 

ผลการวจิยั 

การสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติพิรรณนา มจีาํนวน 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ ปัจจยัส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ   อายุ   
 ชาย 113 27.4  15 – 20 ปี 9 2.2 
 หญิง 300 72.6  21 – 29 ปี 116 28.1 
ภูมิลําเนา    30 – 39 ปี 147 35.6 
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 323 78.2  40 – 49 ปี 112 27.1 
 ต่างจงัหวดั 90 21.8  50 ปีขึ้นไป 29 7.0 
สถานภาพ   ระดบัการศึกษา   
 โสด 225 54.5  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 40 9.7 
 สมรส 176 42.6  ปริญญาตรี 269 65.1 
 หมา้ย/หยา่ร้าง 12 2.9  สูงกวา่ปริญญาตรี 104 25.2 

ปัจจยัส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ ปัจจยัส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ประสบการณ์การทาํงานในองค์กรปัจจุบัน   ระดบัรายได้ต่อเดือน   
 นอ้ยกวา่ 1 ปี 37 9.0  นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 5 1.2 
 1 – 5 ปี  153 37.0  10,000 – 20,000 บาท 96 23.2 
 6 – 10 ปี 79 19.1  20,001 – 30,000 บาท 124 30.0 
 11 – 15 ปี 66 16.0  30,001 – 40,000 บาท 49 12.0 
     40,001 – 50,000 บาท 43 10.4 
อาชีพ     50,001 บาทข้ึนไป 96 23.2 
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 ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/ลูกจา้ง
ชัว่คราว/พนกังานราชการ 

72 17.4     

 รัฐวสิาหกิจ 12 2.9     
 พนกังานบริษทัเอกชน 303 73.4     
 ธุรกิจส่วนตวั 26 6.3     
 16 ปีขึ้นไป 78 18.9     

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด

เป็นร้อยละ 72.6  ส่วนใหญ่อายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.6 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็นร้อย

ละ 54.5 ส่วนใหญ่ภูมิลาํเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 78.2 ส่วนใหญ่ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.1 ส่วนใหญ่อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 73.4 

ส่วนใหญ่ประสบการณ์การทาํงานในองคก์รปัจจุบนั 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.0 และส่วนใหญ่ระดบั

รายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.0 
 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 
แรงจูงใจในการทาํงาน 

ปัจจยัจูงใจ 
 �̅�  SD ระดบั

ความ
คิดเห็น 

แรงจูงใจในการทาํงาน 
ปัจจยัอนามยั 

 �̅�  SD ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 3.99 0.544 มาก 1. นโยบายและการบริหารของ
องคก์ร 

3.48 0.816 มาก 

2. การไดรั้บการยอมรับ 3.63 0.626 มาก 2. การบังคับบัญ ชา  และการ
ควบคุมดูแล 

3.75 0.881 มาก 

3. ลกัษณะของงาน 3.83 0.636 มาก 3. ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 
เพื่อนร่วมงาน และ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.76 0.640 มาก 

4. ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน 3.84 0.586 มาก 4. ตาํแหน่งงาน 3.76 0.710 มาก 
5. ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 3.39 0.886 ปาน

กลาง 
5. ความมัน่คงในการทาํงาน 3.57 0.768 มาก 

    6. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 3.56 0.748 มาก 
    7. คา่ตอบแทน และสวสัดิการ 3.24 0.830 ปาน

กลาง 
รวมปัจจยัจูงใจ 3.74 0.529 มาก รวมปัจจยัอนามยั 3.59 0.600 มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยั พบว่า 1. ปัจจยัจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2. ปัจจยัอนามยัโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นของปัจจยั พบวา่ปัจจยัจูงใจดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 4 

ดา้น เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ 1.ความสาํเร็จในการทาํงาน  2.การไดรั้บการยอมรับ 3.ลกัษณะของงาน 

4.ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน และระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ในส่วน
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ปัจจยัอนามยัดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 6 ดา้น เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ 1.นโยบายและการบริหาร

ขององคก์ร 2.การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล 3.ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน 

และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  4.ตาํแหน่งงาน  5.ความมัน่คงในการทาํงาน  6.สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

และระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสุขในการทาํงานในการทาํงาน 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความสุขในการทาํงาน 
ความสุขในการทาํงาน  𝒙  SD ระดบัความคดิเห็น 

1. การมีสุขภาพดี 3.44 0.690 มาก 
2. การมีนํ้าใจงาม 3.69 0.647 มาก 
3. การผอ่นคลาย 3.80 0.687 มาก 
4. การหาความรู้ 3.66 0.663 มาก 
5. ความสุขสงบ 3.65 0.657 มาก 
6. การเงินดี 3.29 0.744 ปานกลาง 
7. การมีครอบครัวดี 3.55 0.720 มาก 
8. การมีสงัคมดี 3.60 0.746 มาก 
9. การงานดี 3.60 0.740 มาก 
รวมความสุขในการทาํงาน 3.58 0.542 มาก 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความสุขในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความสุขในการทาํงานในระดบัมาก 8 ดา้น 

เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ 1.การผ่อนคลาย 2.การมีนํ้ าใจงาม 3.การหาความรู้ 4.ความสุขสงบ 5.การมี

สงัคมดี 6.การงานดี 7.การมีครอบครัวดี และ 8.การมีสุขภาพดี ส่วนดา้นความสุขในการทาํงานท่ีอยู่

ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น ไดแ้ก่ การเงินดี 
 

ส่วนท่ี 2 การสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถติอินุมาน จาํนวน 2 ข้อ ดงันี ้

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ภูมิลาํเนา ระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การทาํงานในท่ีปัจจุบนั และระดบัรายไดต่้อเดือน ท่ี

แตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุขในการทาํงานท่ีต่างกนั สรุปผลไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถาม (1) อายุ

ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุขในการทาํงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นการมี

นํ้าใจงาม และการมีสังคมดี ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2)ภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกนั

จะมีผลต่อความสุขในการทาํงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นการมีนํ้ าใจงาม และ

การหาความรู้ ต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (3)อาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อ

ความสุขในการทาํงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นการมีสุขภาพดี การมีนํ้ าใจงาม 
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การหาความรู้ ความสุขสงบ และการมีครอบครัวดี ต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และ (4)ระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุขในการทาํงาน โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั 

เม่ือพจิารณารายดา้นการมีนํ้าใจงาม ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัอนามยัท่ีแตกต่าง

กนัจะมีผลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานต่างกนั สรุปผลไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

แรงจูงใจในการทาํงานด้านปัจจยัจูงใจ ได้แก่ ความสําเร็จในการทาํงาน การได้รับการยอมรับ 

ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน และความกา้วหนา้ในการทาํงาน และดา้นปัจจยั

อนามัยได้แก่  นโยบายและการบริหารขององค์กร  การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล 

ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน เพ่ือนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตาํแหน่งงาน ความมัน่คงในการ

ทาํงาน สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และ ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุข

ในการทาํงานด้านการมีสุขภาพดี การมีนํ้ าใจงาม การผ่อนคลาย การหาความรู้ ความสุขสงบ 

การเงินดี การมึครอบครัวดี การมีสังคมดี และการงานดี โดยภาพรวมและรายดา้น ต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ส่วนท่ี 3 แนวทางในการสร้างความสุขในการทํางานของพนักงาน 

 การสร้างความสุขในการทาํงานของพนักงานนั้น สามารถทาํให้พนักงานปฏิบติังานไดมี้

ประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีองค์กรกาํหนดไว  ้รวมทั้ งทาํให้องค์กรเกิดความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั  การสร้างความสุขในการทาํงานนั้นเป็นทั้ งศาสตร์และศิลป์ท่ีผูบ้ริหารนํามาใช้บริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์โดยการนาํทฤษฎีแรงจูงใจสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์กมาประยกุตใ์ช ้โดยผูวิ้จยัใช้

สมการทาํนายความสุขในการทาํงานกบัแรงจูงใจในการทาํงานจาํนวน 9 ดา้น เพ่ือเป็นแนวทางใน

การสร้างความสุขในการทาํงานดงัน้ี 

 1. ปัจจัยจูงใจ จาํนวน 4 ด้าน ไดแ้ก่ (1) ความกา้วหนา้ในการทาํงาน  องคก์รควรเปิดโอกาส

ในการเติบโต โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์ความกา้วหน้าในการทาํงานให้มีความชดัเจน ส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งการเล่ือนตาํแหน่งงาน และการประเมินผลการปฏิบติังานให้มีความ

ยุติธรรม  (2) ลักษณะงาน   กําหนดลักษณะงานให้มีความชัดเจน  มอบหมายงานท่ีท้าทาย

ความสามารถต่อการปฏิบติังาน และไม่ยากเกินความสามารถ (3) ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน 

กาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้มีความชัดเจน ปริมาณงานและเน้ืองานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้

พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน รวมทั้งควรผสมผสานความสนุกสนานเขา้ไปในการ
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ทาํงาน เพื่อให้พนักงานมีพลงัในการทาํงานเพ่ิมยิ่งข้ึน (4) ความสําเร็จในการทาํงาน ให้พนกังานมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน เพ่ือให้พนกังานมีความผูกพนั ความภาคภูมิใจ ความ

เตม็ใจในการปฏิบติังาน เกิดความพยายามในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้

 2. ปัจจยัอนามัย จาํนวน 5 ด้าน ไดแ้ก่ (1) ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน และ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  จดักิจกรรมดา้นสนัทนาการในลกัษณะ Team work เพ่ือสร้างความร่วมมือในการ

ปฏิบติังาน ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ีหวัหนา้งานควรให้ขอ้เสนอแนะ วิธีการแกปั้ญหาท่ี

ดี และการสอนงานกับลูกน้อง เพ่ือให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี (2) สภาพแวดล้อมการทาํงาน จัด

สถานท่ีทาํงานใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน และมีความปลอดภยั เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถ

เลือกเวลาทาํงานสถานท่ีทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม มีอุปกรณ์การทาํงานท่ีมีสภาพพร้อมใช้งาน (3)  

ค่าตอบแทน และสวสัดิการ กาํหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 

และสวสัดิการให้ชัดเจน โดยมีการทบทวนสวสัดิการต่างๆ ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุของ

พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งให้ความรู้ดา้นการบริหารเงิน การออมเงินกบัพนักงาน (4) ความ

มัน่คงในการทาํงาน ผูบ้ริหารควรส่ือสารผลประกอบการ ผลดาํเนินงาน และเป้าหมายขององคก์ร

ให้พนกังานรับทราบทัว่ถึง เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าองคก์รนั้นมีความมัน่คง (5) การบงัคบับญัชา 

และการควบคุมดูแล กาํหนดนโยบาย วิธีการปฏิบติังานใหมี้ความชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

การอภปิรายผลการวจิัย 

1. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน พบวา่ 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน

ในภาพรวม และรายดา้นจาํนวน 5 ด้าน ไดแ้ก่ด้านการมีสุขภาพดี การมีนํ้ าใจงาม การหาความรู้ 

ความสุขสงบ และการมีครอบครัวดี ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของอุไรพร เสียงลํ้ า(2559) ศึกษาเร่ือง ความสุขในการทํางานของบุคลากรกรมเจ้าท่า 

ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรกรมเจา้ท่า ท่ีอยู่ในประเภทของบุคลากรแตกต่างกนัมีความสุขในการ

ทาํงานในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้ งน้ีผูว้ิจยัได้จาํแนกกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/พนกังานราชการ พบว่าอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/

พนักงานราชการ มีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงานของพนักงานดา้นสุขภาพดี การมีนํ้ าใจงาม 

การหาความรู้ และการมีครอบครัวดี หากพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายคู่จะพบว่าอาชีพขา้ราชการ/

ลูกจ้างประจาํ/พนักงานราชการ มีความสุขในการทํางานน้อยกว่าอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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เน่ืองจากอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/พนกังานราชการ ไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานนอ้ยกว่า

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน

ในภาพรวม ไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเนตรสวรรค์ จินตนาวลี(2553) ศึกษาเร่ือง 

ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบวา่

อายุท่ีต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่าอายุท่ี

แตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุขในการทาํงานดา้นการมีนํ้ าใจงาม และการมีสังคมดี ต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จากการเปรียบเทียบเป็นรายคู่มีจาํนวน 2 คู่ท่ีมีความแตกต่างกนั

ไดแ้ก่ กลุ่มอาย ุ21-29ปีมีความสุขในการทาํงานดา้นการมีนํ้ าใจงามและการมีสังคมดี มากกว่ากลุ่ม

อายุ 40-49ปี และกลุ่มอายุ 30-39ปีมีความสุขในการทาํงานด้านการมีนํ้ าใจงามและการมีสังคมดี 

มากกว่ากลุ่มอาย ุ40-49ปี เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-29ปี แสดง

ความมีนํ้ าใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน  พูดจาไพเราะและส่งมอบงานท่ีดีให้กับเพ่ือนร่วมงาน

สมํ่าเสมอ ในส่วนการมีสงัคมดี สามารถทาํงานกบัผูท่ี้มีความคิดแตกต่างได ้ ซ่ึงผูท่ี้อาย ุ21-29ปี เป็น

กลุ่ม Gen Y (คนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ.2523 - 2540) มีลกัษณะนิสัยมองโลกในแง่ดี และชอบทาํงานท่ีมี

ความชดัเจน ส่งผลใหมี้ความสุขในการทาํงานดา้นการมีนํ้าใจงามและการมีสงัคมดี 

1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุขในการทาํงานของ

พนกังานในภาพรวม ไม่ต่างกนั แต่เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อ

ความสุขในการทาํงานดา้นการมีนํ้ าใจงาม และการมีสังคมดี ท่ีต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05   เน่ืองจากวิถีชีวิตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความเร่งรีบตอ้งแข่งกบัเวลา ซ่ึง

ต่างกบัวิถีชีวิตในต่างจงัหวดัท่ีสามารถจดัสมดุลชีวิตของโลกความสุข 3 ใบทบัซ้อน คือ ความสุข

ของตนเอง ครอบครัว และองค์กร/สังคม ซ่ึงการจดัสมดุลชีวิตของแต่ละคนจะแตกต่างกนัตาม

บริบทของแต่ละบุคคล 

1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุขในการทาํงาน

ของพนกังานในภาพรวม ไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐมน ชูติสูตร(2556) ศึกษาเร่ือง 

การศึกษาความสุขของพนักงานโ รงงานผลิตอาหารในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจยัพบว่าระดับ

การศึกษาต่างกนัมีความสุขในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น

พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุขในการทาํงานดา้นความสุขสงบ ต่างกนัอยา่ง
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มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากมีความภูมิใจในอาชีพตนเอง เขา้ใจและยอมรับความจริง 

มีทศันคติท่ีดีต่องคก์ร ผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน ส่งผลทาํใหเ้กิดความสุขในการทาํงาน 

1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุขในการ

ทาํงานของพนักงานในภาพรวม ไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุไรพร เสียงลํ้ า (2559) 

ศึกษาเร่ือง ความสุขในการทาํงานของบุคลากรกรมเจ้าท่า ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรกรมเจา้ท่า ท่ีมี

รายไดแ้ตกต่างกนั มีความสุขในการทาํงานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือวิเคราะห์เป็นราย

ด้านพบว่าระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีผลความสุขในการทาํงานด้านการมีนํ้ าใจงาม 

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. ผลการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน พบวา่แรงจูงใจ

ในการทาํงานไดแ้ก่ปัจจยัจูงใจ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน การไดรั้บการยอมรับ ลกัษณะของ

งาน ความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน และความกา้วหน้าในการทาํงาน และปัจจยัอนามยั ด้าน

นโยบายและการบริหารขององคก์ร การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้

งาน เพ่ือนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตาํแหน่งงาน ความมัน่คงในการทาํงาน สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อความสุขในการทาํงานดา้นการมี

สุขภาพดี การมีนํ้ าใจงาม การผ่อนคลาย การหาความรู้ ความสุขสงบ การเงินดี การมีครอบครัวดี 

การมีสังคมดี การงานดีของพนกังานท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก(Herzberg’s Two-Factor Theory) ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัจูง

ใจหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน และ (2) ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึง

พอใจในการทาํงาน นอกจากน้ีพบว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณัฐชนันท์พร ทิพยรั์กษา(2556) 

ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทาํงาน ความบ้างาน และความสุขในการทาํงาน ผลการวิจยัพบว่าความ

บา้งานกบัความสุขในการทาํงาน พบว่าความบา้งานไม่ส่งผลต่อความสุขโดยรวม แต่เม่ือวิเคราะห์

องคป์ระกอบเป็นรายดา้นพบว่าพนกังานท่ีมีความบา้งานมีความสุขในการทาํงานดา้นผ่อนคลายดี 

(Happy Relax) และด้านการงานดี  (Happy Work-Life) และ แรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อ

ความสุขในการทาํงานของพนกังานอยา่งชดัเจน 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

 1. ส่ิงแรกท่ีควรจะสร้างแรงจูงใจในการทาํงานเป็นลาํดบัแรกคือ ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้

งาน  เพ่ือนร่วมงาน  และผู ้ใต้บังคับบัญชา ลาํดับรอง คือ สภาพแวดล้อมในการทํางาน และ

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ซ่ึงทั้ ง 3 ด้าน คือปัจจยัอนามยั ในปัจจุบันปัจจยัอนามยันั้นส่งผลถึง

ความสุขในการทาํงานและประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัถึง

ความสาํเร็จของธุรกิจได ้อยา่งไรกต็ามปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ความสาํเร็จใน

การทาํงาน ลกัษณะงาน ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน และการไดรั้บการยอมรับ ยงัเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีองค์กรไม่สามารถละเลยได ้ดงันั้น องค์กรควรผสมผสานระหว่างปัจจยัจูงใจและปัจจยั

อนามยัให้เกิดความเหมาะสมเพราะในแต่ละองค์กรมีสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ลกัษณะของ

ธุรกิจ และเป้าหมายในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี องคก์รควรตระหนกัถึงตน้ทุนดา้นพนกังานไม่

เกินความจาํเป็น จนทาํใหไ้ม่สามารถแข่งขนัในธุรกิจได ้

 2. ตวัแปรท่ีบัน่ทอนความสุขในการทาํงาน คือ การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล ดงันั้น 

องคก์รต่างๆ ควรตระหนกัถึงความชดัเจนและการดูแลเอาใจใส่ในลกัษณะสอนงาน(Coaching) ซ่ึง

จะทาํใหพ้นกังานเกิดความสุขในการทาํงานได ้

 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป 

 1.ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสุขในการทาํงานของกลุ่มตวัอยา่ง Gen Y โดยเฉพาะ เพ่ือนาํ

ผลการศึกษามาใช้วางแผนความต้องการของพนักงานให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานและความ

เหมาะสม เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถธาํรงรักษาพนกังานและลดอตัราการลาออกของพนกังานได ้โดย

ให้พนกังานสามารถเลือกสวสัดิการให้เหมาะสมตามงบประมาณท่ีองคก์รกาํหนดไว ้เช่น กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ การท่องเท่ียวประจาํปี เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

องคก์ร และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถาบนัการเงิน ประกนัชีวติ และธุรกิจท่องเท่ียวได ้เป็นตน้ 

 2. ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสุขในการทาํงานของกลุ่มตวัอย่างอาชีพอิสระ(Freelance) 

เพ่ือนําผลการศึกษามากําหนดรูปแบบการจ้างงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั่วไปท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยนื 
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Per sonal Financial Management of People in Bangkok Metropolitan Area 

 

ยพุา ศรีวภิาสกุล 

คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

อรไท ช้ัวเจริญ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา รูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้ในการวิจยัคือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ แสดงค่าสถิติ เป็น ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การแจกแจงแบบไคกาํลงัสอง 

ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

พฤติกรรมทางการเงิน โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

ทางการเงินในเร่ืองการออมมากท่ีสุด การวางแผนการออมและการลงทุน ส่วนใหญ่เลือกวิธีฝากเงิน

กบัธนาคาร การวางแผนทาํประกนั เลือกเป็นประกนัชีวิตมากท่ีสุด การวางแผนเพ่ือเกษียณอายสุ่วน

ใหญ่ เลือกวธีิฝากเงินกบัธนาคาร การวางแผนทางดา้นภาษี เลือกประกนัชีวติมากท่ีสุด 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงิน โดยส่วน

ใหญ่พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี

รูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินท่ีแตกต่างกนั อนัไดแ้ก่ รูปแบบการวางแผนการออมและการ

ลงทุน รูปแบบการวางแผนทาํประกนั รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุและรูปแบบการวางแผน

ทางดา้นภาษี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการเงินกบัรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงิน 

พบว่าพฤติกรรมทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงิน อนัได้แก่ 

พฤติกรรมการทาํบนัทึกรายรับ-รายจ่าย การวางแผนรายรับ-รายจ่ายไวล่้วงหน้า การเปรียบเทียบ
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งบประมาณกบัรายรับ-รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง การทาํบญัชีทรัพยสิ์น-หน้ีสิน หากมีรายไดเ้ขา้มาจะกนั

เป็นเงินออมไวก่้อน การปฏิบติัตามแผนทางการเงินท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัดและมีวินยั การปรับปรุง

แผนการเงินตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางแผนการเงิน 

และยงัพบวา่ผูท่ี้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากจะมีรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินท่ีหลากหลาย

วา่ระดบัอ่ืน ๆ 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to study the Personal financial management of the 

population in Bangkok. The research uses both descriptive and inferential statistics as a statistical 

tool including percentage, mean, standard deviation and Chi-square Distribution for data analysis 

of the research.  

The majority of the respondents are female in the age range between 31 to 40 years-old, 

marital status is single, and employees of private companies and average monthly salary ranges 

between 10,001 to 20,000 Baht. 

As a result, the personal financial behavior in overall is in average; they are more likely 

on money-saving once they got an income by a separate part of a salary for saving. Most of the 

respondents were chosen to deposit money with a bank or a financial institution for saving and 

investment plan. Besides, life insurance is the top priority of their insurance which can be used for 

a tax deduction, and most of the decision for their retirement plan is deposit money with a bank.  

However, the research found out that there is a relationship between personal factors and financial 

management, the different gender, age, marital status, educational background and monthly 

income have an impact on a different kind of their saving and investment plan, insurance plan, 

retirement plan, and tax planning. 

Furthermore, the research found out that there is a relationship between behavioral 

finance and financial management including the behavior of recording their income and spending, 

forecasting on their further revenue and expense, a comparison between actual financial activity 

and the budget, and recording an asset and liability. More importantly, they are more likely to 

isolate their income for saving and follow their financial plan restrictively, and they also able to 
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adapt their financial plan following their situation. Additionally, the majority of respondents are 

usually enthusiastic to learn more about financial management, and also found out that a group of 

the respondents who able to maintain their financial control will have more several ways to 

manage their financial plan rather than others. 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ตลอดช่วงชีวิตของคนเรานั้น ควรจะตอ้งเรียนรู้วิธีของการหาเงิน การใชเ้งิน การทาํใหเ้งิน

งอกเงย การทาํใหมี้เงินใชอ้ยา่งเพียงพอเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ และเป็นไปตามอตัภาพของแต่

ละบุคคล ซ่ึงจะส่งผลให้แต่ละบุคคลเกิดความมัน่คงทางการเงิน ลดความเส่ียงในการดาํรงชีวิต โดย

ในเชิงสังคม ปัญหาอาชญากรรมซ่ึงส่วนใหญ่มีแรงจูงใจมาจากปัญหาทางการเงินก็จะลดลง ในเชิง

เศรษฐกิจ ความมัน่คงของประชาชนในระดบัจุลภาคก็จะมีส่วนช่วยให้ระบบเศรษฐกิจในระดบัมห

ภาคมีความแข็งแกร่งในระดบัรากฐาน ไม่ตอ้งพ่ึงพาเงินทุนจากต่างประเทศเป็นหลกั และจะเป็น

ส่วนสําคญัท่ีทาํให้ประชากรของประเทศรู้จกัพึ่งตนเองได ้ส่งผลให้ประเทศไทยมีความมัน่คงใน

ท่ีสุด (ดร.กฤษฎา เสกตระกลู, 2555, หนา้ 1) 

การบริหารการเงินส่วนบุคคลมีความสําคญักบับุคคลทุกช่วงอายุ เพราะสภาวะแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดงันั้น การวางแผนเงินส่วนบุคคล จึงถือเป็นวิชา

พ้ืนฐานสาํคญัซ่ึงจะปลูกฝังทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต ซ่ึงให้บุคคลนั้นสามารถตดัสินใจ

ทางดา้นการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เป็นการวางรากฐานทางการเงินให้มัน่คงในอนาคต 

และควรนาํเขา้ในหลกัสูตรการศึกษา เพราะเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียนรู้เพ่ือใชใ้นการดาํเนิน

ชีวติทั้งปัจจุบนัและอนาคตเม่ือสาํเร็จการศึกษา (รัชนีกร วงศจ์นัทร์, 2553, หนา้ 1) 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยคุประเทศไทย 4.0 ท่ีอตัราการสมรสลดลง อตัราการหยา่ร้างเพ่ิมข้ึน 

และอตัราการอยูอ่าศยัคนเดียวของผูสู้งวยักเ็พ่ิมข้ึน แต่อตัราดอกเบ้ียกลบัตํ่าจนเกือบเป็นศูนย ์ ทาํให้

การบริหารการเงินจึงมีความสาํคญัมากข้ึน (ธนาวฒัน ์สิริวฒันธนกลุ, 2560, หนา้ 10-11) 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบของการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคลของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวจิยั 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการทาง

การเงินส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาเป็นประชาชน

ทัว่ไป ท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง ใชร้ะยะเวลาใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและศึกษาวจิยัระหวา่ง ธนัวาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 

นิยามศัพท์ 

การบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง การจดัระเบียบการเงินของบุคคลอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ดว้ยการจดัหาเงินเขา้มา และใชจ่้ายออกไปอยา่งเหมาะสมเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

รูปแบบในการบริหารจดัการทางการเงินส่วนบุคคล หมายถึง การจดัทาํแผนทางการเงินส่วนบุคคล

ท่ีจดัทาํข้ึนอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยมีจุดหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะให้บรรลุผลสําเร็จอย่างใด

อยา่งหน่ึง 
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กรอบแนวคดิในการศึกษาวจิยั 

ตัวแปรต้น (Independent Var iable)  ตัวแปรตาม (Dependent Var iable) 

   

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา 
อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 รูปแบบของการบริหารจัดการทางการเงนิส่วน
บุคคล 
แผนการออมและการลงทุน 
แผนประกนั 
แผนเกษียณ 
แผนภาษีอากร 

   
พฤตกิรรมทางการเงนิส่วนบุคคล 
การทาํบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 
การวางแผนรายรับ-รายจ่ายล่วงหนา้ 
การเปรียบเทียบงบประมาณกบัรายรับ-รายจ่ายท่ีเกิดข้ึน
จริง 
การทาํบญัชีทรัพยสิ์น-หน้ีสิน 
หากมีรายไดเ้ขา้มาจะกนัเป็นเงินออมไวก่้อน 
การปฏิบติัตามแผนทางการเงินอยา่งเคร่งครัดและมีวนิยั 
ปรับปรุงแผนการเงินตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการวางแผนการเงิน 

  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวจิยั 

สามารถนําแนวทางท่ีได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการทางการเงินของผู ้ท่ีสนใจและ

ประชาชนทัว่ไป และใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ของหน่วยงานหรือบริษทัทัว่ไปได ้

สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนทางการเงิน และส่งเสริมใหป้ระชาชนเลง็เห็น

ความสาํคญัของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นการเงินเพ่ือ

อนาคต ให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากการวางแผนการเงินส่วนบุคคลทาํใหส้ามารถบรรลุ

เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้
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ช่วยลดความวิตกกงัวลทางการเงินของบุคคล เน่ืองจากการวางแผนทางการเงินจะทาํให้

บุคคลคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตแลว้นาํไปวางแผนทางการเงินใหบ้รรลุเป้าหมายทาง

การเงินไดต้ามตอ้งพร้อมจดัทาํแผนการเงินรองรับไวด้ว้ย 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นกระบวนการในการประเมินและปรับปรุงเพื่อให้เกิด

ฐานะการเงินท่ีมัน่คงของบุคคล ดว้ยการศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งและการตดัสินใจของ

แต่ละบุคคล การวางแผนทางการเงินจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาและใชไ้ปในทรัพยากร “เงิน” ของ

บุคคล เช่น การออม การลงทุน ตามเป้าหมายของบุคคล หากมีจดัการทางการเงินท่ีเหมาะสมแลว้จะ

เป็นการยกระดบัมาตรฐานการดาํรงชีวิตท่ีสูงข้ึน และมีความมัน่คงในชีวิต โดยการวางแผนทาง

การเงิน การจดัทาํแผนทางการเงินต้องการกลุ่มความรู้และทกัษะพิเศษต่าง ๆ เช่น การลงทุนใน

หลกัทรัพย ์หน่วยลงทุน ประกนัชีวิต อสังหาริมทรัพย ์การจดัการมรดก และการวางแผนภาษี เป็น

ตน้ (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2552 หนา้ 7) โดยมีขั้นตอนการวางแผนการเงิน ดงัน้ี 

1. ประเมินฐานะการเงิน โดยการจดัทาํบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

2. ตั้งเป้าหมายใหช้ดัเจน กาํหนดเวลาใหช้ดัเจนและจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมาย 

3. จดัทาํแผนทางการเงิน เช่น จะใชจ่้ายเงินอยา่งไร หารายไดเ้พ่ิมเติมจากแหล่งไหน 

4. ดาํเนินการตามแผนอยา่งเคร่งครัด ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือความมุ่งมัน่และมีวินยั 

5. ตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

(ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน, ม.ป.ป.) 

 ส่ิงสําคญัสําหรับการวางแผนการเงินคือพฤติกรรมท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน

การเงิน ซ่ึงหากไม่รีบวางแผนเปล่ียนแปลงแกไ้ขอาจก่อให้เกิดปัญหาข้ึนไดใ้นอนาคต เช่น การไม่มี

ความรู้ทางการเงิน ไม่มีเงินเก็บ ไม่ทาํบญัชีรายรับรายจ่าย ไม่ลงทุนทางการเงิน ไม่ทาํประกนั และ

ไม่ประเมินศกัยภาพของตวัเอง  

โดยประเภทของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

 1. แผนการออม ควรศึกษาช่องทางในการออมใหม้ากกว่าการฝากธนาคาร เช่น พนัธบตัร 

สลากออมทรัพย ์และเลือกช่องทางท่ีเหมาะสมกบัตวัเองจึงจะทาํใหส้ามารถออมไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 2. แผนการลงทุน เช่น การลงทุนในตลาดหุ้น กองทุนรวม หรือทองคาํ และเลือกความ

เส่ียงในระดบัท่ีรับได ้และการกระจายความเส่ียง แลว้ศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียดรอบครอบ  
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 3. แผนบริหารความเส่ียง ความเส่ียงทางการเงินอาจเกิดจากอุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย และ

ความตาย การทาํประกนัจะไม่เป็นการสร้างภาระ หรือสร้างความเส่ียงทางการเงินใหก้บัครอบครัว 

 4. แผนเกษียณ ในอนาคตอายเุฉล่ียของคนไทยก็จะยืนยาวข้ึนไปอีก การวางแผนการเงิน

จะสามารถรองรับกบัช่วงชีวิตท่ียาวข้ึนได ้โดยช่องทางการออมเงินหลงัเกษียณ เช่น กองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) อสงัหาริมทรัพย ์ทองคาํ เป็นตน้ 

 5. วางแผนภาษีอากร มีหลายช่องทางท่ีเป็นการช่วยประหยดัภาษีได ้เช่น ประกนั กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) เป็นตน้ ซ่ึงหาก

มีการวางแผนภาษีอยา่งละเอียดรอบคอบแลว้จะสามารถประหยดัภาษีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมาก 

กาญจนา หงษท์อง (2551, หนา้ 52-58) 

สินทรัพยท์างการเงินเพ่ือการลงทุน 

 1. ตราสารหน้ี (Debt) ท่ีรัฐบาลหรือบริษทัเอกชนออกขาย จะจ่ายดอกเบ้ียในอตัราท่ี

แน่นอนและสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี อาจได้กาํไร (หรือขาดทุน) จากการซ้ือขายก่อนกาํหนดก็ได ้

เหมาะกบัคนท่ีไม่ค่อยชอบความเส่ียง 

 2. ตราสารทุน (Equity) หรือหุ้น จะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินปันผล และกาํไรจากการ

ขายหุ้น ซ่ึงตลาดหุ้นนั้นมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทาํให้มีความเส่ียงมากกว่าการลงทุนประเภท

อ่ืน ๆ แต่ขณะเดียวกนัความเส่ียงท่ีมากข้ึนกท็าํใหมี้โอกาสไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเช่นกนั 

 3. หน่วยลงทุน (Unit Trust) การซ้ือกองทุนรวมจะไดรั้บเป็นหน่วยลงทุน และมีผูจ้ดัการ

กองทุนเป็นผูบ้ริหารจดัการ จึงเหมาะสาํหรับผูท่ี้ไม่มีเวลา มีความรู้และเงินลงทุนไม่มากนกั 

(ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557 หนา้ 60-63) 

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

จนัทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552) ทาํการศึกษาเร่ือง “การจดัการการเงินส่วนบุคคล : กรณีศึกษา

เฉพาะกลุ่มวยัทาํงาน” ผลการศึกษาพบว่า ค่าใชจ่้ายเพ่ือการออม – การลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของกลุ่ม

ตวัอย่าง มกัเป็นการจ่ายเพ่ือออมในรูป เงินฝากแบบออมทรัพย ์มีความรู้และความเขา้ใจต่อการ

วางแผนทางการเงิน และสามารถทาํตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนใหญ่มีการจดัทาํงบประมาณ

รายรับ – รายจ่าย แต่ละเดือน มกัใชจ่้ายเท่าท่ีจาํเป็น กรณีมีเงินเหลือนิยมฝากธนาคาร 

กิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2552) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการส่วน

บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา และอาชีพ
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มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในดา้นกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดและรูปแบบในการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  

กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการออมและปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการออมของพนกังานบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย”์ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออม

ของโดยส่วนใหญ่ออมในสถาบันการเงิน แต่จาํนวนเงินออมของผูอ้อมยงัตํ่าอยู่ ดงันั้ นควรหา

มาตรการในการกระตุน้การออมใหเ้พ่ิมข้ึน และตอ้งมีการวางแผนดา้นค่าใชจ่้ายใหเ้หมาะสม 

สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และปรรณ เกา้เอ้ียน (2558) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการจดัการการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัชุมพร ผลการศึกษาพบว่า 1) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รูปแบบ

การดาํเนินชีวิตพฤติกรรมการใชชี้วิตประจาํวนั มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการการเงินส่วนบุคคล

ของขา้ราชการตาํรวจภูธร จงัหวดัชุมพร 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสมรรถนะทางการเงิน 

ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการจดัการการเงิน วินัยทางการเงิน และความตระหนักทางดา้นจริยธรรม ทาง

การเงิน มีความสมัพนัธ์กบัการจดัการการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัชุมพร 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยสุ่มจากประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัและทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชสู้ตรไม่ทราบ

ขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran (W.G. Cochran, 1953) โดยผลการคาํนวณไดข้นาดตวัอยา่ง 384 

คน และเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้มูลจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ใชว้ิธีการ

สุ่มตัวอย่างง่าย  (Simple Random Size) และเลือกตัวอย่างตามความสะดวก  (Convenience 

Sampling) จากนั้นนาํไปตรวจสอบคุณภาพคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยการหาความเท่ียงตรง (Validity) 

จากผูเ้ช่ียวชาญ  3 ท่าน แล้วนํามาทํา IOC (Item Objective Congruence) แล้วนํามาปรับปรุงให้

เหมาะสม จากนั้นทดลองทาํ pre-test กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 ชุด และทดสอบความน่าเช่ือถือ 

(Reliability test) ไดค่้า Cronbach’s alpha = 0.832 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชค่้าความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Means) ในการอธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชส้ถิติ Chi-square test ในการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.0 มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 70.3 มีการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.3 มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 85.0 และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.3 

พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคล โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง (2.238) โดยมี

พฤติกรรมทางการเงินในเร่ืองหากมีรายไดเ้ขา้มาจะกนัเป็นเงินออมไวก่้อน (2.660) มากท่ีสุด ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีการวางแผนการออมและการลงทุน เลือกวิธีฝากเงินกบัธนาคาร/สถาบนัการเงิน 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.3 การวางแผนทาํประกนั เลือกเป็นประกนัชีวิตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

40.2 การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ เลือกวิธีฝากเงินกบัธนาคารมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 30.5 การ

วางแผนทางดา้นภาษี เลือกประกนัชีวติมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 19.8 

 

ผลการทดสอบ 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงิน ในด้าน

รูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน และดา้นรูปแบบการวางแผนทาํประกนัท่ีแตกต่างกนั 

ยกเวน้ในดา้นรูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุและดา้นรูปแบบการวางแผนทางดา้นภาษีท่ีไม่

แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงิน ในด้าน

รูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดา้นรูปแบบการวางแผนทาํประกนั ดา้นรูปแบบการ

วางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุและดา้นรูปแบบการวางแผนทางดา้นภาษีท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงิน ในด้าน

รูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน และดา้นรูปแบบการวางแผนทางดา้นภาษีท่ีแตกต่างกนั 

ยกเวน้ในด้านรูปแบบการวางแผนทาํประกัน และด้านรูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุไม่

แตกต่างกนั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการบริหารจดัการทาง

การเงิน ในดา้นรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดา้นรูปแบบการวางแผนทาํประกนั ดา้น

รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุและดา้นรูปแบบการวางแผนทางดา้นภาษีท่ีแตกต่างกนั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงิน ใน

ดา้นรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดา้นการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และดา้นรูปแบบ
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การวางแผนทางดา้นภาษีท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ในดา้นรูปแบบการวางแผนทาํประกนัท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการบริหารจดัการทาง

การเงิน ในดา้นรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดา้นรูปแบบการวางแผนทาํประกนั ดา้น

รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุและดา้นรูปแบบการวางแผนทางดา้นภาษีท่ีแตกต่างกนั 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการเงินกบัรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงิน

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พฤติกรรมการทาํบนัทึกรายรับ-รายจ่ายท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการบริหารจดัการทาง

การเงิน ในดา้นรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดา้นรูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุ

และด้านรูปแบบการวางแผนทางด้านภาษีท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ในด้านรูปแบบการวางแผนทาํ

ประกนัท่ีไม่แตกต่างกนั 

 พฤติกรรมการวางแผนรายรับ-รายจ่ายไวล่้วงหน้าท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการบริหาร

จดัการทางการเงิน ในด้านรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน รูปแบบการวางแผนทาํ

ประกนั รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุและรูปแบบการวางแผนทางดา้นภาษีท่ีแตกต่างกนั 

 พฤติกรรมทาํการเปรียบเทียบงบประมาณกบัรายรับ-รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีแตกต่างกนั

มีรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงิน ในดา้นรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน รูปแบบ

การวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ และรูปแบบการวางแผนทางด้านภาษีท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ในด้าน

รูปแบบการวางแผนทาํประกนัท่ีไม่แตกต่างกนั 

 พฤติกรรมทาํบัญชีทรัพยสิ์น-หน้ีสินท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการบริหารจดัการทาง

การเงิน ในดา้นรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดา้นรูปแบบการวางแผนทาํประกนั ดา้น

รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุและดา้นรูปแบบการวางแผนทางดา้นภาษีท่ีแตกต่างกนั 

 พฤติกรรมหากมีรายได้เขา้มาจะกนัเป็นเงินออมไวก่้อนท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการ

บริหารจดัการทางการเงิน ในด้านรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน ดา้นรูปแบบการ

วางแผนทาํประกนั ดา้นรูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุและดา้นรูปแบบการวางแผนทางดา้น

ภาษีท่ีแตกต่างกนั 

 พฤติกรรมการปฏิบติัตามแผนทางการเงินท่ีวางไวอ้ย่างเคร่งครัดและมีวินยัท่ีแตกต่าง

กนัมีรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินการเงิน ในดา้นรูปแบบการวางแผนการออมและการ
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ลงทุน ดา้นรูปแบบการวางแผนทาํประกนัท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ในดา้นรูปแบบการวางแผนเพ่ือ

เกษียณอายท่ีุไม่แตกต่างกนั 

 พฤติกรรมการปรับปรุงแผนการเงินตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบ

การบริหารจดัการทางการเงิน ในดา้นรูปแบบการวางแผนทาํประกนั ดา้นรูปแบบการวางแผนเพ่ือ

เกษียณอาย ุและดา้นรูปแบบการวางแผนทางดา้นภาษีท่ีไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ในดา้นรูปแบบการ

วางแผนการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนั 

 พฤติกรรมการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการวางแผนการเงินท่ีแตกต่างกนัมี

รูปแบบการบริหารจดัการทางการเงิน ในดา้นรูปแบบการวางแผนการออมและการลงทุน รูปแบบ

การวางแผนทาํประกนั รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุและรูปแบบการวางแผนทางดา้นภาษีท่ี

แตกต่างกนั 

 

อภปิรายผล 

เพศท่ีต่างกันจะมีรูปแบบการวางแผนออมและการลงทุน และรูปแบบการวางแผนทาํ

ประกนัท่ีแตกต่างกนั โดยเพศหญิงจะเน้นการออมและทาํประกนัมากกว่าเพศชาย เช่น การฝากเงิน

กบัธนาคาร ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย  ์สลากออมทรัพย/์ออมสิน/ธ.ก.ส. กองทุนรวม และ

อสังหาริมทรัพย  ์ส่วนเพศชายจะเน้นการลงทุน เช่น ตราสารหน้ี ตราสารทุน และทองคาํ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมและ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของพนักงานบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีกล่าวว่า เพศหญิงมีการออม

มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีความระมดัระวงัในการดาํเนินชีวิต ตอ้งการความมัน่คงจึงสะทอ้น

ไปท่ีการออมท่ีมากกวา่เพศชาย 

อายท่ีุต่างกนัจะมีรูปการบริหารจดัการทางการเงินแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยช่วงอาย ุ41 – 

50 ปี โดยรวมจะมีรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินท่ีหลากหลายท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และปรรณ เกา้เอ้ียน ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ

การเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัชุมพร ท่ีกล่าวว่า เม่ือขา้ราชการตาํรวจมีอายุท่ี

สูงข้ึน จะใหค้วามสาํคญักบัการออมมากข้ึนตามลาํดบั 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัจะมีรูปแบบการวางแผนออมและการลงทุน และรูปแบบวางแผน

ทางดา้นภาษีท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีสถานภาพสมรสจะเนน้การออมมากกว่าผูท่ี้สถานภาพโสด ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ท่ีกล่าวว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสดมี

จาํนวนเงินออมตํ่าท่ีสุด 

ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัจะมีรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินท่ีแตกต่างกนัในทุกดา้น 

โดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินท่ีหลากหลาย

มากท่ีสุด เนน้การลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุน และกองทุนรวม ทาํประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ 

และประกนัโรคร้ายแรง มีการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุดว้ยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กองทุนรวมเพ่ือ

การเล้ียงชีพ  (RMF) และ กองทุนประกันสังคม  ส่วนการวางแผนด้านภาษี นอกจากกองทุน

ประกนัสังคม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพแลว้ ยงัมีกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) บริจาคให้กบัสาธารณกุศล และเงินสนบัสนุนเพ่ือการศึกษา มาใชใ้นการลดหยอ่น

ภาษีอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ท่ีกล่าวว่า ผูท่ี้มีระดับ

การศึกษาปริญญาโท อาจจะมีความคาดหวงัในเร่ืองผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ระดบัอ่ืน ๆ 

อาชีพท่ีแตกต่างกันจะมีรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินท่ีแตกต่างกัน โดยผู ้ท่ี

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนจะเนน้วางแผนการลงทุน แผนเกษียณ และแผนภาษีมากท่ีสุด 

ส่วนผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จะเนน้วางแผนประกนั การออมและลงทุนในทองคาํมากกว่า 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2552) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

วางแผนทางการส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวว่า ดา้นอาชีพ มีอิทธิพลต่อ

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดา้นกรอบระยะเวลาท่ี

กาํหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัจะมีรูปแบบการวางแผนออมและการลงทุน รูปแบบการ

วางแผนทาํประกนั รูปแบบการวางแผนเพ่ือเกษียณอาย ุและรูปแบบวางแผนทางดา้นภาษีท่ีแตกต่าง

กนั โดยผูท่ี้มีรายได ้30,001 – 40,000 บาท โดยรวมจะมีรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินท่ี

หลากหลายท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิจติพร สิทธิพนัธ์ุ (2552) ท่ีกล่าวว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดา้น

รูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

พฤติกรรมทางการเงิน ไดแ้ก่ หากมีรายไดเ้ขา้มาจะกนัเป็นเงินออมไวก่้อน การปรับปรุง

แผนการเงินตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางแผนการเงิน การ

วางแผนรายรับ-รายจ่ายไวล่้วงหน้า ปฏิบติัตามแผนทางการเงินท่ีวางไวอ้ย่างเคร่งครัดและมีวินัย 

เปรียบเทียบงบประมาณกบัรายรับ-รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง การทาํบนัทึกรายรับ-รายจ่าย และการทาํ
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บญัชีทรัพยสิ์น-หน้ีสิน ต่างมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินทั้งส้ิน โดยส่วน

ใหญ่มีการปฏิบัติในระดบัปานกลาง ยกเวน้พฤติกรรมการกนัเป็นเงินออมไวก่้อน การปรับปรุง

แผนการเงินตามสถานการณ์ และแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการวางแผนการเงิน จะมีการปฏิบติัใน

ระดบัมาก และยงัพบว่าผูท่ี้มีการปฏิบติัในระดบัมาก หรือปฏิบติัเป็นประจาํ จะมีรูปแบบการบริหาร

จดัการทางการเงินท่ีหลากหลายมากกวา่ระดบัอ่ืน ๆ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการวางแผนการออมมากท่ีสุด โดยเนน้ฝากเงินกบัธนาคาร

มากท่ีสุด รองลงมาคือการประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์และลงทุนกองทุนรวม ตามลาํดบั แสดงให้

เห็นวา่บุคคลส่วนใหญ่ยงัเลือกการออมการลงทุนแบบความเส่ียงตํ่า  

ดา้นการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ ส่วนใหญ่เน้นการฝากเงินกบัธนาคาร ส่งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

และกองทุนประกนัสงัคม ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลส่วนใหญ่เนน้ปฏิบติัตามนโยบายของแต่

ละบริษทั และนโยบายของรัฐ 

ดา้นการวางแผนทางด้านภาษี ส่วนใหญ่เน้นการลดหย่อนภาษีดว้ยประกนัชีวิต กองทุน

ประกนัสังคม และเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ตามลาํดบั แสดงให้เห็นว่าบุคคลส่วนใหญ่ ยงัใชเ้พียง

การหกัลดหยอ่นภาษีจากเงินกองทุนประกนัสังคม และเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามนโยบายของ

แต่ละบริษทั และนโยบายของรัฐ เท่านั้น ซ่ึงยงัมีการลดหยอ่นภาษีอีกหลายประเภท 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ทั้ ง เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างมี

ความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงินทั้งส้ิน หากหน่วยงาน หรือองคก์รตอ้งการ

ผลกัดนัให้ประชาชน หรือพนกังาน มีการบริหารจดัการทางการเงินท่ีดี จาํเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัของ

แต่ละบุคคล และคาํนึงถึงผลประโยชนข์องแต่ละบุคคลเป็นหลกั  

 บุคคลส่วนใหญ่ยงัมีการวางแผนรายรับ-รายจ่าย, การมีวินยั, ทาํบนัทึกรายรับ-รายจ่าย 

และการทาํบนัทึกทรัพยสิ์น-หน้ีสิน อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงหากตอ้งการยกระดบัมาตรฐานการ

ดาํรงชีวิตให้สูงข้ึน มีความมัน่คงในชีวิต และความมัง่คัง่ทางการเงิน พฤติกรรมเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งมี

การปฏิบติัในระดบัท่ีสูงข้ึนดว้ย  

 การลดค่าใช้จ่ายด้วยการวางแผนลดหย่อนภาษี บุคคลส่วนใหญ่อาจยงัไม่ทราบว่า

ค่าใชจ่้ายหรือการลงทุนประเภทใดสามารถนาํไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้
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 สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ของหน่วยงานหรือบริษทั ให้พนกังาน

ในองค์กรไดมี้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินดา้นต่าง ๆ แนะนาํการลงทุนแบบ

ความเส่ียงตํ่า แต่ไดผ้ลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกบัธนาคาร เช่น กองทุนรวม พนัธบตัรรัฐบาล 

เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นการช่วยให้บุคคลมีรายไดเ้พิ่มข้ึนนอกเหนือจากรายไดป้ระจาํ เพราะบุคคลส่วน

ใหญ่ยงัเลือกวางแผนการเงินดว้ยการฝากเงินกบัธนาคาร 

 ทุกอาชีพ และทุกระดบัรายไดล้ว้นตอ้งมีการวางแผนทางการเงิน เพราะการบริหารหาร

จดัการท่ีดี จะช่วยให้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ลดความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้และไดใ้ชชี้วิตยามเกษียณไดอ้ยา่งมีความสุข  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 การวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาเพียงพฤติกรรม และรูปแบบการบริหารจดัการทางการเงิน

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น หากทาํการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของอตัราการออม

และการลงทุน อตัราค่าใชจ่้าย ภาระหน้ีสิน ปัญหาสุขภาพ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว จาํนวนบุตร

หรืออุปการะ ทศันคติท่ีมีต่อการวางแผนทางการเงิน ปัจจยัหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผน

ทางการเงิน อาจทาํใหค้รอบคลุมและมีความหลากหลายมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความน่าเช่ือถือ และความเช่ือมัน่ท่ีผูใ้ช้บริการ

ธนาคารมีต่อตราบริษัทท่ีส่งผลให้ผูใ้ช้บริการธนาคารตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร โดย

ทาํการศึกษากบัผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารกสิกรไทย ของสาขาส่ีแยกทศกณัฑ์ จาํนวน 420 คน ทาํการ

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต สถิติ 

Independent Sample t-test , ANOVA และการค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ในการ

ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา่ 

 1.  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั จะมี

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารแตกต่างกนั 

 2.  ความน่าเช่ือถือขององคก์ร ดา้นการส่ือสาร ดา้นการเอาใจใส่ ดา้นสญัญาใจและดา้นการ

ใหค้วามสะดวกสบายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร 

 3.  ความเช่ือมัน่ในตราบริษทั ดา้นความน่าเช่ือถือ ความเมตตากรุณา และความซ่ือสัตยมี์

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร 

 

คาํสําคญั: ความน่าเช่ือถือ, ความเช่ือมัน่ในตราบริษทั, การตดัสินใจ, ธนาคาร 
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study is for Corporate Reliability and Brand Trust at 

the consumer to use service of bank.  The sampling group was classified by consumers in 

Kasikornbank Public Company Limited, Thotsakan Intersection major for the total of 420 

consumers. The questionnaire was used as the data collection instrument.  The statistical analysis 

used for analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, Independent Sample t-test, 

ANOVA and correlation analysis.  

 1.   The Consumer with different Demographic Characteristics having different to use 

service of bank. 

 2.  Corporate Reliability: communication, empathy, commitment and comfort relates to 

use service of bank. 

 3.  Brand Trust: Creditability, Benevolence and Integrity relates to use service of bank. 

 

Keywords: Corporate Reliability, Brand Trust, Use Service, Bank. 

 

บทนํา 

 ในสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นส่ือกลางทางการเงิน ธนาคารพาณิชยถื์อได้ว่าเป็นสถาบันท่ีมี

ความสําคญัมากท่ีสุดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะสามารถสร้างเครดิตได้ซ่ึงส่งผลต่อ

ปริมาณเงินในระบบของประเทศ ซ่ึงในระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั เงินทุนเป็นปัจจยัสาํคญัในการขยาย

การผลิตและเพ่ิมผลผลิต ถา้เงินทุนมีอยูจ่าํกดั ก็จะไม่เอ้ืออาํนวยให้เศรษฐกิจเจริญกา้วหนา้ได ้หรือ

ถา้มีทุนแต่ไม่มีการนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดงันั้ นสถาบันการเงินจึงเข้ามามีบทบาทและ

ความสาํคญั โดยจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลาง ในการรวบรวมเงินออมไปยงัผูล้งทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อ

สนองความต้องการเงินทุนท่ีมีอยู่อย่างไม่จาํกัดนั้ นๆ ได้เม่ือความต้องการเงินทุนได้รับการ

ตอบสนองแล้ว ก็จะทาํให้การประกอบการหรือการผลิตเกิดข้ึน ผลผลิตของประเทศมากข้ึน 

เพียงพอกบัการอุปโภคและบริโภค และอาํนาจออกจาํหน่ายต่อในต่างประเทศไดอี้กดว้ย จึงทาํให้

ประชากรมีงานทาํ มีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึนและรายไดป้ระชาชาติก็จะเพิ่มมากข้ึน ในท่ีสุดก็จะทาํให้

เงินทุนจาํนวนนั้นไหลกลบัมาในสถาบนัการเงินไดอี้ก  
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 ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีอตัราการแข่งขนัท่ีสูงมากและคาดว่ามีแนวโนม้จะเพ่ิมความ

รุนแรงมากข้ึนในอนาคต เน่ืองจากกระแสเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีมีทิศทางไม่ชดัเจน ปัญหา

สถานการณ์ความขดัแยง้ของคนในสงัคมการเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ เทคโนโลยี

และนวตักรรมใหม่ๆ ลว้นส่งผกระทบต่อการลงทุนและการทาํธุรกรรมกบัธนาคารชะลอตวัลงไป 

และประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมีเป้าหมายหลกัในการปฏิบติั

เพ่ือให้เกิดการไหลเวียนของสินคา้ บริการ และการลงทุนอย่างเสรี ทาํให้ตลาดการให้บริการทาง

การเงินมีเพ่ิมมากข้ึน สถาบนัการเงินต่างๆจึงหันมาให้ความสําคญัและปรับกลยุทธ์ในเร่ืองของ

ความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ของลูกคา้มากข้ึน โดยการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ซ่ึงถือว่า

เป็นการเร่ิมตน้สร้างความน่าเช่ือถือท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือมกัเกิดจาก

ความใกลชิ้ดและผกูพนั ดงันั้นสินคา้และบริการต่างๆ ท่ีตอ้งการยนืหยดัอยูใ่นตลาดไดด้ว้ยการสร้าง

ความไวว้างใจและน่าเช่ือถือ จาํเป็นตอ้งเร่งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อย่างต่อเน่ือง กิจกรรม

ใดๆ  ก็ตามท่ีสามารถทําให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเช่ือมความสัมพันธ์กับองค์กร  คือส่ิงท่ี

ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งทาํ และใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ 

 ในประเทศไทยสถาบนัคุม้ครองเงินฝากจดัตั้งข้ึนตาม พรบ.สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ซ่ึงมี

ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2551 สาํหรับสถาบนัการเงินกฎหมายฉบบัน้ีกาํหนดให้ธนาคาร

พาณิชยไ์ทย สาขาธนาคารต่างประเทศ บริษทัเงินทุนและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ เขา้เป็นสมาชิกของ

สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก กาํหนดให้สถาบนัการเงินนาํส่งเบ้ียประกนัในอตัราร้อยละของยอดเงิน

ฝากเฉล่ียและเบ้ียประกนัอาจเก็บในอตัราแตกต่างกนัตามประเภทหรือฐานะการดาํเนินงานของ

สถาบนัการเงิน สาํหรับผูฝ้ากเงินตามกฎหมายน้ีในปีท่ี 5 หลงัจากการจดัตั้งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

กาํหนดใหก้ารคุม้ครองผูฝ้ากเงินไวเ้ป็นต่อรายผูฝ้ากต่อสถาบนัการเงิน ในจาํนวนเงินไม่เกิน 1 ลา้น

บาท โดยจะคุม้ครอง ดงัน้ี ปีท่ี 1 คุม้ครองเตม็จาํนวน ปีท่ี  2 คุม้ครองเตม็จาํนวน ปีท่ี 3 คุม้ครองเตม็

จาํนวน ปีท่ี 4 คุม้ครอง 50 ลา้นบาท และปีท่ี 5 คุม้ครอง 1 ลา้นบาท (สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก, 2559) 

 ดงันั้นการสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจให้กบัลูกคา้ เน่ืองจากในปัจจุบนัปัญหา

วิกฤติเศรษฐกิจการเงินทั้งในและต่างประเทศเร่ิมจากประเทศสหรัฐอเมริกา แลว้ขยายตวัมาจนถึง

ประเทศในแถบยโุรป อยา่งประเทศกรีก รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือการชะลอตวัทางดา้น

การเงิน ต่าง ๆ เหล่าน้ีซ่ึงส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในสถาบนัการเงิน ทาํให้

ลูกคา้ขาดความเช่ือถือ ดว้ยเหตุน้ีการนาํหลกัการกาํกบักิจการท่ีดีเขา้มาใชจ้ะช่วยเรียกความมัน่ใจ 

เช่ือมั่น ให้ลูกค้าของธนาคารอีกทั้ งยงัเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบท่ีมี
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ประสิทธิภาพ  น่ าเช่ือ ถือ  โปร่งใส  และเป็น พ้ืนฐานของการเติบโตอย่างย ั่งยืน  อันได้แก่ 

Transparency การดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ีมีความโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้Relationship การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัธนาคาร 

โดยมุ่งสู่การเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยนื และ Technology การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการ 

และการใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 นอกจากเร่ืองความไวว้างใจและความเช่ือมัน่แลว้ดา้นการบริการลูกคา้ (Customer Service) 

ก็ถือเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งยิ่งสาํหรับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร เพราะธนาคารสามารถนาํมา

เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการสร้างความแตกต่าง และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั เน่ืองจาก

การบริการลูกคา้ท่ีมีคุณภาพจะช่วยผกูใจลูกคา้เอาไวไ้ดใ้นระยะยาว และเพิ่มคุณค่าใหก้บักิจการดว้ย 

แมห้ลายหน่วยงานจะหันมาตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริการลูกคา้มากข้ึน แต่ลูกคา้ก็ยงัพบ

กบับริการท่ีไร้คุณภาพอย่างต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากการบริการลูกคา้อย่างไร้ทิศทางและขาดการ

วางแผนท่ีดี ผลท่ีตามมาก็คือเกิดปัญหาการร้องเรียน การเปล่ียนไปใชบ้ริการรายอ่ืน จึงเป็นการยาก

ท่ีจะรักษาลูกค้าเอาไวไ้ด้ (วิทยา ด่านธํารงกูล, 2549, หน้า 43) เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าของการ

ให้บริการแก่ลูกคา้และการปรับเปล่ียนระบบการทาํงานให้มีความสอดคล้องและทันสมยั นํา

เทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาให้บริการแก่ลูกค้า มุ่งตอบสนองผูใ้ช้บริการให้ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว และเนน้คุณภาพการบริการท่ีมีประสิทธิภาพแก่ลูกคา้โดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

มาใช้ พร้อมทั้ งสร้างความประทบัใจให้แก่ผูใ้ช้บริการอนัจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั

ธนาคารต่อไป 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงความน่าเช่ือถือขององค์กรและความ

เช่ือมัน่ในตราบริษทัท่ีมีผลต่อการใช้บริการธนาคาร ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถเป็นประโยชน์แก่

สถาบนัการเงินเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับกลยทุธ์เก่ียวกบันโยบายในการให้บริการใหส้อดคลอ้ง

กบัผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางแผน กาํหนดกลยทุธ์ของธนาคารใหเ้ป็นท่ี

ยอมรับของผูใ้ช้บริการมากข้ึนไดใ้นอนาคต ทั้งน้ีเพื่อทาํให้กลไกของระบบการเงินของประเทศ

ดาํเนินไปไดอ้ยา่งมัน่คงและมีเสถียรภาพมากท่ีสุด 
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วตัถุประสงค์ 

 2.1.  เพื่อศึกษาความน่าเช่ือถือขององคก์รท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร 

 2.2.  เพื่อศึกษาความเช่ือมัน่ท่ีผูใ้ช้บริการธนาคารมีต่อตราบริษทั ท่ีส่งผลให้ผูใ้ช้บริการ

ธนาคารตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 3.1 ผูใ้ช้บริการธนาคารท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ธนาคารแตกต่างกนั 

 3.1  ความน่าเช่ือถือขององคก์รมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร 

 3.2  ความเช่ือมัน่ท่ีผูใ้ชบ้ริการธนาคารมีต่อตราบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกใชบ้ริการ

ธนาคาร 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีมีค่า

ความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 0.86 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการกบัธนาคารกสิกรไทย สาขาส่ีแยก

ทศกัณฑ์ จาํนวน 420 คน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต สถิติ Independent 

Sample t-test , ANOVA และการค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวจิยั 

 1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 420 

คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ มีอายุช่วง20 – 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่เป็นประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีระดบัรายไดต่้อ

เดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท  

 2.  ผลการวิเคราะห์ความเช่ือถือของธนาคาร ดา้นการส่ือสาร ดา้นการเอาใจใส่ ดา้นการให้

สัญญาใจ ดา้นการให้ความสะดวกสบาย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความน่าเช่ือถือของธนาคารโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือถือดา้นการใหสั้ญญาใจมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ ดา้นการใหค้วามสะดวกสบาย ดา้นการส่ือสาร และดา้นการเอาใจใส่ ตามลาํดบั 
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 3.  ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ของธนาคาร ด้านค่าน่าเช่ือถือ ด้านความ

เมตตากรุณา ดา้นความซ่ือสัตย ์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ของธนาคารโดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือมัน่ดา้นความเมตตากรุณามากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความซ่ือสตัย ์ตามลาํดบั 

 4.  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคาร ดา้นความตั้งใจใน

การใชบ้ริการ ดา้นความสนใจในการใชบ้ริการ ดา้นความปรารถนาท่ีจะใชบ้ริการ ดา้นการกระทาํ 

(พฤติกรรมการใชบ้ริการ) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอยูใ่นระดบัมาก โดย

มีการตดัสินใจดา้นความสนใจในการใช้บริการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความตั้งใจในการใช้

บริการ ดา้นความปรารถนาท่ีจะใชบ้ริการ ดา้นการกระทาํ (พฤติกรรมการใชบ้ริการ) ตามลาํดบั 

 5.  สรุปผลการทดลองสมมติฐาน  

 สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการธนาคารท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธนาคารแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2  ความน่าเช่ือถือขององคก์รมีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ธนาคาร พบวา่  

 ความน่าเช่ือถือขององคก์รมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร พบว่า 

ความสมัพนัธ์ท่ีพบอยูใ่นระดบัปานกลาง (P  =  0.532) โดยความสมัพนัธ์ท่ีพบเป็นเชิงบวก กล่าวคือ 

หากผูใ้ชบ้ริการมีความน่าเช่ือถือขององคก์รมาก ก็จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารมากตาม

ไปดว้ย และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

 ความน่าเช่ือถือขององคก์ร ดา้นการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ธนาคาร ความสัมพนัธ์ท่ีพบอยูใ่นระดบัปานกลาง (P  =  0.464) โดยความสัมพนัธ์ท่ีพบเป็นเชิงบวก 

กล่าวคือ หากผูใ้ช้บริการมีความน่าเช่ือถือขององค์กรด้านการส่ือสารมาก ก็จะมีการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการธนาคารมากตามไปดว้ย 

 ความน่าเช่ือถือขององคก์ร ดา้นการเอาใจใส่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ธนาคาร ความสัมพนัธ์ท่ีพบอยูใ่นระดบัปานกลาง (P  =  0.315) โดยความสัมพนัธ์ท่ีพบเป็นเชิงบวก 

กล่าวคือ หากผูใ้ชบ้ริการมีความน่าเช่ือถือขององคก์รดา้นการเอาใจใส่ ก็จะมีการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธนาคารมากตามไปดว้ย 
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 ความน่าเช่ือถือขององค์กร ดา้นสัญญาใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ธนาคาร ความสัมพนัธ์ท่ีพบอยู่ในระดบัมาก (P  =  0.913) โดยความสัมพนัธ์ท่ีพบเป็นเชิงบวก 

กล่าวคือ หากผูใ้ชบ้ริการมีความน่าเช่ือถือขององคก์รดา้นสัญญาใจมาก ก็จะมีการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธนาคารมากตามไปดว้ย 

 ความน่าเช่ือถือขององคก์ร ดา้นการให้ความสะดวกสบายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการธนาคาร ความสัมพนัธ์ท่ีพบอยูใ่นระดบัตํ่า (P  =  0.106) โดยความสัมพนัธ์ท่ีพบเป็น

เชิงบวก กล่าวคือ หากผูใ้ชบ้ริการมีความน่าเช่ือถือขององคก์รดา้นการให้ความสะดวกสบายมาก ก็

จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารมากตามไปดว้ย 

 สมมติฐานท่ี 3 ความเช่ือมัน่ในตราบริษทั มีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ธนาคาร พบวา่  

 ความเช่ือมัน่ในตราบริษทักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร พบว่า ความสัมพนัธ์ท่ี

พบอยู่ในระดบัมาก (P  =  0.927) โดยความสัมพนัธ์ท่ีพบเป็นเชิงบวก กล่าวคือ หากผูใ้ชบ้ริการมี

ความเช่ือมัน่ในตราบริษทัมาก ก็จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารมากตามไปดว้ย และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

 ความเช่ือมัน่ในตราบริษทั ดา้นความน่าเช่ือถือ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธนาคาร ความสัมพนัธ์ท่ีพบอยู่ในระดบัมาก (P  =  0.865) โดยความสัมพนัธ์ท่ีพบเป็นเชิง

บวก กล่าวคือ หากผูใ้ช้บริการมีความเช่ือมัน่ในตราบริษทั ด้านความน่าเช่ือถือมาก ก็จะมีการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารมากตามไปดว้ย 

 ความเช่ือมัน่ในตราบริษทั ดา้นความเมตตากรุณา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธนาคาร ความสัมพนัธ์ท่ีพบอยู่ในระดบัมาก (P  =  0.944) โดยความสัมพนัธ์ท่ีพบเป็นเชิง

บวก กล่าวคือ หากผูใ้ช้บริการมีความเช่ือมัน่ในตราบริษทั ดา้นความเมตตากรุณามาก ก็จะมีการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารมากตามไปดว้ย 

 ความเช่ือมัน่ในตราบริษทั ด้านความซ่ือสัตย  ์มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการธนาคาร ความสัมพนัธ์ท่ีพบอยู่ในระดบัตํ่า (P  =  0.9275) โดยความสัมพนัธ์ท่ีพบเป็นเชิง

บวก กล่าวคือ หากผูใ้ช้บริการมีความเช่ือมั่นในตราบริษัท ด้านความซ่ือสัตย์มาก ก็จะมีการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารมากตามไปดว้ย 
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การอภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาเร่ือง ความน่าเช่ือถือขององคก์รและความเช่ือมัน่ในตราบริษทัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร 

 1.  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั จะมี

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัยอ่มทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมแตกต่าง

กนัออกไปดว้ยเช่น พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือ พฤติกรรมการตดัสินซ้ือสินคา้ พฤติกรรม

การตดัสินใจใชบ้ริการ เป็นตน้ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social  Categories 

Theory) ท่ีอธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคลหรือลกัษณะทาง

ประชากร โดยเช่ือว่า บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดียวกนัหรือในลาํดบัชั้น

ทางสังคมเดียวกนั และบุคคลกลุ่มเดียวกนัจะเลือกรับและตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในลกัษณะ

เดียวกนั (ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ, 2552) นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัปรมะ สตะเวทิน (2556, หนา้ 112-

113) ท่ีกล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรเป็นคุณสมบติัเฉพาะของตนซ่ึงจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่

ละคน โดยคุณสมบติัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารทั้งในดา้นของความคิด ความเช่ือ ทศันคติและ

พฤติกรรม ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของพรพรรณ ชา้งงาเนียม (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองลกัษณะบุคคล ความพึงพอใจ

และพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Banking) ของลูกคา้

ธนาคารในกรุงเทพฯ ท่ีพบว่า ผูใ้ชบ้ริการธนาคารท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและรายไดแ้ตกต่าง

กนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ (Mobile Banking) แตกต่าง

กนั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุกฤตา สังข์แกว้ (2556) ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการเงินฝากสลากออมทรัพยข์องธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.)จงัหวดัระนอง ท่ีพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ สถานภาพสมสร และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ต่างกนั มีการใช้บริการเงินฝากประเภทสลากออมทรัพย ์แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 2.  ความน่าเช่ือถือขององคก์ร ดา้นการส่ือสาร ดา้นการเอาใจใส่ ดา้นสัญญาใจและดา้นการ

ให้ความสะดวกสบายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร ทั้งน้ีเน่ืองจากความ

น่าเช่ือถือขององค์กร คือ ความเช่ือมัน่นับถือซ่ึงกนัและกนัอย่างชดัเจนท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของ
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ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงความเช่ือมัน่จะเกิดไดน้ั้น จะตอ้งเกิดจากากรท่ีความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ

การตอบสนองจากผูใ้ห้บริการตามความคาดหวงั และความไวว้างใจจะยิ่งเพ่ิมข้ึนเม่ือความคาดหวงั

ในแง่บวกไดรั้บการตอบสนองหรือเป็นจริง ซ่ึงเม่ือบุคคลมีความเช่ือมัน่สูง กจ็ะก่อใหเ้กิดพฤติกรรม

การใช้บริการสูงตามไปด้วย (อาํนวย เถาตระกูล, 2550) ดังนั้ นในการศึกษาน้ีจึงพบว่า ความ

น่าเช่ือถือขององค์กร ด้านการส่ือสาร ด้านการเอาใจใส่ ด้านสัญญาใจและด้านการให้ความ

สะดวกสบายมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร โดยผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั

มะลิวลัย ์แสงสวสัด์ิ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัความเช่ือมัน่และความภกัดี ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจใช้บริการห้างสรรพสินคา้ กรณีศึกษาห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํในกรุงเทพมหานคร ท่ี

พบวา่ ปัจจยัความเช่ือมัน่ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ารและ

ปัจจยัความภกัดี ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

หา้งสรรพสินคา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 3.  ความเช่ือมัน่ในตราบริษทั ดา้นความน่าเช่ือถือ ความเมตตากรุณา และความซ่ือสัตยมี์

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร พบว่า ความสัมพนัธ์ท่ีพบอยูใ่นระดบัมาก (P  

=  0.927) โดยความสัมพนัธ์ท่ีพบเป็นเชิงบวก กล่าวคือ หากผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในตราบริษทั

มาก กจ็ะมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารมากตามไปดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากความเช่ือมัน่ หมายถึง 

ความสามารถให้เกิดความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ลูกคา้ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีศกัยภาพท่ีบ่งบอกว่ามี

ความสามารถในการบริการท่ี ดี  ความสามารถในการให้บริการเพ่ือให้ผู ้รับบริการบรรลุ

วตัถุประสงค ์(จิตตินนัท ์เดชะคุปต์, 2554) ดงันั้นเม่ือผูใ้ชบ้ริการมีความเช่ือมัน่ในตราบริษทัก็ยอ่ม

ทาํให้เกิดการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารมากตามไปดว้ย ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงพบว่า 

ความเช่ือมัน่ในตราบริษทักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

อนัญญา อุทยัปรีดา (2556) ทาํการศึกษาเร่ือง ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้และภาพลกัษณ์ประเทศ

แหล่งกาํเนิดสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ กรณีศึกษา: ตราสินคา้ COACH EST.1941 NEW 

YORK ท่ีพบว่า ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ด้านความน่าเช่ือถือ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศสเปน, ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ ดา้นความเมตตากรุณา มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศจีน และความเช่ือมัน่ในตรา

สินคา้ ดา้นความซ่ือสัตย ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีผลิตจากประเทศจีน

และสเปน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจุรีย ์พานทอง (2558) 

ทําการศึกษาเร่ืองความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและนวตักรรมของ
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ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้โอทอปของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า 

ความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าโอทอปของผู ้บ ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรมีการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบอ่ืน  

เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เพื่อให้ทราบขอ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการ

ธนาคารในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 

 2.   ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า นอกจากตวัแปรดา้นความน่าเช่ือถือขององค์กร และความ

เช่ือมัน่ในตราบริษทัแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารดว้ย 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการทาํการศึกษากบัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ทศันคติ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เป็นตน้ 

 

บทสรุป 

 1.  การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้

ท่ีแตกต่างกัน  จะมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารแตกต่างกัน ดังนั้ นในการพัฒนาการ

ให้บริการของธนาคาร จะตอ้งให้ความสาํคญักบัความตอ้งการบริการท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มคนแต่

ละกลุ่มดว้ย เพ่ือให้ธนาคารมีบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแต่ละกลุ่มอย่าง

ครอบคลุม  

 2.  ความน่าเช่ือถือขององคก์ร เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร 

ดงันั้นส่ิงท่ีธนาคารตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง นอกเหนือจากการพฒันาบริการให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ คือ มีการส่ือสาร ท่ีทาํให้ลูกคา้อุ่นใจ และควรมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีลูกคา้

ควรทราบดว้ยความจริงใจ และมีความยินดีท่ีจะให้ความช่วยเหลือลูกคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทียม และ

ตอ้งให้บริการดว้ยความใส่ใจ มีการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ควรมีรูปแบบการบริการท่ีลูกคา้

มองว่า เจา้หน้าท่ีธนาคารคือคนท่ีช่วยดูและและแนะนาํผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษท่ีเหมาะสม

ให้กบัตนเอง โดยหากมีกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ ธนาคารจะต้องยอมท่ีจะเสีย
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ผลประโยชน์ เพ่ือคงความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ไว ้นอกจากนั้นจะตอ้งมีการให้บริการดว้ยความเอา

ใจใส่ ซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้รู้สึกถึงความสะดวกสบาย มัน่ใจ และมัน่คงท่ีไดรั้บบริการ 

 3.  ความเช่ือมัน่ในตราบริษทั ดา้นความน่าเช่ือถือ ความเมตตากรุณา และความซ่ือสัตยมี์

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร ดงันั้นส่ิงท่ีธนาคารตอ้งให้ความสําคญัอีก

ประการ คือ จะตอ้งมีการบริการท่ีตรงกบัสัญญาท่ีให้กบัลูกคา้ การให้บริการตอ้งมีความเหมาะสม 

และไดผ้ลลพัธ์ท่ีไดต้อ้งมีความสมํ่าเสมอ จะทาํให้ลูกคา้รู้สึกว่าบริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ

สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาฉบบัน้ีสําเร็จลงไดด้้วยความกรุณาช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาช้ีแนะแนวทาง

การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัยอย่างดียิ่งจาก

อาจารยก์ฤษดา เชียรวฒันสุข อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาและเสียสละเวลาอนัมีค่าในการ

พิจารณาปรับปรุงให้การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด รวมไปถึงกลุ่มตวัอย่างทั้ง 420 

ท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นผลให้งานวิจยัมี

ความชัดเจนครบถ้วนสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริง นอกจากน้ีผู ้ศึกษาต้องขอกราบ

ขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ญาติ และเพื่อนนกัศึกษาของผูวิ้จยัทุกท่านท่ีให้การสนบัสนุน

เป็นกาํลงัใจและความช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี

จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้นใจในเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้ต่อไป โดยคุณประโยชน์จากผล

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองตอบแทนแด่บุพการีผูใ้หก้าํเนิด ผูมี้พระคุณ และคณาจารยผ์ู ้

ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน และหากมีขอ้ผดิพลาดประการใดผูวิ้จยัขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ี และความเช่ือมัน่ใน

ตราสินคา้ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเวย่ โดยทาํการศึกษากบัผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือหรือกาํลงั

ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 420 คน ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต และใช้สถิติ Independent 

Sample t-test , ANOVA และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุในการทดสอบสมมติฐาน  ผล

การศึกษาพบวา่ 

 ภาพลกัษณ์ของตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ประกอบด้วย 

ภาพลกัษณ์ดา้นคุณสมบติั ดา้นวฒันธรรม ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นผูใ้ช ้โดยสามารถพยากรณ์ความ

ผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 96.40 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 13.60 

เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

 ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเว่ย ประกอบดว้ย ความ

เช่ือมัน่ดา้นความสามารถ (Ability) ดา้นความเมตตากรุณา (Benevolence) และดา้นความซ่ือสัตย ์

(Integrity) โดยสามารถพยากรณ์ความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ไดคิ้ดเป็น

ร้อยละ 84.60 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 25.40 เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 
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คําสําคัญ : ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้, ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ, สมาร์ทโฟน

หวัเวย่ 

 

ABSTRACT 

 The study was conducted with a group of 420 people that have bought Huawei 

Smartphone in Bangkok. Data were collected using questionnaire and analyzed by descriptive 

statistics, namely, frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics 

comprising One-Way ANOVA and multiple regression analysis with the Enter method of 

hypothesis testing.   

 The study indicated that 1) the factors most affecting consumer’purchase intention of 

Huawei Smartphone on Brand image was the attributes culture personality and user can predict 

the variability of the decision to buy Huawei Smartphone. The remaining 25.40% is due to other 

variables. 2) The factors most affecting consumer’purchase intention of Huawei Smartphone was 

Brand Trust in the field Ability Benevolence and Integrity.  The remaining 25.40% is due to other 

variables. 

 

Keywords: Brand Image, Brand Trust, Consumer purchase Intention, Huawei Smartphone 

 

บทนํา 

 การเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยไดรั้บปัจจยัผลกัดนัหลกัมาจากการเปล่ียน

ผ่านเทคโนโลยีการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนโครงข่าย 2G สู่โครงข่าย 3G/4G ประกอบกับการ

แข่งขนัการทาํการตลาดอย่างเขม้ขน้ของกลุ่มผูป้ระกอบการผลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายสมาร์ทโฟน และผู ้

ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยท่ีนิยมทาํการตลาดด้วยการจัดจาํหน่าย

สมาร์ทโฟนพร้อมโปรแกรมส่งเสริมทางการตลาด โดยในการแข่งขนัทาํการตลาดอยา่งเขม้ขน้ของ

กลุ่มผูป้ระกอบการผลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายสมาร์ทโฟนทั้งรายเก่าและรายใหม่ รวมถึงกลุ่มผูใ้หบ้ริการ

เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทยนบัว่าเป็นส่วนสาํคญัต่อการขบัเคล่ือนตลาดสมาร์ทโฟน

ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ใหมี้การเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัในประเทศไทยมีผูผ้ลิต

สมาร์ทโฟนจากประเทศจีนไดเ้ร่ิมนาํสมาร์ทโฟนเขา้มาเจาะตลาดในประเทศไทย ก็ตอ้งเผชิญกบั
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ความท้าทายในการสร้างภาพลกัษณ์ของตราสินค้าในกลุ่มผูบ้ริโภคให้เป็นท่ีจดจาํ ในปัจจุบัน

สมาร์ทโฟนจากประเทศจีนมีภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึนจากการเร่งพฒันาเทคโนโลยีในสมาร์ทโฟน มีการ

ผลิตและออกแบบสมาร์ทโฟนดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีทนัสมยัและใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีแขง็แรงมากข้ึน มีการ

สร้างภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีดีดว้ยการใชพ้รีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นตวัแทนของคนรุ่นใหม่ รวมถึงมีการ

เร่งขยายศูนยก์ารให้บริการทั้ งในดา้นการขายและการซ่อมบาํรุงรักษา ส่งผลให้สมาร์ทโฟนจาก

ประเทศจีนไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคมากข้ึน ซ่ึงเป็นการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาจาก

ผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติอ่ืน ท่ีครองตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยอยูเ่ดิม (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 

2560) 

 โดยในปีท่ีผ่านมาผูผ้ลิตสมาร์ทโฟนจากประเทศจีนไดเ้ปิดตวัสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ท่ีโดน

ใจ และตรงใจผูใ้ช้ จนส่งผลให้เกิดกระแสความนิยมสมาร์ทโฟนของประเทศจีนกนัมาก ทาํให้

ผูผ้ลิตทั้งหลายต่างเร่ิมปรับเปล่ียนกลยทุธ์บางอยา่ง เช่น การออกแบบตวัเคร่ืองใหดู้มีคุณค่า ทนัสมยั 

และดูมีเอกลกัษณ์น่าใชง้านหรือน่าจบัถือ พร้อมคุณสมบติัตวัเคร่ืองในระดบัท่ีคุม้ค่าคุม้ราคา เพ่ือ

ดึงดูดความสนใจของผูใ้ช ้อย่างเช่น หัวเว่ย พร้อมกลอ้งคู่ Leica และ Xiaomi Mi MIX2 ท่ีมาพร้อม

กบัหนา้จอไร้ขอบสามดา้น หรือ Honor Magic ท่ีมาพร้อมกบัคุณสมบติัตวัเคร่ือง และฟีเจอร์สุดลํ้า

ต่างๆ ซ่ึงการดาํเนินงานทั้ งหมดน้ีก็เพ่ือเป็นการเปิดทางเขา้สู่ตลาดสมาร์ทโฟนระดบัโลกในฝ่ัง

ตะวนัตกนัน่เอง (Thai mobile center, 2560) ซ่ึงในประเทศไทย ยอดจดัจาํหน่ายสมาร์ทโฟนหัวเว่ย 

ในปัจจุบนัมียอดจดัจาํหน่ายอยูเ่ป็นอนัดบัท่ี 2 ในตลาดสมาร์ทโฟนในแง่ของตวัเคร่ือง จากยอดขาย

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 กว่า 3 เท่า และเหตุการณ์ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา พบว่าสมาร์ท

โฟนหัวเว่ย P10 ให้ประสิทธิภาพในการอ่านเขียนข้อมูลแตกต่างกันชนิดท่ีเป็นเทคโนโลยี

หน่วยความจาํคนละตวักนั คือ eMMC และ UFS หลงัจากมีการเผยแพร่ข่าวน้ีออกไปทางผูบ้ริหาร

ของหวัเว่ย ไดอ้อกมายอมรับวา่ หวัเวย่ P10 และ P10 Plus นั้นมีการใชห้น่วยความจาํสองชนิดไดแ้ก่ 

UFS และ eMMC เน่ืองจากบริษทัประสบปัญหาดา้นการผลิต เพ่ือผลิต P10 และ P10 Plus ให้ทนั

ความตอ้งการต่อตลาดหวัเว่ย จึงจาํเป็นตอ้งใชห้น่วยความจาํชนิด eMMC มาแทน UFS ซ่ึงจากท่ีข่าว

น้ีไดอ้อกมา ทาํให้ทาง หัวเว่ย ไดเ้กิดกระแสดา้นลบต่อตวัสินคา้และต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้

อยา่งหนกั (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยั สนใจท่ีจะศึกษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความเช่ือมัน่

ในตราสินค้าของสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ท่ีมีต่อสายตาผูบ้ริโภค ผลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้และความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ จนนาํไปสู่กาววางแผนกลยุทธ์
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ทางการตลาดสําหรับผูท่ี้สนใจและบริษัทผูผ้ลิต ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเว่ย 

2. เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเวย่ 

3. เพ่ือศึกษาความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเวย่ 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในดา้น เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่าง

กนัตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเวย่ไม่แตกต่างกนั 

 2. ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเวย่ 

 3. ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเวย่ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิดาํเนินการวจิยั 

 สําหรับการวิจัย ภาพลักษณ์ของตราสินค้าและความเช่ือมั่นในตราสินค้าท่ีมีต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ยในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative research) โดยใช้การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research Method) และมีวิธีเก็บขอ้มูล

ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดก้าํหนดแนวทางในการวิจยั โดยมีลาํดบัขั้นตอนในการทาํ

วิจยั และมีระเบียบวิธีวิจยัในดา้น การกาํหนดประชากร การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การจดัทาํและการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีจะใช้ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือหรือกาํลงัตดัสินใจซ้ือสมาร์ท

โฟนหวัเวย่  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือหรือกําลังตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่ชดั จึงใชก้ารกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง

โดยใช้จาํนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจาํนวนประชากร 5,686,646 คน (สํานกังาน
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สถิติแห่งชาติ, 2559) โดยใช้สูตรของ Yamane ในการคํานวนเพ่ือกําหนดขนาดตัวอย่างของ

ประชากรท่ีซ้ือหรือกาํลงัตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมให้

คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (Yamane, 1973) ผลการคาํนวณพบว่า จาํนวนกลุ่มตวัอย่างขั้นตํ่าสําหรับ

การศึกษาคร้ังน้ี คือจาํนวน 400 คน และไดท้าํการสาํรองในกรณีแบบสอบถามไม่สมบูรณ์จาํนวน 

20 คน รวมเป็น 420 คน 

 

วธีิการสุ่มตวัอย่าง 

 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยการสุ่ม

ตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือหรือกาํลงัตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเวย่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

มีขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการพิจารณาเลือกพ้ืนท่ี ท่ี

เป็นแหล่งชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  

กรุงเทพรอบใน ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (เขตปทุมวนั) และอาคารศรี-เฟ่ืองฟุ้ง 

(เขตบางรัก) 

กรุงเทพรอบกลาง ได้แก่ ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (เขตจตุจกัร) และ ศูนยก์ารค้า

เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ลิล ์(เขตลาดพร้าว) 

กรุงเทพรอบนอก ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ซีคอนบางแค (เขตบางแค) 

 จากนั้นใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งเท่า ๆ กนัทุก

พ้ืนท่ี โดยกาํหนดใหเ้ขตพ้ืนท่ีละ 140 ตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 420 ตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการเลือกโดยใชค้วาม

สะดวก (Convenience Sampling) เบ้ืองตน้ใชก้ารซกัถาม เพ่ือเป็นการคดักรองกลุ่มตวัอยา่ง จากนั้น

เก็บขอ้มูลจากผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ และเตม็ใจในการใหข้อ้มูล ในบริเวณสถานท่ีต่างๆ ท่ีเจาะจงเลือก

ในขา้งตน้ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทําวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnair e) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยไดศึ้กษา

คน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวคิดในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ   

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นคาํถาม

แบบใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว (Check list)  
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 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ โดยขอ้คาํถามมีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale)  

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ โดยขอ้คาํถามมีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale )  

 ตอนท่ี  4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ โดยมีข้อคําถามมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิคิดของลิเคิร์ท (Likert’s scale)  

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ผู ้วิจัยทําการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัดงัน้ี  

การทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีผ่านการ

ตรวจสอบโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือพิจารณาเน้ือหา โครงสร้าง และความตรงตามเกณฑ์ จากการ

ทดสอบความเท่ียงตรงของงานวิจยัจึงดาํเนินการปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือให้มีความสอดคลอ้ง

ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ  

การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจัยดาํเนินการนําแบบสอบถามไปทําการ

ทดสอบ (Pre-Test) กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 ชุด กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไว ้

เพ่ือทดสอบความเขา้ใจในขอ้คาํถามต่างๆ แลว้นาํไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดย

แบบสอบถามฉบับน้ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 ซ่ึงถือว่ามีค่าความเช่ือมัน่สูง และถือว่าเป็น

แบบสอบถามท่ีสามารถนาํไปเกบ็ขอ้มูลไดต่้อไป 

 

การวเิคราห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต และใช้สถิติ Independent Sample t-test , ANOVA 

และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุในการทดสอบสมมติฐาน  

 

ผลการวจิยั 

 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

มากท่ีสุด จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 และเป็นเพศหญิง จาํนวน 177 คน ติดเป็นร้อยละ 
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42.10 ส่วนใหญ่มีอาย ุ20 – 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานเอกชน

มากท่ีสุด รองลงมาคืออาชีพอิสระ โดยพบว่าส่วนใหญ่จะมีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 – 25,000 บาท  

 การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้สมาร์ทโฟนหัวเว่ย ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

ภาพลกัษณ์โดยรวมต่อตราสินคา้สมาร์ทโฟนหัวเว่ย อยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

ภาพลกัษณ์ด้านคุณค่ามากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นคุณสมบติั และด้านบุคลิกภาพ ด้านผูใ้ช้ ด้าน

วฒันธรรม และนอ้ยท่ีสุด คือดา้นคุณประโยชน ์ 

 ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ของสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ

เช่ือมัน่ในตราสินคา้ ภายใตต้ราสินคา้หวัเว่ยอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือมัน่

ด้านความเมตตากรุณามากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความสามารถ และน้อยท่ีสุด คือด้านความ

ซ่ือสตัย ์ตามลาํดบั 

 การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทโฟนหัวเว่ยภายใตต้ราสินคา้ หัวเว่ยอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจ

ซ้ือด้านความสนใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความตั้ งใจ ด้านการตดัสินใจซ้ือ และดา้นความ

ตอ้งการ ตามลาํดบั  

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1: ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในดา้น เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา และอาชีพ 

ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ยไม่แตกต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี

เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเว่ย ดา้นความ

ตั้งใจ ดา้นความสนใจ ดา้นความตอ้งการ ดา้นการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ดงัตาราง 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการศึกษาสมมติฐานท่ี 1 

 
ตวัแปร 

การตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเวย่ 
ดา้นความตั้งใจ ดา้นความสนใจ ดา้นความ

ตอ้งการ 
ดา้นการตดัสินใจ

ซ้ือ 
เพศ  -   
อาย ุ     

ระดบัการศึกษา -  -  
อาชีพ     

รายรับเฉล่ียต่อ
เดือน 

 -   

   หมายถึง   แตกต่างกนั  

-    หมายถึง   ไม่แตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานท่ี 2: ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ผล

การศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย 

ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ดา้นคุณสมบติั (X1) ดา้นวฒันธรรม (X4) ดา้นบุคลิกภาพ (X5) และดา้น

ผูใ้ช ้(X6) โดยพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นผูใ้ช ้(X6) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเว่

ยมากท่ีสุด (ß = 0.489) รองลงมา คือ ด้านคุณสมบัติ (X1) (ß = 0.303) ด้านวฒันธรรม (X4) (ß = 

0.245) และด้านบุคลิกภาพ (X5) (ß = 0.051) นอกจากน้ียงัพบว่า สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2 = 

0.964) แสดงให้เห็นว่า ภาพลกัษณ์ดา้นคุณสมบติั (X1) ดา้นวฒันธรรม (X4) ดา้นบุคลิกภาพ (X5) 

และด้านผูใ้ช้ (X6) โดยพบว่า ภาพลกัษณ์ด้านผูใ้ช้ (X6) สามารถพยากรณ์ความผนัแปรของการ

ตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเว่ย ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 96.40 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 13.60 เป็นผลเน่ืองมาจาก

ตวัแปรอ่ืนดงัตาราง 

  

 สมมติฐานท่ี 3 : ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ท

โฟนหัวเว่ย ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน

หัวเว่ย ประกอบด้วย ความเช่ือมั่นด้านความสามารถ  (Ability) (X1) ด้านความเมตตากรุณา 

(Benevolence) (X2) และดา้นความซ่ือสัตย ์(Integrity) (X3) โดยพบว่า ความเช่ือมัน่ดา้นความเมตตา

กรุณา (Benevolence) (X2) (ß = 0.695) เป็นปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ยมาก
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ท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความสามารถ (Ability) (X1) (ß = 0.224) และดา้นความซ่ือสัตย ์(Integrity) 

(X3) (ß = 0.173) นอกจากน้ียงัพบว่า สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2 = 0.846) แสดงให้เห็นว่า ความ

เช่ือมัน่ดา้นความสามารถ (Ability) (X1) ดา้นความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) และดา้นความ

ซ่ือสัตย ์(Integrity) (X3) สามารถพยากรณ์ความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเว่ย ได้

คิดเป็นร้อยละ 84.60 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 25.40 เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

 

การอภปิรายผลการศึกษา 

 ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์

ตราสินคา้สมาร์ทโฟนหวัเว่ย มีความเช่ือมัน่ในตราสินคา้สมาร์ทโฟนหวัเว่ย และมีการตดัสินใจซ้ือ

สมาร์ทโฟนหวัเว่ยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีผูบ้ริโภคท่ี

มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภคมีการเปิดรับ

ข่าวสาร ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือและพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงท่ีแตกต่างกนัออกไป เพราะปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคใหมี้ความแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จึงพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สมาร์ทโฟนหัวเว่ย 

มีความเช่ือมัน่ในตราสินคา้สมาร์ทโฟนหวัเวย่ และมีการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเวย่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของฉลองศรี พิมล

สมพงศ์ (2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรนั้น จะประกอบไปดว้ย ขนาดของครอบครัว 

เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ีลว้นแต่มีผลต่อรูปแบบ

พฤติกรรม ซ่ึงรวมไปถึงพฤติกรรมการซ้ือของบุคคล นั้น ๆ ดว้ย และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

อดุลย ์จาตุรงคกลุ (2553) ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากร อาทิ เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา ฯลฯ ลว้น

เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อนกัการตลาด เน่ืองจากลกัษณะดงักล่าวจะเก่ียวขอ้งกบัอุปสงค ์(Demand) 

ในตวัสินคา้และบริการต่าง ๆ ของบุคคล นอกจากนั้นผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ

ธราธิป  แววศรี  (2557) ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใชส้มาร์ทโฟนดา้นแนวโนม้การเปล่ียน

สมาร์ทโฟน โดยส่วนใหญ่พบว่าเพศชายมีความแตกต่างมากกว่าเพศหมีญิง ควรส่งเสริมโปรโมชัน่

ท่ีเน้นความตอ้งการสําหรับผูบ้ริโภคเพศหญิงเพ่ิมข้ึนเช่น โปรโมชัน่ส่งเสริมเก่ียวกบัการถ่ายภาพ 

และเก่ียวกบัแอปพลิเคชัน่ความสวยความงาม ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคเพศหญิงไดม้าก



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

240 

ข้ึน  ส่วนอายุมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใช้สมาร์ทโฟนด้านการสนทนาโต้ตอบส่ือสังคม

ออนไลน์ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิมลนาฎ ศรีโอฬาร์ (2557) ไดท้าํการศึกษาอิทธิพล

ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีในตราสินคา้ประเภทสมาร์ทโฟน ท่ีพบว่า เพศ อายุ สมรส อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ต่างกนั  

 ภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ประกอบด้วย 

ภาพลกัษณ์ดา้นคุณสมบติั (X1) ดา้นวฒันธรรม (X4) ดา้นบุคลิกภาพ (X5) และดา้นผูใ้ช้ (X6) โดย

พบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นผูใ้ช ้(X6) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ยมากท่ีสุด (ß 

= 0.489) รองลงมา คือ ด้านคุณสมบติั (X1) (ß = 0.303) ดา้นวฒันธรรม (X4) (ß = 0.245) และดา้น

บุคลิกภาพ (X5) (ß = 0.051) นอกจากน้ียงัพบวา่ สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2 = 0.964) แสดงให้เห็น

วา่ ภาพลกัษณ์ดา้นคุณสมบติั (X1) ดา้นวฒันธรรม (X4) ดา้นบุคลิกภาพ (X5) และดา้นผูใ้ช ้(X6) โดย

พบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นผูใ้ช้ (X6) สามารถพยากรณ์ความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟน

หัวเว่ย ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 96.40 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ภาพลกัษณ์ตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความไวใ้จ

ความเก่ียวพนัความโดดเด่นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัสินคา้บริการและองคก์รซ่ึงจะเป็นตวัสร้างให้

เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ดงันั้ นหากผูบ้ริโภคมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินค้าท่ีสัมพนัธ์กับ

ทศันคติและความช่ืนชอบ รวมถึงมีความแตกต่างจากคู่แข่งมาก กย็อ่มทาํให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ เลือกใช้บริการได้มากเช่นกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของสมาคมการตลาดอเมริกา 

(AMA: American Marketing Association) ไดใ้ห้ความหมายของตราสินคา้ว่า “ตราสินคา้ (Brand) 

คือช่ือ (Name) คาํท่ีใชเ้รียกช่ือ (Term) เคร่ืองหมาย (Symbol) รูปแบบ (Design) หรือเป็นการรวมทุก

ส่ิงท่ีกล่าวมาเพ่ือแยกแยะถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการจากผูข้ายรายอ่ืนๆ (Kotler & 

Keller, 2015) โดยเสรี วงษม์ณฑา (2542, น. 144) ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมวา่ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ เป็น

การรับรู้ของผูบ้ริโภค (Consumer Perception) ท่ีมีต่อตราสินคา้ ซ่ึงหากลูกคา้มีการรับรู้ภาพลกัษณ์

ตราสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเองมาก ก็จะส่งผลให้ลูกคา้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ 

การใชบ้ริการสินคา้นั้น ๆ มากตามไปดว้ย ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้

เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของเสกสรรค ์โอสถิตยพ์ร (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ระหว่างรถยนตต์รา

สินคา้โตโยตา้และฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีพบว่า ตราสินคา้มีความสาํคญัต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต์อยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ียงัพบว่า การรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ระหว่าง

รถยนต์ตราสินคา้โตโยตา้และฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดในการจดั
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ภาพลักษณ์ตราสินค้าทั้ ง 6 ด้านคือ 1) คุณสมบัติ 2) คุณประโยชน์ 3) คุณค่า 4) วฒันธรรม 5) 

บุคลิกภาพ และ 6) ผูใ้ช ้อยูใ่นระดบัมากทั้ง 6 ดา้น และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของชลวกิา อาจองค ์

(2555) ไดศึ้กษารูปแบบการดาํเนินชีวิตและการรับรู้ในตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ สมาร์ทโฟ

นตราสินคา้ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัชลบุรี ท่ีพบว่า การรับรู้ในตราสินคา้มีผลต่อการ

ตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราสินคา้ไอโฟน และยงัพบว่า การรับรู้สูงสุดในจิตใจ การรับรู้ท่ีมีตวัช่วย 

และ การรับรู้ท่ีไม่มีตวัช่วย มีผลต่อการตั้งใจซ้ือสมาร์ทโฟนตราสินคา้ไอโฟนดว้ย 

 ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหวัเว่ย ประกอบดว้ย ความ

เช่ือมัน่ดา้นความสามารถ (Ability) (X1) ดา้นความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) และดา้นความ

ซ่ือสัตย ์(Integrity) (X3) โดยพบว่า ความเช่ือมัน่ดา้นความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) (ß = 

0.695) เป็นปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ยมากท่ีสุด  รองลงมา คือ  ด้าน

ความสามารถ  (Ability) (X1) (ß = 0.224) และด้านความซ่ือสัตย์ (Integrity) (X3) (ß = 0.173) 

นอกจากน้ียงัพบว่า สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = 0.846) แสดงให้เห็นว่า ความเช่ือมั่นด้าน

ความสามารถ (Ability) (X1) ด้านความเมตตากรุณา (Benevolence) (X2) และด้านความซ่ือสัตย ์

(Integrity) (X3) สามารถพยากรณ์ความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ไดคิ้ดเป็น

ร้อยละ 84.60 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความเช่ือมัน่ คือ ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้คือ องคก์ารให้การบริการ

ตรงกบัสัญญาท่ีให้กบัลูกคา้ การให้บริการตอ้งมีความเหมาะสม และไดผ้ลลพัธ์ท่ีไดต้อ้งมีความ

สมํ่าเสมอ จะทาํให้ลูกคา้รู้สึกว่าบริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือสามารถให้ความไวว้างใจได ้

ความน่าเช่ือถือท่ีเกิดจากความซ่ือสัตย ์ความจริงใจ ความสนใจ ถือเป็นส่วนสําคญัมากท่ีสุดอย่าง

หน่ึง ท่ีจะส่งผลในการขยายฐานลูกคา้และมีการบอกต่อ ดงันั้นเม่ือลูกคา้มีความเช่ือมัน่สูง ย่อมทาํ

ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสูงตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Morgan & Hunt, (1994) ท่ีกล่าว

ว่า ความไวว้างใจมีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง สําหรับการกาํหนดขอ้ผูกมดั เพื่อบ่งบอกปฏิสัมพนัธ์

ของลูกคา้และองคก์าร ความวางใจ แสดงสภาพความเป็นจริงเม่ือผูบ้ริโภคจาํนวนหน่ึงเกิดความ

เช่ือมัน่ โดยมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความน่าเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตยต่์อกัน 

(Integrity) มีความใกลชิ้ดขนานกบัแนวความคิดทางการตลาด ท่ีศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองบุคลิกภาพ และ

สอดคลอ้งกบั Mayer, Davis & Schoorman, (1995) ท่ีกล่าวว่า ความน่าเช่ือถือจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ

ลูกคา้มอบความไวว้างใจ รับรู้ถึงความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ซ่ึงการท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ได้นั้ น 

จะตอ้งประกอบดว้ย ความสามารถ (Ability) ความเมตตากรุณา (Benevolence) และความซ่ือสัตย ์

(Integrity) ท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งมีต่อผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก เพราะความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ี
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มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเฉลิมชัย แซ่ซิน (2557) ท่ีได้

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความคุน้เคยกบัตราสินคา้ ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ และ ส่วนประสม

การตลาดกบัความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต ์ท่ีพบว่า ความเช่ือมัน่ต่อตราสินคา้ของผูมี้

ความตั้งใชบ้ริการสินเช่ือรถยนต ์มีผลต่อความตั้งใจในการใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตข์องผูใ้ชบ้ริการ

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pratiwi, Saerang & 

Tumewu (2015)  ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  The Influence Of Brand Image, Brand Trust And Customer 

Satisfaction On Brand Loyalty (Case Of ซัมซุง Smartphone) ท่ีพบว่า ภาพลกัษณ์ความไวว้างใจ

ตราสินคา้และความพึงพอใจของลูกคา้มีอิทธิพลอยา่งมากความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ดงันั้นซมัซุง

ควรสร้างความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้เน่ืองจากความไวว้างใจตราสินคา้เป็นปัจจยัสาํคญั 

เพ่ือใหผู้บ้ริโภคภกัดีกบัตราสินคา้ดงักล่าว 

 

บทสรุป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความเช่ือมัน่ในตราสินคา้เป็น

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ย ดงันั้นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภค ตดัสินใจ

ซ้ือสมาร์ทโฟนหัวเว่ยมากข้ึน  ผู ้บริหารสมาร์ทโฟนหัวเว่ยจะต้องเพ่ิมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และความเช่ือมัน่ในตราสินคา้ท่ีมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน เช่น การทาํการ

โฆษณาท่ีส่ือถึงความเป็นตวัตนของผลิตภณัฑ์ท่ีเช่ือมโยงกบัตวัตน หรือบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมาย เช่น การเลือกพรีเซ็นเตอร์ท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ่้างชดัเจน เป็นตน้  

 2. ในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัตราสินคา้ ส่ิงสาํคญัท่ีสุด คือ การสร้างความเช่ือมัน่ของ

การใหบ้ริการ เช่น การบริการหลงัการขายท่ีสะดวกสบายต่อผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ 

 3. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาโดยการเกบ็ขอ้มูลเชิงลึกเพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดข้อ้มูล

ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคมากข้ึน เช่น การสมัภาษณ์แบบ In-depth Interview 

 4. ควรมีการศึกษาวิจยักบัตวัแปรดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ทศันคติของผูบ้ริโภคชาวไทยท่ีมี

ต่อสมาร์ทโฟนหวัเวย่ เป็นตน้ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาฉบบัน้ีสําเร็จลงไดด้้วยความกรุณาช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาช้ีแนะแนวทาง

การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัยอย่างดียิ่งจาก
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อาจารยก์ฤษดา เชียรวฒันสุข อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาและเสียสละเวลาอนัมีค่าในการ

พิจารณาปรับปรุงใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด รวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารย์

ทุกท่านท่ีให้ความรู้ให้คาํแนะนํา และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รวมไปถึงกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้ง 420 ท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นผล

ให้งานวิจยัมีความชดัเจนครบถว้นสามารถนาํมาประยุกต์ใชง้านไดจ้ริง นอกจากน้ีผูศึ้กษาตอ้งขอ

กราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ญาติ และเพ่ือนนักศึกษาของผูว้ิจยัทุกท่านท่ีให้การ

สนับสนุนเป็นกาํลงัใจและความช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการคน้ควา้

อิสระฉบับน้ีจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู ้สนใจในเน้ือหาและการศึกษาค้นคว้าต่อไป  โดย

คุณประโยชน์จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองตอบแทนแด่บุพการีผูใ้ห้กาํเนิด ผูมี้

พระคุณ และคณาจารยผ์ูป้ระสาทวิชาความรู้ทุกท่าน และหากมีขอ้ผิดพลาดประการใดผูว้ิจยัขออภยั

ไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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benchawan_s@rmutt.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงาน 

บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น  จาํกัด (มหาชน)  2) เพ่ือศึกษาผล

ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัเกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

และ 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทัเกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยทาํการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลแบบสอบถามจาก พนักงานระดบัปฏิบติัการ ไดแ้ก่ พนักงานประจาํและพนักงานชัว่คราว

จาํนวนประชากร 2,300 คน มีกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 342 คน สถิติท่ีใช ้คือ สถิตเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

ค่าเฉ ล่ีย  ส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติ ท่ี ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  คือ  การวิ เคราะห์       

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Person Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษา      

พบว่า 1) การศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานอยู่ในระดบัมาก 2) การศึกษาผล

ปฏิบติังานของพนักงานอยู่ในระดบัมาก และ 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมีดา้นการให้ความ

ช่วยเหลือผูอ่ื้น ด้านการสํานึกในหน้าท่ี ดา้นการมีนํ้ าใจนักกีฬา ด้านการคาํนึงถึงผูอ่ื้น และด้าน     

การให้ความร่วมมือมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเกษตรไทย อินเตอร์
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เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) อยู่ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั :  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ผลการปฏิบติังาน อุตสาหกรรมนํ้าตาล 

 

Abstract 

 The objectives of this study were to study 1) organizational citizenship of employees at 

Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited 2)  work performance of 

employees at Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited, and 3) 

organizational citizenship affecting work performance of employees at Kaset Thai International 

Sugar Corporation Public Company Limited. The data was collected from 342 out of 2,300 

operational full-time and part-time employees by using questionnaires. Statistics used in this 

study included descriptive (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential 

(person moment correlation coefficient). The results indicated that 1) organizational citizenship of 

employees was rated in high level; 2) work performance of employees was rated in high level and 

3) organizational citizenship in terms of altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy and 

civic virtue significantly correlated with work performance of employees at Kaset Thai 

International Sugar Corporation Public Company Limited at the statistically significant level as of 

0.05.   

 

Keywords: organizational citizenship, work performance, sugar industry  

 

บทนํา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีรายได้จากการผลิตสินค้าและการส่งออก             

ของสินคา้ทางการเกษตรในรูปผลิตภณัฑ์ต่างๆ สามารถนาํเงินเขา้ประเทศไดใ้นอนัดบัตน้ๆ  ของ

มูลค่าการส่งออกทั้ งหมดและประเทศไทยมีช่องทางการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                     

ท่ีหลากหลายช่องทางเน่ืองจากประเทศไทยมีปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการผลิตสินคา้เกษตรกรรม    

เป็นอย่างมากได้แก่  ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน  ความเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์ ความรู้
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ความสามารถของเกษตรกรและอุตสาหกรรมไทย รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภณัฑ์ และปัจจุบนัประเทศไทยไดมุ่้งเน้นถึงเทคโนโลยีการผลิต    

และกระบวนการแปรรูปสินคา้การเกษตรเป็นสําคญั แต่ในภาวะทางการแข่งขนัของตลาดโลก      

ในปัจจุบนัมีความสําคญัในการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพจะมีผลอย่างมากต่อราคาและคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ์โดยมี วตัถุประสงคเ์พื่อผสมผสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจดัการ

ดา้นอุตสาหกรรม การเกษตร ซ่ึงมีรูปแบบท่ีจาํเป็นเพ่ือก่อให้เกิดระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ   

ทาํใหต้น้ทุนของสินคา้ตํ่าลงขณะท่ีคุณภาพของสินคา้ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงเพ่ือใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือ  

อุตสาหกรรมนํ้ าตาล การผลิตอุตสาหกรรมนํ้ าตาลของไทยมีรูปแบบการจดัการท่ีมีลกัษณะพิเศษ

ต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ กล่าวคือมีระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่ออ้ยกบัโรงงาน

นํ้ าตาลท่ีชดัเจน โดยเป็นการจดัสรรรายไดสุ้ทธิจากการจาํหน่ายนํ้ าตาลในแต่ละฤดูการผลิตจะให้

ผลตอบแทนจากราคาออ้ย แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยร้อยละ 70  และอีกร้อยละ 30 ให้แก่โรงงาน

นํ้ าตาลในการผลิต หรือท่ีเรียกกนัว่าระบบ 70:30 ลกัษณะพิเศษอีกประการหน่ึง ของอุตสาหกรรม

นํ้ าตาล คือโรงงานจะเดินเคร่ืองจกัรเพื่อผลิตนํ้ าตาลประมาณ 4 เดือนต่อปี ซ่ึงช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต

ออ้ยโดยปกติโรงงานจะเร่ิมเปิดหีบนํ้ าตาลเดือนธันวาคม และปิดหีบใน เดือนเมษายนช่วงเวลา

ดังกล่าวโรงงานต้องเดินเคร่ืองจักรตลอดเวลาเพ่ือรับรองปริมาณผลผลิตอ้อยท่ีเข้าสู่โรงงาน 

(Thailand food Industry Profile ของภาพรวมอุตสาหกรรมนํ้าตาล มิถุนายน 2559) 

องค์การต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในยุคปัจจุบนัตอ้งเผชิญหน้ากบัการเปล่ียนแปลง   

ในยุคเศรษฐกิจท่ีมีองค์ความรู้เป็นฐานสําคัญ  ซ่ึงทาํให้องค์การต้องมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์       

ปรับโครงสร้างองคก์ารใหก้ระชบัและแบนราบ มีการพฒันาองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมุ่งเนน้

การทาํงานเป็นทีม ดงันั้นองค์การควรหันมาให้ความสําคญักบัการริเร่ิมสร้างสรรค์ของพนักงาน 

ความร่วมมือร่วมใจ และพฤติกรรมพิเศษ (Extra-Role Behavior) ท่ีนอกเหนือจากบทบาทหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบซ่ึงกาํหนดไวเ้ป็นทางการ ซ่ึงพฤติกรรมพิเศษท่ีนกัวิชาการทั้งหลายต่างให้การยอมรับว่า

เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีทาํให้องคก์ารประสบความสาํเร็จนัน่คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององคก์าร  

การรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทาํให้หลายต่อหลายองคก์รนาํเคร่ืองมือมาใชใ้นการพฒันา

องคก์รเคร่ืองมือท่ีเน้นย ํ้าเร่ืองความสาํคญัของทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อองคก์รและให้ความสาํคญัต่อ

การพฒันาทพัยากรมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนืสามารถทาํไดโ้ดยการพฒันาพฤติกรรมการทาํงานใหแ้ก่บุคคล 

เพ่ือให้ เป็นสมาชิกท่ี ดีขององค์กรและมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนให้ เกิดการทํางานท่ี มี
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ประสิทธิภาพ  (Robins,2001;Podsakoff Aharne&Mackenzie,1997 น .262) โดยประกอบไปด้วย

พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมการสํานึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) 

พฤติกรรมการอดทดอดกลั้ น  (Sportsmanship) พฤติกรรมการสํานึกถึงผู ้อ่ืน  (Courtesy) และ

พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เป็น

ผลลพัธ์จากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและตวัแปรในบริบทต่าง ๆ และช้ีให้เห็นว่าเม่ือพนกังาน

ไดรั้บรู้ว่าองคก์ารมีความยติุธรรม (Organizational Justice) และมีความสัมพนัธ์ของการแลกเปล่ียน

ระหวา่งผูน้าํกบัพนกังานหรือสมาชิกในองคก์าร พนกังานเหล่าน้ีจะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ี ดี ต่อองค์การ เป็นการตอบสนองบน พ้ืนฐานการแลก เป ล่ี ยนผลประโยชน์ เชิ งบวก                    

(ชญารัศม์ิ ทรัพยรัตน ์และประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ, 2556) 

งานวิจัยฉบับน้ีผู ้วิจัยต้องการทราบถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมีความสัมพันธ์           

กบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัเกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ผูศึ้กษาจึงทาํการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน

ของพนักงาน ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถท่ีจะนาํไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายเพื่อ       

ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในพนักงาน บริษทัเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์           

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังาน บริษทัเกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล 

ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษาผลปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์         

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี ดีท่ี มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน              

ของพนกังาน บริษทัเกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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สมมตฐิานการวจิยั 

 1.3.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้ระดบั

ตาํแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อผลการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 1.3.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของพนักงานใน

องคก์ร 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

     ตวัแปรอิสระ                                 ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั 
เพศ 
อาย ุ
ระดบัการศึกษา 
ระดบัรายได ้
ตาํแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
                                                                                   

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 
การสาํนึกในหนา้ท่ี 
การมีนํ้าใจนกักีฬา 
การคาํนึงถึงผูอ่ื้น 
การใหค้วามร่วมมือ 
ท่ีมา : Podsakoff.et al.(2000)  

 

แผนภูมท่ีิ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

ผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
คุณภาพของงาน 
ปริมาณงาน 
เวลาท่ีใชใ้นการทาํงาน 
ท่ีมา : Peterson and Plowman (1953) 
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ทบทวนวรรณกรรม 

พฤตกิรรมในการเป็นสมาชิกท่ีดขีององค์กร  

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร Podsakoff.et al.(2000) หมายถึง พฤติกรรมของ

พนักงานท่ีเกิดข้ึนจากตวัของพนักงานเอง ซ่ึงองค์กรไม่ไดก้าํหนดไวใ้ห้ปฏิบัติเป็นพฤติกรรมท่ี

พนกังานเตม็ใจปฏิบติัเพ่ือองคก์ร โดยพฤติกรรมเหล่านั้นมีส่วนช่วยใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์รมี

ส่วนช่วยเพ่ิมผลการปฏิบติังานขององค์กรได ้ไดแ้บ่งรูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ารออกเป็น 5 รูปแบบ คือ 

1. การให้ความช่วยเหลือ เป็นพฤติกรรมท่ีทาํดว้ยความสมคัรใจเพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือมี

ปัญหาในการทาํงานใหส้ามารถทาํงานในหนา้ท่ีของเขาใหเ้สร็จสมบูรณ์ภายใตส้ถานการณ์ไม่ปกติ  

2.การสํานึกในหน้าท่ี เป็นพฤติกรรมท่ีพนักงานทาํงานตามภาระหน้าท่ีท่ีไดก้าํหนดไวว้่า

เป็นบทบาทและปฏิบติัในรูปแบบท่ีเหนือกวา่ระดบัความตอ้งการในการปฏิบติังานท่ีตํ่าท่ีสุด 

3.การมีนํ้าใจนักกีฬ า เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความอดทนต่อปัญหาหรือความไม่

สะดวกสบายท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้และอุปสรรคในการทาํงานโดยปราศจากความไม่พอใจ 

4.การคํานึงถึงผู้ อ่ืน เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งแกปั้ญหาความขดัแขง้ระหว่างบุคคลในการทาํงาน  

ไม่ใชอ้ารมณ์เม่ือเกิดความขดัแยง้ ไม่ทาํใหก้ารทะเลาะเบาะแวง้ขยายออกไปเม่ือมี  การถกเถียงหรือ

ย ัว่ยจุากบุคคลอ่ืน  

5. การให้ความร่วมมือ เป็นพฤติกรรมของพนกังานท่ีแสดงความรับผิดชอบเชิงสร้างสรรค์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายขององค์การ ไม่ใช่เพียงแค่แสดงความคิดเห็น แต่ตอ้งให้ ความสนใจในท่ี

ประชุมดว้ยความสมคัรใจ  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเกิดจากสภาพภูมิหลังของแต่ละคน             

ท่ีไม่เหมือนกนั สภาพร่างกายจิตใจ ความรู้ ความสามารถ ความถนัดต่างๆ โดยมีปัจจยัสนับสนุน  

ให้เกิดความแตกต่างกนั จากการประเมินของผูบ้งัคบับญัชา แลว้ให้คะแนนออกมาในระดบัตํ่า      

ระดบัปานกลาง และคะแนนระดบัสูง ซ่ึงจะมีผลต่อการปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานของผูถู้กประเมิน  

ผูน้ั้นให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีมากข้ึนเร่ือย ๆ (Peterson & Plowman อา้งอิงใน บุศรา 

สุดพิพฒัน,์ 2553, น.9) 
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 ในการวิจัย เร่ืองน้ี ใช้ทฤษฎีของ  Peterson & Plowman (1989, p.325 ) มาสร้างเป็น            

กรอบแนวคิด เพราะว่าเป็นทฤษฎีท่ีระบุปัจจัยต่างๆ ท่ีปฏิบัติแล้วสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ            

ในการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน  

 คุณภาพของงาน หมายถึง จะมีคุณภาพสูงนั้นผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดรั้บประโยชน์ท่ีคุม้ค่า และมี

ความพึงพอใจในผลการทาํงานท่ีมีความถูกต้องไดม้าตรฐาน นอกจากน้ีผลงานท่ีมีคุณภาพควร

ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (Peterson & Plowman, 

1989, p.325)  

ปริมาณงาน อธิบายปริมาณงานไวว้่า จะตอ้งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีองคก์รไดว้างไว ้และ

ควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพ่ือให้ไดป้ริมาณตามความหวงัขององค์กร (Peterson & Plowman 

1989, p.325)  

 เวลาท่ีใช้ในการดําเนินงาน  อธิบายเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงานไวว้า่ จะตอ้งมีลกัษณะท่ีถูกตอ้ง

เหมาะสมกบังานและมีความทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิคการทาํงานใหส้ะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

(Peterson & Plowman1989, p.325)  

 

การดาํเนินการวจิยั 

ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานระดบัปฏิบัติการ บริษทัเกษตรไทย 

อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนประชากร 2,300 คน กลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 342 คน ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์         

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังานประจาํ และพนกังานชัว่คราว 

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane, 1973 กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

และความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 0.05   

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิท่ีใช้ในการวจิยั 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) ใช้พิจารณา ในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของ

ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รและผลการปฏิบติังานของพนกังาน  

 2. ส ถิ ติ เชิ งอ นุ มาน  (Inferential statistics) เพ่ื อทดสอบสมม ติฐาน  ได้แ ก่  การห า

ความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ีมีความสัมพนัธ์      กบัผลการปฏิบติังานของ
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พนักงานบริษทัเกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) โดยใช้สถิติ 

Person Moment Correlation Coefficient เพ่ือทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

การสร้างเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี

รายละเอียดของขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

 1 . ศึกษาค้นคว้าจาก เอกสาร  ตํารา  และงาน วิจัย ท่ี เก่ี ยวข้องโดยรวบรวมข้อ มูล                             

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี และผลการปฏิบติังาน มากาํหนดเป็นกรอบในการ                         

สร้างแบบสอบถาม 

 2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา               

ระดับรายได้ ระดับตาํแหน่ง และระเวลาการปฏิบัติงาน เป็นแบบสอบถาม (Check List) และ

สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น         

การสํานึกในหน้าท่ี การมีนํ้ าใจนักกีฬา การคาํนึงถึงผูอ่ื้น การให้ความร่วมมือและแบบสอบถาม

เก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ คุณภาพของงานปริมาณงาน เวลาท่ีใช้ท ํางาน  ลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นมาตรวดัของลิเคอร์ท  (Likert Scale) โดยแบ่งระดับการวดัและเกณฑ์การ             

ใหค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจความถูกต้องเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา ภาษาท่ีใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามคาํแนะนาํ 

 4. นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วเสนอต่อผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเน้ือหา           

ดา้นวดัและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาพร้อมทั้ งพิจารณาความถูกตอ้ง

ชดัเจนของภาษาท่ีใช ้จาํนวน 3 คน 

 5. วิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item 

Objective Congruency) ดชันีสอดคลอ้ง 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง IOC เท่ากนั 0.88 

 6. นําแบบสอบถามท่ีได้ทําการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Tryout)            

กับพนักงานท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน  30 คน  แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability)               

โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.96  
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ผลการวจิยั 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี          ตามความ

คิดเห็นของพนกังานในภาพรวมของแต่ละพฤติกรรมภาพรวม 5 ดา้น 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีด ี
ระดับความคดิเห็น 

X S.D. แปลผล ลําดบั 

การให้ความช่วยเหลือ 3.57 .57 มาก 5 
การสํานึกในหน้าท่ี 4.08 .56 มาก 1 
การมีนํา้ใจนักกีฬ า 3.80 .69 มาก 3 
การคาํนึงถงึผู้อ่ืน 3.94 .62 มาก 2 
การให้ความร่วมมือ 3.71 .71 มาก 4 

รวม 3.82 .42006 มาก  

จากตารางท่ี 1 พบว่าพนกังานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก    ท่ีดีของ

องคก์ร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 

 เม่ือพิจารณารายพฤติกรรมพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การสํานึกในหน้าท่ีมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.08 รองลงมา คือ การคาํนึงถึงผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.9 รองลงมา คือ การมีนํ้ าใจนกักีฬา    

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 รองลงมา คือ การให้ความร่วมมือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และรองลงมา คือ 

การใหค้วามช่วยเหลือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 อยูใ่นระดบัมากตามลาํดบั 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการปฏิบติังานของพนกังาน       ตามความ

คิดเห็นของพนกังานในภาพรวมของแต่ละผลการปฏิบติังานภาพรวม 3 ดา้น 

ผลการปฏบัิตงิานของพนักงาน 
ระดับความคดิเห็น 

𝑿 S.D. แปลผล ลําดบั 

คุณภาพของงาน 3.75 .63 มาก 1 

ปริมาณงาน 3.57 .59 มาก 2 

เวลาท่ีใชง้าน 3.44 .55 มาก 3 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

254 

รวม 3.59 .49806 มาก  

จากตารางท่ี 2 พบว่าพนกังานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 

 เม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  คุณภาพของงาน  มี ค่าเฉล่ีย           

เท่ากบั 3.75 รองลงมา คือ ปริมาณงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 รองลงมา เวลาท่ีใช้งาน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.44 อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี และผลการ

ปฏิบติังานของพนกังานในองคก์รดา้นโดยรวม 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิก 
ท่ีดขีององค์กร 

ผลการปฏบัิตงิานของพนักงานในองค์กรโดยรวม 

r  
(Pear son 

Cor relation) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

ทิศทาง 

การใหค้วามช่วยเหลือ .571 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
การสาํนึกในหนา้ท่ี .237 .000** ตํ่า เดียวกนั 
การมีนํ้าใจนกักีฬา .710 .000** สูง เดียวกนั 
การคาํนึงถึงผูอ่ื้น .184 .000** ตํ่า เดียวกนั 
การใหค้วามร่วมมือ .657 .000** สูง เดียวกนั 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นการมีนํ้าใจนกักีฬาและการให้ความ

ร่วมมือ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีดา้นการให้ความช่วยเหลือ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลการปฏิบติังานอยูใ่น

ระดบัปานกลาง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีดา้นการสาํนึกในหนา้ท่ีและการคาํนึงถึงผูอ่ื้นอยู่

ในระดบัตํ่า 
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สรุปผลการวจิยั 

สมมติฐาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของพนักงานใน

องคก์ร ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รดา้นการใหค้วาม

ช่วยเหลือ มีค่า r = .571 และ sig = .000 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลการปฏิบติังาน       

ของพนักงานในองค์กรซ่ึงมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการสํานึกในหน้าท่ี                                

มีค่า r = .237 และ sig = .000 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน

ในองค์กรซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่า ดา้นการมีนํ้ าใจนักกีฬา มีค่า r = .710 และ sig = .000     

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลการปฏิบติังานของพนกังานในองค์กรซ่ึงมีความสัมพนัธ์   

อยู่ในระดับสูง ด้านการคาํนึงถึงผูอ่ื้น มีค่า r = .184 และ sig = .000 มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัผลการปฏิบติังานของพนักงานในองค์กรซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่า ด้านการ     

ให้ความร่วมมือมีค่า r  = .657 และ sig = .000 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการ

ปฏิบติังานของพนกังานในองคก์รซ่ึงมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

ผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบัติงาน       

พนักงาน บริษทัเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) มีประเด็น          

ท่ีสาํคญัท่ีพบจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีและสามารถอภิปรายผลไดคื้อ  

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีทั้ง 5 ดา้น กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น การสํานึก     

ในหน้าท่ี การมีนํ้ าใจนักกีฬา การคาํนึงถึงผูอ่ื้น และการให้ความร่วมมือ ผลการศึกษาพบว่า พฤตื

กรรมทั้ง 5 ดา้น มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  ความสอดคล้องกับ  Podsakoff.et al.(2000) และSmith (1983) 

พฤติกรรมการให้ความร่วมมือเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นทางการมากกว่าเป็นรูปแบบของ

ตระหนกัรู้ไม่ไดก้าํหนดวตัถุประสงคก์บัคนใดคนหน่ึงท่ีเฉพาะเจาะจงแต่เป็นการใหค้วามช่วยเหลือ

ผูอ่ื้นทางออ้ม ในเร่ืองเก่ียวกบัระบบการทาํงานในองค์การ เช่น การตรงต่อเวลา การไม่ใช้เวลา

ทาํงานไป กบัเร่ืองส่วนตวั หรือการยอมรับบรรทดัฐานท่ีกาํหนดว่า พนกังานท่ีดีควรจะตอ้งปฏิบติั

ตนอยา่งไร รองลงมาจะเป็นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัผลการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์รโดยรวม มีค่า r = .571 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบั
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ปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายและความ

ตั้งใจท่ีช่วยเหลือบุคคลในสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญหน้ากนั เช่น ช่วยแนะนาํงานให้กบัเพ่ือนใหม่ 

ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานท่ีมีงานมากกว่าหรือทาํงานไม่ทนัตามเวลาท่ีกาํหนด  ซ่ึงพฤติกรรมการให้

ความช่วยเหลือถือเป็นพฤติกรรมท่ีดีและเป็นส่วนสาํคญัของบุคคลท่ีทาํงานร่วมกนัในองคก์ร 

 ด้านผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน            

ของพนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า       

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือคุณภาพของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 คุณภาพของงานจะมีคุณภาพสูงนั้น 

ผูผ้ลิตและผูใ้ช้ได้รับประโยชน์ท่ีคุ ้มค่าและมีความพึงพอใจในผลการทาํงานท่ีมีความถูกต้อง         

ได้มาตรฐาน  นอกจากน้ีผลงานท่ีมีคุณภาพควรส่งผลให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้าง         

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (Peterson & Plowman, 1989, p.325) เป็นคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่    

ในตวัสินคา้เป็นท่ีพอใจของลูกคา้ และตอ้งทาํไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีตํ่า (เกษม พิพฒัน์ปัญญานุกุล, 2541, 

น.1) เป็นไปตามมาตรฐานการสร้างความพอใจและมีต้นทุนท่ีเหมาะสม (ณัฎฐพนั เขจรนันท ์     

และคณะ, 2545, น.22) รองลงมา คือ ปริมาณงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ปริมาณงานจะตอ้งเป็น     

ไปตามเป้าหมายท่ีองค์กรได้วางไวแ้ละควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพ่ือให้ได้ปริมาณตาม

ความหวังขององค์กร  (Peterson & Plowman 1989, p.325) และเวลาท่ี ใช้ท ํางานมี ค่าเฉ ล่ีย           

เท่ากบั 3.44 เวลาท่ีใช้ในการดาํเนินงานจะต้องมีลกัษณะท่ีถูกต้องเหมาะสมกบังานและมีความ

ทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิคการทาํงานให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน Peterson & Plowman(1989, 

p.325) การบริหารเวลาเป็นการใช้เวลาในการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ี

กาํหนด และเป็นการใชเ้วลาในการทาํงานท่ีดี คือการใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการทาํงาน

ใหเ้สร็จเรียบร้อยตามเป้าหมาย เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจยั 

1. จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ดงันั้นผูบ้ริหารควรสนับสนุน    

ให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี ดีในการพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ                        

ในการปฏิบติังานและควรให้ความสาํคญักบับุคลากรทุกระดบั มีการสนบัสนุน กระตุน้ สร้างขวญั   

และกาํลงัใจในการปฏิบติังานและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคิดเห็นเพื่อนาํประเดน็ต่างๆ

มาปรับปรุงพฒันาองคก์ร 
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2. จากผลการศึกษา พบว่า ผลการปฏิบติังานมีความสําคญักบัองค์กร ดงันั้นผูบ้ริหารควร

ดาํเนินการพฒันาผลการปฏิบติังานของบุคลากรอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร     

มีส่วนร่วมในการทาํงานและเขา้มามีบทบาทในการทาํงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดี 

แก่ทีมงานก่อใหเ้กิดผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ผูบ้ริหารควรสนบัสนุน โดยการส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาขีดความสามารถของตนเอง 

ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีรูปแบบทาํงานและมุ่งเนน้การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

1. ควรมีการทาํวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีและผลการปฏิบติังาน 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียด 

2. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีและผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการวาง

แผนการพฒันาบุคลากรต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีคาดว่ามีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานเพิ่มเติม เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาพนกังานบริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ บรรยากาศองค์กรของ

ธนาคารยูโอ บี จาํกัด (มหาชน) 2) เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูน้ําท่ีมีความสัมพนัธ์กับการแสดง

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของพนักงาน  3) เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค์กรท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาคือพนกังานธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) จากจาํนวนประชากรทั้งหมด จาํนวน 333 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ประกอบด้วย เชิงพรรณนา  ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า  1) รูปแบบ

ภาวะผูน้าํ 4 ดา้น ดา้นอิทธิพลตามอุดมคติ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นกระตุน้ทางปัญญา ดา้น

การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก  2) บรรยากาศองค์กร 4 ด้าน ด้านโครงสร้าง ด้าน

มาตรฐาน ดา้นการยอมรับและดา้นความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง 3) รูปแบบภาวะผูน้าํมีผล

ต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรในทิศทางเดียวกนัมีระดบัความสัมพนัธ์

ค่อนขา้งตํ่า  4) บรรยากาศองคก์รดา้นโครงสร้าง ดา้นการยอมรับท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รในทิศทางตรงกนัขา้มมีระดบัความสัมพนัธ์ตํ่ามากและบรรยากาศองคก์ร
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ดา้นมาตรฐาน ดา้นความรับผิดชอบท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รใน

ทิศทางเดียวกนัมีระดบัความสัมพนัธ์ค่อนขา้งตํ่ามาก ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

คาํสําคญั :  รูปแบบภาวะผูน้าํ บรรยากาศองคก์ร การแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร  

 

Abstract 

The objectives of this were to study 1) leadership and organizational environment in 

United Overseas Bank  (Thai) Public  Company Limited, 2) leadership affecting on employees’ 

organizational citizenship and 3) organizational environment affecting on employees’ 

organizational citizenship. The samples were of 333 employees. The research tool employed 

questionnaires. The data analysis used descriptive statistics including frequency, percentage, 

mean and standard deviation and inferential statics consisting of Pear’s correlation.  The study 

indicated that 1) four-leadership dimensions including idealistic, inspirational, wisdom, and 

individualistic were rated in high level; 2) four aspects of organizational environment including 

structure, standard, and responsibility were rated in moderate level; 3) leadership slightly 

correlated with employees’ organizational citizenship in the same direction and 4) organizational 

environment in terms of structure, and acceptation slightly correlated with employees’ 

organizational citizenship in the reversed direction as well as organizational environment in terms 

of standard and responsibility slightly correlated with employees’ organizational citizenship in the 

same direction at the statistically significant level as of 0.05.  

 

Keywords: Leadership, Organizational Environment, Organizational Citizenship 
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บทนํา 

 สําหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่กระแสการเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงมีผลให้ระบบ

เศรษฐกิจและสภาพสังคมภายในประเทศเปล่ียนแปลงไปดว้ย การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่าง

ต่อเน่ืองมีส่วนก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจข้ึนหลายประเภท โดยเฉพาะธุรกิจการบริการทางดา้น

การเงิน ประเทศไทยกาํลงัเปิดประตูรับการแข่งขนัจากทุกทิศทัว่โลก ทาํให้สถาบนัการเงินหลายๆ

แห่งตอ้งหันมาร่วมมือกบันกัลงทุนชาวต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมทุนและศกัยภาพทางการเงิน ในขณะท่ี

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามกระแสของโลกไม่หยดุน่ิงนกัสภาวะของภาคการเงินในรอบปีท่ีผา่น

มาเป็นช่วงเวลาท่ีสถาบนัการเงินหลายแห่งเร่งดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองในการแกปั้ญหาซ่ึงเป็นผล

พวงของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยสถาบันการเงินนั้ นถือว่าบทบาทท่ีสําคญัต่อการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศและดา้นการดาํเนินธุรกิจกล่าวคือมีส่วนสนบัสนุนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ

ประเภทต่างๆซ่ึงส่งผลต่อสภาพความเป็นอยูแ่ละมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ 

โดยการให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชน อาทิเช่น การรับฝากเงิน การโอนเงิน 

การให้สินเช่ือ การจาํหน่ายพนัธบตัรรัฐบาล การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (สมชาย กิจยรรยง 

2540 หนา้41) 

ธนาคารยูโอบี จาํกดั(มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยช์ั้นนาํระดบัภูมิภาคท่ีมุ่งมัน่นาํเสนอ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการชั้ นเลิศพร้อมนําประโยชน์จากความเช่ียวชาญและเครือข่ายท่ี

แข็งแกร่งระดบัภูมิภาคมาสู่ลูกคา้ นับตั้งแต่ก่อตั้ งเม่ือปี พ.ศ. 2478 “กลุ่มธนาคารยูโอบี ประเทศ

สิงคโปร์” เติบโตอยา่งมัน่คงสู่เครือข่ายท่ีแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และจีน จวบจนถึงวนัน้ีกลุ่มธนาคารยโูอบี มีเครือข่ายสาํนกังานกว่า 500 

แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยโุรปตะวนัตก และอเมริกา

เหนือ นอกจากน้ีแลว้การท่ีธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน) จะเจริญเติบโตไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัการมี

รูปแบบภาวะผูน้าํท่ีดีของผูบ้ริหารธนาคาร บรรยากาศท่ีดีภายในธนาคาร รวมไปถึงพนกังานซ่ึงถือ

เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัในการบริหารงานของธนาคารโดยผูบ้ริหารตอ้งมีการเอาใจใส่และกระตุน้ให้

พนกังานทุกคนปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพส่วนพนกังานก็ตอ้งปฏิบติังานเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการขององคก์รประสิทธิภาพการทาํงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป (กรภทัร์ เจริญสุข,2552,

หนา้ 1) 

สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ผู ้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “รูปแบบภาวะผู ้นําและ

บรรยากาศองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร” เพ่ือนาํ
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ผลการวิจยัคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมรูปแบบภาวะผูน้าํและบรรยากาศ

องค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

การศึกษาเร่ืองรูปแบบภาวะผูน้าํ บรรยากาศองคก์รท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีของพนกังานธนาคารยโูอบี  จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ บรรยากาศองคก์รของธนาคารยโูอ บี จาํกดั (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ของธนาคารยโูอ บี จาํกดั (มหาชน)  

3. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ของพนกังานธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 1. รูปแบบภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

 2. บรรยากาศองคก์รมีความสมัพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือให้ผูบ้ริหารทราบถึงความสาํคญัของรูปแบบภาวะผูน้าํและสามารถนาํเอาความรู้ท่ี

เก่ียวกับรูปแบบภาวะผูน้ํามาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานต่างๆในองค์กรเพ่ือ

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานมากข้ึน 

2. เพ่ือให้ผูบ้ริหารมีการมองภาพท่ีชัดเจนข้ึนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศ

องคก์รท่ีดีท่ีสามารถส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รเพ่ือท่ีจะนาํไปเป็น

แนวทางในการบริหารเพ่ือใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสนบัสนุนและพฒันาไปสู่การวางแผนการบริหารงาน  

3. เพ่ือใหผู้บ้ริหาร ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบและนาํผลจากการวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง พฒันาภาวะผูน้าํ และส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในองคก์ร เพ่ือส่งผลท่ีดีต่อการ

แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

        

       

 

       

   

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายรูปแบบภาวะผู้นํา 

ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการท่ีบุคคลหน่ึง พยายามท่ีจะมีอาํนาจเหนือบุคคลอ่ืน โดยอาศยั

อาํนาจท่ีเกิดจากการบงัคบัให้คนอ่ืนกลวั อาํนาจท่ีเกิดจากการให้รางวลั หรือการเสริมแรงทางบวก  

อาํนาจทางกฎหมายหรือ อาํนาจท่ีผูค้รอบครองตาํแหน่งไดรั้บมอบหมายจาก องคก์าร อาํนาจท่ีเกิด

จากความเช่ียวชาญ  และอาํนาจท่ีเกิดจากการอา้งอิงคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชา จุดประสงคข์องการใช้

 

 
- ดา้นโครงสร้าง 
- ดา้นมาตรฐาน 
- ดา้นความรับผดิชอบ 
- ดา้นการยอมรับ 
(Stringer,2002,pp.10-11) 

บรรยากาศองค์กร 

 
 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- ประสบการณ์การทาํงาน 

ปัจจยัลักษณะส่วนบุคคล 

 
 
- อิทธิพลตามอุดมคติ 
- การสร้างแรงบนัดาลใจ 
- การกระตุน้ทางปัญญา 
- การคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล 
(LikertRensis,1961) 

รูปแบบภาวะผู้นํา 

 

 
 
1. พฤติกรรมดา้นโครงสร้าง 
2. พฤติกรรมการสาํนึกในหนา้ท่ี  
3. พฤติกรรมความเกรงใจสุภาพอ่อนนอ้ม 
4. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองคก์าร  
5. พฤติกรรมความมีนํ้าใจนกักีฬา  
(Organ,1998) 
 

การแสดงพฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดขีององค์กร 
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อาํนาจเหนือบุคคลอ่ืนดงักล่าวเพ่ือให้การดาํเนินงานประสบผลสําเร็จอย่างดีท่ีสุดภายใตข้อ้จาํกดั

ดา้นเวลา ทรัพยากร เทคโนโลย ีและ ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม หรือบุคคลากรในองคก์ร สงวน 

ชา้งฉตัร (2541หนา้172) 

ความหมายบรรยากาศองค์กร 

การรับรู้ ความรู้สึก หรือความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อลกัษณะขององคก์รในแง่ต่าง ๆ 

ท่ี แวดลอ้มอยูร่อบๆ ตวัของผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละองคก์ร และ 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทศันคติของผูป้ฏิบติังานในองค์กร จุฬารัตน์ สุคนัธรัตน์ (2541, หน้า 

10)  

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรเป็น 5 ด้าน คือ 

        1. โครงสร้างองคก์รหมายถึง การรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อเป้าหมาย และนโยบายของ องคก์าร 

ลกัษณะของการแบ่งสายการบงัคบับญัชา กฎระเบียบต่าง ๆ ความซับซ้อนของระบบการ ทาํงาน 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้ งรูปแบบของการติดต่อส่ือสาร

ภายในองคก์ร  

        2. ลกัษณะของงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความ

ยากง่าย และความทา้ทายของงาน ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ตลอดคุณค่าของงาน  

       3. การบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อลกัษณะการบริหาร 

และการตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชา การให้การสนบัสนุนไวว้างใจ การประเมินผลการ ปฏิบติังาน 

การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งรวมทั้งการใหร้างวลัและการลงโทษของผูบ้งัคบับญัชา      

       4. สัมพนัธภาพภายในหน่วยงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อความสัมพนัธ์ ระหว่าง

ผูร่้วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ความร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการทาํงาน ความอบอุ่น เป็น มิตร 

ความสามคัคี และการยอมรับจากผูร่้วมงาน  

        5. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรท่ีมีต่อเงินเดือน หรือ ผลตอบแทน

ต่างๆท่ีไดรั้บ การจดัสวสัดิการต่างๆท่ีอาํนวยความสะดวกใหผู้ป้ฏิบติังาน เช่นการ จดัหาบา้นพกั รถ

รับส่งรวมทั้งสิทธิในการลาประเภทต่าง ๆ  

ความหมายของพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดขีององค์กร 

       ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ท่ีดีขององค์กรว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ี

แสดงออกดว้ยความสมคัรใจ  โดยไม่ไดตระหนักอย่างชัดเจนถึงระบบการให้รางวลัขององค์กร 

เป็นพฤติกรรมท่ีสนบัสนุนประสิทธิผลในการปฏิบติังานทั้งหมดขององคก์รและการแสดงออกซ่ึง
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พฤติกรรมดว้ยความสมคัรใจนั้นหมายความว่า เป็นพฤติกรรมซ่ึงไม่ไดถูกบงัคบัให้ปฏิบติัโดย

บทบาทหนา้ท่ีหรือไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายละเอียดของงาน หรือสัญญาว่าจา้งระหว่างบุคคลกบัองคก์ร 

จึงเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลเลือกปฏิบติัดว้ยตนเองและแมจ้ะไม่ได ้ปฏิบติัก็จะไม่ถูกลงโทษภายใต้

ระบบการลงโทษขององคก์ร (Organ 1998) 

องค์ประกอบของพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดใีนองค์กร 

       การเป็นสมาชิก่ีดีขององคก์รออกเป็น 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่     

         1. ความจงรักภกัดีต่อองค์กร (Organizational Loyalty) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อผู ้นําองค์กรและต่อองค์กรโดยรวม การให้ความสนใจต่อบุคคล กลุ่มงานและ

หน่วยงานในองคก์รและมีพฤติกรรมท่ีเป็นตวัอย่างในการปกป้ององคก์รจากการคุกคามต่างๆ การ

เสียสละเพ่ือช่ือเสียง ดีขององค์กร และการให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการสร้าง ประโยชน์ให้กบั

องคก์รโดยส่วนรวม 

         2. การเคารพเช่ือฟังองค์กร (Organizational Obedience) พฤติกรรมการ ปรับตัวให้เข้ากับ

โครงสร้างองคก์รรายละเอียดของงาน และนโยบายดา้นบุคลากรโดยตระหนกัและยอมรับถึงความ

จาํเป็นรวมทั้งเหตุผลของกฎระเบียบและขอ้บงัคบัขององคก์รท่ีกาํหนดไวก้ารเคารพเช่ือฟังองคก์ร

อาจจะแสดงออกโดยการให้ความเคารพต่อกฎระเบียบและคาํสั่งของ การตรงต่อเวลาทั้ งในการ

ปฏิบติังานและการส่งมอบผลงาน และมีความรับผดิชอบต่อ ทรัพยากรต่างๆ ขององคก์ร 

         3. การมีส่วนร่วมในองค์กร (Organizational Participation) พฤติกรรมแสดงออกโดยการให้

ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รซ่ึงเป็นพฤติกรรมเป็นแบบอยา่งท่ีพึงปฏิบติัในองคก์รโดย

อาศยัคุณธรรมเป็นแนวทาง พฤติกรรมน้ีแสดงออกโดยมีความ รับผิดชอบในการมีส่วนร่วมกบั

องค์กร เช่น การเขา้ร่วมประชุมโดยไม่ตอ้งบงัคบัการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแนวความคิด

ใหม่ๆ กบัผูอ่ื้นการเสนอขอ้มูลทางลบและสนบัสนุนมุมมองท่ี แตกต่างจากผูอ่ื้นในการแสดงความ

คิดเห็นภายในกลุ่ม เป็นตน้Graham (1991 cited in Podsakoff et al., 2000,pp. 518 - 525)  

 

วธีิการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนักงานธนาคาร ยูโอบี  จาํกดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวนประชากร 2,000  คน  
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 การคํานวณกลุ่มตัวอย่าง ทาํการคาํนวณหาขนาดของตวัอยา่งจากประชากร 2,000 คนโดย

ใช้สูตรกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีท่ีทราบจาํนวนประชากรของ Yamane ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง 333 คน โดยไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัมาทั้งส้ิน 333 ชุด 

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ทําการสุ่มตัวอย่างโดยการกําหนดโควตา (Quota sampling) จาก

พนกังานธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จาํนวน 2,000 คน จากนั้นจึง

ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability of sampling) โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 

(Simple random sampling) 

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิท่ีใช้ในการวจิยั นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย 2 ส่วน 1) การวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics)ใช้วิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณในแบบสอบถาม 2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) การทดสอบเปรียบเทียบปัจจยั โดยใชส้ถิติหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

ผลการศึกษาวจิยั 

ตารางท่ี1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกบั

รูปแบบภาวะผูน้าํทั้ง 4 ดา้น 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํทั้ ง 4 ดา้น โดย

ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด

คือ ดา้นอิทธิพลตามอุดมคติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 รองลงมา คือ ดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล มี

 ระดับความคดิเห็น 
รูปแบบภาวะผู้นํา 𝒙           SD        แปลผล        อันดบั 
รวมอุดมคติ 4.41 .37 มาก 1 
รวมแรงบนัดาลใจ 4.28 .38 มาก 3 
รวมกระตุน้ทาง
ปัญญา 

4.24 .43 มาก 4 

รวมปัจเจกบุคคล 4.33 .41 มาก 2 
รวม 4.31 .29 มาก  
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.28  และดา้นการกระตุน้ทาง

ปัญญา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24  ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศใน

องคก์ร 

 ระดบัความคดิเห็น 
บรรยากาศองค์กร 𝒙 SD แปลผล อันดบั 
ดา้นโครงสร้าง 3.54 .56 ปานกลาง 3 
ดา้นมาตรฐาน 3.86 .43 ปานกลาง 1 
ดา้นความรับผดิชอบ 3.76 .62 ปานกลาง 2 
ดา้นการยอมรับ 3.48 .50 ปานกลาง 4 
รวม 3.66 .37 ปานกลาง  

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์รโดยภาพรวม อยู่

ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้น

มาตรฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 รองลงมา คือด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ด้าน

โครงสร้าง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.54  และดา้นการยอมรับ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48  ตามลาํดบั 

สมมตตฐิานท่ี 1 รูปแบบภาวะผูน้าํท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององคก์รของพนกังานธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์การหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบภาวะผูน้าํและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

*ผลต่างค่าเฉล่ียมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์กร 

รูปแบบภาวะผู้นํา 
r 

(Pearson  
cor relation ) 

Sig. ระดบัความสัมพนัธ์ ทิศทาง 

ดา้นอิทธิพลตามอุดมคติ 0.386 0.000 ค่อนขา้งตํ่า เดียวกนั 

ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 0.257 0.000 ค่อนขา้งตํ่า เดียวกนั 

ดา้นกระตุน้ทางปัญญา 0.271 0.000 ค่อนขา้งตํ่า เดียวกนั 

ดา้นการคาํนึงถึงปัจเจก
บุคคล 

0.259 0.009 ค่อนขา้งตํ่า เดียวกนั 
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จากตารางท่ี 4.46 พบว่า รูปแบบภาวะผูน้ําด้านอิทธิพลตามอุดมคติมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร โดยมีค่า r = 0.386 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่าสําหรับรูปแบบภาวะผูน้าํดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร โดยมีค่า r = 0.257 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์

อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่ารูปแบบภาวะผูน้ําด้านการกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร โดยมีค่า r = 0.271 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยู่ใน

ระดบัค่อนขา้งตํ่าและรูปแบบภาวะผูน้าํดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร โดยมีค่า r = 0.259 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยู่ใน

ระดบัค่อนขา้งตํ่า 

สมมตฐิานท่ี 2 บรรยากาศองคก์รท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีของพนกังานธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการวิเคราะห์การหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์รและพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

*ผลต่างค่าเฉล่ียมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 4.51 พบว่าบรรยากาศองคก์รดา้นโครงสร้างมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั

กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร โดยมีค่า r= -0.135 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่า

มากบรรยากาศองคก์รดา้นมาตรฐานมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององคก์ร โดยมีค่า r= 0.215 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่าบรรยากาศองคก์รดา้น

ความรับผดิชอบมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร โดย

มีค่า r=0.248 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่าและบรรยากาศองค์กรดา้นการยอมรับมี

  บรรยากาศองค์กร  

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดขีององค์กร 
r   

(Pearson 
Correlation) 

Sig.  
(2-tailed)  

ระดับความสัมพนัธ์  ทิศทาง  

ดา้นโครงสร้าง  -0.135 0.014          ตํ่ามาก ตรงกนัขา้ม 
ดา้น มาตรฐาน  0.215 0.000 ค่อนขา้งตํ่า    เดียวกนั 
ดา้นความรับผดิชอบ  0.248 0.000 ค่อนขา้งตํ่า    เดียวกนั 
ดา้นการยอมรับ  -0.114 0.038          ตํ่ามาก ตรงกนัขา้ม 
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ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รโดยมีค่า r= -

0.114 ซ่ึงมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ่ามาก 

 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

1. รูปแบบภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

จากการวิจยัพบว่ารูปแบบภาวะผูน้าํดา้นอิทธิพลตามอุดมคติ ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นการ

กระตุน้ทางปัญญา และด้านการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล ไม่ส่งผลกบัการแสดงพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Bass and Avolio (1994) กล่าวว่า การท่ีผูน้าํ

สร้างระบบการเรียนรู้โดยมีการสร้างแรงบนัดาลใจ ส่งเสริมให้ผูต้ามมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์น

การทาํงานนั้น ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้ผูต้ามเช่ือมัน่ในวฒันธรรมองค์กรและแสดงออกมาในรูปแบบ

พฤติกรรมท่ีดี 

2. บรรยากาศองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

จากการวิจยัพบว่า 1) บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้าง ส่งผลกบัการแสดงพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Stringer,2002,pp.10-11) ท่ีกล่าวว่า 

บรรยากาศท่ีให้ความสาํคญัต่อผูป้ฏิบติังานจะมีการติดต่อส่ือสารคนในองคก์รใหค้วามช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนั และผูบ้ริหารมีการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจบรรยากาศเช่นน้ีอาจส่งผลดีต่อองคก์ร

ในการช่วยลดอตัราการออกจากงานเพ่ือประสิทธิภาพการทาํงานร่วมกนั 2) ดา้นมาตรฐาน ไม่ส่งผล

กับการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ท่ี ดีขององค์กร  ซ่ึ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 

(Stringer,2002,pp.10-11) ท่ีกล่าวว่า บรรยากาศท่ีใหค้วามสาํคญัต่อผูป้ฏิบติังานจะมีการติต่อส่ือสาร

คนในองค์กรให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และผูบ้ริหารมีการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ

บรรยากาศเช่นน้ีอาจส่งผลดีต่อองคก์รในการช่วยลดอตัราการออกจากงานเพ่ือประสิทธิภาพการ

ทาํงานร่วมกนั 3) ดา้นความรับผิดชอบ ไม่ส่งผลกบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์กร  ซ่ึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Stringer,2002,pp.10-11) ท่ีกล่าวว่า บรรยากาศท่ีให้

ความสาํคญัต่อผูป้ฏิบติังานจะมีการติต่อส่ือสารคนในองคก์รให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และ

ผูบ้ริหารมีการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจบรรยากาศเช่นน้ีอาจส่งผลดีต่อองคก์รในการช่วยลด

อตัราการออกจากงานเพ่ือประสิทธิภาพการทาํงานร่วมกนั 4) ดา้นการยอมรับ ส่งผลกบัการแสดง

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Stringer,2002,pp.10-11) 
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ท่ีกล่าวว่า บรรยากาศท่ีให้ความสําคญัต่อผูป้ฏิบติังานจะมีการติต่อส่ือสารคนในองคก์รให้ความ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และผูบ้ริหารมีการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจบรรยากาศเช่นน้ีอาจ

ส่งผลดีต่อองคก์รในการช่วยลดอตัราการออกจากงานเพ่ือประสิทธิภาพการทาํงานร่วมกนั 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

1. ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ บรรยากาศองค์กรและการแสดงพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ร โดยการศึกษาขยายตวัอยา่งไปใหค้รอบคลุมทัว่ทุกกลุ่มธนาคาร เช่น ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารระหว่างประเทศ เป็นตน้  

2. ศึกษาปัจจยัหรือตวัแปรอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลหรือมีความสมัพนัธ์กบัการแสดงพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

3. สมควรมีการขยายผลการวิจยัเก่ียวกบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิท่ีดีขององคก์ร

ให้ครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์รของธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีครอบคลุมทัว่

ทั้งองคก์ร สามารถนาํมาพฒันาและปรับปรุงการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รใหมี้

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทาํงาน 2 ปัจจยั ปัจจยัจูงใจ ปัจจยั

ธาํรงรักษา ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 2)เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิต

การทาํงาน ดา้นรายไดแ้ละค่าตอบแทนท่ีมียุติธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการทาํงาน ดา้น

การพฒันาศกัยภาพของพนงังาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในสายอาชีพ ดา้นความสมัพนัธ์

กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความเสมอภาคและความยุติธรรมในองคก์ร ดา้นความสมดุลของชีวิตการ

ทาํงาน และดา้นความภาคภูมิใจในองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์กร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนักงานบริษทันํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั เขตุจงัหวดั

สุพรรณบุรี  จํานวน  343 คน  โดยการตอบแบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียรสัน ผลการวิจยั พบว่าแรงจูงใจในการทาํงาน 2 ปัจจยั ปัจจยัจูงใจ (r = 0 .579) 

และปัจจยัธาํรงรักษาใจ (r = 0.571) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กร ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางทั้ งสองปัจจยัและ คุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน(r = 0.607) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร

ของพนกังาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง อยา่งมีสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตการทาํงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
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ABSTRACT 

The objectives were to study 1) relationship between work motivation including 

motivational factor and maintenance factor and organizational citizenship behavior and 2) 

relationship between workig life quality including income and compensation fairness, working 

safety environment, employee competency development, career security and progress, co-worker 

friendship, work-life balance, and organizational pround and organizational citizenship behavior. 

The samples were 343 employees working บริษทันํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั เขตุจงัหวดัสุพรรณบุรี by 

using questinaires. The statistics used for data analysis consisted of descriptve statistics including 

freqency, percentage, mean and standard deviation and inferentail statistics including Pearson 

correlation. 

The findings indicated that motivation factors including moivational factor (r = .579) and 

maintenance factor (r = 0.571) had moderately relationship with organizational citizenship 

behavior. Also, workig life quality (r = 0.607) had moderately relationship with organizational 

citizenship behavior at the statistically sinificant level as of 0.05. 

 

Keywords: Motivation Factors, Working Life Quality, Organizational Citizenship Behavior 

 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมนํ้าตาลเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสาํคญัของไทย โดยมีจุดแขง็จากการ

ใช้วตัถุดิบภายในประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์นํ้ าตาลเพ่ือตอบสนองความตอ้งการบริโภค

ภายในประเทศ และยงัมีผลผลิตส่วนเกินสามารถส่งออกทํารายได้ให้โรงงานนํ้ าตาลรวมถึง

เกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีจาํนวนกว่า 2แสนครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าไม่ต ํ่ากว่า 2 แสนลา้นบาทต่อปี 

นอกจากน้ี การท่ีอุตสาหกรรมนํ้าตาลของไทย มีทาํเลท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาคเอเชียท่ีเตม็ไปดว้ยประเทศผู ้

นําเขา้นํ้ าตาลรายใหญ่ของโลก ส่งผลทาํให้มี ขอ้ได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่งไปยงัตลาดใน

ภูมิภาคเป็นปัจจยัส่งเสริมให้อุตสาหกรรมนํ้ าตาลของไทยเติบโตข้ึนมาโดยลาํดบั (ศูนยอ์จัฉริยะเพื่อ

อุตสาหกรรมอาหาร,2558) จากกระแสเกง็กาํไรในตลาดสินคา้โภคภณัฑใ์นช่วงปี 2548-2554 ซ่ึงถือ

เป็นยคุขาข้ึนของราคาสินคา้โภคภณัฑเ์กษตร ผนวกกบัความตอ้งการออ้ยเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรม เอ

ทานอลทั่วโลกท่ีเพิ่มข้ึนมากหลงัราคานํ้ ามันพุ่งสูง เป็นปัจจัยผลักดันให้ราคา นํ้ าตาลโลกใน
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ช่วงเวลาดงักล่าวปรับสูงข้ึนถึง 3 เท่า องค์กรจะประสบความสําเร็จได้นั้นข้ึนอยู่กบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าองค์กรใดจะมีทรัพยากรในดา้นอ่ืนๆมากเพียงใด องค์กรก็จะดาํเนินธุรกิจ

ต่อไปไดย้าก ถา้ขาดทรัพยากรบุคคล (ลาวลัย ์พร้อมสุข, 2544) ดงันั้นคุณภาพชีวิตการทาํงานมี

ความสาํคญัอย่างยิ่งในการทาํงาน เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญั ในปัจจุบนัคนเราทาํงานเพ่ือให้

ดาํรงชีวิตอยูไ่ดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน ดงันั้นสถานท่ีทาํงานตอ้งมีความเหมาะสม คือ 

ทาํให้เกิดความสุข ความมัน่คง หากเกิดความรู้สึกท่ีดีต่องานจะส่งผลดีทั้งตวับุคคลและองคก์ร การ

สร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีจะทาํให้ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจในการทาํงานท่ีดีข้ึน โดยผ่านการ

เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาสาํคญัขององคก์ร เพ่ือให้พนกังานหรือ

แรงงานไดรั้บความพึงพอใจสูงข้ึน บุคคลท่ีใช้ชีวิตการทาํงานอยู่กบัส่ิงท่ีตนพอใจทาํให้มีสภาพ

จิตใจและอารมณ์ท่ีดีซ่ึงส่งผลใหท้าํงานดีไปดว้ย เพราะฉะนั้นแต่ละองคก์รตอ้งศึกษาและหาหนทาง

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการระหวา่งองคก์รและพนกังานเพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายสูงสุด 

ดงันั้นในการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างย ัง่ยืนสามารถทาํไดโ้ดยพฒันาพฤติกรรมและ

สร้างแรงจูงใจในการทาํงานให้แก่บุคลากร เพ่ือให้เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์รไม่ใช่พฤติกรรมหรือการกระทาํในลกัษณะเชิงรับและในเร่ืองของการรับรู้

ของพนกังานระหว่างงานกบัองคก์รเป็นพฤติกรรมเชิงรุกท่ีพนกังานเลือกท่ีจะปฏิบติัเพ่ือให้บรรลุ

ความตอ้งการบางอย่าง และเพ่ือให้ตนเกิดความพึงพอใจทั้ งน้ีโบริโน(ชญารัศม์ิ ทรัพยรั์ตน์ และ

ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ. 2560:12; อ้างอิงจาก  Bdino.1999 ) อธิบายว่า ถ้าพนักงานรับรู้ว่าการ

แสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรนําประโยชน์สูงสุดมาสู่ตน พนักงานมี

แนวโนม้จะแสดงพฤติกรรมดงักล่าวมากข้ึน 

จากความสําคญัท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนํ้ าตาลมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อ

ประเทศไทยและเกษตรกรผูป้ลูกออ้ย ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร เพ่ือท่ีจะนาํไปพฒันาองคก์ร

ให้เป็นองคก์รแห่งการส่งออกท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง ส่งผลดีต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศใหแ้ข่งขนักบัต่างประเทศได ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจการทาํงานของพนกังานบริษทันํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั เขตจงัหวดั

สุพรรณบุรี 
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2. เพ่ือศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานบริษทันํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั เขต

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ร ของพนกังานบริษทันํ้าตาลมิตรผล จาํกดั เขตจงัหวดัสุพรรณบุรี  

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. แรงจูงใจในการทาํงานของพนงังานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องคก์ร 

2. คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์ร  

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่บุคลากร บริษทันํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั เขตจงัหวดั

สุพรรณบุรี จาํนวน 2,390 คน (งานบุคลากร บริษทันํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั  เขตจงัหวดัสุพรรณบุรี, 

2560) 

 2.  กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรในบริษทันํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั เขตจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 

343 คน ท่ีไดจ้ากการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ตามสูตรคาํนวณของ Taro Yamane (1973) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 

 3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 3.1 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

 3.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ ตาํแหน่ง ฝ่ายงาน

ประสบการณ์ในการทาํงาน  

 3.1.2 แรงจูงใจในการทาํงาน 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัธาํรงรักษา 

 3.1.3 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านรายได้และค่าตอบแทนท่ีมี

ยุติธรรม ด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการทาํงาน ด้านการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน ด้าน

ความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชีพ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความเสมอภาค

และความยติุธรรมในองคก์ร ดา้นความสมดุลของชีวิตการทาํงาน ดา้นความภาคภูมิใจในองคก์ร 

 3.2 ตวัแปรตาม 
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 3.2.1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร  ประกอบดว้ย การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น

ความสาํนึกในหนา้ท่ี ความมีนํ้าใจนกักีฬา การคาํนึงถึงผูอ่ื้น การใหค้วามร่วมมือ 

 4.ขอบเขตดา้นระยะเวลา ตั้งแต่ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ถึง วนัท่ี 20 มีนาคม 2561 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

1. ผลการวจิยัน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนองคก์ร เพ่ือช่วยเสริมสร้างใหพ้นกังานและ

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

2. บริษทันํ้าตาลมิตรผล จาํกดั จงัหวดัสุพรรณบุรี สามารถนาํขอ้มูลเพ่ือปรับเปล่ียนคุณภาพ

ชีวติของพนกังานและสร้างแรงจูงใจในการทาํงานเพือ่เพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

บริษทันํ้าตาลมิตรผล จาํกดั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3. สามารถนาํผลการวจิยัไปใชเ้ป็นขอ้มูล หรือ แนวทางในการปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ

ในการทาํงานของพนกังาน บริษทันํ้าตาลมิตรผล จาํกดั จงัหวดัสุพรรณบุรี 

เพ่ือให้ทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานจากมุมมองของพนกังาน เพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไ้ขปัญหา 

            4. ผลการวิจยัน้ีคาดว่าจะเป็นแนวทางสําหรับการเป็นตวัอย่างในการพฒันาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ

นอกเหนือจากการศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององคก์ร 
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ภาพที่  1  แสดงกรอบในคิดในการวิจยั 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แรงจูงใจในการทํางาน เป็นหลกัการการทางจิตวิทยาท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์ซ่ึง

แรงจูงใจเป็นปัจจยัตวัหน่ึงทาํให้มนุษยเ์กิดพฤติกรรมข้ึนมา นักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย

เก่ียวกบัแรงจูงใจในบริบทท่ีต่างกนัโดยพ้ืนฐานของแรงจูงใจแลว้เป็นเร่ืองของการกระตุน้ ส่ิงเร้า 

แรงภายใน หรือกระบวนการท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทาํข้ึนความหมายของแรงจูงใจท่ี

ศึกษาคน้ควา้ ยงยุทธ์  โพธ์ิทอง (2549:4) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจในการทาํงานว่าหมายถึง 

ส่ิงกระตุน้หรือแรงผลกัดนัหรือความตอ้งการท่ีผลกัดนัให้พนกังานเต็มใจในการทาํงานเพ่ือให้เกิด 

ความพอใจมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานให้ดีท่ีสุดและบรรลุผลสําเร็จ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg:197) สรุปว่า 

ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น จะเก่ียวขอ้งกบัตวัเน้ืองานท่ีทาํ (Job Content) ส่วนปัจจยั

ท่ีทาํใหไ้ม่พึงพอใจในงานจะเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของงาน (Job Context) โดยเรียกปัจจยัท่ีทาํ

ให้เกิดความพึงพอใจในงานว่า ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) และเรียกปัจจยัท่ีอาจส่งผลทาํใหเ้กิด

ความไม่พึงพอใจในงานว่า ปัจจยัธาํรงรักษา (Maintenance Factors) ซ่ึงในบางตาํราเรียกว่าปัจจยั

อนามยั (Hygiene Factors) 
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จากการวิจยัของนกัวิชาการต่างๆ ยงยทุธ (2547) กล่าวถึง ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์เบอร์ก 

ว่า ความพึงพอใจในงานท่ีทาํจะเป็นส่ิงจูงใจท่ีเหมือนผลการปฏิบติังานท่ีดี โดยมีองค์ประกอบ

สาํคญั 2 ประการ คือ 

1. ปัจจัยจูงใจ(motivator  Factors) เป็นปัจจัยท่ี เก่ียวข้องกับงานโดยตรง ซ่ึ งจะเป็น

ตวักระตุน้ใหเ้กิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน ประกอบดว้ย ความสาํเร็จในการทาํงาน  การไดรั้บการยอมรับนับถือ  ลกัษณะของงาน  

ความรับผดิชอบ และ ความกา้วหนา้  

2. ปัจจัยธํารงรักษา หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยท่ีมิใช่ส่ิงจูงใจ

โดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน ตลอดจนไม่เป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คคลกระตือรือร้นใน

การทาํงานมากยิ่งข้ึน แต่เป็นขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ท่ีจะป้องกนัไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจใน

การทาํงาน ซ่ึงสาเหตุอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของงานเลย ปัจจยั

เหล่าน้ีประกอบดว้ย นโยบายการบริหารขององคก์ร ความสมัพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนร่วมงาน 

และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สภาพการทาํงาน เงินเดือนความมัน่คงในงานตาํแหน่งงาน  

 คุณภาพชีวติการทํางาน การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติการทาํงาน (Quality of Work Life) 

เร่ิมตน้มาจากปัญหาความไม่สมดุลระหว่างการทาํงานและชีวิตส่วนตวัของบุคคล ซ่ึงมีผูศึ้กษาเร่ือง

คุณภาพชีวติการทาํงานและไดใ้หนิ้ยามความหมายไวแ้ตกต่างกนั 

 รัตติพร  พนพิเชษฐกุล (2554) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีแต่

ละบุคคลไดรั้บจากประสบการณ์ในการทาํงาน ทาํใหบุ้คคลมีความพึงพอใจมีความสุขในการทาํงาน

และมีสุขภาพจิตท่ีดี เป็นผลสืบเน่ืองมาจากองค์กรไดมี้การจดัรูปแบบการทาํงานท่ีสนองความ

ตอ้งการของพนกังานทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

Walton   (1973) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน เป็นเร่ืองของสภาพแวดลอ้มและ

สังคมท่ีส่งผลให้การทาํงานประสบผลสาํเร็จ ผลผลิตท่ีไดรั้บตอบสนองความตอ้งการและความพึง

พอใจของบุคคลในการทํางาน โดยได้กาํหนดเกณฑ์คุณภาพชีวิตการทํางานว่าประกอบด้วย

คุณสมบติั   8 ประการ ดงัน้ี 1.การไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพ

การทาํงานท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยั และส่งเสริมสุขภาพ 3.ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 4.

โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล 5.การบูรณาการทางสังคม  หรือการทาํงานร่วมกนั 6.

ประชาธิปไตยในองคก์ร 7.ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั 8.ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสังคม  
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จากองคป์ระกอบทั้งหมดของคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีกล่าวไวต่้าง ๆ ขา้งตน้ เม่ือสรุปจะ

เห็นไดว้่ามีปัจจยัท่ีสามารถช้ีวดัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานหลายปัจจยัดว้ยกนั ข้ึนอยูว่า่

ใครจะนาํองคป์ระกอบใดมาใชใ้นแต่ละเร่ืองตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล นอกจากน้ี Walton  

(1973) ยงัได้กล่าวอีกว่า ถ้าองค์กรไม่สามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการขั้ นตํ่ าสุดของ

ผูป้ฏิบติังานไดค้วามไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน และย่อมจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการทาํงาน 

ดงันั้นความพอใจก็จะข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน โดยมีสาเหตุมาจากความตอ้งการท่ี

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงมาตรฐานความตอ้งการก็จะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ บางคร้ังอาจเพิ่มข้ึนอย่างชา้ ๆ โดยข้ึนอยู่กบั

ระดบัการศึกษาของผูป้ฏิบติังาน กบัระดบัความคาดหวงัท่ีมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร เป็นกุญแจสําคญัประการหน่ึงท่ีทาํให้องค์การ

ประสบความสําเร็จ บทความน้ีจึงมุ่งนาํเสนอความรู้ต่างๆเก่ียวกบัพฤติกรรมน้ี เพ่ือให้สามารถทาํ

ความเขา้ใจและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Katz และ Kahn (1989 อา้งถึงใน Organ, 1991: 275) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กร หมายถึง พฤติกรรมท่ีไม่เป็นทางการในการให้ความร่วมมือ ให้ความ

ช่วยเหลือ และความเป็นมิตร ซ่ึงปรากฏอยูใ่นการปฏิบติังานในท่ีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในโรงงาน ใน

หน่วยงานรัฐบาล ในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั แต่ไม่ไดเ้ป็นท่ีสังเกต และถูกระบุไวใ้นหนา้ท่ีท่ี

ตอ้งปฏิบติัแต่พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการดาํเนินงานในองค์กร เน่ืองจากหากขาด

พฤติกรรมเหล่าน้ีไปแลว้ระบบต่าง ๆ ในองคก์รจะไม่สามารถดาํเนินต่อไปได ้

Luthans (1998: 148) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร หมายถึง 

พฤติกรรมการทาํงานของพนกังานท่ีมีส่วนร่วมกบัองคก์รเกินกว่าบทบาทหน้าท่ีในการทาํงานผล

จากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฎิบัติงาน และความมี

ประสิทธิภาพขององคก์ร 

จากความหมาย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร หมายถึง พฤติกรรมการให้ความ

ร่วมมือในดา้นต่างๆ ท่ีพนกังานมีใหแ้ก่องคก์ารนอกเหนือจากบทบาทท่ีองคก์รคาดหวงัไว ้และเป็น

กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางสังคม ความร่วมมือภายในองค์กร  พฤติกรรมเหล่านั้นช่วย

สนบัสนุนองคก์ร สังคม และสภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยาในท่ีทาํงาน สนบัสนุนให้เกิดความสาํเร็จ

ในองค์กร ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านั้นพนักงานเต็มใจปฏิบติัเพ่ือองค์กร โดยองค์กรไม่ไดร้้องขอและ

ไม่ไดบ้งัคบัใหท้าํ รวมทั้งไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบการใหร้างวลัท่ีองคก์รกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นทางการ 
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Organ (1987, 1988, 1990, 1991 อา้งใน Linn และคณะ, 2000: 3) ไดท้าํการศึกษาและแบ่ง

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารออกเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ (Altruism)  

2. พฤติกรรมความสุภาพอ่อนนอ้ม (Courtesy)  

3. พฤติกรรมความมีนํ้าใจเป็นนกักีฬา  (Sportsmanship)  

4. พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue)  

 5. พฤติกรรมความสาํนึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness)  

 วธีิการวจิยั 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในคร้ังน้ี คือ ประชากร ไดแ้ก่บุคลากรในบริษทันํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั เขต

จังหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 2,390 คน  (งานบุคลากร บริษัทนํ้ าตาลมิตรผล จาํกัด  เขตจังหวดั

สุพรรณบุรี, 2560) กลุ่มตวัอย่าง คือ ได้แก่  บุคลากรในบริษทันํ้ าตาลมิตรผล จาํกดั เขตจงัหวดั

สุพรรณบุรี จาํนวน   343 คนท่ีได้จากการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจาํนวน

ประชากร  ตามสูตรคาํนวณของ Taro  Yamane  (1973)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  ร้อยละ  95  และ

ระดบัความคาดเคล่ือน  ร้อยละ  5 และทาํการสํารองเผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อีก 17 ตวัอย่าง 

รวมเป็น 360 ตวัอยา่ง ใชใ้นการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก (Convenience) 

2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ฝ่ายงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน เป็นแบบสอบถามรายการ 

(Check list) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ 7 

ดา้น และปัจจยัธาํรงรักษา 7 ดา้น มีจาํนวนทั้งหมดทั้ง 2 ปัจจยั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ผูศึ้กษาอาศยัแนวคิดทฤษฎีของ 

Walton  (1973) แบ่งคุณภาพชีวติการทาํงานเป็น 8 ดา้น 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ร ศึกษาอาศยัแนวคิด

ทฤษฎีของ Organ (1987, 1988, 1990, 1991 อา้งใน Linn และคณะ, 2000: 3) แบ่งพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีในองคก์ร ออกเป็น 5 ดา้น 
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ผลการวจิยั 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 78.7 มีช่วงอายรุะหวา่ง
31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.1 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 54.5 มีรายไดม้ากท่ีสุดช่วง  15000-20000 บาท ต่อเดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.2 มีฝ่ายงาน
ฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 65.3 และ มีประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง 2-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.2 
  
ตางรางท่ี1 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทาํงาน2ปัจจยั 

แรงจูงใจในการทํางาน2ปัจจัย 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดใีนองค์กร โดยรวม 
r  

(Pearson 
Correlation) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับความสัมพนัธ์ ทิศทาง 

1.ปัจจยัจูงใจ .579 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
2.ปัจจยัธาํรงรักษา .571 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
 
ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทาํงานปัจจยัจูงใจ 

แรงจูงใจในการทาํงานปัจจยัจูงใจ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ใีนองค์กร โดยภาพรวม 

R 
(Pearson 

Correlation) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ทิศทาง 

1.ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน .422 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
2.ดา้นการยอมรับนบัถือ .422 .000** ปานกลาง เดียวกนั 

3.ดา้นความรับผดิชอบในงาน .384 .000** ปานกลาง เดียวกนั 

4.ดา้นงานท่ีมีความทา้ทายและใช้
ความคิดสร้างสรรค ์ .410 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
5.ดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน
และตดัสินใจ .431 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
6.ดา้นความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ .397 .000** ปานกลาง เดียวกนั 

7.ดา้นการเจริญเติบโตในองคก์ร .455 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
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ตารางท่ี  3  ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ร
โดยรวม และแรงจูงใจในการทาํงานปัจจยัธาํรงรักษา 
 

แรงจูงใจในการทาํงานปัจจยัธํารงรักษา 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ใีนองค์กร โดยรวม 

R 
(Pearson Correlation) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ทิศทาง 

1.ดา้นนโยบายขององคก์าร .413 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
2.ดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศใน
การทาํงาน .405 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
3.ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา .227 .000** ตํ่า เดียวกนั 
4.ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน .373 .000** ปานกลาง เดียวกนั 

5.ดา้นความมัน่คงในงาน .368 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
6.ดา้นเงินค่าจา้ง เงินเดือนผลตอบแทน
รวมถึงสวสัดิการ .435 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
7.ดา้นสถานภาพในการทาํงาน ความ
ปลอดภยัในการทาํงาน .427 .000** ปานกลาง เดียวกนั 

 

ตางรางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์การหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ร
โดยรวม และคุณภาพชีวติการทาํงาน 

คุณภาพชีวติการทาํงาน 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ใีนองค์กรโดยรวม 
r  

(Pearson 
Correlation) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ทิศทาง 

1.ดา้นรายไดแ้ละค่าตอบแทนท่ีมียติุธรรม .379 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
2.ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการทาํงาน .433 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
3.ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน .459 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
4.ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในอาชีพ .460 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
5.ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน .228 .000** ตํ่า เดียวกนั 
6.ดา้นความเสมอภาคและความยติุธรรมใน
องคก์ร .526 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
7.ดา้นความสมดุลของชีวติการทาํงาน .466 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
8.ดา้นความภาคภูมิใจในองคก์ร .512 .000** ปานกลาง เดียวกนั 
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สรุปผลการวจิยั 

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี  1 พบว่า แรงจูงใจในการทํางาน  2 ปัจจัย  ปัจจัยจูงใจ 

(r=0.579,Sig.=0.000) ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน (r .422,Sig0.000) ดา้นการยอมรับนับถือ(r = 

.422,Sig = 0.000) ด้านความรับผิดชอบในงาน (r = 0.384,Sig = 0.000)  ด้านงานท่ีมีความท้าทาย

และใช้ความคิดสร้างสรรค์(r = 0.410,Sig = 0.000)   ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานและ

ตัดสินใจ (r = 0.431,Sig = 0.000)   ด้านความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ(r = 0.397,Sig = 0.000)   

และด้านการเจริญเติบโตในองค์กร(r = 0.455,Sig = 0.000)ทั้ งเจ็ดด้าน และปัจจยัธํารงรักษาใจ 

(r=0.571,Sig.=0.000) ดา้นนโยบายขององคก์ารทาํงาน (r=0.413,Sig0.000) ดา้นสภาพแวดลอ้มและ

บรรยากาศในการทํางาน (r= 0.405,Sig 0 .000)ด้านความสัมพัน ธ์กับผู ้บังคับบัญชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (r=0.227,Sig0.000)  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน(r=.373,Sig0.000) ดา้น

ความมั่นคงในงาน(r=.368,Sig0.000) ด้านเงินค่าจ้าง เงินเดือนผลตอบแทนรวมถึงสวสัดิการ

(r=.435,Sig0.000) และดา้นสถานภาพในการทาํงาน ความปลอดภยัในการทาํงาน(r=.427,Sig0.000) 

ทั้ งเจ็ด ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางทั้งสองปัจจยัผลจากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจในการ

ทาํงาน2 ปัจจยั ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัธาํรงรักษา ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รยิ่ง

เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน 2 ปัจจยั ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัธาํรงรักษา มากเท่าไรยิ่งส่งผลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รเพ่ิมมากข้ึน เพราะมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

 สําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของ

พนักงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการทํางานทางด้านรายได้และ

ค่าตอบแทนท่ีมียติุธรรม โดยมีค่า (r=0.379 ,Sig = 0.000) ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการทาํงาน 

(r=0.433  ,Sig0.000) ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน (r= 0.459  ,Sig0.000) ดา้นความกา้วหนา้

และมัน่คงในอาชีพ(r=0 .460  ,Sig0.000) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (r= 0.228,Sig0.000)     

ดา้นความเสมอภาคและความยุติธรรมในองค์กร(r=0.526   ,Sig0.000)  ดา้นความสมดุลของชีวิต

การทาํงาน  (r= 0.466  ,Sig0.000) และด้านความภาคภูมิใจในองค์กร(r= 0.512  ,Sig0.000) ซ่ึงมี

ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ทั้งแปดดา้น 
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อภปิรายผลการวจิัย  

 สาํหรับความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทาํงาน 2 ปัจจยั ดา้นปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้น

ความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบในงาน ดา้นงานท่ีมีความทา้

ท้ายและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังานและตดัสินใจ และด้านการ

เจริญเติบโตในองค์กร กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร พบว่า มีความสัมพนัธ์อยู่ใน

ระดบัปานกลาง จากผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยั  วิรัช สงวนวงศว์าน (2550)  อธิบายวา่ การจูง

ใจคือความเต็มใจของพนักงานท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สําเร็จตาม

เป้าหมายขององคก์ร และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังานผูน้ั้นเองดว้ย ดงันั้นการจูงใจใน

องคก์รจึงนาํไปสู่ผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร และผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อตวัพนกังานดว้ยในเวลา

เดียวกนั เน่ืองจากพนกังานมีความกระตือรือร้นต่องานและตั้งใจปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ

องคก์รจึงควรส่งเสริมให้พนกังานไดท้าํงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของงานเพ่ิมมาก

ข้ึนซ่ึงปัจจยัจูงใจดา้นการเจริญเติบโตในองคก์ร มีค่าเฉล่ียสูงสุด แสดงว่าพนกังานปฏิบติังานอยา่ง

เต็มความสามารถเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส่วนดา้นความกา้วหน้าในสายงานอาชีพมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

สาเหตุมาจากพนกังานอาจไม่ไดรั้บการสนับสนุนในดา้นการพฒันา ทกัษะ ฝึกอบรม เพ่ือเพิ่มพูน

ความรู้ จึงไม่มีโอกาสท่ีจะก้าวหน้าในหน้าท่ีดงันั้นองค์กรควรจะมีการสนับสนุนไดก้ารพฒันา

พนกังานเพ่ือใหพ้นกังานไดมี้โอกาสกา้วหนา้ในงาน 

สาํหรับความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจดา้นปัจจยัธาํรงรักษาในการปฏิบติังานของพนกังาน

กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ 

พบว่า ดา้นเงินเดือนค่าจา้ง เงินเดือนผลตอบแทนรวมถึงสวสัดิการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด  โดยพนักงาน

ไดรั้บเงินเดือนเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ สวสัดิการและค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมี

ความเหมาะสม ทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ และทาํให้งานสําเร็จไดด้้วยดี ส่วนดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาอาจไม่

สามารถให้คาํปรึกษาเม่ือพนกังานมีปัญหาและให้ความช่วยเหลือได ้องคก์รควรหาแนวทางในการ

สร้างความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

รสสุคนธ์  เหลก็เพชร (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูผูช่้วยในโรงเรียนสังกดั

เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 18 จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจของครูผูช่้วย ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวดัชลบุรี พบว่าแรงจูงใจในการ
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ปฏิบติังานดา้นปัจจยัค ํ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการปกครอง

บงัคบับญัชาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 สาํหรับความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานกบั พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ร อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความเสมอภาค

และความยติุธรรมในองคก์ร มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยพนกังานรู้สึกว่าผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นธรรม

ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเท่าเทียมกนั ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน พนักงานอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานในช่วงท่ี

ตอ้งการความช่วยเหลือ สอดคลอ้งกบั Walton   (1973) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน เป็น

เร่ืองของสภาพแวดลอ้มและสังคมท่ีส่งผลใหก้ารทาํงานประสบผลสาํเร็จ ผลผลิตท่ีไดรั้บตอบสนอง

ความตอ้งการและความพึงพอใจของบุคคลในการทาํงาน และสันติ  บางออ้ (2540) ไดก้ล่าวไวว้่า 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานเป็นส่ิง ท่ีคนเราจะสามารถทาํงานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถ

ปรับปรุงเพ่ิมผลผลิตได้ โดยมี ความพร้อมทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายใน 

สําหรับปัจจยัภายนอก คือ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นส่ิงท่ีทาํให้คนเรามีความสุขกบัการ

ทาํงานและเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน  

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

1. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังาน พบว่า ปัจจยัจูงใจในดา้นความกา้วหน้าในสาย

งานอาชีพส่งผลต่อส่งผลต่อความตั้งใจในการปฏิบติังานของพนักงาน เน่ืองจากพนักงานมีความ

กระตือรือร้นต่องานและต้องการความก้าวหน้าในสายงานอาชีพมีและปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถ ดงันั้น บริษทัควรมีการให้พนกังานไดรั้บการส่งเสริมศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

ในหนา้ท่ีและไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นการพฒันา ทกัษะ ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

2. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจยัคํ้ าจุนดา้นสภาพแวดลอ้มและ

บรรยากาศในการทาํงานพนกังานใหค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงาน ทาํ

ให้เกิดสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานส่งผลให้การทาํงานราบร่ืนทาํให้งานสาํเร็จ

ไดด้ว้ยดี ดงันั้น บริษทัควรมีเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ใช้ในหน่วยงานอย่างเพียงพอและสถานท่ี

ทาํงานมีแสงสวา่งเพียง อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน เพ่ือให้พนกังาน

ไดท้าํงานสะดวกมากยิง่ข้ึน  
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3.การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตการทํางาน พบว่า ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

พนักงานให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพของพนักงานในการทาํงาน ทาํให้เกิดการพฒันา

ศกัยภาพในการทาํงานส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการทาํงานและพฒันาศกัยภาพของงาน ดงันั้น

บริษทัควรมีการพฒันาความรู้และประสบการณ์ในการทาํงาน ไดแ้ก่ การอบรม การสัมมนา เพ่ือให้

พนกังานไดรั้บความรู้เพ่ิมมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัในอนาคต 

1. การศึกษาคร้ังต่อไป  ควรมีการทําวิจัยเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลท่ี

หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ หรือการสังเกตการณ์ ร่วมดว้ย เพ่ือให้ผลการวิจยัเกิดความสมบูรณ์ 

และผูว้ิจยัจะไดข้อ้มูลท่ีลึกซ้ึงมากอยา่งแทจ้ริง 

2. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ตาม

กรอบแนวคิดและทฤษฎีอ่ืนๆ นอกเหนือจากการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์เก่ียวกบั

แรงจูงใจในการปฏิบติัของพนกังาน 

3. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาวา่ปัจจยัอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ม่ีดีขององคก์รเพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลมาพฒันาองค์กรให้ดีข้ึนเพื่อจะไดท้ราบถึงแรงจูงใจและคุณภาพ

ชีวติการทาํงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
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 ปัจจยัด้านองค์กรและบรรยากาศในการทํางานท่ีส่งผลต่อความเครียดในการทํางานของพนักงาน 

กรณศีึกษา บริษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 

The Organizational Factor s and the Working Environment Affecting the Work Stress of 

Employees: A Study of Inoue Rubber  (Thailand) Co., Ltd. 

 

กัญญาภัค จนัทร์ตาแก้ว, กาญจนา ศรีสวสัดิ์, รัชนีกร หาเรือนบุญ, วทันยา บางสุวรรณ, 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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อาจารยส์าขาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาลยัวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 

บทคดัย่อ 

  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นองคก์รและบรรยากาศในการทาํงานท่ีมีผล

ต่อความเครียดในการทาํงานของพนกังาน บริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน 

กลุ่มเป้าหมายเป็นพนกังานในบริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างจาํนวน 325 คน การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัน้ี ได้แก่ 

แบบสอบถามจากพนักงาน และสถิติท่ีใช้ในการคิดวิเคราะห์ ประกอบไปดว้ย สถิติเชิงพรรณนา

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติเชิงอนุมาน 

ไดแ้ก่ Independent Sample t-test, One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis.   
ผลการศึกษา พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.9%  ช่วงอายรุะหว่าง 28-32 

ปี (20.9%) พนกังานส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี (90.5%) ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่

ภายในบริษทั มีรายไดต้ ํ่ากว่า 12,000บาท (37.8%) และระยะเวลาในการปฏิบติังาน จาํนวน 6-10 ปี 

(32%) ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบั

รายได ้และระยะเวลาในการปฏิบติังานส่งผลต่อความเครียดในการทาํงานในดา้นลกัษณะงาน ดา้น

บทบาทและหนา้ท่ี ดา้นความสัมพนัธ์ และดา้นความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพไม่แตกต่าง
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กัน  ในขณะท่ีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับรายได้ มีผลต่อความเครียดในการทํางานในด้าน

ความสัมพนัธ์และความกา้วหนา้ในอาชีพท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นองคก์ร (ไดแ้ก่ ความ

ตอ้งการดา้นงาน ความตอ้งการดา้นบทบาท ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล) และ

ปัจจยัดา้นบรรยากาศในการทาํงาน (ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน และดา้นส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร) มีผล

ต่อความเครียดในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

คาํสําคญั : ปัจจยัดา้นองคก์ร บรรยากาศในการทาํงาน และ ความเครียดในการทาํงาน  

 

ABSTRACT 

  The purpose of this research was to study the organizational factors and the working 

environment affecting the work stress of employees who are working for Inoue Rubber 

(Thailand) Co., Ltd. The sample size was 325 persons. This research was qualitative research. 

The data collection instruments used in this research were questionnaires. The statistics used in 

the analysis were descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard 

deviation and inferential statistics including Independent Sample t-test, One-Way ANOVA and 

multiple regression analysis. 

  The study indicated that performed with both male (52.9%), aged 28-32 years old 

(20.9%), graduated under the Bachelor’s degree (90.5%), earned less than 12,000 baht (37.8%) 

and worked about 6-10 years (32%). The hypotheses testing indicated that personal factors in 

terms of gender, age, education level, income and working duration did not affect work stress in 

terms of job characteristics, role and duty, work relationship and career achievement and progress 

meanwhile the personal factors in terms of income affected work stress in terms of work 

relationship. In addition, organization factors (in terms of task demand, role demand and 

interpersonal demand) and working environment (in terms of job characteristics and work 

environment) affected work stress significantly at the statistical significant level as of 0.05.  

 

Keywords: Organizational factors, Work environment, Work stress. 
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บทนํา 

 ความเครียดเป็นภาวะทั่วไปท่ีเกิดข้ึนกับทุกคน ความเครียดของคนเราสามารถเกิดได้

ตลอดเวลา เม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มหรือเกิดปัญหาในชีวิตประจาํวนันับว่า เป็น

สาเหตุสําคญัท่ีทาํให้มนุษยเ์กิดความเครียด การทาํงานร่วมกนัของคนจาํนวนมากท่ีมาจากสถานท่ี

แตกต่างกนั ทั้งในดา้นองคก์ร ดา้นครอบครัว ดา้นจิตใจความรู้สึก ดา้นความรู้ความสามารถ อาย ุ

และดา้นประสบการณ์การทาํงาน อาจทาํให้เกิดการกระทบกระทัง่หรือความไม่เขา้ใจกนัในองคก์ร 

โดยมีวิธีจดัการความเครียดของตนเอง (Lazarus and Folkman, 1984) ศึกษาพบวา่ คนเรามีวธีิจดัการ

ความเครียดได ้2 วิธีดว้ยกนั วิธีแรกคือ จะเนน้ท่ีการจดัการกบัอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ส่วนวิธี

ท่ีสองคือ เป็นวิธีการจดัการกบัปัญหาโดยตรง อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละส่วนประกอบยานยนตใ์น

ประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจประเทศ โดยประเทศ

ไทยเป็นรากฐานการผลิตเพ่ือการจาํหน่ายในแต่ละประเทศ ทั้ งยงัถือเป็นผูน้ ําในด้านการผลิต

อุตสาหกรรมยานยนต์ และส่วนประกอบในภูมิภาคอาเซียนดว้ย (สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์

ไทย, 2554) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมมีการพฒันามากข้ึน จากเหตุผลขา้งตน้ จึงทาํ

ใหผู้ศึ้กษามีความสนใจวา่ปัจจยัใดท่ีเป็นสาเหตุของความเครียดท่ีเกิดข้ึนในท่ีทาํงานของบริษทั อีโน

เวย ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี อาจเป็นแนวทางช่วยให้ผูบ้ริหารได้

ทราบถึงสาเหตุ และระดบัความเครียดของพนักงาน เพราะความเครียดจดัเป็นภยัเงียบ ดงันั้นควร

หาทางป้องกนัและแกไ้ขตลอดจนพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัท อีโนเวย  ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

มหาชนเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคก์ร 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัท อีโนเวย  ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

มหาชน เก่ียวกบับรรยากาศในการทาํงาน 

3. เพ่ือศึกษาระดบัความเครียดในการทาํงานของพนกังานบริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั มหาชน   

4. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นองคก์รในดา้นความตอ้งการดา้นงาน ความตอ้งการดา้นบทบาท และ

ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลของพนกังานบริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั มหาชน 
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สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และระดบั

รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความเครียดในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

 2. ปัจจัยด้านองค์กร (Robbins and Judge, 2013) ในด้านความต้องการด้านงาน  ความ

ตอ้งการดา้นบทบาท และความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล มีผลต่อความเครียดในการ

ทาํงาน 

3. บรรยากาศในการทาํงานดา้นลกัษณะงาน เพ่ือนร่วมงาน หวัหนา้งาน และส่ิงแวดลอ้มใน

องคก์ร มีผลต่อความเครียดในการทาํงาน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

  แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวกับปัจจยัด้านองค์กร 

  ปัจจัยเก่ียวกับองค์กร  (Organizational Factors) ตามแนวคิดของ  Robbins and Judge 

(2013) จะเป็นตวัแปรท่ีสร้างความกดดนัใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการหรือ

ความคาดหวงัขององค์กรนั่นเอง ความต้องการ (Demand) ในท่ีน้ีจะหมายถึง หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ ความกดดนั ระเบียบขอ้บงัคบั รวมถึงความไม่แน่นอนท่ีบุคลากรในองคก์รตอ้งเผชิญ

หรือประสบในสถานท่ีทาํงาน ไดแ้ก่  

 ความตอ้งการดา้นงาน (Task Demands) ความตอ้งการในงานเป็นโครงสร้างของงานส่วน

บุคคล  (ระดับของเสรีภาพและความเป็นอิสระ น่าสนใจและการมีส่วนร่วมในงาน  การใช้

เทคโนโลยี เง่ือนไขการทํางาน และรูปแบบของงาน) ในการทํางานหากพนักงานได้รับการ

สนบัสนุนในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานจะส่งผลใหมี้แนวโนม้ท่ีจะลดความเครียดใน

งานได้เป็นอย่างมาก ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพสําหรับสถานท่ีสถานท่ีทาํงานท่ีมีมาก

เกินไป เช่น งานท่ีมีเสียงรบกวนมากเกินไป ห้องทาํงานท่ีหนาแน่นแออดัมากเกินไป สถานท่ีท่ีมี

การหยดุชะงกั  เสียงกร่ิงโทรศพัทท่ี์ดงัตลอดเวลา ตาํแหน่งการวางเคร่ืองจกัร ท่ีไม่ปลอดภยัสาํหรับ

พนกังาน ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดความวิตกกงัวลและก่อให้เกิดความเครียดในงานตามมา แต่สถานท่ีท่ี

นายจา้งมีการตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลาจะสามารถทาํให้พนักงานรู้สึกได้ถึงความ

ปลอดภยัในการทาํงาน 

 ความต้องการด้านบทบาท (Role Demands) จะเป็นความกดดันท่ีเกิดข้ึนกับตัวบุคคล 

เน่ืองมาจากหนา้ท่ีท่ีตนเองตอ้งรับผิดชอบในองคก์ร การไดรั้บบทบาทการทาํงานหลายดา้นในเวลา
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เดียวกนั อาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะทาํให้สําเร็จลุลวงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการให้กบัองค์กร ความ

ขดัแยง้ในบทบาทของตน ไม่เขา้ใจว่าตนตอ้งทาํอยา่งไร การไดรั้บหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีสูง

เกินไป การทาํงานท่ีกาํหนดช่วงเวลาสั้นๆในการทาํ (ชัว่โมงในการทาํงาน) รวมถึงความคลุมเครือ

ของบทบาทหนา้ท่ี (ความไม่ชดัเจนระหวา่งหนา้ท่ีกบังานท่ีตอ้งทาํ)  

 ความต้องการด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Demands) จะเป็นความ

กดดนัอนัเน่ืองมาจากตวับุคคลอ่ืนในท่ีทาํงาน การมีสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีไม่เป็นมิตรต่อกนั 

ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและการไม่เป็นมิตรกบัเพ่ือนร่วมงานท่ีเขา้มาอยูใ่หม่ การขาดการสนบัสนุน

จากเพ่ือนร่วมงานและจากหัวหน้างาน  อีกทั้ งความยุติธรรมท่ีได้รับจากหัวหน้างานรวมทั้ ง

ความสัมพนัธ์ท่ีย ํ่าแย่ระหว่างบุคคลในท่ีทาํงาน อีกทั้งยงัมีการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่สุภาพและการ

ล่วงละเมิดทางเช้ือชาติอีกดว้ย 

 

  ทฤษฎคีวามเครียด 

 Selye (1956) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองความเครียดได้แบ่งชนิดความเครียดออกเป็น 2 

ชนิดดงัน้ี 

 1. Eustress เป็นความเครียดทางบวกหรือความเครียดท่ีเกิดจากความสุข บางคร้ังคนเรามี

ความสุขข้ึนมาแบบไม่ไดต้ั้งตวั หรือไดรั้บอะไรท่ีแปลกใหม่อยา่งกะทนัหนั หรือจากการตอ้งเผชิญ

กบัความท้าทายของงานท่ีชอบก็อาจจะทาํให้เกิดความเครียดไดเ้ช่นกนั เช่น การไดรั้บการเล่ือน

ตาํแหน่งท่ีเกิดความทา้ทาย ทาํใหเ้กิดความต่ืนเตน้ กระวนกระวายใจ จนกลายเป็นความเครียดไดแ้ก่ 

ความเครียดน้ีปรากฏเป็นผลสาํเร็จและเกิดผลดี คือช่วยให้สามารถเอาชนะอุปสรรคในการทาํงาน

ได ้

  2. Distress เป็นความเครียดทางลบหรือความเครียดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก การมีทุกข์เกิดข้ึน 

เน่ืองจากการถูกคุกคาม หรือถูกครอบงาํมากไปจนไม่เป็นตัวของตัวเอง การแสดงออกของ

ความเครียดชนิดน้ีคือ ขาดการควบคุมตวัเอง คบัอกคบัใจ เกิดความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยั รู้สึก

หวัน่ไหวถึงความลม้เหลวจากการถูกคุกคาม ถา้ความเครียดน้ีไม่ถูกคุกคามหรือทาํให้หมดลงก็

อาจจะเกิดปัญหาต่อการปฏิบติังานได ้
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แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการจดัการความเครียด 

   Hellriegel, Slocum and Woodman (2001) ความเครียดในการทาํงาน คือ ผลลพัธ์หรือการ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ความตอ้งการทางกายภาพและทางจิตวิทยาในการทาํงานของบุคคล ซ่ึง

ความเครียดเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับรู้ว่า ความตอ้งการนั้นมีมากกว่าความสามารถในการควบคุมของ

บุคคล คนทาํงานจะเกิดความเครียดมากท่ีสุด เม่ือปัจจยัในงานท่ีก่อให้เกิดความเครียดมีมากเกินกว่า

ความสามารถท่ีจะควบคุมไวไ้ด ้เม่ือเป็นเช่นน้ี จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององคก์ร การ

ออกแบบการทํางานใหม่และการสร้างความชัดเจนและความเข้าใจในบทบาท  จะช่วยลด

ความเครียดในการทาํงานใหแ้ก่พนกังานได ้ 
 

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 สมิทา ดาส (Smitha Das, 2010) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อบรรยากาศองคก์าร โดยเนน้

ไปท่ีเร่ืองการเรียนรู้ในองค์การไว ้5 ประการไดแ้ก่ 1. สภาพแวดลอ้มขององค์การ 2. โครงสร้าง

องค์การ 3. กระบวนการทาํงาน 4. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และ 5. ค่านิยมและบรรทดัฐานของ

องคก์าร  

  ฐาปนีย ์วงักานนท์ (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการทาํงานท่ีมีผลต่อความเครียดของพนกังาน 

บริษทัแอมพาส อินดสัตรี จาํกดั พบว่า ปัจจยัดา้นการทาํงาน อนัไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ดา้นบทบาท

และหน้าท่ีในองค์กร ดา้นความสําเร็จและความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้นโครงสร้างองค์กรท่ีอยู่ใน

ระดบัดีมาก ดา้นสัมพนัธภาพในท่ีทาํงานอยู่ในระดบัน้อย กล่าวไดว้่า ความเครียดของพนักงาน

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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กรอบแนวความคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent Var iables)   ตวัแปรตาม (Dependent Var iables) 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัด้านองค์กร  ได้แก่ 

1. ความตอ้งการดา้นงาน 

2. ความตอ้งการดา้นบทบาท 

3. ความตอ้งการดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล       
(Robbins and Judge 2013 ) 

ความเครียดในการทํางาน 

1. ดา้นลกัษณะงาน 

2. ดา้นบทบาทและหนา้ท่ี  
3. ดา้นสัมพนัธ์ 
4. ดา้นความสาํเร็จและ 
กา้วหนา้ 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล  ได้แก่ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระดบัรายได ้
5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
    (ฐาปนี วงักานนท,์ 2556) 

บรรยากาศในการทํางาน 
       1. ลกัษณะงาน 
       2. เพ่ือนร่วมงาน 
       3. หวัหนา้งาน 
       4. ส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร 
           (ฐาปนี วงักานนท,์ 2556) 
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วธีิการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 

   1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีคือพนักงานใน บริษทั อีโนเวย  ์รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ซ่ึงมีจาํนวน 1,381 คน 

2. ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีได้มาจากการประมาณค่าร้อยละ โดย

กาํหนดความเช่ือมั่นร้อยละ 0.95 ความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 0.5 ซ่ึงคาํนวณได้จากการ

คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรคาํนวณของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973, p. 1,088) 

3. ใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 310 กลุ่มตวัอยา่ง จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ

ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 0.5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 0.95 พิจารณาจากการสุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 325 

ตวัอยา่ง ถือไดว้า่ผา่นเกณฑแ์ละเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บัขอ้มูล 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี  ใช้เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างปัจจัยด้านองค์กรและ

บรรยากาศในการทาํงานท่ีส่งผลต่อความเครียดในการทาํงานของพนกังานบริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนโดยการศึกษาคน้ควา้จาก แนวคิดและทฤษฎี

ต่างๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถามเป็นปลาย

ปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยจะเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล

ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้และระยะเวลาในการทาํงาน เป็นลกัษณะ

คาํถามแบบสาํรวจรายการ (Check list) 

ส่วนท่ี 2 คาํถามด้านปัจจยัองค์กร (Robbins and Judge 2013) โดยให้ตอบคาํถามตามความ

คิดเห็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) แบ่งออกเป็น เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด เห็นดว้ยนอ้ย เห็น

ดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยมาก และเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 บรรยากาศในการทาํงาน  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศในการทาํงานของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามเลือกตอบตามความคิดเห็น 
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ส่วนท่ี 4 ความเครียดในการทาํงาน โดยจะเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัในการ

ทาํงานของพนักงานระดบัปฏิบติัการบริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน โดย

ดดัแปลงจากแบบวดัความเครียดในการทาํงานจาก ฐาปนี วงักานนท์, 2556 เพ่ือวดัความเครียดใน

การทาํงาน 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) หาความถ่ี และร้อยละเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และระดับรายได้ หาค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานและส่วนท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยด้านองค์กรของพนักงาน และหาค่าความถ่ี 

(Frequency) หาค่าร้อยละ (Percent) หาค่าเฉล่ีย (Mean) และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ในส่วนบรรยากาศในการทาํงานของพนกังาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

ความเครียด 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent Sample t-test ในการทดสอบ และทดสอบเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมีกลุ่มตัวอย่างตั้ งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปโดยใช้ One-Way ANOVA แล้ว

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Games-Howell ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 และ

วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียด โดยใช้ Multiple Regression Analysis กาํหนดเป็น 

Stepwise Model ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

ผลการวจิยั 

คณะผูว้จิยัสรุปผลการวิจยัตามลาํดบัของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลโดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังาน

บริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ส่วนใหญ่เป็นผูช้าย ร้อยละ 52.9 มีช่วงอายุ

ระหว่าง 28-32 ปีมากท่ีสุด  ร้อยละ 20.9 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 33-37 ปี ร้อยละ 18.8 อายุ

ระหว่าง 23-27 ปี ร้อยละ 18.5 อายรุะหวา่ง 18-22 ปี ร้อยละ 15.1 อายรุะหว่าง 38-42 ปี ร้อยละ 14.8 

และผูต้อบแบบสอบถามน้อยท่ีสุดคือ อายุ 43 ปีข้ึนไป ร้อยละ 12.0 มีการศึกษาในระดบัตํ่ากว่า

ปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 90.5  ส่วนใหญ่มีรายได้ต ํ่ากว่า 12,000บาท ร้อยละ 37.8  และมี

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน จาํนวน 6-10 ปี ร้อยละ 32.0 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3-5 

ปี จาํนวน 95 คน ร้อยละ 29.2      
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 ส่วนท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นปัจจยัองคก์รโดยผูต้อบแบบสอบถามเป็น

พนักงานบริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน โดยภาพรวมระดบัความรู้สึกท่ี

ไดรั้บอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงหมายความไดว้่า ความเครียดในการทาํงานของพนักงานในปัจจยั

ดา้นองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.30 เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นองคก์รเป็นรายขอ้ 

พบว่า อันดับแรกปัจจัยด้านความต้องการด้านงาน  มีค่าเฉล่ีย 3.37 รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉล่ีย 3.30 และปัจจยัดา้นความตอ้งการบทบาท มีค่าเฉล่ีย 3.24 

ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบรรยากาศในการทาํงาน โดยผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นพนกังานบริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน  พบว่าบุคลากร

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบรรยากาศในการทาํงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน

กลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ในองคก์รมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28   รองลงมาคือปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 และขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10  

 ส่วนท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความเครียดในการทาํงาน ผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นพนักงานบริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน พบว่าระดบัความรู้สึกของ

พนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงตีความหมายไดว้า่ ความเครียดในการทาํงานของพนกังานในดา้น

ความเครียดในการทาํงาน อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.01 เม่ือพิจารณาความในการ

ทาํงานโดยเฉล่ียรายขอ้แลว้ พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความรู้สึกอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นความสาํเร็จ

และความกา้วหน้าในอาชีพมีค่าเฉล่ีย 3.12 ดา้นบทบาทและหน้าท่ีของตนเองในองค์กรมีค่าเฉล่ีย 

3.01 ดา้นลกัษณะงานมีค่าเฉล่ีย 3.00 และ ดา้นสมัพนัธภาพในการทาํงานมีค่าเฉล่ีย 2.91 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ี 1 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัของพนักงานบริษทั 

อีโนเวย ์รับเบอร์(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน มีผลต่อระดบัความเครียดในการทาํงานแต่ละดา้น

แตกต่างกนั (เคร่ืองหมาย* แสดงการสรุปสมมติฐานท่ีพบความแตกต่าง) รายละเอียดดงัแสดงใน

ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ความเครียดในการทํางาน 
ด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทและ

หน้าที่ 
ด้านสัมพนัธภาพใน

การทํางาน 
ด้านความสําเร็จและ
ความก้าวหน้าใน

อาชีพ 
1. เพศ t=-0.682 

Sig=0.496 
t=0.543 

Sig=0.588 
t=-1.222 

Sig=0.222 
t=1.071 

Sig=0.285 
2. อาย ุ F=0.950 

Sig=0.449 
F=0.737 

Sig=0.596 
F=0.636 

Sig=0.672 
F=0.816 

Sig=0.539 
3. ระดบัการศึกษา F=1.976 

Sig=0.140 
F=0.441 

Sig=0.644 
F=0.425 

Sig=0.654 
F=0.040 

Sig=0.961 
4. ระดบัรายได ้ F=1.830 

Sig.=0.123 
F=1.906 

Sig=0.109 
F=3.762 

Sig=0.005* 
F=0.792 

Sig=0.531 
5. ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 

F=0.654 
Sig=0.581 

F=0.160 
Sig=0.923 

F=1.414 
Sig=0.238 

F=1.362 
Sig=0.254 

 

ส่วนท่ี 5 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านองค์กรมีผลต่อความเครียดในการ

ทาํงานและสมมติฐานท่ี 3 บรรยากาศในการทาํงานมีผลต่อความเครียดในการทาํงานของพนกังาน 

ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยด้านองค์กรและปัจจัยด้าน

บรรยากาศในการทาํงานท่ีมีผลต่อความเครียดในการทาํงาน 

ความเครียดในการทํางาน 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

b SE  β 

ค่าคงท่ี 2.150 0.723  2.973 0.003* 

ปัจจยัดา้นองคก์ร      

 ดา้นความตอ้งการดา้นงาน -0.373 0.173 -0.108 -2.151 0.032* 

 ดา้นความตอ้งการบทบาท 0.528 0.216 0.137 2.448 0.015* 

 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 0.552 0.203 0.145 2.718 0.007* 

ปัจจยัดา้นบรรยากาศในการทาํงาน      
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 จากตารางท่ี 2 ปัจจยัดา้นองคก์รดา้นความตอ้งการดา้นงาน (β = -0.108) ดา้นความตอ้งการ

บทบาท (β = 0.137) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (β = 0.145) และปัจจยัดา้นบรรยากาศใน

การทํางานด้านลักษณะงาน (β = 0.236) ด้านส่ิงแวดล้อมในองค์กร (β = 0.338) จะส่งผลต่อ

ความเครียดในการทาํงานและไดส้มการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเป็นการการทาํนายความเครียดในการ

ทาํงาน ดงัน้ี 

 

ความเครียดในการทาํงาน = 2.150 + 0.338 (ส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร) + 0. 236 (ลกัษณะงาน) 
+ 0. 145 (ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล) + 0. 137 (ความตอ้งการ
บทบาท) + -0. 108 (ความตอ้งการดา้นงาน)  

 โดยปัจจยัเหล่าน้ีสามารถทาํนายความเครียดในการทาํงานไดร้้อยละ 45.9 

(Adjusted R  = 0.459) 

 

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ

ทาํงาน และระดบัรายได ้ท่ีแตกต่างกนัของพนักงานบริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 

มหาชน มีผลต่อระดับความเครียดในการทาํงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ศิริกร อกษรดี (2544) ศึกษาปัจจยัด้านบุคคลและปัจจัยงานกับความเครียดของ

พนักงานตอ้นรับภาคพ้ืนดิน บริษทั การบินไทย เร่ืองรายได้เป็นประเด็นสําคญัท่ีทาํให้พนักงาน

ตอ้นรับมีความเครียดท่ีแตกต่างกนั  

ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองค์กรมีผลต่อความเครียดในการทาํงานในดา้นลกัษณะ

งาน ดา้นบทบาทและหน้าท่ีของตนเองในองคก์ร ดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงาน ดา้นความสาํเร็จ

และความกา้วหนา้ในอาชีพ พบว่า ปัจจยัดา้นองคก์รดา้นความตอ้งการดา้นงาน ดา้นความตอ้งการ

บทบาท ด้านองค์กรด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีผลต่อความเครียดในการทาํงาน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนงนุช 

 ดา้นลกัษณะงาน 0.829 0.200 0.236 4.149 0.000* 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร 1.156 0.203 0.338 5.688 0.000* 

R = 0.686, R  = 0.471,  Adjusted R  = 0.459, SE  = 1.917, F = 40.249,  p-value< 0.05, *มีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 

0.05 
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สงวนสัตย ์(2557) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในการทาํงาน

ของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาเก่ียวกบับรรยากาศในการทาํงานมีผลต่อความเครียดในการทาํงานในด้าน

ลกัษณะงาน ด้านบทบาทและหน้าท่ีของตนเองในองค์กร ด้านสัมพนัธภาพในการทาํงาน ด้าน

ความสําเร็จและความกา้วหน้าในอาชีพ พบว่า ปัจจยัดา้นบรรยากาศด้านลกัษณะงาน และด้าน

ส่ิงแวดล้อมในองค์กร มีผลต่อความเครียดในการทํางาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึง

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของตันหยง ชุนศิริทรัพย์ (2556) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองคก์ารกบัความเครียดในการทาํงานของพนกังานบริษทั 

นิตพอยน ์จาํกดั 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 ปัจจยัด้านองค์กรและบรรยากาศในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความเครียดในการ

ทาํงานของพนกังานบริษทั อีโนเวย ์รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน พบว่า พนกังานมีระดบั

ความเครียดในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้ นบริษัทอาจจะต้องทําการปรับปรุง

กระบวนการจดัการขององคก์รเพ่ือให้พนกังานไม่มีความเครียดหลงเหลืออยู ่คณะผูวิ้จยัไดจ้าํแนก

ขอ้เสนอแนะเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

  1. ปัจจยัดา้นองคก์ร ตอ้งกาํหนดงาน กาํหนดบทบาทหน้าท่ีในการดาํเนินงานขององค์กร

อยา่งชดัเจน โดยอาจเขียนเป็นคาํบรรยายลกัษณะงาน ซ่ึงจะทาํให้ขอบเขตของการทาํงานของแต่ละ

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ บทบาทหนา้ท่ีอาํนาจการตดัสินใจของพนกังานแต่ละคนชดัเจนยิง่ข้ึน 

2. ในดา้นลกัษณะงาน องคก์รอาจจะตอ้งทาํการวิเคราะห์งานและประเมินใหม่เพ่ือจดักลุ่ม

งานท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัให้อยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนั เพ่ือให้สามารถมอบหมายงานไดเ้หมาะสม

กบัความสามารถศกัยภาพของพนกังาน 

3. บรรยากาศในการทาํงาน ในการทาํงานองคก์รของจดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้

เหมาะสม เช่น การวางตาํแหน่งเคร่ืองจกัรให้เหมาะสมกบัขั้นตอนการทาํงาน อากาศถ่ายเท สะดวก 

แสงสวา่งในการทาํงานท่ีเพียงพอ และคาํนึงถึงความปลอดภยัของพนกังานในการทาํงาน  
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งานวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

 เพ่ือให้ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํไปประยุกตใ์ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ย่างกวา้งขวางมาก

ข้ึน คณะผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 1. ควรทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน เช่น การทาํงาน

เป็นกะ การทํางานล่วงหน้า และแนวทางป้องกันและแก้ไข  เป็นต้น  เพ่ือเป็นแนวทางหรือ

ขอ้เสนอแนะต่อองคก์ร 

 2. การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาเฉพาะพนกังานฝ่ายปฏิบติัการยางในของ บริษทั อีโนเวย ์

รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน จ.ปทุมธานี เท่านั้น ควรขยายขอบเขตการศึกษากบัพนกังาน

บริษทัส่วนประกอบยานยนตใ์นประเทศไทย หรืออุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย เพ่ือจะได้

นาํผลไปใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัและพฒันาพนกังานทัว่ทั้งองคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

302 

บรรณานุกรม 

จุฑารัตน์  สุคันธรัตน์ . (2541). การรับรู้บรรยากาศองค์กรและความเครียดของบุคลากรใน

โรงพยาบาลตากสิน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์). 
จนัทร์จิรา ภู่ทองเกษ. (2537). ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม. 

กรุงเทพฯ ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ไทย.  

ชวลัญา ชีวะพฤกษ.์ (2547). การศึกษาปัจจัยในการทํางานและกลวิธีในการเผชิญปัญหาที่มีผลต่อ 

  การเผชิญปัญหาท่ีมีผลต่อความเครียดของพนักงานฝ่ายสินเช่ือธนาคารทหารไทยจํากัด 

(มหาชน)  สํานักงานใหญ่. (ปริญญาสิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต, สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม).  

ฐาปนี วงักานนท.์ (2556). ปัจจยัด้านการทํางานท่ีมอิีทธิพลต่อความเครียดของพนักงาน กรณีศึกษา

บริษัท แอมพาส อินดัสทรี จํากัด. (การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับุรี). 

ทศพล พาสุนนัท.์ (2551). การรับรู้การกําหนดเป้าหมายในการทํางานของพนักงานกับความเครียด

ในงานของพนักงาน : กรณีศึกษาของพนักงาน บริษัทไทยเบฟเวอเรจจํากัดมหาชน. (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ). 

เพ็ญนภา อนุชิตวงศ์. (2540). ความเครียดกับการปฏิบัติงานของพนักงานหญิงในโรงงาน

อุ ต ส าห กร ร ม อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ .  (วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริญ ญ าวิ ท ย าส าส ต ร์ม ห าบั ณ ฑิ ต , 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์). 

ศรีสวสัด์ิ นนทป์ระเสริฐ. (2541). ความเครียดในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทาง

อากาศท่าอากาศยานกรุงเทพฯ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์). 

ศศินันท์ ทิพย์โอสถ. (2556). การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจธนาคาร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรี). 

ศศินันท์ ทิพยโ์อสถ และ กฤษดา เชียรวฒันสุข. (2556). การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของ

พนักงานท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจธนาคาร. ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1. 

ปทุมธานี : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

สุพานี สฤษฏว์านิช. (2549). พฤตกิรรมองค์การสมยัใหม่ : แนวคดิและทฤษฏี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

303 

สุรศกัด์ิ ศานุจารย.์ (2536). ความเครียดในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจของสถานีตํารวจ

นครบาลในกรุงเทพมหานคร. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์). 

อดิษฐสัย ศิริไปล์. (2546). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดของข้าราชการครู อาจารย์ ใน

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั

บูรพา). 

Herzberg Frederick, (1959). Mauser Bernard and Snyderman Barbara block. The Motivation to  

Work (2nd ed.). New York: Willey. 

Robbins, S.P., & Judge, T. (2010). Essential of Organizational Behavior . 10th ed. N.J.:  

Pearson/Prentice Hall. 

Robbins, S.P., & Judge, T. (2013). Organizational behavior . Upper Saddle River, New Jersey: 

Pearson.  

Selye, H. (1974). The Stress of Life. New York: MeGraw-Hill 1983. The Stress Concept: Past 

Present, and Future. New York: Willey. 

Steers, R.M. (1977). Antecederts and Outcomes of Organizational Commitment. Administrative  

Science Quar ter ly, 5(22), 45-46. 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

304 

ปัจจยัด้านคุณลักษณะงานและความเครียดในการทํางานที่มผีลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน 

 :กรณศีึกษา บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จาํกัด (มหาชน) 

Job character istic factor s and work stress affecting work per formance: A Study of  

Charoen Pokphand Foods. 

 

กชกร วงศ์สุริย์ฉาย, ณฐัริกา บัวผดุง, พชิชาพร ลายลักษณ์, สไบทิพย์ กาญจนารักษ์, 

วงศธร คาํพานิช,กฤษณ พลิิแก้ว 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

กฤษดา เชียรวฒันสุข 

อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

Krisada_c@rmutt.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านคุณลักษณะงานและ

ความเครียดในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน กรณีศึกษา : บริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน)โดยประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังาน

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 365คนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ t-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way-ANOVA: F- test)และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : 

MRA) 

ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง21 - 25 ปีมี

สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท การศึกษาระดับตํ่าปริญญาตรี มี

ประสบการณ์ทาํงาน6 - 10 ปีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท ผลการทดสอบ

สมมติฐาน สรุปไดว้่า คุณลกัษณะงาน ไดแ้ก่ ความมีอิสระของงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของพนักงาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความเครียดในการทาํงาน ไดแ้ก่ 

บทบาทและหน้าท่ีของตนเองในองค์กร และสัมพนัธ์ภาพในการทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การทาํงานของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั
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ในดา้น เพศ และประสบการณ์ทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการ ศึกษา และรายได ้มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั: คุณลกัษณะงาน, ความเครียดในการทาํงาน, ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

Abstract 

The objectives this research were to study the effects job characteristic factors and work 

stress affecting work performance in Charoen Pokphand Foods. The samples were as of 365 

employees who are working in : Charoen Pokphand Foods. Statistics used in this research 

contained descriptive statistics incluyding frequency, percentage, mean and standard deviation 

and inferential statistics including independent-sample t-test, One-Way ANOVA and multiple 

regression analysis.  

The results indicated that most of the respondents were female, aged between 21-25 

years old, married already, worked in company, graduated under the Bachelor’s degree, worked 

for 6-10 years and earned between 15,001 – 20,000 baht. The hypotheses testing revealed that job 

characteristics including work freedom had an influence on work performance at the statistically 

significant level as of 0.05. Also, work stress including individual role and duty had an influence 

on work performance at the statistically significant level as of 0.05. Lastly, the different personal 

factors including gender and working experience had an influence on work performance 

indifferently. In the meantime, the personal factors in terms of age, marital status, education level, 

and income had influence on work performance differently.  

 

Keywords: characteristic factors, work stress, work performance 
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บทนํา 

 ในปัจจุบัน  เร่ืองของสุขภาพจิต  เป็นปัญหาท่ีมนุษย์ในสังคม  เน่ืองจากสังคมมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มนุษยต์้องพบกบัการเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี ทั้ งด้านสังคม 

วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม หากพิจารณาถึงปัญหาท่ีส่งผลต่อความเครียดมีหลายสาเหตุ เช่น ดา้น

การเมือง เศรษฐกิจ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และยงัส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของ

มนุษย ์และเห็นไดว้า่หากมนุษยไ์ม่สามารถเปล่ียนแปลงตนเองให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วไดน้ั้น จะทาํให้มนุษยอ์ยู่ในสภาวะความกดดนั ถา้หากมนุษยเ์ก็บสะสมความกดดนั

เหล่านั้นไวน้าน จะทาํใหเ้กิดความเครียดในท่ีสุด (จุฑารัตน์ ทางธรรม, 2558)  

 จากการสาํรวจความเครียดและสุขภาพจิตคนไทย ปี พ.ศ.2551 พบตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีสูงสุด 

คือ ผูท่ี้อยูใ่นวยัทาํงานจะมีความเครียดมาก และผูท่ี้อยูใ่นวยัเรียนจะพบว่าปัญหาคือเร่ืองเรียน เร่ือง

การทาํงาน บุคคลเหล่านั้นจะมีการแสดงออกถึงความเครียดมาอยา่งชดัเจน เช่น อาการปวดศีรษะ 

อาการข้ีลืม และสมาธิสั้นเป็นตน้ ดงันั้นมนุษยจึ์งหาทางออกในการผ่อนคลายความเครียดในหลาย

รูปแบบ เช่น การหาความบนัเทิง พูดคุยกบัคนในครอบครัวหรือคนท่ีไวว้างใจ เพ่ือให้ตนเองรู้สึก

ผอ่นคลาย (ธงชยั ทวชิาชาติ, 2552) 

จากการท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทาํให้วิถีชีวิต

ของคนเปล่ียนแปลงตามไปอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่งผลให้เกิดความกดดนัและการทุ่มเทในวิถีชีวิต

การทาํงานจนเกินกาํลงั เพราะการทาํงานเป็นส่ิงสาํคญัในชีวิต เน่ืองจากคนส่วนใหญ่จะตอ้งทาํงาน

เพ่ือหารายไดแ้ละเพ่ือให้ความเป็นอยูใ่นชีวิตดีข้ึน รวมถึงความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน  ท่ีกล่าวมา

น้ีจึงมกัก่อใหเ้กิดความเครียดไดง่้าย (ดรุณี สินสุริยศกัด์ิ, 2550,น.30)   

ซ่ึงผลท่ีเกิดความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานท่ีทาํงานทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความ

กดดนัและเม่ือมีความกดดนัมากจะทาํให้เกิดการเจ็บป่วยทั้ งทางร่างกายและจิตใจ ซ่ึงก่อให้เกิด

ผลเสียกบัการทาํงานโดยจะขดัขวางหรือลดทอนประสิทธิภาพในการทาํงานได(้จิตรลดา เฮงทบัทิม, 

2551, น. 11) 

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิตเพื่อ

บริโภคและเพ่ือส่งออก เน่ืองจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานดา้นการผลิตทางการเกษตรท่ีมัน่คง  มีการ

ใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยัและมีแรงงานท่ีมีคุณภาพจาํนวนมาก ทาํให้การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นผูป้ระกอบการยงัมีความพร้อมในดา้น
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การจดัการกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ และยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ 

(อุตสาหกรรมอาหารไทย) 

 ในการผลิตของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร(ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน จะตอ้งอาศยัการ

ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของพนักงาน โดยไม่ต้องการให้ปัจจัยด้านคุณลักษณะงานและด้าน

ความเครียดมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน จึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหค้ณะผูว้ิจยัสนใจ

ท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงานและความเครียดในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน นอกจากน้ีความเครียดยงัมีความสาํคญัต่อการทาํงานมากข้ึนเร่ือยๆ ในสังคมไทยยคุปัจจุบนั 

ผลจากการวิจยัจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการนาํมาประยกุตใ์ชแ้ละแกไ้ขก่อนท่ีจะเกิดปัญหาใน

อนาคต 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงานและความเครียดในการทาํงานท่ีมีผล

ต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 

(มหาชน) 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาผลกระทบของปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงาน

และความเครียดในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ของพนกังานบริษทั เจริญโภค

ภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

ขอบเขตด้านประชากร  ได้แก่  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ีได้แก่พนักงานใน

อุตสาหกรรมผลิตอาหารบริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหารจาํกดั (มหาชน) จาํนวน 2,476 คน 

ขอบเขตทางดา้นพื้นท่ีไดแ้ก่  

พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารบริษทัเจริญโภคภณัฑ์อาหารจาํกดั (มหาชน) ใน

จงัหวดักรุงเทพมหานครเขตหนองจอก 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการวิจยัคือ 6 พฤศจิกายน 2560 – 20 มีนาคม 

2561 
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ขอบเขตกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารบริษทัเจริญโภคภณัฑ์

อาหารจาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดักรุงเทพมหานครเขตหนองจอก 

โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานใน

อุตสาหกรรมผลิตอาหารบริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหารจาํกดั (มหาชน) จาํนวน 365 คน กลุ่มตวัอยา่ง

คาํนวณได้จากสูตรประชากรท่ีทราบขนาดแน่นอนของ Taro Yamane  (อ้างถึงในกลัยาวานิชย์

บญัชา, 2551)  

โดยใชสู้ตรระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยกาํหนดคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.05 จะไดก้ลุ่ม

ตวัอย่าง 344.37 ตวัอย่างหรือเท่ากบั 344 ตวัอย่าง และไดท้าํการสํารองสําหรับแบบสอบถามเพ่ือ

ป้องกนัความไม่ครบถว้นและความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนทางผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนด

กลุ่มประชากรตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนอีก 21 คนรวมเป็น 365 คน 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันในด้านเพศอายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษา

ประสบการณ์ทาํงานรายไดมี้ผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงานในดา้นความหลากหลายของทกัษะความเป็นเอกลกัษณ์ของ

งานความสําคญัของงานความมีอิสระของงานผลยอ้นกลบัของงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน 

3. ปัจจยัดา้นความเครียดในการทาํงานในดา้นลกัษณะงานบทบาทและหนา้ท่ีของตนเองใน

องคก์รสัมพนัธ์ภาพในการทาํงานความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพโครงสร้างและบรรยากาศ

มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์เชิงวชิาการ 

ขอ้มูลปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงานและความเครียดในการทาํงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การทาํงานสามารถท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นแนวทางท่ีจะนาํมาเรียนรู้และปรับทศันคติเพื่อ

ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ

องคก์าร 
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ประโยชน์เชิงปฏิบัต ิ

1. สามารถนาํปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการทาํงานมาปรับเปล่ียนแกไ้ขเพ่ือนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้หอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

2. สามารถนาํมาเป็นแนวทางสําหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการท่ีจะพฒันาบุคลากรให้

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถนาํปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานนาํมาปรับใช้ในการบริหารงาน

ภายในองคก์าร 

4. สามารถนาํเอาผลการศึกษาไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อองคก์ารและเป็นขอ้มูลพื้นฐานนาํ

การสร้างทศันคติท่ีดีและทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลใหผ้ลผลิตดีข้ึน 

5. สามารถนาํมาเป็นแนวทางใหก้บัผูว้ิจยัหรือผูท่ี้ตอ้งการศึกษา 

6. เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางให้แก่ผูบ้ริหารในการปรับปรุงแกไ้ขกบับรรยากาศองค์การและ

ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความเครียดในการทาํงาน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

Greenberg and Baron (1990) กล่าววา่ คุณลกัษณะงานเป็นรูปแบบวิธีท่ีจะเพ่ิมคุณค่าในงาน

ซ่ึงเน้นมิติงานงานทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความมีเอกลักษณ์ของงาน 

ความสาํคญัของงาน ความมีอิสระของงาน และขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบังานซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิด

ลาํดบัขั้นทางจิตวิทยาอนันาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีมีคุณประโยชน์สาํหรับแต่ละบุคคล เช่น ความพ่ึงพอใจ

ในงานและสาํหรับองคก์าร เช่น ลดการลาออก 

 พธิดาโขงรัมย ์(2551) ให้ความหมายของความเครียดในการทาํงานหมายถึงปฏิสัมพนัธ์ 

ท่ีไม่สมดุลกนัระหว่างบุคคลกบัปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงานส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยแบ่งเป็น 6 ดา้นดา้นอาการทางกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียดดา้นความ

วติกกงัวลดา้นอารมณ์ท่ีไม่ดีดา้นสมรรถนะในการทางานดา้นปัญหาภายในตวับุคคลดา้นพฤติกรรม

ความเส่ียง 

จอห์น ดี.มิลเล็ท (1954) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีทาํให้เกิด

ความพึงพอใจ และไดรั้บผลกาํไรจากการปฏิบติังาน ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจใน

การบริการให้กบัประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั การให้บริการ
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อย่างรวดเร็วทนัเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเน่ือง และการให้บริการ

อยา่งกา้วหนา้ เป็นตน้ 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ประสบการณ์ทาํงาน 

6. รายได ้

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

1. คุณภาพของงาน  

2. ปริมาณงาน 

3. เวลา  

ความเครียดในการทาํงาน 

1. ลกัษณะงาน 

2. บทบาทและหนา้ท่ีของ 

ตนเองในองคก์ร 

3. สมัพนัธ์ภาพในการทาํงาน 

4. ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ 

ในอาชีพ 

5. โครงสร้างและบรรยากาศ 

คุณลกัษณะงาน 

1. ความหลากหลายของทกัษะ 

2. ความเป็นเอกลกัษณ์ 

ของงาน 

3. ความสาํคญัของงาน 

4. ความมีอิสระของงาน 

5. ผลยอ้นกลบัของงาน  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. จดัทาํหนงัสือขออนุญาตเกบ็ขอ้มูลถึงผูบ้ริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษทัเจริญโภคภณัฑ์

อาหารจาํกดั (มหาชน) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวิจยั 

 2.แจกแบบสอบถามออกไปยงักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 365 ชุดโดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ระหวา่งวนัท่ี 15 มกราคม 2561 และรับแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง 

 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบในแบบสอบถามและจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลใน

แบบสอบถามเพ่ือนาํขอ้มูลวิเคราะห์ทางสถิติ 

 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

 ในการสร้างแบบสอบถามผูศึ้กษาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดป้รับปรุงจากงานวิจยัท่ีไดมี้

ผูส้ร้างไวส้มบูรณ์แลว้และดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างและศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี

แนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศอายุสถานภาพระดับ

การศึกษาประสบการณ์ทาํงานและรายไดต่้อเดือนเป็นคาํถามแบบสอบถามปลายปิด (Closed Ended 

Questions)  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัดา้นคุณลกัษณะงานซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด

ให้เลือกตอบตามแนวคิดของแฮคแมนและโอลดแ์ฮม (Hackman & Oldham, 1975)  ไดป้รับปรุงมา

จากแบบสอบถามคุณลกัษณะงานของจิตรวีมุสิกสุต (2556) ประกอบด้วยความหลากหลายของ

ทกัษะความเป็นเอกลกัษณ์ของงานความสาํคญัของงานความมีอีสระของงานและผลยอ้นกลบัของ

งาน 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลด้านความเครียดในการทาํงานซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบ

ปลายปิดให้เลือกตอบตามแนวคิดของคูเปอร์และคาร์ตไรท์ (Cooper & Cartwright, 1997) ได้

ป รับปรุงมาจากแบบสอบถามความเครียดในการทํางานของสิ ริพรเลียวกิตติกุล  (2545) 

ประกอบด้วยลักษณะงานบทบาทและหน้าท่ีของตนเองในองค์กรสัมพันธ์ภาพในการทาํงาน

ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพโครงสร้างและบรรยากาศ 

 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามขอ้มูลประสิทธิภาพในการทาํงานซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลาย

ปิดให้เลือกตอบตามแนวคิดของปีเตอร์สันและโพลวแมน  (Peterson & Plowman, 1989) ได้
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ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามประสิทธิภาพในการทํางานของจุฑารัตน์ทางธรรม  (2558) 

ประกอบดว้ยคุณภาพของงานปริมาณงานเวลาท่ีใชท้าํงาน 

 

สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง

เรียบร้อยแลว้ไปประมวลผลดว้ยการใชส้ถิติและโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยั (SPSS) ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และสรูป

ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือแสดงลกัษณะการกระจายขอ้มูล 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติท่ีใช้ทดสอบคือวิธีทดสอบ t-testวิธีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) หรือ (MRA)  

 

สรุปผลการวจิยั 

 1. ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของพนักงานท่ีบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)ใน

จงัหวดั กรุงเทพมหานคร เขต หนองจอกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 51.0 มีอายุอยู่

ในช่วงอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 23.8ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส / อยูด่ว้ยกนั ร้อยละ 45.8มีการศึกษา

ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 58.1มีประสบการณ์ทาํงานระหว่าง 6 - 10 ปี ร้อยละ 34.0มีรายได้

ระหวา่ง 15,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 34.5 

 2. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศึกษาประสบการณ์ทาํงาน และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานไม่

แตกต่างกนั (เคร่ืองหมาย* แสดงการสรุปสมมติฐานท่ีพบความแตกต่าง) รายละเอียดดงัแสดงใน

ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านเวลา 

เพศ  
t=1.530 

Sig=0.127 
t=0.446 

 Sig=0.656 
t=-0.284 

 Sig=0.777 

อาย ุ 
F=5.229 

 Sig=0.000* 
F=5.241 

 Sig=0.000* 
F=2.829 

    Sig=0.016* 

สถานภาพ 
F=2.571 

 Sig=0.078 
F=6.586 

 Sig=0.002* 
F=4.165 

Sig=0.016* 

ระดบัการ ศึกษา 
F=2.598 

 Sig=0.076 
F=1.835 

Sig=0.161 
F=4.401 

 Sig=0.013* 

ประสบการณ์ทาํงาน 
F=1.718 

Sig=0.154 
F=0.735 

 Sig=0.569 
F=2.876 

   Sig=0.028* 

รายได ้
F=1.371 

Sig=0.092 
F=2.674 

 Sig=0.030* 
F=1.602 

  Sig=0.159 

 
3. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านคุณลกัษณะงานในด้านความหลากหลายของทกัษะ 

ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน ความมีอิสระของงาน ผลยอ้นกลบัของงาน มีผล

ต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงได้ตาม

ตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 คุณลกัษณะงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานโดยวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

คุณลักษณะงาน Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

b SEb β 
(Constant) 1.567 0.149  10.498 0.000 
ความหลากหลายของทกัษะ 0.094 0.039 0.121 2.430 0.016* 
ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน 0.150 0.044 0.222 3.453 0.001* 
ความสาํคญัของงาน 0.090 0.042 0.126 2.171 0.031* 
ความอิสระของงาน 0.082 0.045 0.104 1.834 0.067 
ผลยอ้นกลบัของงาน 0.147 0.048 0.183 3.073 0.002* 
R2 = 0.370, Adjusted R2 = 0.361, SEest = 0.516, F = 42.085, p-value < 0.05, * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 2 ปัจจยัดา้นความหลากหลายของทกัษะ (β= 0.121) ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน 

(β= 0.222) ด้านความสําคัญของงาน (β= 0.126) ด้านความอิสระของงาน (β= 0.104) ด้านผล

ยอ้นกลบัของงาน (β= 0.183) จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานและไดส้มการถดถอยพหุคูณ 

ซ่ึงเป็นการทาํนายคุณลกัษณะงาน ดงัน้ี 

 

คุณลกัษณะงาน=1.567+ 0.094 (ความหลากหลายของทกัษะ) + 0.150 (ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

งาน) + 0.090 (ความสําคัญของงาน) + 0.147 (ผลยอ้นกลบัของงาน) โดยปัจจยัเหล่าน้ีสามารถ

ทาํนายคุณลกัษณะงานไดร้้อยละ 36.1(Adjusted R2 = 0.361) 

 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นความเครียดในการทาํงานในดา้นลกัษณะงาน บทบาท

และหนา้ท่ีของตนเองในองคก์ร สัมพนัธ์ภาพในการทาํงาน ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพ 

โครงสร้างและบรรยากาศ มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานผลจากการวิเคราะห์

สมการถดถอยพหุคูณสามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3ความเครียดในการทาํงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานโดยวิเคราะห์สมการถดถอย

พหุคูณ 

ความเครียดในการทํางาน Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

b SEb β 
(Constant) 2.937 0.149  19.745 0.000 
ลกัษณะงาน 0.322 0.052 0.373 6.139  0.000* 
บทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร 0.004 0.062 0.006 0.070 0.944 
สัมพนัธภาพในการทาํงาน -0.050 0.048 -0.077 -1.046 0.296 
ความสาํเร็จและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

-0.278 0.062 -0.373 -4.520  0.000* 

โครงสร้างและบรรยากาศ
องคก์ร 

0.158 0.059 0.220 2.677  0.008* 

R2 = 0.132, Adjusted R2 = 0.119, SEest= 0.605, F = 10.875,p-value < 0.05, * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 3 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน (β= 0.373) ดา้นบทบาทหน้าท่ีในองค์กร (β= 0.006) ดา้น

สัมพนัธภาพในการทาํงาน  (β= -0.077) ดา้นความสําเร็จและความกา้วหน้าในอาชีพ (β= -0.373) 

ดา้นโครงสร้างและบรรยากาศองค์กร (β= 0.220) จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานและได้

สมการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเป็นการทาํนายความเครียดในการทาํงาน ดงัน้ี 

 

ความเครียดในการทาํงาน=2.937 + 0.322 (ลกัษณะงาน) + -0.278 (ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ 

ในอาชีพ) + 0.158 (โครงสร้างและบรรยากาศองคก์ร)  

โดยปัจจยัเหล่าน้ีสามารถทาํนายความเครียดในการทาํงานไดร้้อยละ 11.9(Adjusted R2 = 0.119) 

การอภิปรายผลการวจิยั 

 ผลการศึกษา เร่ืองปัจจัยด้านคุณลักษณะงานและความเครียดในการทาํงานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน กรณีศึกษา : บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)มีประเด็น

สาํคญัท่ีพบจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีและสามารถอภิปรายผลไดคื้อ 

 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้น เพศ และประสบการณ์ทาํงาน มี

ผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และ

รายได ้มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานแตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งในเร่ืองของเพศ

กับงานวิจัยของ น่ิมนวล  ทองแสน  (2557) ท่ีกล่าวไว้ว่า เพศชายและเพศหญิงไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานเน่ืองจากปัจจุบนัเพศทั้งสองต่างมีความรู้ความสามารถสิทธิ

เสรีภาพทางสังคมทัดเทียมกันดังนั้ นไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประสบผลสาํเร็จไดใ้นท่ีสุด แต่แตกต่างจากงานวิจยัของ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 

105) ท่ีกล่าววา่ เพศชายท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ือง การปฏิบติังาน ความคิด ค่านิยม และทศันคติ 

ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรม และสงัคมจะมีบทความและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 

 คุณลกัษณะงานในดา้นความหลากหลายของทกัษะ ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความ 

สําคญัของงาน ความมีอิสระของงาน ผลยอ้นกลบัของงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

พบว่า ประสิทธิภาพในการทํางาน จะรับผลจากปัจจัยด้านคุณลักษณะงานในด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ของงานมากท่ีสุด (β = 0.222) รองลงมาเป็นดา้นผลยอ้นกลบัของงาน (β = 0.183) ดา้น

ความสาํคญัของงาน (β = 0.126) ดา้นความหลากหลายของทกัษะ (β = 0.121) ตามลาํดบั 

 ผลการวิจยั พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นความหลากหลายของทกัษะ และผลยอ้นกลบัของงาน มีค่าระดบั
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ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความสาํคญัของงาน และความ

มีอิสระของงาน มีค่าระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปลานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณลกัษณะงานท่ี

แน่นอนมีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติในงาน แต่คุณลกัษณะงานเหล่าน้ีจะไม่มีผลต่อพนกังานทุก

คนในลกัษณะเดียวกนั ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ี Gostautaite and Buciuniene (2010) ท่ี

กล่าวว่า ความชัดเจนของคุณลกัษณะงานยงัส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การรับรู้

คุณค่าของประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน ความรับผิดชอบต่อผลงาน และความรู้ท่ีไดรั้บ

จากการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ และสอดคล้องกับ  Katsikeaet, al. (2010) ศึกษาผลกระทบของ

โครงสร้างองค์การและคุณลกัษณะงานต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองค์การของ

ผูจ้ดัการฝ่ายของต่างประเทศจากธุรกิจขนาดย่อมในประเทศองักฤษ พบว่าคุณลกัษณะงาน ไดแ้ก่ 

การไดรั้บขอ้มูลยอ้มกลบัเก่ียวกบังาน ความมีอิสระของงาน และความหลากหลายของทกัษะมี

ผลกระทบทางบวกต่อความผกูพนัต่อองค ์ 

 ความเครียดในการทาํงานในด้านลกัษณะงาน บทบาทและหน้าท่ีของตนเองในองค์กร 

สัมพนัธ์ภาพในการทาํงาน ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพ โครงสร้างและบรรยากาศ มีผล

ต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน พบว่า ประสิทธิภาพในการทาํงาน จะรับผลจากปัจจยั

ดา้นความเครียดในการทาํงานในด้านดา้นลกัษณะงานมากท่ีสุด (β = 0.373) รองลงมาเป็นด้าน

โครงสร้างและบรรยากาศองคก์ร (β = 0.220)  ดา้นความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพ (β = -

0.373) ตามลาํดบั 

 ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อความเครียดในการทาํงานโดยรวมและราย

ด้าน ได้แก่ ลักษณะงาน บทบาทและหน้าท่ีของตนเองในองค์กร สัมพันธ์ภาพในการทํางาน 

ความสําเร็จและความกา้ว หน้าในอาชีพ โครงสร้างและบรรยากาศ มีค่าระดบัความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง เน่ืองจากมีงานเป็นจาํนวนมาก และจาํเป็นตอ้งรับผิดชอบในงานต่างๆให้ประสบ

ความสาํเร็จ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า บุคลากรตอ้งการความยอมรับนบัถือ เพ่ือให้ไดย้อมรับในสังคมการ

ทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เจริญศรี วิสุทธิเนตรสกุล (2553) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความเครียด

และพฤติกรรมในการปฏิบติังานของพนกังานอาํนวยสินเช่ือ สังกดัสาํนกังานธุรกิจขนาดกลางนคร

หลวง บมจ.ธนาคาร กรุงไทย พบว่า ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดของพนกังานอาํนวยสินเช่ือโดน

รวมคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นภาระงาน และดา้นบทบาทในงาน ก่อให้เกิดความเครียดอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ซ่ึงแตกต่างกับ  อธิพัฒน์ ศังขะฤกษ์ (2557) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยในการ

ปฏิบติังานท่ีมีความ สัมพนัธ์กบัความเครียดในการทาํงานของพนกังานรัฐวิสาหกิจ โรงงานยาสูบ 
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กระทรวงการคลงั สํานักงานใหญ่ พบว่าปัจจยัในการปฏิบติังานด้านสภาพแวดลอ้มในสถานท่ี

ทาํงาน ดา้นความสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายการบริหารงาน และดา้น

ความสาํเร็จและความกา้วหนา้ในงาน มีความ สัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า กบัความเครียดในการทาํงาน

ของพนกังาน ส่วนปัจจยัในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงาน และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการไม่

มีความสมัพนัธ์กบัความเครียดในการทาํงานของพนกังาน 

 ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลาท่ีใชใ้น

การทาํงาน อยู่ในระดบัท่ีมากทุกดา้น จากขอ้มูลดงักล่าวอธิบายไดว้่า ประสิทธิภาพในการทาํงาน

ข้ึนอยู่งานท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรมีการพฒันาตวัของบุคลากรเองและให้ความร่วมมือแก่

องคก์รเพ่ือให้งานประสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงองคป์ระกอบการพฒันาประสิทธิภาพ

การทาํงานมีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกษรี สร้อยมณีวงษ ์(2553) 

ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง ตวักาํหนดประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานธนาคารออมสินเขตลาํปาง 

โดยการศึกษาพบว่าลกัษณะของงานย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานซ่ึงข้ึนอยู่

กบัระบบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การกาํหนดคุณลกัษณะงานท่ีเหมาะสมแก่พนกังานยอ่มจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพงานมากยิง่ข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวจิยั 

 ผลจากการศึกษาทาํให้ทราบถึงคุณลกัษณะงานและระดบัความเครียดในองคก์รท่ีมีผลให้

เกิดประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานและผลกระทบจากความเครียดท่ีมีต่อตวัพนกังานโดยผู ้

ศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการเพื่อเป็นการลดและป้องกนัความเครียดของพนกังานรวมถึง

ผลท่ีตามมาจากความเครียดเพ่ือใหผู้บ้ริหารทุกระดบัขององคก์รนาํแนวทางดงักล่าวไปพิจารณาตาม

ความเหมาะสมดงัน้ี 

 1. ในแต่ละปีผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รควรมีการถ่ายทอดนโยบายการปฏิบติังานของ

องคก์รใหก้บัพนกังานทุกระดบัเพ่ือเป็นการใหแ้นวทางในการปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 2. ผูบ้ริหารควรสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีมีบรรยากาศของการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัรวมถึง

การร่วมมือในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนัเพื่อลดความขดัแยง้และเป็นแนวทางในการลด

ความเครียดท่ีเกิดจากการทาํงาน 
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 3. องคก์รควรจะมีการจดักิจกรรมเพ่ือช่วยในการบริหารความเครียดของพนกังานให้อยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสมเช่นการจดักิจกรรมกระตุน้ความสามคัคีกิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

หน่วยงานภายในรวมถึงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาสุขภาพของพนกังานเพ่ือเป็นการลดความเครียด

ของพนกังานในการทาํงานและส่งผลใหล้ดผลกระทบท่ีเกิดจากความเครียดของพนกังานอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะสาหรับงานวจิยัในอนาคต 

 1. สําหรับการศึกษาเก่ียวกับความเครียดท่ีเกิดจาการทํางานของพนักงานในอนาคต 

ควรให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเครียดจากการทาํงานของพนกังาน 

เช่นความต้องการคงอยู่ในองค์กรความต้องการความสําเร็จของตนเองความต้องการด้าน

ความสัมพันธ์กับผู ้อ่ืนในองค์กรนอกจากน้ียงัมีการรับรู้ความสามารถของตนเองแรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธ์ิของพนกังานจึงจะทาํให้เกิดองคค์วามรู้เก่ียวกบัสาเหตุของความเครียดในการทาํงานได้

ชดัเจนยิง่ข้ึน 

 2.การศึกษาในคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณเท่านั้นการศึกษาในอนาคตควรมีการทาํการ

วิจยัเชิงคุณภาพประกอบเพ่ือเป็นการยืนยนัผลการวิจยัท่ีชดัเจนยิ่งข้ึนในแต่ละแง่มุมท่ีทาํการศึกษา

เพ่ือท่ีจะเขา้ใจถึงปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงประเดน็และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละขวญั

กาํลงัใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั สยามแป

ซิฟิค อิเล็คทริค ไวร์แอนด์เคเบ้ิล จาํกดั กรณีศึกษา : บริษทั สยามแปซิฟิค อิเล็คทริค ไวร์แอนด์

เคเบ้ิล จาํกดั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรภายในบริษทั สยามแปซิฟิค อิเล็คทริค ไวร์

แอนด์เคเบ้ิล จาํกัด สาขาปทุมธานี จาํนวน 205 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามมาตราวดัประเมินค่า                       

5 ระดบั เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ทาํการแบ่งกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  

 ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 26-30 ปี 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 25,000 บาท                    

มีระยะเวลาในการทาํงาน 1 - 5 ปี และพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัรายได ้ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น ระดบัการศึกษา 

และระยะเวลาในการทาํงานส่งผลต่อการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน นอกจากน้ี

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน พบว่า 
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กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยด์า้นการสรรหา ดา้นการฝึกอบรม และดา้นค่าตอบแทนส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ร้อยละ 52.9 (R  = 0.529) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 

47.1 ส่งผลต่อตวัแปรอ่ืน ๆ  และสุดทา้ยจากการศึกษาเก่ียวกบั ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน พบว่า ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาทของผูน้าํ ความพึงพอใจในหนา้ท่ีงาน และความพึงพอใจในจุดมุ่งหมาย

หลกัและนโยบาย ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานร้อยละ 55.1 (R  = 0.551) 

ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 44.9 ส่งผลต่อตวัแปรอ่ืน ๆ 

 

คาํสําคญั : บริหารทรัพยากรมนุษย ์ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to study about human resource management process 

and working morale affecting working performance of employees in Siam Pacific Electric Wire 

& Cable Co. Ltd. The samples in this study were 2 0 5  of employees working in Siam Pacific 

Electric Wire & Cable Co. Ltd., located in Pathumthani Province. The data collection employed 

questionnaires with five rating scale. Stratified random sampling was hired to classify the sample 

group. The data analysis used both descriptive statistics including frequency, percentage, mean 

and standard deviation and inferential statistics including Pearson’s correlation.    

The findings indicated that most of the respondents were male, aged between 26-30 years 

old, graduated in Bachelor’s degree level or equivalent, earned about 20,001 – 25,000 baht and 

worked about 1-5 years. Hypotheses testing result revealed that the personal factors consisting of 

gender and income did not affect employee’s working performance differently meanwhile the 

personal factors consisting of education and working duration affected the employees’ working 

performance differently. Regarding the study of effect of human resource management process on 

employees’ working performance, the findings found that the human resource management 

process including recruitment, training and compensation affected employee’s working 

performance with 52.9 percent (R2 = 0.529) meanwhile the other remaining factors affected 

employee’s working performance with 47.1 percent. According to the study of the effect of 
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working morale on employees’ working performance, the result found that the working morale in 

terms of leader’s traits and role, job satisfaction and core objective and policy satisfaction 

affected the employees’ working performance with 55.1 percent (R2 = 0.551) meanwhile the other 

remaining factors affected employee’s working performance with 44.9 percent.  

 

Keywords: human resource management process, working morale, working per formance  

 

บทนํา 

ปัจจุบนัโลกธุรกิจอยูใ่นยคุของเศรษฐกิจฐานความรู้(Knowledge-base Economy) จะเห็นได้

วา่ความรู้เป็นสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Assets) หรือทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) 

และเป็นหวัใจสาํคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดนวตักรรมและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ ทุน

ทางปัญญา(Intellectual Capital)  คือ ความรู้ความสามารถของคนและองคก์าร ซ่ึงสามารถนาํมาใช้

ในการสร้างหรือก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมโดยมาจากศกัยภาพและความสามารถ จะทวีคูณ

เพ่ิมข้ึนในเร่ืองจิตสาํนึกและการอุทิศตนให้กบัองคก์าร ในการทาํงานหรือการบริหารองคก์าร ท่ีจะ

ทาํใหเ้กิดศกัยภาพเพิม่ข้ึน ตอ้งประกอบดว้ย ความสามารถ การเรียนรู้หรือศกัยภาพ รวมกบัการอุทิศ

ตนให้กับการทํางานและทําให้องค์การมีศักยภาพสูง เม่ือนั้ นทุนทางปัญญาขององค์การก็จะ

กลายเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณค่าในท่ีสุดโดยจะประกอบไปดว้ย 1) ทุนมนุษย(์Human Capital) 2) ทุน

ทางสังคม(Social capital) 3) ทุนทางโครงสร้าง (Structural Capital) จากทุนทางปัญญาทั้งสามดา้น 

ส่งผลก่อให้เกิดเป็นมูลค่าทางการเงินให้กบัองคก์ารในท่ีสุด ความสาํคญัของการบริหารทรัพยากร

มนุษยใ์นองค์การ คือ การดาํเนินการเป็นกระบวนการท่ีเร่ิมตั้ งแต่การวางนโยบาย การกาํหนด

แผนงานอตัรากาํลงัคน การสรรหาและการคดัเลือกบุคคลากรท่ีดีมีศกัยภาพเขา้มาทาํงาน การวาง

โครงสร้างและการกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ การฝึกอบรมให้บุคลากรทํางานได้มี

ประสิทธิภาพ การประเมินผลการปฏิบติังาน การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม การเล่ือนตาํแหน่ง 

โยกยา้ย การพฒันาศกัยภาพให้พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง มีขวญักาํลงัใจ 

และมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในองคก์าร มีความจงรักภกัดี จนกระทัง่พน้สภาพการ

เป็นพนกังานขององคก์าร (อรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง, 2549, น.46) 

ในโลกเศรษฐกิจใหม่ มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่ีค่อนข้างสูงและรวดเร็ว ดังนั้ น 

องคก์ารท่ีประสบความสาํเร็จจะตอ้งสามารถนาํกลยทุธ์ไปใชใ้นกระบวนการบริหารการทาํงานได้
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อยา่งชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ สามารถทาํให้พนกังานมุ่งมัน่ในการทาํงานไดอ้ยา่งเต็มท่ีและ

สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนองคก์ารให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปอยา่งราบร่ืน ไม่ติดขดั 

ซ่ึงการจะทําให้องค์การมีความสามารถดังกล่าวได้ จะต้องอาศัยบุคลากร หน่วยงาน  และ

กระบวนการทรัพยากรมนุษย ์(เนตร์พณัณา ยาวิราช, 2547, น.18) องคก์ารตอ้งมีการวางแผนกลยทุธ์

เพ่ือให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพก็ถือ

เป็นกลยทุธ์ในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดว้ิธีหน่ึง และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ของบุคลากรท่ีอยูใ่นภาคอุตสาหกรรมมีความน่าสนใจ เน่ืองจากมีบุคลากรหลายระดบัปฏิบติังานอยู่

ในองค์การ ในบริษทั สยามแปซิฟิค อีเล็คทริค ไวร์แอนด์เคเบ้ิล จาํกดั เป็นองค์การอุตสาหกรรม

เก่ียวกบัการผลิต ลวดทองแดง สายไฟ สายเคเบ้ิล ปัจจุบนัมีพนักงานทั้งหมด 660 คน องค์การจึง

จาํเป็นตอ้งเน้นในเร่ืองประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน คุณภาพของงาน เน่ืองจากมีการผลิตท่ีใช้

ความละเอียด ความรอบคอบแม่นยาํ และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน จึงส่งผลต่อองคก์ารใน

การใหค้วามสาํคญัดา้นประสิทธิภาพของบุคลากร องคก์ารจะตอ้งมีระบวนการบริหารทรัพยากรใน

องคก์ารอยา่งไรมีการใหข้วญัและกาํลงัใจกบัพนกังานอยา่งไร เพ่ือให้องคก์ารมีผลการปฏิบติังานท่ี

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและการแกปั้ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีปฏิบติัอยู่ใน

ปัจจุบัน ซ่ึงคณะผูว้ิจยัมุ่งหวงัผลว่าผลการวิจยัจะนํามาใช้ประโยชน์ในการพฒันากระบวนการ

บริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ ของบริษทั สยามแปซิฟิค อี

เลค็ทริค ไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั 

2. เพ่ือศึกษาขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท สยามแปซิฟิค                     

อีเลค็ทริค ไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั 

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สยามแปซิฟิค อีเล็คทริค 

ไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั 

ขอบเขตของการวจิยั 

ขอบเขตดา้นประชากร คือ พนักงานท่ีปฏิบติังานในบริษทั สยามแปซิฟิก อีเล็คทริค ไวร์

แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั สํานกังานใหญ่(สาขาห้วยขวาง) จาํนวน 400 คน และพนกังานท่ีปฏิบติังานใน

บริษทั สยามแปซิฟิค อีเลค็ทริค ไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั สาขาปทุมธานี จาํนวน 260 คน 
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ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง คือ โดยใชสู้ตรกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีทราบจาํนวน

ประชากรของ Taro Yamane โดยได้พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัท  สยามแปซิฟิค อีเล็คทริค                    

ไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั สาํนกังานใหญ่(สาขาห้วยขวาง) จาํนวน 130 คน และพนกังานท่ีปฏิบติังาน

ในบริษทั สยามแปซิฟิค อีเลค็ทริค ไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั (สาขาปทุมธานี) จาํนวน 120 คน  

ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ บริษทั สยามแปซิฟิค อีเลค็ทริค ไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั  

 ขอบเขตดา้นเวลาในการดาํเนินการวิจยั ตั้งแต่ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 - 30 มีนาคม 2561 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ

รายไดแ้ละประสบการณ์ในการทาํงานส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 กระบวนในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

 สมมติฐานท่ี 3 ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน 

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ                                                                        ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
  
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 

2. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

3. ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

325 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั  

ในการสร้างแบบสอบถาม คณะผูว้จิยัมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 

1. ทําการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดหลักการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย  ์ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานดา้นต่าง ๆ จากเอกสาร งานวิจยัในประเทศและต่างประเทศมากาํหนดเป็นกรอบในการ

สร้างแบบสอบถาม  

 2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้ต่อ เดือนและประสบการณ์ทํางาน เป็นแบบสอบถามรายการ(CheckList) เก่ียวกับ

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราวดัประเมินค่า 5 ระดบั เพ่ือใช้

เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 3. นาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง

และขอขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนาํมาแกไ้ขปรับปรุง 

 4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี 

           4.1 นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุแลว้นาํเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาอีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้จึงนาํไปทดลองใช้กบั

ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 10 คน แลว้นํามาตรวจสอบความเช่ือมัน่วิธีสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method : α-Coefficient)(Cronbach, 1951 อ้างถึงใน 

ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538, น.200)โดยค่าความเท่ียงตรงของตวัแปรไดด้งัน้ี  การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์จาํนวน 18 ขอ้ เท่ากบั 0.884 ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน จาํนวน 16 ขอ้ 

เท่ากบั 0.881 และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จาํนวน 10 ขอ้ เท่ากบั 0.879 

 4.2 การทดสอบการปกติของขอ้มูล (Normality) การทดสอบการปกติของขอ้มูลหรือการ

แจกแจงขอ้มูลสามารถวดัไดจ้ากค่าสถิติ Skewness (SK : การกระจายท่ีสมมาตร) และค่า Kurtosis 

(KU : ความสูงของการกระจาย) (Tabachnick and Fidell 2007, อา้งถึงใน กริช แรงสูงเนิน, 2554 : 

101) กล่าวว่าช่วงค่าตัวเลขท่ี -3.0 ถึง +3.0 จะแสดงถึงการกระจายข้อมูลแบบปกติ พบว่า การ

ทดสอบการปกติของข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ  เน่ืองจากมีค่าการกระจายท่ีสมมาตร 

(Skewness) (Kurtosis) และความสูงของการกระจาย อยูใ่นช่วง -3.0 ถึง +3.0 
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สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง

เรียบร้อยแลว้ ไปประมวลผลดว้ยการใชส้ถิติและโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวจิยั (SPSS) ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และสรุป

ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) และใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือแสดงลกัษณะการกระจายขอ้มูล และทดสอบความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยใช้ค่าสถิติ (T-test) และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ การวิเคราะห์สมการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) หรือ (MRA)  

ผลการวจิยั 

 1.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 - 25,000 บาท มีระยะเวลาในการทาํงาน 1 - 5 ปี 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัรายได ้ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการทาํงานส่งผลต่อ

การทาํงานท่ีแตกต่างกนั  

2. เพศ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ในดา้นคุณภาพงาน ดา้น

ปริมาณงาน ดา้นเวลางาน และดา้นค่าใชจ่้าย ไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าการทดสอบสถิติ Independent  Samples t-test ของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ท่ีแตกต่าง

กนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สถติิทีใ่ช้ t Sig. 

เพศ ดา้นคุณภาพงาน Independent  Samples t-test - 0.450 0.653 
ดา้นปริมาณงาน Independent  Samples t-test 0.854 0.394 
ดา้นเวลางาน Independent  Samples t-test 0.038 0.970 
ดา้นค่าใชจ่้าย Independent  Samples t-test 0.634 0.527 
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 3. อาย ุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ในดา้นคุณภาพงาน ดา้น
ปริมาณงาน ดา้นเวลางาน และดา้นค่าใชจ่้าย ไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติงาน 
สถติิทีใ่ช้ F Sig. 

อาย ุ ดา้นคุณภาพงาน One-Way ANOVA 0.767 0.059 
ดา้นปริมาณงาน One-Way ANOVA 2.188 0.056 
ดา้นเวลางาน One-Way ANOVA 1.148 0.394 
ดา้นค่าใชจ่้าย One-Way ANOVA 1.212 0.304 

  

4. ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ในดา้นค่าใชจ่้าย 

ไม่แตกต่างกนั แต่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ในดา้น

คุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลางาน ท่ีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ค่าการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติงาน 
สถติิทีใ่ช้ F Sig. 

ระดบัการศึกษา ดา้นคุณภาพงาน One-Way ANOVA 6.642 0.001* 
ดา้นปริมาณงาน One-Way ANOVA 7.397 0.000* 
ดา้นเวลางาน One-Way ANOVA 4.154 0.010* 
ดา้นค่าใชจ่้าย One-Way ANOVA 2.042 0.117 

 

5. ระดบัรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ในดา้นคุณภาพงาน 

ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลางาน และดา้นค่าใชจ่้าย ไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี  4 ค่าการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับรายได้ ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติงาน 
สถติิทีใ่ช้ F Sig. 

ระดบัรายได ้ ดา้นคุณภาพงาน One-Way ANOVA 1.306 0.248 
ดา้นปริมาณงาน One-Way ANOVA 1.347 0.229 
ดา้นเวลางาน One-Way ANOVA 1.619 0.131 
ดา้นค่าใชจ่้าย One-Way ANOVA 0.833 0.561 

 

6. ระยะเวลาในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในดา้น

เวลางานไม่แตกต่างกนัแต่ระยะเวลาในการทาํงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานในดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นค่าใชจ่้ายแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 5 

                   

ตารางท่ี 5 ค่าการทดสอบสถิติ One-Way ANOVA ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการ

ทาํงาน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน                        ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติงาน 
สถติิทีใ่ช้ F Sig. 

ระยะเวลาในการ
ทาํงาน 

ดา้นคุณภาพงาน One-Way ANOVA 4.808 0.005* 
ดา้นปริมาณงาน One-Way ANOVA 4.975 0.004* 
ดา้นเวลางาน One-Way ANOVA 1.607 0.198 
ดา้นค่าใชจ่้าย One-Way ANOVA 3.946 0.012* 

  

 7. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน พบว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยด์า้นการสรรหา ดา้นการฝึกอบรม และดา้น

ค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ร้อยละ 52.9 (R  = 0.529) ส่วนท่ี

เหลืออีกร้อยละ 47.1 ส่งผลต่อตวัแปรอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 6 

 

 

ตารางท่ี 6 ค่าการทดสอบสถิติถดถอยพหุคูณ ระหว่างกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 
B Std.Er ror  B t Sig. 

(Constant) 1.383 0.187  7.406 0.000* 
ดา้นการสรรหา 0.358 0.059 0.401 6.104 0.000* 
ดา้นการฝึกอบรม 0.133 0.061 0.144 2.188 0.030* 
ดา้นการประเมินผล - 0.009 0.046 - 0.011 - 0.193 0.847 
ดา้นค่าตอบแทน 0.225 0.046 0.289 4.855 0.000* 

 

8. ขวญัและกาํลังใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน พบว่า ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาทของผูน้าํ ความพึง

พอใจในหน้าท่ีงาน ความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายหลกัและนโยบาย ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนักงานร้อยละ 55.1 (R  = 0.551) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 44.9 ส่งผลต่อตวัแปร               

อ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 ค่าการทดสอบสถิติถดถอยพหุคูณ ระหว่างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัติงาน และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ขวญัและกําลังใจในการปฏบัิติงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานโดยรวม 

b Std.Er ror  B t Sig. 
(Constant) 1.226 0.181  6.768 0.000* 
บทบาทของผูน้าํ 0.165 0.051 0.192 3.212 0.001* 
ความพึงพอใจในหนา้ท่ีงาน 0.301 0.054 0.349 5.616 0.000* 
ความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายหลกัและ
นโยบาย 0.282 0.053 0.325 5.329 0.000* 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน - 0.014 0.036 - 0.022 - 0.397 0.691 

 

การอภปิรายผลการวจิัย 

 ผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบั

รายไดแ้ละระยะเวลาในการทาํงานส่งต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 ผลการศึกษา พบวา่ โดยเพศชายมีประสิทธิภาพมากกวา่ เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย และมีค่าเฉล่ียของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมสูงกวา่เพศหญิงเลก็นอ้ย 

เน่ืองจาก งานในบริษทั สยามแปซิฟิค อีเลค็ทริค ไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จาํกดั เป็นงานในลกัษณะปฏิบติัท่ี
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ตอ้งใชแ้รงงาน ซ่ึงเพศชายมีลกัษณะทางกายภาพท่ีแข็งแรงกว่าเพศหญิง ทาํให้สามารถปฏิบติังาน

ด้านงานท่ีหนักได้อย่างเร็วกว่าเพศหญิงทําให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีสูงกว่า ซ่ึง

สอดคลอ้งแนวคิด ปรมะ สตะเวทิน (2546, น.105) ท่ีกล่าวว่า เพศชายท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ือง 

การปฏิบติังาน ความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรม และสังคมจะมีบทความและ

กิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ  อายุ และระดับรายได้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังานมากกว่า ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการทาํงานทั้งน้ีเน่ืองจากระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน เห็นไดจ้ากพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ทาํให้มีความรู้ท่ี

นอ้ยกวา่  จึงเป็นเหตุใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างจากพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา

ท่ีสูงกว่า สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Certo, Samuel C. (2000) ท่ีกล่าวไวว้่า ปัจจยัดา้นบุคคล เป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะบุคคลคือหมู่คณะท่ีรวมตวักนัเป็นองคก์รมีวตัถุประสงคร่์วมกนั มีบทบาท

ในการทาํงาน หรือดาํเนินงานต่าง ๆ สัมพันธ์กัน เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ ดังนั้ นบุคคลท่ีมี

ตาํแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ ตามโครงสร้างงานในองคก์ร ครอบคลุมบุคคลระดบัสูง กลางและล่าง รวมถึง

บุคคลในระดับการทํางานทั้ งหมด ซ่ึงประสิทธิภาพขององค์กรจะข้ึนอยู่กับคุณลักษณะและ

คุณสมบัติ ท่ี พึงปรารถนาในด้านต่าง ๆ  ได้แก่  จํานวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน  ความรู้

ความสามารถพ้ืนฐาน ความรู้ความสามารถเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี ความเป็นผูน้าํ ทกัษะการส่ือสาร 

เป็นตน้ แต่แตกต่างจากงานวิจยัของ น่ิมนวล ทองแสน (2557) ท่ีกล่าวไวว้า่ เพศชายและเพศหญิงไม่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเน่ืองจากปัจจุบันเพชรทั้ งสองต่างมีความรู้

ความสามารถสิทธิเสรีภาพทางสังคมทัดเทียมกันดังนั้ นไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามก็สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประสบผลสาํเร็จไดใ้นท่ีสุด 

 กระบวนในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยพนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก ในด้านการสรรหาและคดัเลือก ด้านการ

ฝึกอบรม และดา้นการประเมินผล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปฏิบติัอยูม่ากท่ีสุด ส่วนดา้นค่าตอบแทน

ในภาพรวมอยู่ในระดบัปฏิบติัอยู่มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศินารถ ศิริจนัทพนัธ์ุ (2551) ท่ีกล่าวไวว้่า 

องคก์ารจะประสบผลสาํเร็จหรือลม้เหลวนั้นส่วนหน่ึงมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เน่ืองจาก

มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางการพฒันาขององคก์าร ดงันั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความสาํคญัดงัน้ี 

1) ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโตเพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ือกลางในการ
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ประสานงานกบัแผนกต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาทาํงาน

ในองค์การ เม่ือองค์กรไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวย่อมทาํให้องค์การเจริญเติบโตและพฒันา

ยิ่งข้ึน 2) ช่วยให้บุคคลท่ีปฏิบัติงานในองค์การมีขวญัและกาํลังใจในการปฏิบัติงานเกิดความ

จงรักภกัดีต่อองค์การท่ีตนปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์การ และ 3) ช่วย

เสริมสร้างความมัน่คงแก่สังคมและประเทศชาติ ถา้การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดาํเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพแลว้ยอ่มไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างองคก์ารและผูป้ฏิบติังานทาํใหส้ภาพสังคม

โดยรวมมีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั และสอดคลอ้งกบัอีกหน่ึงงานวิจยัของ ณัฐพร ฉายประเสริฐ, นิธิมา 

ยืนยง และ พงศ์ธวชั จนัทบูลย ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการทรัพยากร

มนุษยก์บัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี ผล

การศึกษาพบว่า ระดบัความสาํคญัของจดัการทรัพยากรมนุษยทุ์กดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่าดา้นสุขภาพและความปลอดภยัมีระดบัความสาํคญัสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นการ

ฝึกอบรมและการพฒันา ดา้นการประเมินผลการปฏิบติัการ ดา้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ดา้น

ค่าตอบแทน และดา้นการสรรหาและการคดัเลือก ตามลาํดบั 2) ระดบัความสาํคญัดา้นประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นเวลามีระดบัความสาํคญั

สูงสุด รองลงมา คือ ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน และดา้น

การมีส่วนร่วมในการทํางาน ตามลําดับ  3) ผลการศึกษาพบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทางบวกในระดับสูงขององค์การ 4) ด้าน

ประเมินผลการปฏิบติัการ พนักงานให้ความสําคญัดา้นการทราบวิธีและหลกัเกณฑ์การประเมิน

ก่อนการประเมินมีระดบัความสาํคญัสูงสุด และพนกังานให้ความสาํคญั ดา้นการวิเคราะห์กาํลงัคน

ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีระดบัความสาํคญัสูงสุด 

 ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

โดยภาพรวมพนกังานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานในดา้น

ลกัษณะท่าทางบทบาทของผูน้าํ ความพึงพอใจในหนา้ท่ีงาน ความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายหลกัและ

นโยบาย มากกว่าดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน เน่ืองจากลกัษณะท่าทางของบทบาทผูน้าํนั้นมีผล

มากต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ถา้ผูน้าํมีความรับผิดชอบ มีความเท่ียงตรง 

มีการให้กาํลงัใจพนักงาน ส่งผลต่อการทาํงานท่ีดีมีประสิทธิภาพเน่ืองจากพนักงานมีขวญัและ

กาํลงัใจในการปฏิบติังานให้ออกมามีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยั ปิยภณ ทิฆมัพร ไพโรจน ์

และบรรพต กิติสุนทร(2560) ไดศึ้กษาเร่ืองขวญัและกาํลงัใจของขา้ราชการ สํานักตรวจราชการ 
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สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี พบว่า ขา้ราชการมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานด้าน

ความรับผิดชอบในหนา้การงานในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณา พบวา่ ผูบ้ริหาร

ไดใ้หข้า้ราชการมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทาง และแสดงความคิดเห็นในดา้นต่าง ๆ นั้นเป็นการ

สร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัขา้ราชการอยูใ่นระดบัหน่ึง ดงันั้นจากการท่ีผูบ้ริหารให้ความสาํคญัจึง

ทาํให้ขา้ราชการเกิดมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานต่อหน้าท่ีรับผิดชอบ และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ปิยวดี สอนสิงห์ (2543) ท่ีทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูง

ใจในการทาํงาน กรณีศึกษา บริษทั บู๊ท รีเทล (ประเทศไทย) จาํกดั ในเขตการขายภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจท่ีเป็นตัวกระตุ้นการทํางานท่ีพนักงานให้

ความสําคัญ  ได้แก่ ด้านลักษณะและขอบเขตของงาน ความสําเร็จของงาน ความรับผิดชอบ 

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และการยอมรับจากบุคคลภายนอก 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวจิยั 

1. จากการศึกษา เม่ือได้ข้อสรุปตามข้างต้นแล้ว องค์กรควรนําผลการศึกษาไปปรับ

ประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสม เพ่ือปรับปรุ งแกไ้ข ปัญหาในดา้นต่าง ๆ 

2. จากผลการศึกษา พบวา่ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นการสรรหา ดา้นการ

ฝึกอบรม และด้านค่าตอบแทนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เน่ืองจากการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยมี์ความสาํคญั และสามารถท่ีจะเอ้ือประโยชน์ให้องคก์ารดาํเนินธุรกิจต่าง ๆ ไปสู่

เป้าหมายไดอ้ย่างมัน่ใจ ดงันั้น จะเห็นไดว้่าทุกองคก์ารประสงคท่ี์จะพฒันาตนเองไปสู่ความสําเร็จ

ในฐานะผูน้าํธุรกิจ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะนาํพาองค์การไปสู่

เป้าหมายได ้ผูบ้ริหารตอ้งใหความสาํคญัในงานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยม์ากยิง่ข้ึน เน่ืองจาก

เป็นงานท่ีมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เขา้มาปฏิบติังาน และเม่ือองคก์รไดค้ดัสรรให้

บุคลากรเหล่าน้ีเขา้มาอยูใ่นองค์การแลว้ งานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยก์็ไม่ไดห้ยุดอยู่เพียง

เท่าน้ี  หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจท่ีมี

การพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีท่ีจะเป็นพลงัเสริมให้บุคลากร

ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฏิบัติงานท่ีท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้าง

ความสาํเร็จใหแ้ก่องคก์ารมากยิง่ข้ึน 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

333 

3. จากผลการศึกษา พบว่า ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะท่าทางบทบาท

ของผูน้าํ ความพึงพอใจในหนา้ท่ีงาน ความพึงพอใจในจุดมุ่งหมายหลกัและนโยบาย ส่งผลต่อการ

ทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพของพนกังาน ดงันั้นองคก์รควรให้ความสาํคญักบัความรู้สึกของพนกังาน

เป็นอย่างมาก เน่ืองจากขวญัและกาํลงัใจ มีผลต่อความมุ่งมัน่และความเต็มใจในการทาํงานเพ่ือ

พฒันางานและองค์กรของตนเอง แมว้่าขวญัและกาํลงัใจเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นและวดัไดย้ากแต่ก็

สามารถรู้สึกและสงัเกตได ้นอกจากนั้น ขวญัและกาํลงัใจยงัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูบ้ริหารควรรับรู้ เพราะ

ขวญัและกาํลงัใจเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวได ้

  4. การดาํเนินงานขององคก์รจะมีขนาดเลก็หรือขนาดใหญ่ ยอ่มตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถควบคุมการดาํเนินงานให้ทันกบัการ

เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยจะต้อง

คาํนึงว่ามนุษยมิ์ใช่เคร่ืองจกัร แต่เป็นผูส้ร้างความสําเร็จให้แก่องค์การย่อมตอ้งการขวญักาํลงัใจ

รวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบติังานดว้ยกนัทุกคน ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีจะให้บุคลากรในองคก์รไดแ้สดง

ความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังาน เพ่ือส่งเสริม

และสนบัสนุนให้บุคลากรไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี นอกจากน้ี ยงัตอ้งคาํนึงถึงค่านิยม 

วฒันธรรม จริยธรรม และวินยัใยการปฏิบติังานขององคก์ารเป็นสาํคญั และท่ีสาํคญัผูบ้ริหารควร

ตระหนักและพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องภายในหน่วยงานของตนเอง  รวมทั้ งหาทาง

ปรับปรุงแก้ไขส่ิงต่าง ๆ ท่ีคิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้ขวญัและกาํลังใจของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสูงข้ึน 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

 1. ควรศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานเพ่ือนาํมากาํหนดแนวทางในการพฒันาบุคลากรในองคก์ร 

 2. ควรศึกษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานในด้านสวสัดิการเพ่ิมเติม

เพ่ือให้ทราบขอ้มูลความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังาน เพ่ือนาํไปพฒันาระบบการจดัการทรัพยากร

มนุษยใ์นองคก์รต่อไป 

 3. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  การศึกษาในอนาคตควรมีการทําวิจัยเชิง

คุณภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากกวา่ และเพ่ือใหผ้ลการวิจยัชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

งานขององคก์ร สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความพึงพอใจในการทาํงาน (2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน (3) เพ่ือ

ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นงานขององค์กรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน และ (4) เพ่ือ

ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการผลิตเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย ์ของบริษทั อาซาฮี 

อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั จาํนวน 320 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉล่ีย (Independent Sample t – test) การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (One – Way ANOVA) และ  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression Analysis : MRA) 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.6 มีช่วงมี

อายรุะหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.9 มีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 65.3 มีรายได้ต่อเดือนมากท่ีสุดในช่วง 12 ,001-15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.4 และมี

ประสบการณ์การทาํงาน 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0  นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้น

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความ
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พึงพอใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัดา้นงานขององคก์าร ในดา้นมีความ

เป็นอิสระ ขอบเขตงานชดัเจน สภาพความทา้ทาย และความหลากหลาย มีผลต่อความพึงพอใจใน

การทาํงาน และสุดท้าย สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัดา้นงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความพึงพอในการทาํงาน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study (1) employee’s opinion related organizational 

job factors, working environment  and job satisfaction, (2) compare mean difference of personal 

factor affecting job satisfaction, (3) influence of  organizational job factors on job satisfaction and 

(4) influence of  working environment on job satisfaction. The samples used in this study were of 

320 employees working related to medical instrument production in  Asahi Intecc - Thailand 

Co.,Ltd. The data analysis used descriptive statistics including frequency, percentage mean and 

standard deviation and inferential statistics including Independent Sample t – test, One – Way 

ANOVA and Multiple Linear Regression Analysis. 

 The findings indicated that most of the respondents were female (65.6%), aged between 

26-30 years old (35.9), graduated under the Bachelor’s degree (65.3%), earned between 12,001 – 

15,000 baht ( 39.4% )  and had work experience between 3-5 years ( 35.0% ) .  The result also 

revealed that the different personal factors including gender, age, education, income and working 

experience did not have different effect on job satisfaction.   In addition, the organizational job 

factors in terms of freedom, work scope, work challenges and work variety significantly had an 

influence on job satisfaction. Lastly, working environment significantly had an influence on job 

satisfaction at statistically significant level as of 0.05.  

 

Keywords: Organizational Job Factors, Working Environment, Job Satisfaction 
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บทนํา 

ในปัจจุบันการเพ่ิมทักษะของคนมีความสําคญัมากทั้ งองค์กรภาครัฐและเอกชน มีการ

เปล่ียนแปลงและขบัเคล่ือนองคก์รต่อเทคโนโลยีท่ีพฒันาอยูต่ลอดเวลา แต่เทคโนโลยกี็ไม่สามารถ

นาํมาใชท้ดแทนมนุษยไ์ดท้ั้งหมด เพราะมนุษยเ์ป็นผูส้รรคส์ร้างส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมา (สมจิต อมินลาช, 

2553) มนุษยจึ์งเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีทาํให้องคก์รเดินหน้าได ้หากผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน กส่็งผลใหป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลลพัธ์ท่ีออกมาดีท่ีสุด 

ปัจจัยด้านงาน เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีองค์กรใช้กระตุ้นให้ผูป้ฏิบัติงานดึง

ศกัยภาพในตวัออกมาใชใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นความทา้ทายในการปฏิบติังาน งานท่ีไดรั้บมี

ความหลากหลาย ไม่จาํเจ และมีความอิสระในดา้นความคิดและการปฏิบติัท่ีอยู่ในกรอบท่ีกาํหนด 

(สุพานี สฤษฎ์วานิช , 2552) แต่อย่างไรก็ตาม สภาพแวดลอ้มทางกายภาพก็ยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี

สาํคญัในการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นแสง เสียง การจดั

สถานท่ี และอุณหภูมิความร้อน ความเย็น (สํานักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข , 2553) 

ความพึงพอใจในการทาํงานของบุคลากรในองค์กร มีผลต่อความสําเร็จของงาน และ

องคก์ร รวมทั้งความสุขของผูท้าํงานดว้ย องคก์ารใดก็ตามหากบุคลากรไม่มีความพึงพอใจ ในการ

ทาํงาน ก็จะเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ผลงานและการปฏิบติังานตํ่า คุณภาพของงานลดลง ส่งผลให้มี

การขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาทางวินยัไดอี้กดว้ย

แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากองคก์รมีบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการทาํงานสูงกย็อ่มส่งผลทางบวก

ต่อการปฏิบติังาน นอกจากน้ีความพึงพอใจในการทาํงานยงัเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงประสิทธิภาพ

ของการปฏิบติังานและภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร (เรณู สุขฤกษกิจ , 2554 , น.16) 

เป็นท่ีคาดการณ์ว่าภายในปี 2559 ขนาดของตลาดผลิตภณัฑว์สัดุอุปกรณ์ทางการแพทยข์อง

โลกจะมีแนวโนม้อยู่ท่ี 1,108 พนัลา้นบาท โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียท่ีร้อยละ 5 ต่อปี จากปี 2554 

อตัราการเติบโตน้ีจะอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัของการควบคุมค่าใชจ่้ายทางดา้นสุขภาพและอุปสงคข์อง

ผูบ้ริโภคในทุกภาคส่วน อาทิ ผูป่้วย ผูใ้ห้บริการทางการแพทย ์ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทางการแพทย ์

ผูถื้อหุ้นของสถานบริการทางการแพทย ์และผูว้างนโยบายทางการแพทย ์ท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีสูงข้ึน (สถาบนัพลาสติก, 2558) 
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 ในทางกลบักนั หากสภาพแวดลอ้มดี ปัจจยัดา้นงานดี ถึงจะมีความกดดนัหรือความเครียด

ในการทาํงาน ปัจจยัทั้งสองดา้นน้ีก็สามารถช่วยลดแรงกดดนัและความเครียดน้ีลงไดบ้า้ง สุขภาพ

กายดี สุขภาพจิตดี ผลงานท่ีออกมากดี็ตามไปดว้ยเช่นกนั 

จากเหตุผลดงักล่าว จึงสนใจศึกษา ปัจจยัดา้นงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการทาํงาน เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้พนกังานทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถ

นาํผลท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงใหป้ระสบความสาํเร็จมากยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นงานขององคก์ร สภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน และความพึงพอใจในการทาํงาน  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการทาํงาน  

 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นงานขององคก์รท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน   

 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน  

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ

ประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานไม่

แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัดา้นงานในดา้น ขอบเขตงาน สภาพความทา้ทาย ความหลากหลาย ความเป็นอิสระ 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน

แตกต่างกนั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 Vroom (1964 อา้งอิงจาก ปริญญา สตัยธรรม, 2550 หนา้ 13) กล่าวว่า เป็นส่ิงท่ีบุคคลคิดถึง

ต่องานของตนเอง ทศันคติบวกและทศันคติลบท่ีมีต่องาน 

 แพรพรรณ (แพรพรรณ ทูลธรรม, 2546, หน้า 29) สรุปความหมายของความพึงพอใจว่า

หมายถึงความรู้สึกของบุคคลซ่ึงจะแสดงออกมาในดา้นบวกหรือลบไดน้ั้นจะมีความสับพนัธ์กบั
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การท่ีคนนั้นๆ นั้นไดรั้บการตอบสนองต่อส่ิงท่ีตอ้งการซ่ึงความรู้ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึน เม่ือ

บุคคลนั้นไดรั้บหรือบรรลุจุดหมายในส่ิงท่ีตอ้งการในระดบัหน่ึง และ ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลง

หรือไม่นั้นจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการหรือจุดหมายนั้นๆ ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

 จงพร (จงพร ทิศอุ่น, 2555, หนา้ 7)  บอกวา่เป็นความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลท่ีมีต่องานใน

เชิงบวก ชอบในส่ิงท่ีกาํลงัทาํอยูแ่ละมีความสุข โดยความพึงพอใจของคนเราไม่เหมือนกนั 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ความตอ้งการของมนุษย ์

 Thomas Willard Harral (1972 : p.260 – 274 อ้างอิงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553 

:145-152) กล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวด้งัน้ี ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัต่างๆ และปัจจยัเหล่าน้ีใช้เป็นเคร่ืองมือช้ีบ่งถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีปัจจยัอยู ่4 ประการ คือ 

 ปัจจยัดา้นบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานมีดงัน้ี เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน บุคลิกภาพ เวลาในการทาํงาน จาํนวนสมาชิกในความรับผิดชอบ 

ระดบัเงินเดือน ความตอ้งการ ความสนใจในงาน และแรงจูงใจในการทาํงาน  

 ปัจจยัดา้นงาน เป็นเกณฑท์ัว่ไปของงาน หากมีสูงจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความพอใจสูงและ

สร้างช้ินงานได ้โดดเด่นและสมบรูณ์ ไดแ้ก่ มีขอบเขตท่ีชดัเจน มีความหลากหลาย และมีความเป็น

อิสระ  

 ปัจจยัดา้นกลุ่มและองคก์ร คือเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผลตอบแทนและผลประโยชน ์

โอกาสในการเติบโตกา้วหน้าในองคก์รนั้นๆ โครงสร้างขององคก์ร และกฎระเบียบและนโยบาย

ต่างๆ  

 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการปฏิบติังาน หมายถึงการจดัสถานท่ี อุณหภูมิ แสงใน

บริเวณสถานท่ีทาํงานมีการทาํงาน และเสียง 

 

 

ความตอ้งการ 

ท่ียงัไม่สมปรารถนา แรงจูงใจ รางวลั 

การตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์

พฤติกรรม 
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ภาพท่ี 2 แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน 

 จากองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะเห็นไดว้่าความสําเร็จของ

งานข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลกั คือ บุคคล งาน กลุ่มและองคก์ร และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัหากองคป์ระกอบดา้นหน่ึงดา้นใดขาดหายไป ยอ่มส่งผลต่อความสาํเร็จ

ของงานและองค์การได้ ในทางตรงกนัขา้มหากผูบ้ริหารให้ความสนใจและเขา้ใจองค์ประกอบ

ดงักล่าวก็จะส่งผลดีต่อ บุคคล งาน กลุ่มและองคก์ร และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อนัส่งผลให้

องคก์ารข้ึนสู่ระดบัแนวหนา้ได ้

           มิลเลท็ (Millet, 1954 อา้งอิงจาก เจนวิทย ์สิทธิวงศ,์ 2555, หนา้ 81) ไดใ้หท้รรศนะเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพ(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ มวลมนุษย ์และ

ไดร้บผลกาํไรจากการปฏิบติังานนั้น 

 อิทธิพล  ดีพร้อม (2554, น.64 อา้งอิงจาก ธนชัพร  เฟ่ืองงามพร, 2557 น.30) ประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน หมายถึง การปฏิบติังานท่ีไดรั้บหมอบหมายให้มีคุณภาพ ส้ินเปลืองตน้ทุนและเวลา

นอ้ยท่ีสุด โดยมีการปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาเพ่ิมขีดความสามารถ ทกัษะในการทาํงานของตนเอง

ใหดี้ข้ึน เพ่ือเกิดผลสมัฤทธ์ิ และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

 สมใจ  ลกัษณะ (2543, น.11-14 อ้างอิงจาก ธนัชพร  เฟ่ืองงามพร, 2557 น.29) กล่าวว่า 

ประสิทธิภาพในการทาํงานในองค์กร เป็นหัวใจสําคญัของการนาํองคก์รไปสู่การบรรลุผลสําเร็จ

ของการดาํเนินงาน องค์กรจะมีผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจทั้ งในด้านการผลิต การบริการ มีความ

เจริญกา้วหน้าและสร้างความพึงพอใจทั้งแก่ลูกคา้และบุคลากรขององคก์ร ก็ข้ึนกบัความสามารถ

ขององคก์รในการพฒันาประสิทธิภาพขององคก์รเอง ประสิทธิภาพการทาํงานจะข้ึนอยูก่บัองคก์ระ

กอบสาํคญั 4 ประการ ซ่ึงหากมีลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินงานตามภารกิจขององคก์ร ก็จะนาํไปสู่

การบรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร คือการสร้างผลผลิตทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้

ครบถว้น 

ปัจจยัดา้นงาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพการทาํงาน 

ปัจจยัดา้นกลุ่มและองคก์ร 
ความพึงพอใจในงาน 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

341 

 1. ส่ิงแวดลอ้มนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ความตอ้งการของลูกคา้ สภาพเศรษฐกิจของสังคมและ

ของประเทศ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ สภาพคล่องทางการเงินของธนาคาร กาํลงัซ้ือของลูกคา้ ฯลฯ ความ

เปล่ียนแปลงของสงัคม เช่น นิยมของฟุ่มเฟือย ตอ้งการความสะดวกในการบริหารบางลกัษณะ เช่น 

บริการขายตรง บริการส่ือสารขนส่ง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ใหม่ๆ การซ้ือขายสินคา้ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สภาวะการซ้ือขาย ส่งออกในตลาดโลก คู่แข่งขนั

ทางการผลิตการบริการ แห่ลงวตัถุดิบ คุณภาพวตัถุดิบ และผูร่้วมลงทุน 

 2. ส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร ไดแ้ก่ นโยบาย วิสัยทศัน์ และปรัชญาขององคก์รท่ีจะกาํหนดทิศ

ทางการดาํเนินงานในองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร และการจดับรรยากาศการทาํงานท่ีจะส่งเสริมการ

ทาํงานใหบุ้คลากร 

 3. ปัจจัยขององค์กร ได้แก่ สภาพความพร้อมขององค์กรในด้านท่ีดิน อาคาร สถานท่ี 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เงินทุน เทคโนโลยี และศกัยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะในดา้นบุคคล ถือเป็น

หัวใจในการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานในองคก์ร บุคคลจะตอ้งมีประสิทธิภาพในการทาํงาน 

องค์ประกอบด้านบุคคลท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน ได้แก่ ปรัชญาและ

อุดมการณ์ บุคลิกภาพ ความตอ้งการ ค่านิยม การมีเป้าหมายท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัชีวิตและการทาํงาน 

ความสามารถในการสาํรวจตวัเอง ความสามารในการพิชิตอุปสรรคในการทาํงาน การสร้างความ

เช่ือมัน่ในตนเอง 

 4. ประบวนการขององคก์ร เป็นองคป์ระกอบสาํคญัลาํดบัสองต่อจากองคป์ระกอบบุคคล 

กระบวนการท่ีสาํคญัขององคก์ร คือ การดาํเนินงานทั้งหมดท่ีจะทาํให้เกิดการผลิตและบริการท่ีน่า

พอใจ ขอบข่ายกระบวนการขององคก์รท่ีเอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานในองคก์ร ไดแ้ก่ 

การจดัโครงสร้างงานขององคก์ร กางวางแผน การจดัองคก์รในดา้นบุคลากร การสร้างแรงจูงใจใน

การทาํงาน การควบคุมคุณภาพการทาํงานและพฒันาองคก์ร เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

 สิริวดี  ชูเชิด  (2556) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพการทาํงาน หมายถึง ความสามารถและ

ทกัษะในการกระทาํของบุคคลของตนเอง หรือของผูอ่ื้นให้ดีข้ึน เจริญข้ึน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ของตนเองและขององคก์ร อนัจะทาํให้ตนเอง ผูอ่ื้นและองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขใน

ท่ีสุด 

สมพงษ์ เกษมสิน  (2519: 12 อ้างถึงใน  เนตรทราย  กาญจนอุดมการ, 2552: 8) ได้ให้

ความหมายคาํว่าประสิทธิภาพว่าหมายถึงการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามท่ีคาดหมายไวห้รืออาจกล่าว
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อีกนัยหน่ึงก็คือการทาํงานท่ีต้องการให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด และการท่ีจะพิจารณาว่างานใดมี

ประสิทธิภาพหรือไม่ กจ็ะพิจารณาจากผลงาน 

 Peterson และ Plowman (1953 อ้างอิงจาก  อภิชญา ศักด์ิศรีพยคัฆ์, 2558 น .15) ได้ให้

แนวคิดเก่ียวกบั องคป์ระกอบของ ประสิทธิภาพการทาํงานไว ้4 ขอ้ ดว้ยกนัคือ  

 1. คุณภาพของงาน (Quality) ผลงานท่ีออกมาจะตอ้งมีคุณภาพสูง ทาํให้ผูผ้ลิต และผูใ้ชไ้ด้

ประโยชน์เอ้ือกนั มีความคุม้ค่า และมีความพึงพอใจ ผลการทาํงานมีความถูกต้องได้ตรง ตาม

มาตรฐาน มีความรวดเร็ว นอกจากน้ี ผลงานท่ีมีคุณภาพ จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รและ สร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้หรือผูท่ี้มารับบริการ 

 2. ปริมาณงาน (Quantity) ปริมาณงานท่ีทาํได้มีความเหมาะสมตามท่ีได้กาํหนดไว ้ใน

แผนงานท่ี องคก์รวางไวแ้ละงานท่ี เกิดข้ึนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัขององคก์ร ซ่ึงควรจะมี 

การวางแผนในการบริหารเวลา เพ่ือใหไ้ดป้ริมาณงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 3. เวลา (Time) คือ ระยะเวลาท่ีใช้ในการดาํเนินงานจะต้องอยู่ในลกัษณะท่ีถูกต้อง ตาม

หลกัการ เหมาะสมกบังานและมีความทนัสมยักนักบัสถานการณ์ในปัจจุบนั มีการพฒันาเทคนิค 

การทาํงานใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหพ้นกังานทาํงานไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึนมากยิง่ข้ึน  

 4. ค่าใชจ่้าย (Costs) ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินการทั้งหมดจะตอ้งมีความ เหมาะสม

กบังาน โดยการคน้หาวิธีการท่ีจะใชเ้งินลงทุนนอ้ยท่ีสุด แต่ไดผ้ลตอบแทนในรูปแบบของกาํไรมาก

ท่ีสุด การมีประสิทธิภาพในค่าใชจ่้าย หรือ ตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่การใชท้รัพยากรดา้น การเงิน คน 

วสัดุ เทคโนโลยท่ีีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัแบบประหยดัคุม้ค่า และเกิดการผดิพลาดสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

Clapman (2010: 138-139) พบว่า ผูน้ํา มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์งานในองค์การให้มี

ประสิทธิภาพ องค์การท่ีผูน้าํเปิดโอกาสให้บุคคลในองค์การไดเ้สนอความคิดเห็นสร้างสรรค์ส่ิง

ใหม่ๆ ย่อมทาํให้องคก์ารนั้นมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน สามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนและตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้กว่าองคก์ารอ่ืนๆ เป็นตน้ นอกจากนั้นแลว้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานก็มี

ส่วนในการคงไว ้หรือแปรเปล่ียน ส่งเสริมหรือบัน่ทอนความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของบุคคล

เช่นกนั เป็นตน้ 

Robbins & Judge (2010) ไดท้าํการศึกษาในเร่ืองของความพึงพอใจในงาน โดยบุคคลท่ีมี

ความพึงพอในในงานท่ีอยูใ่นระดบัสูง ยอ่มมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบังานท่ีเขาพึงปฏิบติัอยู ่แต่ในขณะท่ี
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บุคคลท่ีมีความพึงพอใจในงานตํ่าหรือไม่มีความพึงพอใจในงานเลยท่ีเขาปฏิบติัอยูก่็จะมีทศันคติท่ี

ตรงกนัขา้ม ซ่ึง ความพึงพอใจในงานน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัแวดลอ้มในงาน เช่น ค่าตอบแทน 

โอกาสในการท่ีจะไดเ้ล่ือนตาํแหน่ง รูปแบบการบริหาร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน รวม

ความสัมพนัธ์กบหวัหนา้งาน ตลอดจนเพ่ือนร่วมงาน และยงัมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล 

และความพึงพอใจน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในแรงผลกัดนัให้บุคลากรทาํงานดว้ยความกระตือรือร้น มี

ขวญัและกาลงัใจในการทาํงาน ส่งผลให้ทาํงานบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

กรอบแนวความคดิในการวจิยั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจยั 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต่้อเดือน 

- ประสบการณ์การทาํงาน 

(สุพานี สกฤษฎว์านิช, 2552 น.80) 

ปัจจยัด้านงาน 

- ขอบเขตงานชดัเจน 

- สภาพความทา้ทาย 

- มีความหลากหลาย 

- มีความเป็นอิสระ 

(ธนชัพร เฟ่ืองงามพร,2557 น.19) 

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 

 (กรองแกว้ อยูสุ่ข,2543 น.47) 

ความพงึพอใจในการทํางาน 

 

(สุริยะ ประเสริฐศรี,2556 น.30) 
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วธีิการวจิยั 

ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการผลิตเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย ์ของบริษทั อา

ซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกดั ทั้งหมด 1,200 คน (แผนกทรัพยากรบุคคล บริษทั อาซาฮี อินเทค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั ณ เดือน ธนัวาคม 2560) 

 กลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการผลิตเคร่ืองมือ

อุปกรณ์การแพทย ์บริษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด)์ จาํกดั มีทั้งหมด 1,200 คน (แผนกทรัพยากร

บุคคลบริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จาํกัด) โดยใช้สูตรคาํนวณของเครซ่ีและมอร์แกน 

(Krejcie &Morgan, 1970 อ้างในสุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2560 , น .127) กาํหนดให้สัดส่วนของ

ลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 และระดบั

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

การศึกษาคร้ังน้ี วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการ

วจิยัโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือจดัหมวดหมู่และให้ทราบ

ลกัษณะพ้ืนฐานทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน โดยมีการ

ตั้ งระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ด้วยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ

ส ม มุ ติ ฐ าน  Independent Sample t – test, One – Way ANOVA (Analysis of Variance)  แ ล ะ 

Multiple Linear Regression Analysis  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามปลายปิด โดยใชก้ารวดั

ขอ้มูลประเภทนามบญัญติัและเรียงลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัปัจจยัดา้นงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการทาํงานของพนกังาน เป็นคาํถามแบบปลายปิด  
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 ส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน เป็นแบบสอบถามแบบ Rating Scale 5 ระดบั 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ลกัษณะคาํตอบเป็นแบบ Likert Scale ซ่ึงกาํหนดระดบั

คะแนน  

ผลการวจิยั 

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.6 มีช่วงมีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.9 มีการศึกษา

ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีรายได้ต่อเดือนมากท่ีสุดในช่วง 12,001-

15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.4 และมีประสบการณ์การทาํงาน 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0  

 2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นงานในภาพรวมความสาํคญัอยูใ่นระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.96 เม่ือพิจารณาการจดัอนัดบัในแต่ละขอ้พบว่า อนัดบั 1 คือ มี

ขอบเขตงานท่ีชัดเจน มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 รองลงมา คือ มี

ความหลากหลาย มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และผลการวิเคราะห์

ระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.71 

 3. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานในด้าน เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการทาํงานของพนกังานไม่แตกต่างกนั รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความพงึพอใจในการทํางาน 

t Sig. F Sig. 
เพศ 1.609 0.390   
อาย ุ   1.856 0.118 
ระดบัการศึกษา   24.58 0.292 
รายไดต่้อเดือน   0.363 0.363 
ประสบการณ์การทาํงาน   2.522 2.522 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 สมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ปัจจยัดา้นงานในดา้น ขอบเขตงาน 

สภาพความทา้ทาย ความหลากหลาย ความเป็นอิสระ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน แสดงไดต้ามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 3 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. b  SEb  𝛃 
(Constant) 
ขอบเขตงานชดัเจน 
สภาพความทา้ทาย 
มีความหลากหลาย 
มีความเป็นอิสระ 
 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

1.279 
0.187 
0.117 
0.101 
0.252 

 

0.576 

0.202 
0.056 
0.057 
0.053 
0.038 

 

0.042 

 
0.192 
0.131 
0.112 
0.346 

 

0.607 

6.336 
3.336 
2.033 
1.926 
6.688 

 

13.607 

0.000* 
0.001* 
0.043* 
0.055* 
0.000* 

 

0.000* 
R = 0.621     R2 = 0.386     Adjusted R2 = 0.378     SEEst = 0.476    F = 49.491    p = 0.000 

R = 0.607     R2 = 0.368     Adjusted R2 = 0.366     SEEst = 0.480    F = 185.138    p = 0.000 

  

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างระหว่างปัจจยั

ดา้นงาน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ทาํงานของพนกังานพบว่า ขอบเขตงานชดัเจน สภาพความทา้ทาย มีความหลากหลาย และมีความ

เป็นอิสระ มีอาํนาจในการพยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ร้อยละ 38.6 (R2 = 0.386) ส่วนท่ี

เหลือ 61.4 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรตัวอ่ืนๆ โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ 

เท่ากบั 0.476  มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.621 ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ใน

รูปแบบคะแนนดิบ เท่ากบั 1.279 และถา้ทราบค่าของตวัแปรทั้ง 4 ตวั สามารถคาดคะเนค่าระดบั

ความพึงพอใจในการทาํงานได ้ไดจ้ากสมการถดถอยดงัน้ี 

 สมการถดถอยท่ีคาํนวณโดยใชค้ะแนนดิบ คือ  

 ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังาน = 1.279 + 0.187 (ขอบเขตงานท่ีชดัเจน) + 0.117 

(สภาพความทา้ทาย) + 0.253 (มีความเป็นอิสระ) 

 สมการถดถอยท่ีคาํนวณโดยใชค้ะแนนมาตรฐาน คือ 

 ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน =  + 0.192 (ขอบเขตงานท่ีชัดเจน) + 0.131 

(สภาพความทา้ทาย) + 0.346 (มีความเป็นอิสระ) 

 จากการทดสอบสมมติฐาน ท่ี  3   ผลวิ เคราะห์การถดถอยพหุ คูณระหว่างปั จจัย

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานพบว่า สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีอาํนาจในการ
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พยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ร้อยละ 36.8 (R2 = 0.368) ส่วนท่ีเหลือ 63.2 เกิดจากอิทธิพล

ตวัแปรตวัอ่ืนๆ โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั 0.480  มีค่าสัมประสิทธ์

สหสมัพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.607 ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ เท่ากบั 1.721 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 พบว่า สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

มีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน มากกว่าปัจจยัด้านงาน ในด้านขอบเขตงาน

ชัดเจน สภาพความท้าทาย มีความหลากหลาย และมีความเป็นอิสระ โดยมีค่ามีค่าสัมประสิทธ์

สหสมัพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.607 

 

การอภปิรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นงานในภาพรวมความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาการจดั

อนัดบัในแต่ละขอ้พบว่า อนัดบั 1 คือ มีขอบเขตงานท่ีชดัเจน มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 

รองลงมา คือ มีความหลากหลาย มีระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก มีความท้าทายอยู่เสมอ มี

ระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก และมีความอิสระ มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั Clapman (2010: 138-139) พบวา่ ผูน้าํ มีอิทธิพลในการสร้างสรรคง์านในองคก์ารให้

มีประสิทธิภาพ องคก์ารท่ีผูน้าํเปิดโอกาสให้บุคคลในองคก์ารไดเ้สนอความคิดเห็นสร้างสรรคส่ิ์ง

ใหม่ๆ ย่อมทาํให้องคก์ารนั้นมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน สามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนและตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดดี้กว่าองคก์ารอ่ืนๆ เป็นตน้ นอกจากนั้นแลว้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานก็มี

ส่วนในการคงไว ้หรือแปรเปล่ียน ส่งเสริมหรือบัน่ทอนความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของบุคคล

เช่นกนั เป็นตน้ 

 ผลจากการศึกษา พบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นไปตามแนวคิดของ Nigel 

Oseland and other (2011) ได้ศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมสําหรับการทํางานท่ีทําให้ ประสบ

ความสําเร็จ ส่ิงสําคญัท่ีพบจากการวิจยั คือการปรับปรุงพื้นท่ีในสถานท่ีทาํงานให้พร้อมใน การ

พบปะประชุมใหม้าก 

  ทั้ งน้ี  ผลการวิเคราะห์ระดับความสําคญัของปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาการจดัอนัดบัในแต่ละขอ้ พบว่าอนัดบั 1 คือ ท่านปฏิบติั

ตามขอ้ห้าม การเตือนต่าง ๆ ในการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด มีระดบัความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 

รองลงมา สถานท่ีทาํงานสะอาดและปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก และบริเวณโรงงานมีส่ิงอาํนวยความ
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สะดวก เช่น โรงอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ อยู่ในระดับมาก ในระดับความสําคัญของปัจจยัด้าน

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ผลการ

วิเคราะห์ระดบัความสําคญัของความพึงพอใจในการทาํงาน ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.86  เม่ือพิจารณาการจดัอนัดบัในแต่ละขอ้ พบว่าอนัดบั 1 คือ งานท่ีท่านทาํมี

ความถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ท่านปฏิบติังานจน

สาํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดีตามแผน และมาตรฐานท่ีวางไว ้อยูใ่นระดบัมาก และผลงานท่ีสาํเร็จทาํให้

ท่านไดรั้บความกา้วหนา้ในตาํแหน่งการงาน อยูใ่นระดบัมาก  เก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะผูป้ฏิบติังานฝ่ายผลิตเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ทางการแพทย ์

ของบริษทั อาซาฮี อินเทค ไทยแลนด ์จาํกดั ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้มี

ส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น ผูป้ฏิบติังานฝ่ายผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ทางการแพทยข์องบริษทั

อ่ืนๆ ในขอบเขตพ้ืนท่ีต่างออกไป เช่น ในพ้ืนท่ีกรุงเทพ และ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

อีสาน ภาคใต ้เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีแตกต่างกนัออกไป ปัจจยัดา้นงานและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานจึงมีความแตกต่างกนั 

 2. เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงไม่สามมารถทาํความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง

ได ้จึงควรมีการศึกษาวจิยัในลกัษณะเชิงคุณภาพ เพ่ือจะไดเ้ขา้ใจถึงปัญหาและสามารถแกไ้ขไดต้รง

ประเดน็มากยิง่ข้ึน และเป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันาบุคลากรต่อไป 

 3. การศึกษาในคร้ังน้ียงัไม่ช้ีชดัวา่มีปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานอยา่ง

แทจ้ริง ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมุง้เนน้การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหค้รอบคลุมทุกปัจจยั เช่น 

ผลตอบแทนจากการทาํงาน เพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

349 

บรรณานุกรม 

จงพร ทิศอุ่น. (2552). ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท คิคูโช จํากัด อําเภอเมือง 

จงัหวดั เชียงราย. (การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย). เจนวิทย ์

สิทธิวงศ.์ (2555). อิทธิพลของการเรียนรู้และแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทํางานผ่านสมรรถนะของบุคลากร บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซับพอร์ท จํากัด  (กลุ่มบริษัท

ให้บริการสนับสนุนงานต่อเครือธนาคารกสิกรไทย ). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , 

มหาวิทยาลยัศิลปากร). 

ธนชัพร  เฟ่ืองงามพร. 2557. ปัจจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทํางาน ท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน . (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี). 

เนตรทราย  กาญจนอุดมการ. 2552. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), สถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ปริญญา สัตยธรรม. (2550). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท วาย 

เอสอินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์). 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. 2543. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์ด ี

จาํกัด. 

แพรพรรณ ทูลขรรม. 2546. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 

พระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบุรี. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ. 

เรณู สุขฤกษกิจ. 2554. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท ท่า

อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน). (การคน้ควา้อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี). 

สมจิตร อมินทลาช. (2553). ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท ไฮ-เทคลาว แอ็พแพ

เร็ล จาํกัด. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

350 

สาํนกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. 2553 คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการ อนามัยส่ิงแวดล้อม สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พิมพค์ร้ังท่ี 1 โรงพิมพส์ามเจริญ

พาณิชย ์ (กรุงเทพ) จาํกดั. 

สุพานี สกฤษฎ์วานิช. (2552). พฤติกรรมองค์กรสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี (พิมพ์คร้ังท่ี 2). 

ปทุมธานี : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

อภิชญา ศกัด์ิศรีพยคัฆ์. 2558. การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการทํางานของ

พนักงานชาวไทย ในอุตสาหกรรมบริการท่ีทํางานในประเทศสิงคโปร์. การคน้ควา้อิสระ (ศศ.ม.) 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ. 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

351 

การรับรู้การจดัการความปลอดภัยในการทํางาน ท่ีมผีลต่อพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานฝ่าย

ปฏิบัตกิาร บริษทั เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 

At-work secur ity management perception affecting operational staff’s working behavior  

 

ปวรณฐั ศรีมุงคุล, ปลิตา เล่ียวเส็ง, ทัศน์วรรณ เยน็ทรวง, กัลยรัตน์ สังวาลย์เงิน, วรพรรณ บุญทิม,  

ฐิตกิาญจน์ วรวะลัย 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ณฐัพล ช่องดารากุล 

อาจารยส์าขาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

Nattapon_c@rmutt.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ในการรับรู้การ

จดัการความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน และพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการของ 

บริษทั เอเชียนสตาเลชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (2) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของปัจจยัส่วน

บุคคล ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการของ บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (3) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพล การรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการ

ปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการของ บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และ (4) 

เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความรู้เก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัในท่ีทาํงานของ บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์

อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงาน บริษัท จาํนวน 378 คนท่ีทาํงานใน บริษทั 

เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั การวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ประกอบดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแ้ก่ t-test, One-

Way ANOVA and multiple regression analysis. 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน

ใน ดา้นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ ความปลอดภยัเพ่ือความปลอดภยัในการทาํงาน ปัจจยัส่วนบุคคล

ด้านระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานในด้านการปฏิบติัตามกฎ 
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ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน และในดา้นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ ความ

ปลอดภยัเพ่ือความปลอดภยัในการทาํงาน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุใน

การทาํงาน มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานในด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานในดา้นการปฏิบติั

ตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน นอกจากน้ี การรับรู้การจดัการ

ความปลอดภยัในการทาํงานในดา้นนโยบายความปลอดภยัและทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การ

จูงใจดา้นความปลอดภยั มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ

ในดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน ด้านนโยบาย

ความปลอดภยัและทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การจูงใจดา้นความปลอดภยั มีผลต่อพฤติกรรม

ความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการในดา้นการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ความ

ปลอดภยัเพ่ือความปลอดภยัในการทาํงาน และการรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการทาํงานใน

ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั และทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การจูงใจดา้น

ความปลอดภยั มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการในความ

พร้อมทางดา้นร่างกาย และจิตใจ ในระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

คาํสําคญั: การรับรู้ ความปลอดภยั พฤติกรรมในการทาํงาน 

 

Abstract 

 The objectives were (1) to study about the personal factor, at-work security management 

perception and operational staff’s working behavior, (2) to study about the influence of personal 

factor on operational staff’s working behavior, (3) to study about the influence of at-work security 

management perception on operational staff’s working behavior and (4) to obtain knowledge 

about at-work security management in บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั. The 

samples were of 378 employees working in บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั. 

The data analysis included descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean and 

standard deviation and inferential statistics consisting of independent sample t-test, One-Way 

ANOVA and multiple regression analysis. 
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The result indicated that personal factor in term of gender differently affected security 

behavior in terms of security equipment usage, the education level differently affected security 

behavior in terms of security rule conformity and security equipment usage, the accident 

experience differently affected security behavior in terms of security rule conformity and lastly 

the security training experience differently affected security behavior in terms of security 

equipment usage. In addition, at-work security management perception in terms of security policy 

and attitude toward security and motivation had an influence on operational staff’s working 

behavior in terms of security rule conformity and security equipment usage meanwhile at-work 

security management perception in terms of news/information receipt and attitude toward security 

had an influence on operational staff’s working behavior in terms of physicality and mentality at 

the significant level as of 0.05.   

 

Keyword: perception, security, working behavior 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง

มากข้ึนในดา้นต่างๆ รวมทั้งดา้นการพฒันาประเทศไทยท่ีไดมี้การขบัเคล่ือนเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม

โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาโครงสร้าง ทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย และมีบทบาทสาํคญัในการรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการจา้ง

งานจาํนวนมากถือไดว้่าประเทศไทยมีสภาพทางดา้นภูมิศาสตร์ท่ีมีความไดเ้ปรียบดา้นการคา้และ

เป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคจึงส่งผลให้ประเทศไทยมีอิทธิพลด้านการขนส่ง และท่ีสําคญัมีปัจจยั

ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ท่ี มีความ รู้แม้ประเทศไทยจะมีท รัพยากรมนุษย์ท่ี เพี ยงพอต่อ

ภาคอุตสาหกรรม แต่การเป็นภาคเกษตรกรรมมาก่อน ดงันั้นการทาํงานในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงทาํให้คนไทยไม่เคยเผชิญหรือประสบกับปัญหาทางความไม่

ปลอดภยัในการทาํงาน ซ่ึงสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุท่ีทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน

โดยทัว่ไป มี 5 ประการ คือ ความผิดพลาดของการจดัการสภาวะทางดา้นจิตใจของพนกังานท่ีไม่

เหมาะสม สภาวะทางดา้นร่างกายของพนกังาน ท่ีไม่เหมาะสม สภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีไม่

ปลอดภยั การปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั 
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 สาเหตุของการเกิดปัญหาความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน ส่วนหน่ึงก็มาจากความผิดพลาด

ของการจดัการความปลอดภยั อาจไม่มีการสอนหรืออบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั ไม่มีการบงัคบั

ให้ปฏิบัติตามกฎ ไม่มีการวางแผนและเตรียมงานด้านความปลอดภัย ไม่มีการจดัหาอุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภยั และไม่มีการแกไ้ขอนัตรายใดๆหรืออาจเกิดจากการขาดความใส่ใจและขาด

ความร่วมมือ ขาดการควบคุมดูแลดา้นการจดัการความปลอดภยับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีความเขา้ใจ

และไม่ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัดีพอ ท่ีจะปลูกฝังทัศนะคติท่ีถูกต้องและมีความปลอดภัยแก่

พนกังาน 

 กระบวนการจดัการความปลอดภยันั้นไดมี้การนาํมาใชใ้นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อิเล็กทรอนิกส์ได้ประสบความสําเร็จ คือ สามารถอุบัติเหตุจากการทาํงานได้อย่างชัดเจน ซ่ึง

กระบวนการจดัการความปลอดภยัเป็นกระบวนการท่ีจดัข้ึนเพ่ือรณรงคด์า้นความปลอดภยั ให้กบั

พนกังานระดบัปฏิบติัการรวมทั้งยกระดบัความปลอดภยัขององคก์รใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ียอมรับได ้

 ดงันั้นผูศึ้กษา จึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการ

ทาํงาน ของพนักงานในการดาํเนินกิจกรรม การประเมินอนัตรายเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนิน

กิจกรรมความปลอดภยัของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแนวทางในการปรับปรุง 

พฒันา ให้การบริหารการจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ในการรับรู้การจดัการความปลอดภยัในสถานท่ี

ทาํงาน และพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการของ บริษทั เอเชียนสตาเลชัน่อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

2. เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของ

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการของ บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

3. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับอิทธิพล การรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการปฏิบัติงานของ

พนกังานปฏิบติัการของ บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

4. เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความรู้เก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัในท่ีทาํงานของ บริษทั เอเชียน 

สแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
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สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ปัจจยัดา้นบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายุการทาํงาน 

ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั 

ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ 

 2. ปัจจยัการรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน ส่งผลต่อพฤติกรรม

ความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั (สุธาทิพย์ รองสวสัดิ์, 2554, น.5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 
Independent Var iable 

ตัวแปรตาม 
Dependent Var iable 

ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- ตาํแหน่ง 
- อายกุารทาํงาน 
- ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุในการ
ทาํงาน 
- ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกับ
ความปลอดภยั 

ปัจจัยการรับรู้การจัดการความปลอดภัย
ในการทาํงานของพนักงาน 
- นโยบายดา้นความปลอดภยั 
- ความรู้ดา้นความปลอดภยั 
- การรับรู้ข่าวสารดา้นความปลอดภยั 
- ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การจูงใจ
ดา้นความปลอดภยั 

พฤตกิรรมความปลอดภยั 
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน 
- ก ารใช้ เค ร่ื อ ง มื อ  อุ ป ก ร ณ์ ค ว าม
ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในการ
ทาํงาน 
- ความพร้อมทางดา้นร่างกาย และจิตใจ
ของพนกังาน 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบระดบัความสมัพนัธ์ของปัจจยัการรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการทาํงานของ

พนักงาน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั 

เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

2. ทราบระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นบุคคล โดยแบ่งตามความแตกต่าง ส่วนบุคคล 

ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ ในการทาํงาน 

ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม ความปลอดภยัในการ

ทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

3. ทราบพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง ในการ

พฒันา และปรับปรุง แก้ไขการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ 

บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

4. สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาจากการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการการพฒันา ปรับปรุง

แกไ้ข และป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฎิบติัการ บริษทั เอเชียน 

สแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

5. เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ือง เก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานของ

พนกังาน ใหก้บัผูท่ี้สนใจ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การรับรู้ (Perception) มีรากศพัท์มาจากภาษาละติน คือ “Percipere” ซ่ึง Per หมายถึง ผ่าน 

(Through) และ Cipere หมายถึง การนาํ (To Take) ถือเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพ้ืนฐานของ

บุคคลท่ีสําคญั เพราะถา้ปราศจากการรับรู้แลว้จะไม่สามารถมีความจาํ หรือการเรียนรู้ได ้(บุปผา 

พวงมาลี,2542 อา้งใน ณัฐชลิดา เมธีภิวฒัน์,2553,น.10) ดงันั้นการรับรู้จึงเป็นวิธีการ ท่ีบุคคลมอง

โลกท่ีอยูร่อบๆ ตวัของบุคคลฉะนั้นบุคคล 2 คน อาจมีความคิดต่อตวักระตุน้ อยา่งเดียวกนัภายใต้

เง่ือนไขเดียวกนั แต่ละบุคคลทั้ ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตวักระตุ้น (Recognize) การเลือกสรร 

(Select) การประมวล  (Organize) และการตีความ  (Interpret) เก่ียวกับตัวกระตุ้นดังกล่าวไม่

เหมือนกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ (Schiffman & Kanuk,1991 อา้งใน ณัฐชลิดา เมธี

ภิวฒัน์,2553,น.10) กล่าวว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง “กระบวนการ ท่ีบุคคลแต่ละคนมีการ
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เลือก ประมวลและตีความหมายเก่ียวกบัตวักระตุน้ออกมาให้ความหมาย และไดภ้าพของโลกท่ีมี

เน้ือหา” 

(Kast & Rosenzweig,1985 อา้งใน ณัฐชลิดา เมธีภิวฒัน์,2553,น.10) กล่าวว่า การรับรู้ เป็น

การแปลความหมายของส่ิงเร้า และการตอบสนองของร่างกายของคนต่อส่ิงเร้า จะแตกต่างกนัในแต่

ละบุคคล ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์เดิมและทาํใหบุ้คคลจะพฤติกรรมแตกต่างกนั แต่ละบุคคลจะเลือก

รับรู้เฉพาะข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการและความพอใจ อย่างไรก็ตาม ยงัข้ึนกับพื้นฐานของ

กระบวนการของแต่ละบุคคลแต่ละคนเก่ียวกบัความตอ้งการ ค่านิยม การคาดหวงั และปัจจยัอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี การรับรู้ ยงัสามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆคือหมายถึง “กระบวนการการตีความผ่าน

ประสาทสัมผสัใดๆ โดยตรง” ซ่ึงจากความหมายน้ีคาํท่ีจะส่ือความหมายเดียวกบัการรับรู้ การสัมผสั

รู้ อันเป็นการท่ีเกิดจากการรับความรู้สึกเข้ามาทางประสาทสัมผัสเกิดเป็นความเข้าใจ หรือ

ความรู้สึกภายในของบุคคล ดงันั้นกล่าวอีกอยา่ง คือ การรับรู้ หมายถึง “การตีความหมายจิตใจของ

บุคคลท่ีจะทาํใหเ้กิดการไดรู้้ไดเ้ขา้ใจ” 

ความปลอดภัย (สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการทาํงาน (ประเทศไทย),

2560) ไดใ้ห้ความหมายของ “ความปลอดภยั” หมายถึง สภาพท่ีปราศจากภยัคุกคาม (Hazard) ไม่มี

อนัตราย (Danger) และความเส่ียงใดๆ (Risk) 

 (พิพฒัน์ นพทีปกงัวาน และคณะทาํงาน,2538) ไดใ้ห้ความหมายของ “ความปลอดภยั” 

หมายถึง การควบคุมความเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ 

(Stracser,1973,p.66 อา้งถึงใน เอมอชัฌา รัตน์ริมจง วฒันบุรานนท์,2548,น.4) ไดใ้ห้ความหมายไว้

วา่ ความปลอดภยั หมายถึง เง่ือนไขหรือสภาวะท่ีเป็นผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย ์หรือ

การออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกาย เพ่ือลดอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดอุบติัเหตุลงได ้

พฤติกรรม (ชิษณุพงศ์ โคตรบณัฑิต,2552) พฤติกรรม (Behavior) คือ กิริยา อาการ การ

กระทาํ (กรรม)ของมนุษยน์ั้น แบ่งออกเป็นคือ กรรมภายใน-ภายนอก ๆ ท่ีเราสงัเกตไดแ้ละมองเห็น

ด้วยตาเปล่า รวมถึง บทบาท ลีลา ท่าที  การประพฤติปฏิบัติ การกระทํางาสนในชีวิตปกติ ท่ี

แสดงออกให้เราเห็นดา้นนอกเช่น เดิน กิน เขียนหนังสือ ลว้นแต่ส่ืออกมาจากพฤติกรรมภายใน

เช่นกนั และพฤติกรรมภายใน เช่น ความจาํ ความคิด การเตน้ของหวัใจ ลว้นแลว้แต่ส่ืออกมาใหเ้รา

สงัเกตไดว้า่ เรากาํลงั จะแสดงพฤติกรรมใดอยูข่ณะน้ี 

(Im2market.com,2559) พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทางของส่ิงมีชีวิตท่ีเกิด

ร่วมกนักบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นการตอบสนองของระบบหรือส่ิงมีชีวิตต่อส่ิงเร้าหรือการรับเขา้ทั้งหลาย 
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ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชดัเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือ

ไม่ไดต้ั้งใจ 

(สิทธิโชค วรานุสันติกุล,2529,น.9 – 11 อา้งในเฉลิมพล ตนัสกุล,2541,น.2) พฤติกรรม 

หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดท่ีมนุษยแ์สดงออกทางรูปธรรม นามธรรม ตลอดเวลา สงัเกต

ไดด้้วยประสาทสัมผสัวาจา และการกระทาํ สามารถแบ่งพฤติกรรมออก ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

พฤติกรรมภายนอก ( Overt Behavior ) ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีสังเกตได้ดว้ย ประสาทสัมผสสัมผสั

หรือใช้เคร่ืองมือช่วย และพฤติกรรมภายใน ( Covert Behavior ) ซ่ึงเป็น กระบวนการท่ีเกิดข้ึน

ภายในจิตใจ บุคคลอ่ืนไม่สามารถสงเกตได ้
 

วธีิการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ

ในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอเนชัน่แนล จาํกดั จาํนวน 2,400 คน 

(Human & General Affairs, ขอ้มูลวนัท่ี 19 มกราคม 2560) ทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างโดยการ

ใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งใกลเ้คียงกบั 

343 ตวัอย่าง สาํหรับในการศึกษาน้ีไดท้าํการสํารองอีกร้อยละ 10 จึงมีกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 378 

ตวัอยา่ง 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยศึกษา

คน้ควา้แนวคิดและทฤษฎี ต่างๆ แลว้นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคล

ผูต้อบแบบสอบถาม ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การหาค่าความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) และ วิเคราะห์ขอ้มูล การรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน กบั 

พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 4. การทดสอบสมมติฐาน ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการ

วเิคราะห์ความแปรปรวน (F-test) และการรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานจะใช้การหาค่า การวิเคราะห์สมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวจิยั 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.2 มีอายอุยูใ่นช่วง

อายุ 20 – 25 ปี ร้อยละ 31.7 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 56.6 

ตาํแหน่งงานพนักงานฝ่ายผลิต ร้อยละ 91.0 มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน ร้อยละ 36.0 ไม่เคยมี

ประสบการณ์การเกิดอุบัติ เหตุในการทํางานภายในระยะเวลา 5 ปี  ร้อยละ  93.4 และ เคยมี

ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัภายในระยะเวลา 5 ปี ร้อยละ 77.0 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์การรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการ

ทํางานของพนักงาน 

การรับรู้การจัดการความปลอดภยั Mean S.D. แปลความ 
1. นโยบายดา้นความปลอดภยั 4.33 .58 มากท่ีสุด 
2. ความรู้ดา้นความปลอดภยั 3.80 .68 มาก 
3. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั 3.68 .73 มาก 
4. ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การจูงใจดา้นความปลอดภยั 4.39 .63 มากท่ีสุด 
รวม 4.05 .52 มาก 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน 
 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤตกิรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
 

พฤตกิรรมความปลอดภยัในการทํางาน  Mean S.D. แปลผล 
1. การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน 4.43 .57 มากท่ีสุด 

2. การใชเ้คร่ืองมือ อปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยั 4.43 .58 มากท่ีสุด 

3. ความพร้อมทางดา้นร่างกาย และจิตใจของพนกังาน 3.47 .63 มาก 
รวม 4.11 .48 มาก 
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายุการทาํงาน 

ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุ ในการทาํงาน ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั จะ

ส่งต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน 

 
 

ตารางท่ี 3 สรุปการทดสอบสมมตฐิานท่ี 1 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

พฤตกิรรมความปลอดภยัในการทํางาน 

ด้ าน ก าร ป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎ 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  เก่ียวกับ

ความปลอดภยัในการทาํงาน 

ด้ า น ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ 

อุปกรณ์ควาปลอดภัย  เพื่ อ

ความปลอดภยัในการทาํงาน 

ด้านความพร้อมทางดา้น

ร่างกายและจิตใจของ

พนกังาน 

เพศ  t=1.32     Sig=0.056 t=1.45     Sig=0.044* t=1.46      Sig=0.761 

อาย ุ F=1.512     Sig=0.198 F=1.559     Sig=0.185 F=0.584     Sig=0.675 

ระดบัการศึกษา F=7.76     Sig=0.000* F=4.75     Sig=.001* F=1.74     Sig=0.141 

ตาํแหน่งงาน F=1.025      Sig=.381 F=0.687     Sig=0.560 F=0.447     Sig=0.720 

ประสบการณ์การ

เกิดอุบติัเหตุในการ

ทาํงาน  

t=-.189     Sig=.022* t=.880     Sig=1.237 t=5.241     Sig=.595 

ประสบการณ์การ

ฝึกอบรมเก่ียวกับ

ความปลอดภยั 

t=3.992      Sig=0.15 t=3.658     Sig=.003* t=.973     Sig=.631 

 

สมมติฐาน 2 ปัจจยัปัจจยัการรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน ส่งผลต่อ

พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ  

 

ตารางท่ี 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 แสดงการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทํางานท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับความปลอดภัย โดยวเิคราะห์สมการถดถอย

พหุคูณ 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

361 

ตัวแปร 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 𝐒𝐄𝐛 β 
 (Constant) 1.795 0.198  9.058 0.000 

นโยบายดา้นความปลอดภยั 0.175 0.055 0.178 3.162 0.002* 

ความรู้ดา้นความปลอดภยั 0.032 0.055 0.037 0.573 0.567 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั -0.005 0.048 -0.006 -0.096 0.924 

ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การจูงใจดา้นความปลอดภยั 0.405 0.050 0.448 8.101 0.000* 

R = 0.593     R  = 0.352  Adjusted R  = 0.345 SE  = 0.462  F = 50.700     p = 0.000 
 

จากตารางท่ี 4 ปัจจยัดา้นนโยบายดา้นความปลอดภยั (β = 0.178) ดา้นทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั 

การจูงใจดา้นความปลอดภยั (β = 0.448) จะส่งผลต่อการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบั

ความปลอดภยัและได้สมการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเป็นการทาํนายการการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัความปลอดภยั ดงัน้ี 

การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัความปลอดภยั = 1.795+0.178 (นโยบายดา้นความ

ปลอดภยั) + 0.448 (ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การจูงใจดา้นความปลอดภยั) 

โดยปัจจยัเหล่าน้ีสามารถทาํนายการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัความปลอดภยัไดร้้อย

ละ 35.2 (Adjusted R2 = 0.352) 

 

ตารางท่ี 5 แสดงการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทํางานที่ส่งผลต่อการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์

ความปลอดภัยโดยวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ความปลอดภยั 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 𝐒𝐄𝐛 β 
 (Constant) 2.430 .222  10.937 .000 

นโยบายดา้นความปลอดภยั .132 .062 .133 2.131 .034* 

ความรู้ดา้นความปลอดภยั .054 .062 .064 .883 .378 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั -.036 .054 -.046 -.667 .505 

ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การจูงใจดา้นความปลอดภยั .310 .056 .338 5.520 .000* 

R = 0.450     R  = 0.202  Adjusted R  = 0.194 SE  = 0.519  F = 23.64     p = 0.000 
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จากตารางท่ี 5 ปัจจยัดา้นนโยบายดา้นความปลอดภยั (β = 0.133) ดา้นทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั 

การจูงใจดา้นความปลอดภยั (β = 0.338) จะส่งผลต่อการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ความปลอดภยัและได้

สมการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเป็นการทาํนายการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ความปลอดภยัดงัน้ี 

การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ความปลอดภยั  =  2.430+0.133 (นโยบายดา้นความปลอดภยั) + 0.338  

(ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การจูงใจดา้นความปลอดภยั) 

โดยปัจจยัเหล่าน้ีสามารถทาํนายการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ความปลอดภยัไดร้้อยละ 20.2 (Adjusted R2 

= 0.202) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทํางานที่ส่งผลต่อความพร้อมทางด้าน

ร่างกาย และจติใจโดยวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

ความพร้อมทางด้านร่างกาย และจติใจ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 𝐒𝐄𝐛 β 
 (Constant) 2.103 .249  8.460 .000 

นโยบายดา้นความปลอดภยั -.095 .069 -.087 -1.368 .172 

ความรู้ดา้นความปลอดภยั -.033 .069 -.035 -.478 .633 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั .337 .060 .391 5.581 .000* 

ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การจูงใจดา้นความ

ปลอดภยั 

.150 .063 .150 2.391 .017* 

R = 0.406     R  = 0.165  Adjusted R  = 0.156 SE  = 0.580  F = 18.402     p = 0.000 
 

 จากตารางท่ี  6 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย(β = 0.391) ด้าน

ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การจูงใจดา้นความปลอดภยั (β = 0.150) จะส่งผลต่อความพร้อม

ทางด้านร่างกาย และจิตใจและไดส้มการถดถอยพหุคูณ ซ่ึงเป็นการทาํนายความพร้อมทางดา้น

ร่างกาย และจิตใจดงัน้ี 

 ความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจ  =  2.103+0.391 (นโยบายด้านความปลอดภยั) + 

0.150 (ทศันคติท่ีมีต่อความปลอดภยั การจูงใจดา้นความปลอดภยั) 

 โดยปัจจยัเหล่าน้ีสามารถทาํนายความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจได้ร้อยละ 16.5 

(Adjusted R2 = 0.165) 
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อภิปรายผล 

การวิจยั เร่ืองการรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการทาํงานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการ

ทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ กรณีศึกษา : บริษทั เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

คณะผูว้จิยัขอเสนอการอภิปรายผลการวิจยัดงัน้ี 

สมมตฐิานท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมความ

ปลอดภยัในการทาํงาน 

จากสมมติฐานพบว่าการปฏิบติัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัความปลอดภยั

ในการทาํงาน โดยใชก้ารวเิคราะห์สถิติ Independent Sample t-test พบวา่ การปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ  เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน มีค่า Sig เท่ากับ 0.056 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับ

นัยสําคญั 0.05 หมายความว่า เพศไม่มีผลต่อ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัความ

ปลอดภยัในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 แสดงสรุปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานจาํแนกตาม

เพศในดา้นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ความปลอดภยั เพ่ือความปลอดภยัในการทาํงาน พบว่า การใช้

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ความปลอดภยั เพ่ือความปลอดภยัในการทาํงาน มีค่า Sig เท่ากบั 0.044 ซ่ึงมีค่า

น้อยกว่าระดบันยัสําคญั 0.05 หมายความว่า เพศมีผลต่อ การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ความปลอดภยั 

เพ่ือความปลอดภยัในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 แสดงสรุปผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานจาํแนกตาม

เพศในดา้นความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจของพนกังาน พบว่า ความพร้อมทางดา้นร่างกาย

และจิตใจของพนักงาน มีค่า Sig เท่ากบั 0.761 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 หมายความว่า 

เพศไม่มีผลต่อความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจของพนกังาน 

สมมตฐิาน 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการทาํงาน

ของพนกังานกบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ 

จากสมมติฐานพบว่า การรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน บริษทั 

เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยรวมมีค่า R = 0.536 มีระดบัความสัมพนัธ์สูงและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน กล่าวได้ว่า การรับรู้ด้าน

นโยบายดา้นความปลอดภยั ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั ดา้นทศันคติท่ีมีต่อความ

ปลอดภัย การจูงใจด้านความปลอดภัย ท่ีได้รับการพฒันาในองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมความ

ปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ ส่วนการรับรู้ดา้นดา้นความรู้ดา้นความปลอดภยั
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ไม่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการปัจจยัอาจมีระดบั

ความแตกต่างกนัจากงานวิจยัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะงานวจิยั 

1. จากการวิจยัพบว่า นโยบายดา้นความปลอดภยัเป็นหน้าของฝ่ายบริหารท่ีควรมีการวาง

นโยบายกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เพ่ือเป็นแนวทางใหพ้นกังานในองคก์รปฏิบติัตามเพ่ือป้องกนัการเกิด

อุบติัเหตุในการทาํงาน 

2. จากการวิจยัพบว่า ประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั มีผลต่อพฤติกรรม

ในการทาํงานดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และดา้นการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ความ

ปลอดภยั ดงันั้นฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยค์วรมีการจดัการอบรมพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานมีความ

เขา้ใจในกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและควรสร้างจิตสํานึกให้พนกังานคาํนึงถึงความปลอดภยัในการ

ทาํงานเป็นหลกัและควรมีการจดัประชุมช้ีแจงกบัพนกังานเป็นประจาํ 
 

งานวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

 การวิจยัเร่ือง การรับรู้การจดัการความปลอดภยัในการทาํงานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการ

ทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ 

 1. งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณท่ีมีการนาํแบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บขอ้มูลเพียงอย่างเดียว ซ่ึงอาจมีขอ้จาํกดัในการลงรายละเอียดเชิงลึก ดงันั้นในการทาํวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรท่ีจะใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพ่ิมเขา้มา ดงันั้นในงานวิจยัคร้ังต่อไปควรท่ีจะใชว้ิธีการเชิง

คุณภาพเพ่ิมเข้ามาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยการรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทาํงานของ

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ 

 2. เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัท่ีท่ีศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้การจดัการความปลอดภยั

ในการทาํงานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ ดงันั้น

ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมถึงตวัแปรท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภยัมนการปฏิบติังาน

ของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ เช่น การปฏิบติัตามกฏระเบียบขอ้บงัคบัความปลอดภยัในการทาํงาน 

และการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ความปลอดภยัเพ่ือความปลอดภยัในการทาํงาน และความพร้อม

ทางดา้นร่างกายและจิตใจของพนกังาน 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์รของพนกังาน

บริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา  ปิสตนั จาํกดั 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนกังานบริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกดั 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร

ของพนักงานบริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกัด 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศ

องค์กร คุณภาพชีวิตในการทาํงาน และความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา       

ปิสตนั จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานของบริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกดั 

จาํนวน 276 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนและสถิติเชิงอนุมานทดสอบค่าT-test ค่าF-test 

และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียรสนั (Pearson Correlation Coefficient) 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์รโดยภาพรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง และ

คุณภาพชีวติในการทาํงาน โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ร
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ของพนกังาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

 

คาํสําคญั : บรรยากาศองคก์ร คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 

ABSTRACT 

The objective of the research aimed at (1) studying organization environment of 

employees at Ar t-Ser ina Piston Co., Ltd., (2) studying working life quality of employees at  

Ar t-Ser ina Piston Co., Ltd., (3) studying employees' opinion related organizational commitment 

of Ar t-Ser ina Piston Co., Ltd. and (4) studying relationship between organization enviornemnt, 

working life quality and organizational commitment of Ar t-Ser ina Piston Co., Ltd. The samples 

in this research were of 276 employees. The questionnaires were used for data collection. The 

data analysis employed descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard 

deviation and inferential statistics including independent sample t-test, One-Way ANOVA and 

Pearson Correlation Coefficient.  

The result indicated that both of overall and each dimensions of organizational 

environment correlated with organizational commitment in moderate level. In the meantime, 

overall of working life quality strongly correlated with organizational commitment in the same 

direction. When considering each aspect, the working life quality moderately correlated with 

organizational commitment in the same direction at the statistically significant level as of 0.05.    

 

Keyword : Organizational Environment, Working Life Quality, Organizational Commitment 
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บทนํา 

การบริหารองค์กรให้บรรลุผลสําเร็จขององค์กรนั้ น  ต้องมีปัจจัยหลายอย่างเป็น

องค์ประกอบซ่ึงบุคลากรในองค์กรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญ  เป็นหัวใจของการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการบริหารงานในองคก์ร  หากผูบ้ริหารสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของบุคลากร

ให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน สามารถปฏิบติังานดว้ยความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะ

ทาํใหง้านบรรลุเป้าหมาย และคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมในความสาํเร็จขององคก์รกจ็ะส่งผลใหอ้งคก์ร

ประสบความสาํเร็จ บุคลากรกจ็ะมีความจงรักภกัดี ทศันคติท่ีดี และความผกูพนัต่อองคก์ร ทั้งน้ีการ

ปฏิบติังานของบุคลากร จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงใดย่อมข้ึนอยูก่บับรรยากาศในองคก์ร 

และคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากร เพราะถา้หากบุคลากรมีการดาํรงชีวิตท่ีดีจะช่วยทาํให้

เกิดความสุขในการทาํงาน ทาํให้เกิดความรู้สึกทางบวกต่องานและองคก์ร ช่วยให้องคก์รบรรลุผล

สาํเร็จ และเป็นแรงผลกัดนัหรือจูงใจใหพ้นกังานปฏิบติังานอยา่งอุทิศตนเพ่ือองคก์ร 

 เน่ืองจากบรรยากาศการทาํงานเป็นส่ิงสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อความผาสุกและความพึง

พอใจของบุคลากรโดยตรง จึงจาํเป็นท่ีองค์กรตอ้งกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ี

ชดัเจน เพ่ือปลูกจิตสาํนึกให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจ และรับผิดชอบต่อบรรยากาศการทาํงาน เช่น 

ความสะอาดของสถานท่ีทาํงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังาน อาคารสถานท่ีทาํงาน เป็นตน้ (ธญัญา        

ผลอนันต์, 2547, น. 47) ดงันั้น บรรยากาศการทาํงานมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของบุคลากร

อยา่งเห็นไดช้ดั คือ บุคลากรตอ้งการบรรยากาศการทาํงานท่ีดี เพราะตอ้งการความสะดวกสบายทาง

ร่างกาย และบรรยากาศในการทาํงานมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ 

 คุณภาพชีวิตในการทาํงาน มีความสําคญัอย่างยิ่งในการทาํงานในปัจจุบนั เพราะ คนเป็น

ทรัพยากรท่ีสําคญั เป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้สู่ระบบการ

ทาํงาน ตอ้งทาํงานเพ่ือใหชี้วติดาํรงอยูไ่ดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน เม่ือคนตอ้งทาํงานใน

ท่ีทาํงานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ทาํให้เกิดความสุขทั้ งร่างกายและจิตใจ มี

ความรู้สึกมัน่คงภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางสงัคม 

(กองสวสัดิการแรงงาน, 2547, น. 18) คุณภาพชีวิตในการทาํงานมีผลต่อการทาํงานมาก กล่าวคือ ทาํ

ให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน และทาํให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์ร 

นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิตช่วยใหเ้จริญกา้วหนา้ มีการพฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลท่ี

มีคุณภาพขององคก์ร และยงัช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก และส่งเสริมให้ไดผ้ลผลิตและ

บริการท่ีดี ทั้งคุณภาพและปริมาณ 
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 การสร้างความผูกพนัให้กบับุคลากรภายในองคก์รหรือหน่วยงาน เป็นวิธีการสําคญัอย่าง

หน่ึงของผูบ้ริหาร ทาํให้บุคลากรมีความรัก มีความจงรักภกัดีอยู่กบัองค์กรได้นาน เพราะ ความ

ผูกพนัต่อองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัการท่ีบุคลากรมีความรู้สึกท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มีความ

ตั้งใจทุ่มเทให้กบัการปฏิบติังานอนัเป็นประโยชน์กบัองคก์ร ดงัท่ี (Buchanan, 1974, p. 533 อา้งถึง

ในบุญโญภาส สุวรรณรัตน์, 2548, น. 7) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร ทาํใหส้มาชิกเกิดความเต็ม

ใจท่ีจะทาํงานเพื่อความก้าวหน้า เพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร มีความยึดมัน่ยอมรับในค่านิยม 

ตลอดจนวตัถุประสงคข์ององคก์รและปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป 

ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร คุณภาพชีวิตใน

การทาํงาน และความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยอาศยักรณีศึกษาจาก บริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา  

ปิสตัน จาํกัด เพ่ือเข้าใจถึงปัจจยัในการมีบรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดี  

เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองค์กร และสามารถนาํปัจจยัต่างๆนั้นมาใช้ประโยชน์ในการ

เพ่ิมพูนศกัยภาพและความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร ให้บุคลากรเกิดความจงรักภกัดี และ

ปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาและ

วางแผนในการรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานให้คงอยู่ และสร้าง

ความสาํเร็จใหก้บัองคก์รอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองค์กรของพนักงานบริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา         

ปิสตนั จาํกดั 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานบริษทั อ๊าร์ท-      

เสรีนา ปิสตนั จาํกดั 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา 

ปิสตนั จาํกดั 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ร คุณภาพชีวิตในการทาํงาน และความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั อา๊ร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกดั 
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สมมตฐิานของการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการ

ทาํงาน รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน บริษทั 

อา๊ร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกดั ไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นบรรยากาศองค์กร 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) โครงสร้าง 2) ความเป็นอิสระ 3) รางวลั

ตอบแทน 4) ความอบอุ่นและการสนับสนุน 5) การยอมรับความขดัแยง้ 6) การเปล่ียนแปลงใน

องคก์ร มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั อา๊ร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกดั 

3. ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการให้ส่ิงตอบแทนท่ียติุธรรม 

2) ดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั 3) ด้านโอกาสกา้วหน้าและพฒันาความสามารถ 4) ดา้นการ

ไดรั้บการยอมรับในสงัคม 5) ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการทาํงาน 6) ดา้นความสมดุลในชีวิต

งานและครอบครัว มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา        

ปิสตนั จาํกดั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎแีละแนวคดิท่ีเก่ียวกับบรรยากาศองค์กร 

สมยศ นาวีการ (2525) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กรเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั เน่ืองจากท่ี

ทาํงานในองคก์รไม่ไดท้าํอยูใ่นความวา่งเปล่า แต่การทาํงานของพวกเขาอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัควบคุม

ของบางส่ิงบางอย่างตั้งแต่แบบของความเป็นผูน้าํของผูบ้งัคบับญัชาของเขาความไม่ยืดหยุ่นของ

โครงสร้างองคก์ร กฎระเบียบขององคก์รตลอดจนส่ิงต่างๆภายในองคก์รท่ีมองไม่เห็นหรือจบัตอ้ง

ไม่ไดแ้ต่รู้สึกและรับรู้ไดค้วามรู้สึกท่ีเกิดจากความนึกคิดเอาเองของเขาถึงส่ิงต่างๆ เพราะ องคก์รน้ี

คือบรรยากาศองค์กรซ่ึงบรรยากาศองค์กรน้ีมีความสําคญัต่อผูบ้ริหารและบุคคลอ่ืนดว้ยเหตุผล        

3 ประการ คือ 

ประการแรก บรรยากาศองคก์รบางอยา่งทาํให้ผลการปฏิบติังานของเขาอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดีกวา่บรรยากาศอ่ืนๆ  

ประการท่ีสอง ผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อบรรยากาศองคก์รของพวกเขาหรือโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

แผนกงานของพวกเขาเองภายในองคก์ร  

ประการท่ีสาม ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์กรปรากฏว่ามีผลกระทบต่อการ

ปฏิบติังานและความพอใจของบุคคลในองคก์ร  
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 Kelly (1980, p. 486 อ้างถึงใน อจัฉรา เฉลยสุข, 2556, น. 39) ได้แบ่งองค์ประกอบของ

บรรยากาศองคก์รออกไว ้6 ดา้น ดงัน้ี 

          1. โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบัองคป์ระกอบของงาน อนั

เกิดจากโครงสร้างขององคก์ร ความชดัเจนของการแบ่งงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน กฎเกณฑ์ และ

ระเบียบขอ้บงัคบั 

          2. ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายถึง การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบัความมีอิสระในการ

แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น โดยไม่มีผลกระทบต่อชีวิตการทาํงานในทางลบ 

          3. รางวลัตอบแทน (Reward) หมายถึง การรับรู้ของพนกังานเก่ียวกบัการไดร้างวลัตอบแทน

จากการทํางานของตนท่ีได้ปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร  มีความยุติธรรมเป็นไปตาม

ความสามารถและผลงาน เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือนขั้น 

          4. ความอบอุ่นและการสนับสนุน (Warmth and Support) หมายถึง การรับรู้ของพนักงาน

เก่ียวกบัมิตรภาพท่ีดีภายในองคก์ร การไดรั้บการยอมรับ ความอบอุ่น และความสนบัสนุนช่วยเหลือ

จากเพ่ือนร่วมงาน และหวัหนา้ 

          5. การยอมรับความขดัแยง้ (Tolerance of Conflict) หมายถึง การรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบั

ความแตกต่างกนัทางความคิดเห็นของสมาชิกในองคก์ร การท่ีหวัหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานยินดี

รับฟัง และยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป มีการเผชิญหนา้ ตกลงแกไ้ขกนัเม่ือมีความ

ขดัแยง้เกิดข้ึน 

          6. การเปล่ียนแปลงในองค์กร (Organizational Change) หมายถึง การรับรู้ของพนักงาน

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงภายหลงัการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใชก้บัองคก์รตลอดจนรู้สึกท่ีมี

ต่อความสามารถในการยดืหยุน่ขององคก์ร เพ่ือรองรับวทิยาการจดัการสมยัใหม่ 

 

             ทฤษฎแีละแนวคดิเก่ียวกับคุณภาพชีวติในการทํางาน  

บุญแสง ชีระภากร (2533) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ ท่ี

แตกต่างกนัไปตามมิติการรับรู้ของแต่ละบุคคล เพราะต่างมีพ้ืนฐาน ภูมิหลงั ลกัษณะอ่ืนๆท่ีเป็น 

ลกัษณะ เฉพาะตวับางคนอาจสนใจท่ีเน้ือหาของงานบางคนสนใจสภาพแวดลอ้ม และค่าตอบแทน 

บางคนเนน้ความกา้วหนา้ในอนาคตและลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไปมากมาย 

Skrovan (1983 อา้งถึงใน พจนี อสุวรรณ, 2549) ไดก้ล่าวถึงชีวิตในการทาํงานว่ามีองคป์ระกอบ 3 

ประการดงัน้ี  
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1. การพฒันา (Development) คือ การพฒันาทั้งในดา้นวิธีการและการดาํเนินงานดา้นต่างๆ 

ท่ีจะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดี และมีการพฒันาในดา้นคุณภาพชีวิตของบุคคลซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งกบัหลกัการของสิทธิมนุษยชน และแนวคิดประชาธิปไตยท่ีเคารพในศกัด์ิศรีของแต่

ละบุคคล 

2. การเคารพและยอมรับในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(Dignity) คือ การไดรั้บการตอบสนอง

ความพึงพอใจไดรั้บการยกย่องยอมรับในความสามารถ การท่ีบุคคลไดรั้บการยอมรับจะทาํให้

บุคคลนั้นเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานใหม้ากยิง่ข้ึนส่งผลใหอ้งคก์รไดผ้ลิตมากข้ึน 

3. การปฏิบติังานในแต่ละวนั (Daily Practice) กล่าวคือโดยทัว่ไปบุคคลตอ้งใชเ้วลาอย่าง

นอ้ย 8 ชัว่โมงกบัการทาํงานในแต่ละวนัยอ่มตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของบุคคล รวมทั้งการปรับปรุงการทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพจาํเป็นท่ีองคก์รจะตอ้งมีระเบียบ

วธีิปฏิบติัในการทาํงาน มีการประสานงานท่ีดีเพื่อใหบุ้คคลสามารถไปถึงเป้าหมายได ้

 

             ทฤษฎแีละแนวคดิท่ีเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กร 

จารุณี ธรนิตยกุล (2541, น. 20) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ทัศนคติหรือ

ความรู้สึกผูกพนัท่ีบุคคลมีต่อองค์กร เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีความ

เช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององคก์ร มีความเตม็ใจท่ีจะทาํงาน และมีความปรารถนาท่ีจะ

เป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป 

Mowday (1982 อา้งถึงใน นงเยาว ์แกว้มรกต, 2542, น. 21) ไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิด

ความผกูพนัทางดา้นจิตใจ (Affective Commitment) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) 

2. คุณลกัษณะงาน (Job Characteristics) 

3. ประสบการณ์การทางาน (Work Experience) 

4. คุณลกัษณะโครงสร้าง (Structural Characteristics) 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 ตวัแปรตน้         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
      เพศ   
      อาย ุ
      สถานภาพ   
      ระดบัการศึกษา 
      อายกุารทาํงาน       
      รายไดต้่อเดือน 
 

          คุณภาพชีวติในการทํางาน 
       ดา้นการใหส่ิ้งตอบแทนท่ียติุธรรม 
       ดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั 
       ดา้นโอกาสกา้วหนา้และพฒันาความสามารถ 
       ดา้นการไดรั้บการยอมรับในสังคม 
       ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการทาํงาน 
       ดา้นความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
      ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
      ความผกูพนัดา้นการคงอยู ่
       ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 
 

 

บรรยากาศองค์กร 
      โครงสร้าง             
      ความเป็นอิสระ         
      รางวลัตอบแทน        
      ความอบอุ่นและการสนบัสนุน 
      การยอมรับความขดัแยง้ 
      การเปล่ียนแปลงในองคก์ร 
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วธีิการวจิยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานของบริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกดั จาํนวน  

675 คน  

 กลุ่มตวัอย่างคาํนวณโดยใช้สูตรการคาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ (1973) ไดป้ระมาณ 251 

ตวัอย่าง ทาํการเก็บตวัอย่างสํารองเพ่ิมอีก 25 ตวัอย่าง เพ่ือเป็นการป้องกนัความผิดพลาดจากการ

เก็บตวัอย่างและป้องการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ดงันั้นจึงมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา

ทั้งส้ิน 276 ตวัอยา่ง โดยไดใ้ชว้ธีิการสุ่มแบบสอบถามตามความสะดวก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

ในการศึกษาใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสอบถามตามหลกัทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมถึงงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งมาเป็นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม  ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบด้วย เพศ  อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา อายุการทํางาน  รายได้ต่อเดือนซ่ึงเป็น

แบบสอบถามปลายปิด (Close ended Question) จาํนวน 6 ขอ้ ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกขอ้ท่ีตรง

กบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดให้

เลือกตอบ จาํนวน 23 ข้อ โดยแบ่งข้อคาํถามเป็น 6 ด้าน คือ 1) โครงสร้าง 2) ความเป็นอิสระ            

3) รางวัลตอบแทน  4) ความอบอุ่นและการสนับสนุน  5) การยอมรับความขัดแยง้ 6) การ

เปล่ียนแปลงในองค์กร โดยเป็นคาํถามแบบ Likert Scale ใช้ระดบัการวดัประเภทอนัตรภาคชั้น 

(Interval Scale) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลาย

ปิดใหเ้ลือกตอบ จาํนวน 34 ขอ้ โดยแบ่งขอ้คาํถามเป็น 6 ดา้น คือ 1) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ

ยุติธรรม 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความปลอดภยั 3) ดา้นการพฒันาความสามารถของพนกังาน

และความกา้วหนา้ 4) ดา้นการไดรั้บการยอมรับทางดา้นสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั 5) ดา้นความ

เป็นประชาธิปไตยในการทาํงาน 6) ดา้นความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว โดยเป็นคาํถามแบบ 

Likert Scale ใชร้ะดบัการวดัประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 
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ผลการวจิยั 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 276 คน  พบว่า 

พนกังานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และเพศหญิง จาํนวน 

138 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี  เป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 30.1               

มีสถานะภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.9 มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.4 มีประสบการณ์การทาํงาน 3-5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.6             

มีรายไดม้ากท่ีสุดช่วง 15,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 41.7   

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อายกุารทาํงาน รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

บริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกดั ไม่แตกต่างกนั (เคร่ืองหมาย* แสดงการสรุปสมมติฐานท่ีพบ

ความแตกต่าง) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความผูกพนัต่อองค์กร 

ด้านจติใจ ด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน ภาพรวม 

เพศ  
t=0.028 

Sig=0.977 
t=-0.497 

Sig=0.620 
t=0.475 

Sig=0.635 
t=-0.011 

Sig=0.991 

อาย ุ 
F=0.287 

Sig=0.886 
F=1.855 

Sig=0.119 
F=0.658    

Sig=0.622 
F=0.862 

Sig=0.487 

สถานภาพ 
F=1.339 

Sig=0.264 
F=4.028 

Sig=0.019* 
F=4.104 

Sig=0.018* 
F=4.498 

Sig=0.012* 

ระดบัการศึกษา 
F=30.159 

Sig=0.000* 
F=24.563 

Sig=0.000* 
F=25.037 

Sig=0.000* 
F=44.049 

Sig=0.000* 

อายกุารทาํงาน 
F=1.947 

Sig=0.122 
F=7.694 

Sig=0.000* 
F=4.273 

Sig=0.006* 
F=6.109 

Sig=0.000* 

รายไดต่้อเดือน 
F=8.959 

Sig=0.000* 
F=27.781 

Sig=0.000* 
F=9.273 

Sig=0.000* 
F=27.395 

Sig=0.000* 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์ร 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) โครงสร้าง 2) ความเป็นอิสระ  

3) รางวัลตอบแทน  4) ความอบอุ่นและการสนับสนุน  5) การยอมรับความขัดแย้ง 6) การ

เปล่ียนแปลงในองคก์ร มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา 

ปิสตนั จาํกดั สามารถแสดงผลไดต้ามตารางท่ี  2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  
 ความผูกพนัต่อองค์กร  

บรรยากาศองค์กร 
 ด้านจติใจ ด้านการคงอยู่ 

 
ด้านบรรทัดฐาน 

 
ภาพรวม 

โครงสร้าง r=0.437
Sig=0.000*

r=0.260
Sig=0.000*

r=0.468
Sig=0.000*

r=0.475
Sig=0.000*

ความเป็นอิสระ r=0.382
Sig=0.000*

r=0.433
Sig=0.000*

r=0.429
Sig=0.000*

r=0.514
Sig=0.000*

รางวลัตอบแทน r=0.422
Sig=0.000*

r=0.445
Sig=0.000*

r=0.411
Sig=0.000*

r=0.527
Sig=0.000*

ความอบอุ่นและการ
สนบัสนุน 

r=0.418
Sig=0.000*

r=0.488
Sig=0.000*

r=0.443
Sig=0.000*

r=0.558
Sig=0.000*

การยอมรับความขดัแยง้ r=0.409
Sig=0.000*

r=0.503
Sig=0.000*

r=0.428
Sig=0.000*

r=0.554
Sig=0.000*

การเปล่ียนแปลงในองคก์ร r=0.439
Sig=0.000*

r=0.378
Sig=0.000*

r=0.392
Sig=0.000*

r=0.496
Sig=0.000*

ภาพรวม r=0.583
Sig=0.000*

r=0.605
Sig=0.000*

r=0.592
Sig=0.000*

r=0.733
Sig=0.000*

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า บรรยากาศองคก์รโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น 

ได้แก่  ด้านโครงสร้าง  ด้านความเป็นอิสระ ด้านรางวลัตอบแทน  ด้านความอบอุ่นและการ

สนบัสนุน ดา้นการยอมรับความขดัแยง้  และดา้นการเปล่ียนแปลงในองคก์ร ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

จิตใจ ดา้นการคงอยู ่และดา้นบรรทดัฐาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง  
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 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการให้ส่ิงตอบ

แทนท่ียติุธรรม 2) ดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั 3) ดา้นโอกาสกา้วหนา้และพฒันาความสามารถ         

4) ดา้นการไดรั้บการยอมรับในสังคม 5) ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการทาํงาน 6) ดา้นความ

สมดุลในชีวิตงานและครอบครัว มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน สามารถ

แสดงผลไดต้ามตารางท่ี  3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

 ความผูกพนัต่อองค์กร  
คุณภาพชีวติในการทํางาน 
 ด้านจติใจ ด้านการคงอยู่ 

 
ด้านบรรทัดฐาน 

 
ภาพรวม 

ดา้นการใหส่ิ้งตอบแทนท่ี
ยติุธรรม 

r=0.505
Sig=0.000*

r=0.454
Sig=0.000*

r=0.552
Sig=0.000*

r=0.620
Sig=0.000*

ดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั r=0.428
Sig=0.000*

r=0.378
Sig=0.000*

r=0.464
Sig=0.000*

r=0.521
Sig=0.000*

ดา้นโอกาสกา้วหนา้และพฒันา
ความสามารถ          

r=0.481
Sig=0.000*

r=0.507
Sig=0.000*

r=0.439
Sig=0.000*

r=0.588
Sig=0.000*

ดา้นการไดรั้บการยอมรับใน
สงัคม 

r=0.491
Sig=0.000*

r=0.496
Sig=0.000*

r=0.478
Sig=0.000*

r=0.603
Sig=0.000*

ดา้นความเป็นประชาธิปไตยใน
การทาํงาน 

r=0.458
Sig=0.000*

r=0.464
Sig=0.000*

r=0.473
Sig=0.000*

r=0.574
Sig=0.000*

ดา้นความสมดุลในชีวติงานและ
ครอบครัว 

r=0.411
Sig=0.000*

r=0.535
Sig=0.000*

r=0.410
Sig=0.000*

r=0.562
Sig=0.000*

ภาพรวม r=0.583
Sig=0.000*

r=0.605
Sig=0.000*

r=0.592
Sig=0.000*

r=0.733
Sig=0.000*

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี  3  พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยภาพรวม ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์ในระดบัสูง และรายดา้นทุกด้าน ได้แก่  ด้านการให้ส่ิงตอบแทนท่ียุติธรรม  ด้าน

สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั  ด้านโอกาสก้าวหน้าและพฒันาความสามารถ  ด้านการไดรั้บการ
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ยอมรับในสังคม  ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการทาํงาน  และดา้นความสมดุลในชีวิตงานและ

ครอบครัว ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานรายดา้นทุก

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ  ดา้นการคงอยู ่ และดา้นบรรทดัฐาน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง  

การอภปิรายผล 

ผลการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร คุณภาพชีวิตในการทาํงานและความ

ผูกพนัต่อองค์กร ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกดั เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ โดยการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมีจาํนวนทั้งส้ิน 276 คน จาํแนกเป็น 

เพศชาย 138 คน และ เพศหญิง 138 คน มีอายอุยูใ่นช่วง 26-30 ปี จาํนวน 83 คน มีสถานภาพสมรส/

อยู่ดว้ยกนั จาํนวน 157 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 139 คน 

อายกุารทาํงาน 3-5 ปี จาํนวน 101 คน และมีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท จาํนวน 115 คน 

คณะผูว้จิยัไดศึ้กษาตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์รของบริษทั อา๊ร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกดั 

 ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์โดยรวมอยู่ในระดับดี            

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าโครงสร้าง ความเป็นอิสระ รางวลัตอบแทน ความอบอุ่นและการ

สนบัสนุน การยอมรับความขดัแยง้ และการเปล่ียนแปลงในองคก์ร  มีค่าระดบัความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัดี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรในบริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตนั จาํกดั รับรู้ไดถึ้งสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร ในดา้นโครงสร้างน้ีมากกว่าดา้นอ่ืน และเป็นดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นอยู่

ของบุคลากรภายในองคก์ร มีส่วนกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั Hamze 

(2011, p. 421) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ร พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

บรรยากาศองคก์ร คือ เพศ อาย ุประสบการณ์ ปัจจยับางประการจะส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์ร 

บรรยากาศองค์กรเก่ียวข้องกับการใช้เทคนิคทางการจูงใจ การสนับสนุนการทํางาน การนํา

มาตรฐานการปฏิบติังานมาใช้ และการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี จากผลการศึกษาทาํให้ทราบถึง

บรรยากาศองคก์รและการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงบรรยากาศองค์กร ซ่ึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี

ผูบ้ริหารตอ้งมีการประชุมเพ่ือวางแผนในการเสริมสร้างบรรยากาศองคก์รท่ีดี 

2. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบริษทั อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตนั 

จาํกดั  

 ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัดี และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัวอยู่ในระดบัท่ีดีมาก ส่วน
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ดา้นการให้ส่ิงตอบแทนท่ียติุธรรม ดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั ดา้นโอกาสกา้วหนา้และพฒันา

ความสามารถ ดา้นการไดรั้บการยอมรับในสงัคม และดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการทาํงานอยู่

ในระดบัท่ีดี จากขอ้มูลดงักล่าวอธิบายไดว้่า การท่ีพนกังานมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานโดยรวมอยู่

ในระดบัดีนั้น เป็นเพราะสวสัดิการท่ีบริษทัจดัให้ ทาํให้พนักงานปฏิบติังานได้อย่างมีความสุข 

ค่าจ้างเงิน เดือนและผลประโยชน์ ต่างๆเป็นไปตามกฎหมาย  พนักงานได้พัฒนาความรู้ 

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี ทุกคนมีโอกาสได้เล่ือนตาํแหน่งอย่าง

เหมาะสมและยุติธรรม สถานท่ีทาํงานมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ปลอดภยัในการปฏิบติังาน มี

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม มีความสะอาดและถูกสุขลกัษณะ หัวหน้างานมีความเสมอภาคกบัพนักงาน 

เป็นท่ีไวว้างใจได ้และมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบแก่พนักงานทุกคน ทาํให้

การปฏิบติังานในองคก์รส่งผลถึงความเป็นอยูแ่ละครอบครัวของพนกังานมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ ณฏัฐก์ฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิต

ในการทาํงานกบัแรงจูงใจในการทาํงานและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน : ศึกษา

เฉพาะกรณีพนักงานของบริษทั ไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จาํกัด พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 

3. ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ร  

 ผลการวิจยั พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับดี และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้น ไดแ้ก่ ความผูกพนัดา้นจิตใจ ความผูกพนัดา้นการคงอยู ่และ

ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน อยูใ่นระดบัดีทุกดา้น จากขอ้มูลดงักล่าวอธิบายไดว้่า ความผูกพนัต่อ

องคก์รมีอิทธิผลต่อพนกังานในการยอมรับเป้ามายและค่านิยมขององคก์ร ความเต็มใจในการทุ่มเท

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี และความตอ้งการปฏิบติังานกบัองคก์รต่อไป ซ่ึงส่งผลต่อตวั

แปรดา้นบรรยากาศองคก์รและคุณภาพชีวติในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เฉลิมภทัร วิชกูล (2555) 

ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงาน  ผลการศึกษา พบว่า มีความผูกพัน                

ต่อองคก์รเปรียบเสมือน “ดาวเด่นในองคก์ร” (Engaged) ไดแ้ก่ ดา้นความทุ่มเทและพยายามอยา่ง

เต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ขององค์กร ดา้นความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก 

ภาพขององคก์รและดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร

ตามลาํดบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์กร ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นองค์กร ด้านงาน และด้านการ

พฒันา ทรัพยากรมนุษย ์ตามลาํดบั   
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4. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กร คุณภาพชีวิตในการทาํงานและความ

ผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

 ผลการวิจยั พบว่า บรรยากาศองคก์รมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัความผูกพนั

ต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์กนัอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองมาจากบรรยากาศองคก์รถือเป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัในการทาํให้พนักงานเกิดแรงจูงในในการทาํงาน กล่าวคือเม่ือพนกังานมีสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานท่ีดี พนักงานก็จะทาํงานอย่างมีความสุข ตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจทาํงานอย่างเต็มท่ี 

ก่อให้เกิดความภกัดีต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ

องคก์รไปในทิศทางเดียวกนัมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากหากพนกังานไดรั้บ

คุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดี มีความยติุธรรม พนกังานจึงมีความสุขในการทาํงาน เกิดความภกัดี

ต่อองค์กรอยากทาํงานกบัองค์กรน้ีต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธีรินทร์ มะระกานนท์ (2554) พบว่า 

คุณภาพชีวิตในการทาํงานในดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผูกพนัในองคก์รดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มกาํลงัความสามารถเพ่ือประโยชน์

ขององคก์ร 

งานวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

 1. การศึกษาในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศองคก์รและคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีเกิด

จากการทํางานของพนักงาน ควรมีการคาํนึงถึงปัจจัยในด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับ

บรรยากาศองคก์ร เช่น บริบทของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีแตกต่าง ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นการศึกษาน้ี เช่น 

กลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร กลุ่มธุรกิจส่ือสารและเทคโนโลย ีเป็นตน้ เพ่ือให้เกิดองคค์วามรู้และ

ภาพท่ีชดัเจนข้ึน 

 2. สําหรับงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์กร ดงันั้นควรมี

การศึกษาให้ครอบคลุมถึงตวัแปรท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อความผูกพนัต่อองคก์ร เช่น การเมืองใน

องคก์ร วฒันธรรมองคก์ร การประเมินผลการปฏิบติังาน และความพึงพอใจในงาน เป็นตน้ 

 3. เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณท่ีมีการนาํแบบสอบถามมาเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บขอ้มูลเพียงอย่างเดียว ซ่ึงอาจมีขอ้จาํกดัในการลงรายละเอียดเชิงลึก ดงันั้นในการวิจยัคร้ัง

ต่อไป ควรท่ีจะใชว้ิธีการเชิงคุณภาพเพ่ิมเขา้มา เพ่ือให้ทราบถึงทศันคติดา้นปัจจยัองคก์ร ดา้นการ

สนบัสนุนจากองคก์ร รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ

ประสิทธิภาพการทาํงาน และ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะกบัประสิทธิภาพการ

ทาํงาน ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จาํกดั จาํนวน 300 

คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 

สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการสมติฐาน 

คือ การทดสอบค่าเฉล่ีย (Independent Samples t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way 

ANOVA)  

 ผลการศึกษา พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํทั้ง 3 ดา้น 

ประกอบไปดว้ย ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน และภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ และอายท่ีุแตกต่างกนัมี

ผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นเวลาแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนบุคคลดา้น ตาํแหน่ง และระดบั

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้น

เวลางานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ี รูปแบบภาวะผูน้าํท่ีแตกต่าง
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กนัของพนักงานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้น

เวลางานแตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั : รูปแบบภาวะผูน้าํ ประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

ABSTRACT 

The objectives were to study the relationship between personal factors and work 

performance and the relationship between leadership styles and work performance. The samples 

were 300 employees working in บริษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จาํกดั by using questionaires to collct 

the data. The statistics used in data collecction included descriptive statistic consisting of 

frequeny, percenatge, mean and standard devation and inferentail statistics consisting of 

Independent Samples t – test and One-way ANOVA  

 The results indicated that most of the employees had opionion related to the leadership 

styles including task-oriented leadership, people-oriented leadership and participative leadership 

in mooderate level. The hypothese testing indicated that the different personal factors including 

gender and age had an effect on work performance regarding time and position and income level 

had an affect on work performance regarding quality, quantity and time differently. In addtion, 

different leadership styles had an effect on work performace regarding quality, quantity and time 

differently at the statistically sinificant level as of 0.05.    

 

Keyword : leader ship styles, work per formace 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัการบริหารงานขององคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงองคก์รตอ้งเผชิญกบัการ

เปล่ียนแปลงในดา้นสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรมและปัจจยัอ่ืน ๆ ทรัพยากร

บุคคลจึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนองค์กรให้ประสบความสําเร็จ หากองค์กรใด

สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได ้ยอ่มจะสร้างความกา้วหนา้ให้กบัองคก์ร 

ทาํให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย บุคคลสําคญัท่ีมีส่วนผลกัดันองค์กรไปสู่เป้าหมายก็คือผูน้ําหรือ
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ผูบ้ ังคับบัญชา ซ่ึงผูน้ ําจะต้องมีภาวะผูน้ํา (Leadership) ท่ีสามารถกระตุ้นโน้มน้าวจิตใจสร้าง

แรงจูงใจให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางานด้วยความเต็มใจและเต็ม

ความสามารถ เน่ืองจากภายในองคก์รประกอบไปดว้ยพนกังานหลายฝ่ายท่ีจะตอ้งมาทาํงานร่วมกนั 

ซ่ึงพนักงานเหล่านั้ นย่อมมีความแตกต่างกนัในหลายๆ ด้าน ส่วนการท่ีจะทาํให้องค์กรประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจ้าํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือของพนกังานจาก

หลายฝ่าย จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะตอ้งประสานความร่วมมือของพนกังานในฝ่ายต่าง ๆ 

เพ่ือให้การดาํเนินงานภายในองคก์รเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นผูน้าํจึงมีภาระหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตอ้งวางแผน สัง่การ ดูแลควบคุมและคอยประสานงานในการดาํเนินงานให้

ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานข้ึนอยู่กบั

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หากผูบ้งัคบับญัชาวางตวัเป็นมิตร มีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา มีความเขา้ใจเห็นใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เอาใจใส่ความเป็นอยู ่ให้

เกียรติซ่ึงกนัและกนั ส่งผลให้เกิดการทาํงานร่วมกนัอย่างมีความสุข ไม่เกิดความเครียดและกดดนั 

ซ่ึงผูน้าํในการทาํงานมีหลายแบบแต่การเป็นผูน้าํให้เป็นท่ียอมรับของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความ

พอใจ จะทาํให้ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาอยากใช้ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

จากความสาํคญัขา้งตน้มีปัจจยัดา้นรูปแบบภาวะผูน้าํเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงทาํใหพ้ฤติกกรมใน

การทาํงานเปล่ียนแปลงไปทาํให้มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานในองคก์าร ผูว้ิจยัจึง

ไดเ้ห็นถึงความสําคญัของรูปแบบภาวะผูน้าํท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน จึงไดท้าํการวิจยั

รูปแบบภาวะผูน้าํ ความเช่ือภายใน-ภายนอกตนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนกังานบริษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จาํกดั เพ่ือนาํผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีมาใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันารูปแบบภาวะผูน้าํขององคก์รและปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

เป็นการส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ และใชค้วามรู้ความสามารถทกัษะ

ของตนท่ีมีอยู ่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รสูงสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะกบัประสิทธิภาพการทาํงาน 
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สมมตฐิานการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ตาํแหน่งงาน 

รายไดต่้อเดือน และการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบภาวะผูน้าํมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

1.1 ประชาการ ไดแ้ก่ พนกังานบริษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จาํกดั ท่ีมีสถานะเป็นพนกังาน

ปัจจุบนั จาํนวน 650 คน (งานบุคลากรบริษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จาํกดั, 2560) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ตาํแหน่งงาน 
5. รายไดต่้อเดือน 
6. การศึกษา 

ประสิทธิภาพการทาํงาน 
1. คุณภาพงาน 
2. ปริมาณงาน 
3. เวลางาน 
(Peterson and Plowman, 1993) 
 

รูปแบบภาวะผูน้าํ 
1. ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน 
2. ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน 
3. ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม 
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 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ พนกังานบริษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จาํกดั คาํนวณจากการใชสู้ตร

การคาํนวณ การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจาํนวนประชากรของ Taro Yamane (1973) ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซ่ึงคาํนวณได ้248 ตวัอยา่ง 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเน้ือหาเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ทาํงานของบริษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จาํกดัโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ แนวความคิดเก่ียวกบั

รูปแบบภาวะผูน้าํ และแนวความคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการทาํงาน 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 6 พฤศจิกายน 2560 - 20 มีนาคม 2561 

4. ขอบเขตทางด้านพ้ืนท่ี  การวิจัยในคร้ังน้ีได้ดําเนินการเก็บข้อมูลจากพนักงาน 

บริษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จาํกดั 

5. ตวัแปรในการวจิยั 

5.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)   

  1) ปัจจยัส่วนบุคคล (Individual factors) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพตาํแหน่งงาน 

รายไดต่้อเดือนและการศึกษา 

  2) รูปแบบภาวะผูน้าํ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้าํแบบมุ่งคน ภาวะผูน้าํ

แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงคณะผูวิ้จยัไดศึ้กษาจากองคป์ระกอบรูปแบบภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัมิชิแกน 

(The Michigan Leadership Studies) 

 5.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

  1) ประสิท ธิภาพการทํางาน  ได้แ ก่  คุณภาพของงาน  ป ริมาณ งาน  เวลา 

ซ่ึงคณะผูว้ิจัยได้ศึกษาจากองค์ประกอบประสิทธิภาพการทาํงานของ (Peterson and Plowman, 

1993) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทุกองค์กรหรือหน่วยงานย่อมมีผูน้าํ ซ่ึงผูน้าํถือว่าเป็นบุคคลท่ีสําคญัอย่างมากในองค์กร 

เน่ืองจากการกระทาํต่าง ๆ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายในองคก์รส่วนมากเกิดมาจากคาํสั่งของผูน้าํ

ทั้ งหมด หากองค์กรใดขาดผูน้ําท่ีดีย่อมไม่สามารท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และการร่วมแรงร่วมใจ

ให้กับพนักงานได้ ทาํให้ผลของการปฏิบัติงานท่ีออกมาขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตาม
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นโยบายขององคก์รท่ีตั้งไว ้เน้ือหาในส่วนน้ีผูศึ้กษาจะทาํการทบทวนวรรณกรรมของภาวะผูน้าํท่ีมี

ผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

แนวคิดเก่ียวกบัผูน้าํเร่ิมเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีเก่ียวกบั

ภาวะผูน้าํไดด้งัน้ี 

 1. การศึกษาภาวะผู ้นําของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ  (The Ohio State University 

Leadership Studies) ในช่วงปี ค.ศ. 1945 นักวิจยัของมหวิทยาลยัแห่งรัฐ โอไฮโอไดท้าํการศึกษา

แบบเจาะลึกเพ่ือหาพฤติกรรมผูน้าํในการปฏิบติั หน้าท่ีต่าง ๆ พบว่าพฤติกรรมผูน้าํเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีกนัแยกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

1.1) พฤติกรรมมุ่งสร้างโครงสร้างหรือมุ่งงาน (Initiating Structure) คือพฤติกรรมท่ีผูน้าํจดั

โครงสร้างและขอบเขตงานของตนเองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้บรรลุสําเร็จตามวตัถุประสงค ์

ไดแ้ก่ 

- การมอบหมายงาน  

  - การจดัทาํมาตรฐานงาน 

  - การประเมินการปฏิบติังาน 

  - การเสาะหาวิธีการทาํงานและแกไ้ขปัญหาท่ีดี 

 1.2) พฤติกรรมมุ่งสร้างนํ้ าใจหรือมุ่งคน (Consideration) เป็นพฤติกรรมผูน้าํท่ีแสดงความ

เป็นเพื่อน สนบัสนุน และสนใจในความเป็นอยู่และสวสัดิการต่าง ๆ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้ง

การยอมรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้คาํปรึกษา และปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน

เหมือนกนั 

2. การศึกษาภาวะผู ้นําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน  (The Michigan Leadership Studies)

การศึกษาภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัมิชิแกน มุ่งเนน้หาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูน้าํกบั

กระบวนการกลุ่ม และผลการปฏิบติังานของกลุ่ม ซ่ึงผลงานของกลุ่มจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแยก

ผูน้ ําท่ีมีประสิทธิภาพ และผู ้นําท่ีไม่มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพน้อย การศึกษาสรุป

พฤติกรรมผูน้าํเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

  2.1) พฤติกรรมมุ่งงาน (Task-Oriented Behavior) ผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพจะไม่ใช้เวลาและ

ความพยายามในการทาํงานเหมือนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่จะมุ่งไปท่ีภาระหนา้ท่ีของผูน้าํซ่ึงไดแ้ก่ 

การวางแผน การจดัตารางการทาํงาน ช่วยประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจดัหาวสัดุ
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อุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมทั้งเทคนิควิธีการทาํงานยิง่กวา่นั้น ผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพจะแนะนาํใหลู้กนอ้ง

ตั้งเป้าหมายของงานท่ีทา้ทาย และเป็นไปได ้

2.2) พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคน (Relationship-Oriented Behavior) ผูน้ําท่ีมี

ประสิทธิภาพจะเป็นผูน้าํท่ีห่วงใย สนับสนุน และช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งยงัศรัทธาเช่ือมัน่ 

และมีความเป็นเพ่ือน พยายามเขา้ใจปัญหาของลูกน้อง ช่วยให้ลูกน้องมีการพฒันาในอาชีพและ

สนับสนุนให้ประสบความสําเร็จผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพจะไม่ควบคุมลูกน้องใกลชิ้ด ดูแลอยู่ห่าง ๆ 

อยา่งใหเ้กียรติ ผูน้าํจะตั้งเป้าหมายและใหค้าํแนะนาํ แต่กใ็หอิ้สระในการทาํงาน 

2.3) ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) มหาวิทยาลยัมิชิแกนทาํการวิจยั

ดา้นภาวะผูน้าํไดเ้สนอว่าการนิเทศหรือติดตามดูแลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรกระทาํ

โดยใช้กลุ่มนิเทศงานจะดีกว่าจะนิเทศคนเดียว เพราะการนิเทศงานโดยกลุ่มจะเปิดโอกาสให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาและตดัสินใจ นอกจากนั้นยงัช่วยเพ่ิมการส่ือสาร

เพ่ิมความร่วมมือและลดความขดัแยง้ หน้าท่ีของผูน้ําในกลุ่มนิเทศงานควรจะเป็นผูน้ําในการ

อภิปรายผลใหก้ารสนบัสนุนใหมี้การอภิปรายกาํหนดขอบเขตและทิศทางในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

3. ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม คณะวิจยัของมหาวิทยาลยัมิชิแกน (Participative Leadership) 

การศึกษาภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ โดยผูน้าํมี

แนวโน้มจะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนมาร่วมในการตดัสินใจหรือให้มีอิทธิพลในการตดัสินใจของ

ผูน้าํ เช่น การปรึกษาและการร่วมตดัสินใจ โดยแบ่งออกเป็น 4 แบบ ไดด้งัน้ี 

 3.1) การตัดสินใจแบบเผด็จการ (Autocratic Decision) หมายถึง การท่ีผูน้ ําตัดสินใจแต่

ลาํพงัผูเ้ดียว โดยไม่มีการถามความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นการตดัสินใจท่ีไม่

มีอิทธิพลของบุคคลใดต่อการตดัสินใจเลย (No influence by others) 

 3.2) การตดัสินใจแบบปรึกษา (Consultation) หมายถึง การตดัสินใจท่ีผูน้าํยงัคงตดัสินใจ

เอง แต่ได้มีการปรึกษาและขอความคิดเห็นกบับุคคลต่าง ๆ และนํามาพิจารณาก่อนท่ีจะทาํการ

ตดัสินใจ สรุปวา่การตดัสินใจของผูอ่ื้นเร่ิมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูน้าํ 

 3.3) การร่วมกนัตดัสินใจ (Joint Decision) เป็นการตดัสินใจท่ีผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ไดม้าร่วมประชุมและอภิปรายถึงปัญหาหรือทางเลือกต่าง ๆ ท่ีดี ก่อนท่ีจะร่วมกนัตดัสินใจ โดยท่ี

ผูน้าํมีฐานะเป็นเพียงสมาชิกของกลุ่มคนหน่ึง ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของคนอ่ืน ๆ ผลการ

ตดัสินใจถือวา่เป็นการตดัสินใจของกลุ่ม 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

390 

 3.4) การมอบหมายให้ตดัสินใจ (Delegation) หมายถึง การตดัสินใจท่ีผูน้าํจะมอบหมาย

อาํนาจหน้าท่ีให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้ทาํการตดัสินใจแทน โดยผูน้าํจะไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบั

กระบวนการตัดสินใจ แต่ในการมอบหมายจะบอกถึงปัญหาและขอบเขตของอาํนาจท่ีพึงจะ

ตดัสินใจ การตดัสินใจแบบน้ีจึงเป็นการตดัสินใจท่ีถือวา่มีอิทธิพลของบุคคลอ่ืนสูงท่ีสุด 

แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางาน  Peterson and Plowman (1993) ให้แนวคิดและสรุป

ประสิทธิภาพมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. คุณภาพงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง ผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์ท่ีคุม้ค่าและมีความพึงพอใจ

กบังาน 

2. ปริมาณงาน (Quantity) ของงานท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน 

3. เวลางาน (Time) เวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจะตอ้งเหมาะสม ทนัสมยัและตามหลกัการ

ของงานนั้น ๆ 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ธนกร กรวชัรเจริญ (2555) ไดท้าํการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

เป็นทีมของพนักงานบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดัพบว่าพนักงานท่ีมีอายุงานต่างกนัมีประสิทธิภาพ

การทาํงานโดยรวมท่ีไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากบริษทัมีการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

 อาฌติั สังขมณี (2555) ได้ทาํการศึกษา เร่ืองประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงาน

คลงัสินคา้แผนกแพค็ก้ิง บริษทั ทีเอสที ซนัไซร์ เซอร์วิส จาํกดั  พบว่าพนกังานท่ีมีเพศต่างกนัระดบั

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 มยุรา ศรีสมุทร (2555) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การศึกษาแบบภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามทรรศนะของครู สังกัดองค์การปกครองท้องถ่ิน จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า

ผูบ้ริหารและครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการทาํงานตั้งแต่ 

10 ปีข้ึนไป มีทรรศนะต่อภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 นพรัตน์ นาคบาง (2556) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้าํทีมีความสัมพนัธ์กบัขวญัและ

กาํลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาภาวะผู ้นํา ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากร

มห าวิ ท ย าลั ย สุ โข ทั ย ธ รรม า ธิ ร าช  โด ย เก็ บ ตั ว อ ย่ า งจ าก บุ ค ล าก ร ท่ี ป ฏิ บั ติ ง าน ใน
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มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จาํนวน 331 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและสถิติอนุมานท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ Independent Sample t-test, One-way 

ANOVA และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

การดาํเนินการวจิัย 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือพนกังานในบริษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จาํกดั เขตจงัหวดั

ปทุมธานีจาํนวน 650 คน (งานบุคลากร บริษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จาํกดั เขตจงัหวดัปทุมธานี, 

2560) 

 การคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน้ีได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนประชากร โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และกาํหนดระดบั

ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดตวัอยา่ง 248 คนทั้งน้ี

ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บตวัอยา่งเพิ่มเติมอีก 52 ตวัอยา่ง เพ่ือเป็นการป้อองกนัความผิดพลาดจากการเก็บ

ตวัอยา่งและป้องกนัการตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ จึงมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 300 ตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดย

ไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวคิดใน

การสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ตาํแหน่งงาน ระดบัรายได ้และระดบัการศึกษา ขอ้คาํถามเป็นลกัษณะคาํถามแบบปลายปิด (Closed 

ended question) ซ่ึงลกัษณะของคาํถามจะเป็นคาํตอบแบบหลายตวัเลือก (Multiple choie question) 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํ ดา้นผูน้าํแบบมุ่งงาน ดา้นผูน้าํแบบมุ่งคน

ด้านผูน้ําแบบมีส่วนร่วม จาํนวน 12 ข้อ โดยข้อคาํถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตร

ประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีคิดของ Liker‘s scale 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณ

งาน ดา้นเวลางาน จาํนวน 12 ขอ้ โดยขอ้คาํถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 

(Rating scale) ตามวิธีคิดของ Liker‘s scale 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีคือแบบสอบถามซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินการสร้าง

ตามลาดบั ดงัน้ี 

    1. ศึกษาขอ้มูลจากตารางเอกสารบทความ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือมาใชเ้ป็นแนว

ทางการสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

    2. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ เพ่ือเป็นการ

ตรวจสอบขอคาํแนะนาํในการนาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคข์องการศึกษา 

    3. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเสนอต่อคณะกรรมการการคน้ควา้อิสระเพ่ือปรับปรุง

ใหม่ใหมี้ความถูกตอ้งก่อนนาไปใช ้

4. ผูศึ้กษานาํแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในสํานวนการใช้ภาษาท่ีเก่ียวข้องกับข้อคาํถามและพิจารณาความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนาํขอ้คาํถามท่ีมีค่าผูด้ชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม

มากกวา่ 0.6 ไปใช ้

5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 30 ชุด จากนั้นนาํแบบสอบถามไปหาความเช่ือมนั โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ อลัฟา 

(Coefficient Alpha) ของ Cronbach’s Alpha โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ี เท่ากบั 0.803 

 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 66.7 มีช่วงอายุ 40 ปีข้ึนไป มีสถานภาพ 

สมรส/อยู่ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 53.7 

มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.3 และมีระดบัรายได ้15,001 - 20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 21.3 

 2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ ําของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.510 ซ่ึงแบ่งรูปแบบภาวะเป็น 3 ดา้น 

คือ 1) ด้านผูน้าํแบบมุ่งงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํด้านผูน้าํแบบมุ่งงาน อยู่ใน

ระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.837 2) ดา้นผูน้าํแบบมุ่ง
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คนความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูน้ําด้านผูน้ําแบบมุ่งคน อยู่ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.35 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.650 3) ดา้นผูน้าํแบบมีส่วนร่วมมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัรูปแบบภาวะผูน้าํดา้นผูน้าํแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.866 

 3. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นคุณภาพของ

งาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 รองลงมาคือด้านเวลางาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุดคือดา้นปริมาณงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 อยูใ่นระดบัสูง ตามลาํดบั  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ตาํแหน่งงาน ระดบัรายได้ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

แตกต่างกนั  

ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

 ประสิทธิภาพการทาํงาน 
ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลางาน 

1. เพศ 
t = -1.992 
Sig. = 0.047 

t = -0.584 
Sig. = 0.559 

t = -2.235 
Sig. = 0.026* 

2. อาย ุ
F = 0.821 
Sig. = 0.514 

F = 1.219 
Sig. = 0.303 

F = 3.161 
Sig. = 0.014* 

3. สถานภาพ 
F = 0.672 
Sig. = 0.551 

F = 0.597 
Sig. = 0.551 

F = 0.561 
Sig. = 0.517 

4. ตาํแหน่งงาน 
F = 8.141 
Sig. = 0.005* 

F = 10.803 
Sig. = 0.001* 

F = 11.656 
Sig. = 0.001* 

5. ระดบัรายได ้
F = 4.684 
Sig. = 0.001* 

F = 2.797 
Sig. = 0.026* 

F = 8.350 
Sig. = 0.000* 

6. ระดบัการศึกษา 
F = 1.949 
Sig. = 0.144 

F = 0.820 
Sig. = 0.441 

F = 1.351 
Sig. = 0.261 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย * แสดงการสรุปสมมติฐานท่ีพบความแตกต่าง 
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จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยการใช ้independt samle t-tet และ One-Way ANOVA 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ และอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นเวลา

แตกต่างกัน  และปัจจัยส่วนบุคคลด้าน  ตําแหน่ง และระดับรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานดา้นดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นเวลางานแตกต่างกนั อยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการ

ทาํงานไม่แตกต่างกนั 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 รูปแบบภาวะผูน้าํมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ผลจากการ

วเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) สามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของประสิทธิภาพการทาํงานดา้นคุณภาพงาน ดา้น

ปริมาณงานและดา้นเวลางาน ตามรูปแบบภาวะผูน้าํ 

ประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Levene 
Statistic F Sig. 

ประสิทธิภาพ ผูน้าํแบบมุ่งงาน 94 3.5790 .54205 0.544 
(Sig.=0.5

81) 

5.381 
 

0.005 
ผูน้าํแบบมุ่งคน        63 3.7452 .57133  
ผู ้นํ า แบ บ มี ส่ วน
ร่วม 

143 3.8089 .50624  

Total 300 3.7235 .53882  

 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบวา่  ค่า Levene Statistic เท่ากบั 0.544 โดยมี

ค่า Sig.= 0.581 นัน่คือ มีค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มเท่ากนั ดงันั้นจึงอ่านค่าสถิติทดสอบ F ได้

ค่าเท่ากับ 5.381 และมีค่า Sig. = 0.005 สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผูน้ ําท่ีแตกต่างกันของ

พนักงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลางาน

แตกต่างกนั 

 

การอภปิรายผล 

ผลการศึกษาเร่ือง รูปแบบภาวะผูน้ําความเช่ือภายในภายนอกตนท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน บริษทั โอเรกอน อลูมิเนียม จาํกดั พบว่า พนกังานส่วนใหญ่
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มีภาวะผูน้าํดา้นผูน้าํแบบมุ่งงาน อยู่ในเกเกณฑ์ปานกลาง  ด้านผูน้าํแบบมุ่งคน อยู่ในเกณฑ์ปาน

กลาง และดา้นผูน้าํแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นเกณฑสู์ง เม่ือเปรียบเทียบแต่ละดา้น  พบว่า ดา้นผูน้าํแบบ

มีส่วนร่วมมีสัดส่วนท่ีสูงกกว่าดา้นผูน้าํแบบม่งงานและดา้นผูน้าํแบบมุ่งคน สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของการศึกษาภาวะผูน้าํของมหาวิทยาลยัมิชิแกน (The Michigan Leadership Studies) การศึกษา

ภาวะผู ้นําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน มุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู ้นํากับ

กระบวนการกลุ่ม และผลการปฏิบติังานของกลุ่ม ซ่ึงผลงานของกลุ่มจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแยก

ผูน้ ําท่ีมีประสิทธิภาพ และผู ้นําท่ีไม่มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพน้อย การศึกษาสรุป

พฤติกรรมผูน้าํเป็น 3 แบบ ดงัน้ี ดา้นผูน้าํแบบมีส่วนร่วมอยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูน้าํ

จะเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาและตดัสินใจ นอกจากนั้นยงัช่วย

เพ่ิมการส่ือสารเพ่ิมความร่วมมือและลดความขดัแยง้ หน้าท่ีของผูน้าํในกลุ่มนิเทศงานควรจะเป็น

ผูน้าํในการอภิปรายผลให้การสนบัสนุนให้มีการอภิปรายกาํหนดขอบเขตและทิศทางในการแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ  ส่วนด้านผู ้นําแบบมุ่งคน  อยุ่ในเกณฑ์ปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู ้นําท่ีมี

ประสิทธิภาพจะเป็นผูน้าํท่ีห่วงใย สนับสนุน และช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งยงัศรัทธาเช่ือมัน่ 

และมีความเป็นเพ่ือน พยายามเขา้ใจปัญหาของลูกน้อง ช่วยให้ลูกน้องมีการพฒันาในอาชีพและ

สนับสนุนให้ประสบความสําเร็จผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพจะไม่ควบคุมลูกน้องใกลชิ้ด ดูแลอยู่ห่าง ๆ 

อยา่งให้เกียรติ ผูน้าํจะตั้งเป้าหมายและให้คาํแนะนาํ แต่ก็ให้อิสระในการทาํงาน และในส่วนดา้น

ผูน้าํแบบมุ่งงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพจะไม่ใชเ้วลาและความพยายามในการ

ทาํงานเหมือนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่จะมุ่งไปท่ีภาระหน้าท่ีของผูน้าํซ่ึงไดแ้ก่การวางแผน การจดั

ตารางการทาํงาน ช่วยประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจดัหาวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

รวมทั้งเทคนิควิธีการทาํงานยิ่งกว่านั้น ผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพจะแนะนาํให้ลูกนอ้งตั้งเป้าหมายของ

งานท่ีท้าทาย และเป็นไปได  ้ จึงมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการ

ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบั Susan Williams (2012) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างของภาวะ

ผูน้าํแบบต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสํารวจถึงรูปแบบภาวะผูน้าํท่ี

เหมาะสมในการทาํงานโดยใชส้มการถดถอยเป็นสถิติท่ีวิเคราะห์ พบวา่ปัจจยัทางดา้นเพศเป็นปัจจยั

ท่ีสาํคญัท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย เน่ืองจากรูปแบบของภาวะผูน้าํ เช่น ภาวะผูน้าํแบบเผดจ็การจะมีความ

แตกต่างกบัภาวะผูน้าํแบบสังเกตการณ์และแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ ดงันั้นผูบ้ริหารองคก์รหรือผูน้าํ

กค็วรจะตอ้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยใชรู้ปแบบผสมระหว่างผูน้าํแบบต่าง ๆ 

ให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึนและสอดคลอ้ง Ekaterini Galanou (2015) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของ



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

396 

ผูน้าํแบบต่าง ๆ ต่อการบริหารงานและปกครองพนกังานในองคก์ร โดยการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาจาก

กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนักงานในบริษทักรีก จาํนวน190 คน และมีการใช้ค่าสถิติคือ multi-variate 

analysis of data ดว้ยกระบวนการสมการถดถอย ผลการศึกษาพบว่าภาวะผูน้าํและความเป็นผูน้าํ

จะตอ้งมาจากการท่ีบุคคลหรือพนกังานในองคก์รเป็นท่ียอมรับ เพ่ือทาํให้บุคคลากรเกิดความรู้สึก

เคารพ  ไม่ก่อเกิดแรงต่อต้าน  อีกทั้ งในการบริหารงานของผู ้นําท่ี ดีจะต้องให้ความสําคัญกับ

องคป์ระกอบหลายประการ เช่น การส่งเสริมความพึงพอใจในการทาํงาน การสร้างความเสมอภาค 

การบริหารงานเป็นทีม และนําเอากระบวนการต่าง ๆ เข้ามาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือทําให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปกครองสูงสุด 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

1. ควรมีการทาํวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวภาวะผูน้าํความเช่ือภายในภายนอกและมีประสิทธิภาพ

การทาํงาน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียด 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเยบลกัษณะภาวะผูน้าํกบัภาวะผูต้ามและการสร้างผูน้าํท่ีดีและผู ้

ตามท่ีดี ของหน่อวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นขอ้อมูลในการวางแผนการพฒันาบุคลากรต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีคาดว่ามีการสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการทาํงานเพ่ืมเติมเพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานขององคก์ร 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1. เปรียบเทียบ ความสุขในการทาํงานของพนักงานใน

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดัจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 2. ศึกษาความสุขในการทาํงาน

ของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัลาํดบัท่ีสอง 

ตวัอยา่งในการทาํวิจยั คือ พนกังานในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํนวน 282 คน โดยการเลือก

ตวัอย่างแบบแบ่งชั้น สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ การวิเคราะห์ค่าที การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัลาํดบัท่ีสอง 

ผลการวิจยัพบว่า 1. ความสุขในการทาํงานของพนกังานในสหกรณ์โคนมหนองโพ จาํกดั 

ไม่มีความแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล ยกเวน้ดา้นคุณภาพชีวิตท่ีมีความแตกต่างกนัตามปัจจยั

รายได้ และระยะเวลาในการทาํงาน 2. องค์ประกอบเชิงยืนยนัลาํดบัท่ี 1 พบว่า ความสุขในการ

ทาํงานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ์)  อยู่ท่ีดา้นค่านิยมของ

องค์การ (Y2 = 0.98)  ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน (Y4 = 0.93) ดา้นงาน (Y1 = 0.90)  และ

ดา้นค่านิยมขององค์การ(Y3 = 0.89) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัลาํดบัท่ีสองพบว่า  

 2.1. ดา้นงานปัจจยัท่ีมีผลสาํคญัลาํดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่  ท่านใหค้วามสาํคญัต่อองคก์ารแห่งน้ี

เป็นเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง  (Y15 = 0.85)  
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 2.2. ดา้นค่านิยมขององค์การ  ปัจจยัท่ีมีผลสําคญัลาํดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่  ท่านตระหนักถึง

ความสาํคญัของตวัท่านท่ีมีต่อความสาํเร็จขององคก์าร (Y21 = 0.74) 

 2.3. ด้านความสัมพนัธ์ในท่ีทํางาน  ได้แก่ ท่านและเพ่ือนร่วมงานร่วมกันทํางานเพื่อ

ประโยชนข์องความสาํเร็จในองคก์าร  (Y32 = 0.88) 

 2.4. ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ปัจจยัท่ีมีผลสาํคญัลาํดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่  ท่านสามารถ

แบ่งหรือใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมส่วนตวัและท่ีทาํงานไดป้ระสิทธิภาพ (Y43 = 0.99) 

 

คาํสําคญั :  ความสุขในการทาํงาน  สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั  (ในพระบรมราชูปถมัภ)์  

จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัลาํดบัท่ีสอง 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were to 1) compare the happy work place of employees in 

Nong Pho Ratchaburi Dairy Cooperative Limited by personal factors. 2) Study on happy work 

place of Nong Pho Ratchaburi Dairy Cooperative Ltd. A sample of 282 dairy cooperatives were 

selected by stratified sampling. Statistics used in data analysis include frequency, percentage, 

One-way analysis of variance and the second order confirmatory factor analysis. 

The results of the study revealed that: 1) the happy work place of employees in Nong Pho 

Ratchaburi Dairy Cooperative did not differ according to personal factors. The quality of life is 

different depending on income. And time to work. 2) The first order confirmatory factor analysis 

found that the happiness of working in Nong Poo Ratchaburi Dairy Cooperative Limited was the 

value of the organization (Y2 = 0.98). The quality of work life (Y4 = 0.93), the work done 

(Y1 = 0.90) and the organizational value (Y3 = 0.89). The second order confirmatory factor 

analysis found 

 2.1. The most important factors affecting the work: you are value the organization as a 

second home (Y15 = 0.85). 

 2.2. The value of the organization. The most important factors are: you realize your 

importance to the success of your organization ( Y21 = 0.74). 
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 2.3 Workplace Relations: you and your colleagues work together for the benefit of 

organizational success (Y32 = 0.88). 

 2.4. Quality of work life the most important factors are: You can share or spend time on 

personal and work-related activities (Y43 = 0.99). 

 

Keywords: Happy work place, Nong Poo Ratchaburi Dairy Cooperative Ltd. (under Royal 

Patronage), Second factorial analysis. 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ความสุขในการทาํงาน ถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีทุกคนในองค์การมีความตอ้งการและประสงค ์

ให้เกิดข้ึน เพราะในแต่ละวนั คนส่วนใหญ่จะใช้เวลาเกือบคร่ึงชีวิตไปกบัการทาํงาน ดงันั้นการ

ทาํงานให้มีความสุขจึงเป็นเหตุของการสร้างความสุขในคร่ึงชีวิต ดว้ยความสาํคญัดงักล่าวจึงมีงาน

วิชาการท่ีพยายามศึกษาปัจจยัท่ีสร้างคนในองค์การให้มีความสุข  โดยอาจใช้ช่ือท่ีแตกต่างกัน 

ตวัอยา่งท่ีพบไดจ้ากงานวิจยัใน ต่างประเทศ ซ่ึงศึกษาแนวความคิดและปัจจยัท่ีสร้างคนในองคก์าร

ให้มีความสุข รวมถึงสะทอ้น ให้เห็นถึงค่านิยมในการมองความสุขในองค์การหลายมุมมอง อาทิ 

องค์การแห่งสุขภาวะท่ีดี (Healthy Organization) องค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) จิต

วญิญาณแห่งองคก์าร (Spirituality Organization) คุณภาพชีวิตในการทาํงาน (Quality of Work Life) 

ภาวะอยู่เยน็เป็นสุข (Well-being) การจดัการความเครียด(Stress Management) รวมถึงเร่ืองความ

ผูกพันของพนักงาน ท่ี มี ต่อองค์การ  (Employee Engagement) ความพึ งพอใจในงาน  (Job 

Satisfaction) องคก์ารท่ีมีความยดืหยุน่ (Flexible Organization) และความสมดุลระหว่างชีวติกบัการ

ทํางาน  (Work-life Balance) (Lyubomirsky 2001;  Backman  and Smith 2000; Richmond 1999;  

Volberda  1997)  

การจะทาํให้คนทาํงาน อย่างมีความสุข ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ จากงานวิจยัพบว่า

ความสุขไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเงินเดือน รายได ้หรือสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิต 

เท่านั้น หากแต่ยงัตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืน ๆ สนบัสนุน อาทิ  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  การมีหัว

หนา้ท่ีสามารถ เขา้ถึงได ้สุขภาพกาย ใจ และอารมณ์ รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มท่ีทาํงานท่ีดีและยงัมี

ปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีอาจจะเป็นปัจจยัท่ีสร้างความสุขให้คนในองค์การ  ในหลายปีท่ีผ่านมา
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แนวคิดองคก์ารเป็นสุข (Happy Workplace) ไดรั้บการยอมรับ และสร้างหลกัการ (Principle) และ

แนวคิด (Concept) รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เก่ียวกับ การสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เกิดข้ึนในท่ี

ทาํงานและการทาํใหเ้กิดสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงานและ ชีวิตส่วนตวัเพราะความสมดุลเป็นส่วน

สําคญัท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจ มีการแยกความสมดุลเป็นดา้นท่ีจบั

ตอ้งได ้และดา้นท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ หรือความสมดุลท่ีตอ้งเกิดข้ึน ทั้งทางดา้นจิตวิทยา และทางดา้น

กายภาพดว้ยกไ็ด ้ 

การบริหารจดัการความสุข และ การสร้างความผาสุกให้แก่องคก์ารในภาพรวม ไดก้าํหนด

ไวใ้นความหมายของการสร้าง ขวญักาํลังใจ และคุณภาพชีวิต และจากความเช่ือท่ีว่าคนหรือ

พนักงานในองคก์ารนั้น ๆ เป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด การสร้างความสัมพนัธ์

ของคนในองคก์ารให้มีความสุข ทาํให้มีความผกูพนั เกิดจากการรู้สึกวา่ตนเอง มีคุณค่า ต่อองคก์าร 

และคนจะทาํงานไดดี้ก็ต่อเม่ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งจากท่ีบา้นและท่ีทาํงาน ซ่ึงจะช่วยให้การดาํเนิน

ชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข มีความรักในงาน และมีความศรัทธาต่อองค์การ จน

ก่อใหเ้กิด ความสุขในการทาํงาน และพร้อมท่ีจะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจอยา่งเตม็ความสามารถในการ

ทาํงานใหก้บัองคก์าร  

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นหน่วยงานภาค

รัฐวิสาหกิจท่ีประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตภณัฑน์ม มีขีดความสามารถในการแข่งขนักบักิจการท่ีแปร

รูปผลิตภณัฑ์นมท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ  ประวติัความเป็นมาของสหกรณ์ มีจุดเร่ิมตน้จากปัญหาเร่ือง

นํ้ านมดิบท่ีล้นตลาดในพ้ืนตาํบลหนองโพ จงัหวดัราชบุรี ส่งผลให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมเป็น

จาํนวนมากมีปัญหาเร่ืองการระบายสินคา้ เน่ืองจากยงัไม่มีโรงงานท่ีรับนํ้ านมดิบเพ่ือแปรรูป

ผลิตภณัฑน์ม เพ่ือบรรเทาปัญหาดงักล่าวกลุ่มเกษตรในตาํบลหนองโพ ไดท้าํหนงัสือกราบบงัคมทูล

ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เพ่ือขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนดงักล่าว เม่ือความได้ทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

รัชกาลท่ี 9  พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จดัตั้งคณะกรรมการสร้างโรงงานข้ึน โดยได้

พระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์เพ่ือการก่อสร้างเพ่ิมจากเงินท่ีมีผูทู้ลเกลา้ฯ หลงัจากนั้น

ธุรกิจไดด้าํเนินงานกิจการของสหกรณ์ ตามแนวพระราชประสงคข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

มาโดยตลอด  ทาํให้สหกรณ์โคนมหนองโพฯ สามารถผลิตภณัฑ ์นมพาสเจอร์ไรส์ และผลิตภณัฑ์

นมยู.เอช.ที.และผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ จาํหน่ายไปทัว่ประเทศ โดยมีกาํลงัการผลิตเพียงพอท่ีรองรับกบั

ปริมาณนํ้ านมดิบจากเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมในเขตตาํบลหนองโพและบริเวณใกลเ้คียง ส่งผลให้
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เกษตรกรได้รับการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  ในเร่ืองสถานท่ีจําหน่ายนํ้ านมดิบเม่ือ

ประกอบการดาํเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ท่ีมีผลประโยชน์ตกอยูก่บัสมาชิก  

เม่ือสหกรณ์มีความมัน่คงมากข้ึน จาํนวนสมาชิกก็มีมากข้ึนตามลาํดบั แต่ดว้ยสภาวการณ์

แข่งขนัท่ีเปล่ียนแปลง อยู่ตลอดเวลา ตามความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ ส่ิงดงักล่าวส่งผล

ให ้ปัจจุบนัพนกังานในสหกรณ์ฯ เร่ิมขาดแรงจูงใจในการทาํงาน  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อไปยงัความ

ไร้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ส่งผลให้ลดความสามารถในการแข่งขนัของการประกอบธุรกิจ  

จึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ผูศึ้กษา สนใจท่ีจะศึกษาความสุขในการทาํงานของพนกังานในสหกรณ์โคนม

หนองโพราชบุรี จาํกดั(ในพระบรมราชูปถมัภ)์ เพื่อใหอ้งคก์ารไดรั้บรู้ขอ้มูลและ ตระหนกัถึงปัจจยั

และองค์ประกอบท่ีจะทาํให้การทาํงานในองค์การมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยนําผลจาก

การศึกษาคร้ังน้ี ไปใชป้รับเปล่ียนปัจจยัและองคป์ระกอบบางประการท่ีสามารถ แกไ้ขได ้ตลอดจน

นาํไปใช้ปรับปรุงพฒันาองค์การให้เป็นสถานท่ีทาํงานท่ีน่าอยู่  น่าทาํงาน และ เป็นองค์การแห่ง

ความสุข เพ่ือให้เกิดดุลยภาพระหว่างความสุขในการทาํงานกบัความสุขในชีวิต ดา้นอ่ืน ๆ โดยจะ

นาํขอ้มูลจากผลการศึกษาท่ีไดรั้บไปใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารในการวางแผน บริหารพนกังาน 

และสามารถนําไปต่อยอดในการกาํหนดกลยุทธ์ หรือนโยบายในการพฒันาด้าน ความสุขและ

คุณภาพชีวติในการทาํงานของพนกังานต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือเปรียบเทียบ ความสุขในการทาํงานของพนกังานในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

จาํกดัจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

2. เพ่ือศึกษาความสุขในการทาํงานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั  จากการ

วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัลาํดบัท่ีสอง 

 

นิยามศัพท์ 

 ความสุขในการทํางานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จํากัด  (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของพนักงานท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการ

ทาํงาน ประกอบไปดว้ยดา้นงาน ดา้นค่านิยมขององคก์าร ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีทาํงาน และดา้น

คุณภาพชีวติในการทาํงาน  
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 ความสุขในด้านงาน   หมายถึง ความสุขของพนักงานท่ีมีพฤติกรรมในการทํางานท่ี

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีองค์การต้องการ พนักงานเขา้ใจว่างานท่ีทาํส่งผลต่อความสําเร็จใน

องคก์าร ยดึถือเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ารประหน่ึงเป็นเป้าหมายของตน พนกังานมีความสุขท่ี

ไดม้าทาํงานองคก์ารแห่งเพราะใหค้วามสาํคญัต่อองคก์ารแห่งน้ีเป็นเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง 

 ความสุขในด้านค่านิยมขององค์การ  หมายถึง ความสุขท่ีพนกังานตระหนกัถึงความสาํคญั

ของตวัท่านท่ีมีต่อความสาํเร็จขององคก์าร มีความรู้สึกพอใจในงานท่ีทาํและยนิดีในการปฏิบติังาน

ของตน และเห็นคุณค่าของการทาํงานคือการร่วมแรงร่วมใจทาํงานตามเป้าหมายท่ีองคก์ารไดว้างไว ้

 ความสุขในด้านความสัมพนัธ์ในท่ีทํางาน  หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์กบัเพ่ือ

ร่วมงานทาํให้พนักงานสามารถปรึกษากบัเพ่ือนร่วมงานไดทุ้กเร่ืองเม่ือมีปัญหา พนักงานทุกคน

สามารถร่วมกนัทาํงานเพ่ือประโยชนข์องความสาํเร็จในองคก์าร 

 ความสุขในด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานท่ีปลอดภยัและมีการส่งเสริมสุขภาพ สามารถความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวัและชีวิต

การทํางาน จนพนักงานสามารถแบ่งหรือใช้เวลาในการทํากิจกรรมส่วนตัวและท่ีทํางานได้

ประสิทธิภาพ 

 

กรอบแนวคดิในการทําวจิัย 

 ผูว้ิจยัทาํการศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีเก่ียวกบัความสุขในการทาํงานโดยบูรณาการ

แนวคิดของ   Lyubomirsky (2001);  Backman  and Smith (2000); Richmond (1999);  Volberda  

(1997)  ร่วมกบังานวิจยัของ  จงจิต เลิศวิบูลยม์งคล  (2547)  ติมณฑน์  ฟ้าภิญโญ (2552) ทณัฑิกา 

เทพสุริวงศ์ (2550)  นภชัชล  รอดเท่ียง (2550)  นันทรัตน์   อุ่ยประเสริฐ (2552) บุญจง ชวศิริวงศ ์

(2550) ประทุมทิพย ์ เกตุแกว้ (2551) ประนอม  รอดคาํดี (2538) และสุกญัญา   อินตะโดด (2556) 

จนไดก้รอบแนวคิดดงัน้ี  



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

404 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา เน้ือหาท่ีศึกษาประกอบดว้ย 

    1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ  รายไดต่้อเดือน และ

ระยะเวลาในการทาํงาน 

  1.2 ความสุขในการทํางานของสหกรณ์โคนมหนองโพ  ราชบุรี จาํกัด (ในพระบรม

ราชูปถมัภ)์ ประกอบไปดว้ย  ดา้นงาน ดา้นค่านิยมขององคก์าร ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีทาํงาน และ

ดา้นคุณภาพชีวติในการทาํงาน 

2. ขอบเขตดา้นประชากร  จาก พนกังานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั (ในพระบรม

ราชูปถมัภ)์ จาํนวน 950 คน คาํนวณขนาดของตวัอยา่งจากสูตรการคาํนวณของตวัอยา่งของเครจซ่ี 

และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ดงันั้ นจะได้

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 282 ชุด และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ น (Stratified random 

sampling) กระจายไปยงัสดัส่วนของแต่ละแผนก 
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วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้วิธีสํารวจ (Survey Research) 

ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาก พนกังานสหกรณ์โค

นมหนองโพราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ จาํนวน 950 คน คาํนวณขนาดของตวัอยา่งจาก

สูตรการคาํนวณของตวัอย่างของเครจซ่ี และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมให้เกิด

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ดังนั้ นจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 282 ชุด และใช้วิธีสุ่ม

ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) กระจายไปยงัสดัส่วนของแต่ละแผนก 

 เคร่ืองมือในการทาํวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีคณะผูวิ้จยัสร้างข้ึนมีการทดสอบค่าความตรง

เชิงเน้ือหา (Content analysis) จากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ราย และมีการทดสอบค่าความเท่ียงจาก

กลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ราย  ดว้ยการหาค่าอลัฟา ครอนบาค แบบสอบถามความสุขใน

การทาํงาน ไดค้่าในช่วง  0.72—0.81 สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ การวิเคราะห์ค่าที การวเิคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัลาํดบัท่ีสอง 

 

ผลการวจิยั 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.30)  มีอายรุะหวา่ง 

26-35 ปี (ร้อยละ 61.50)  ระดบัการศึกษาจบชั้นปริญญาตรี (ร้อยละ 49.50) สถานภาพสมรส (ร้อย

ละ 43.60) มีรายไดร้ะหว่าง 10,001-30,000 บาท (ร้อยละ 80.00) ระยะเวลาในการทาํงานอยู่ในช่วง 

11-20 ปี (ร้อยละ 53.80) 

  

ส่วนท่ี 2 การเปรียบเทียบ ความสุขในการทาํงานของพนักงานในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

จาํกดัจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 ผูว้ิจยัใช้ค่า t (Independent t-test)  และค่า F (One Way ANOVA) ในการวิเคราะห์เพ่ือหา

ผลท่ีเกิดจากการตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1  ความสุขในการทาํงานของพนกังานในสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดัจาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ความสุขในการ
ทาํงานของพนกังาน 

เพศ อาย ุ การศึกษา สถานภาพ รายได ้ ระยะเวลา 

t sig F sig F sig F sig F sig F sig 

1.ดา้นงาน 0.45 0.66 0.27 0.85 0.36 0.70 0.87 0.42 0.20 0.8 0.15 0.93 

2.ดา้นค่านิยมองคก์าร 1.06 0.29 1.00 0.39 0.64 0.53 0.73 0.48 0.39 0.6 0.43 0.73 

3.ดา้นความสมัพนัธ์ -0.83 0.41 0.49 0.69 0.58 0.56 1.36 0.26 2.44 0.0 1.01 0.39 

4.ดา้นคุณภาพชีวิต 0.41 0.68 0.86 0.46 0.28 0.76 1.58 0.21 3.19 0.0 3.10 0.03* 

ผลการวิเคราะห์พบว่าความสุขในการทาํงานของพนักงานในสหกรณ์โคนมหนองโพ จาํกดั ไม่มี

ความแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล ยกเวน้ดา้นคุณภาพชีวิตท่ีมีความแตกต่างกนัตามปัจจยัรายได ้

และระยะเวลาในการทาํงาน 

ส่วนท่ี 3  ความสุขในการทาํงานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกัด  จากการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยนืยนัลาํดบัท่ีสอง 

ก่อนดาํเนินการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ตอ้งมีการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการสัมพนัธ์กนัเอง

ของตวัแปร ดงัจะนาํเสนอในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 การทดสอบปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ 
  job1 job2 job3 job4 job5 value1 value2 value3 rela1 rela2 qul1 qul2 qul3 

job1 1.00 0.52 0.62 0.54 0.61 0.56 0.39 0.43 0.43 0.50 0.52 0.52 0.55 
job2 

 
1.00 0.55 0.57 0.49 0.57 0.39 0.36 0.39 0.42 0.51 0.49 0.51 

job3 
  

1.00 0.59 0.65 0.58 0.43 0.43 0.39 0.48 0.54 0.53 0.53 
job4 

   
1.00 0.67 0.68 0.46 0.46 0.56 0.49 0.56 0.57 0.60 

job5 
    

1.00 0.69 0.47 0.53 0.48 0.58 0.58 0.57 0.60 
value1 

     
1.00 0.51 0.45 0.57 0.55 0.65 0.55 0.59 

value2 
      

1.00 0.33 0.34 0.44 0.46 0.46 0.43 
value3 

       
1.00 0.68 0.64 0.58 0.56 0.55 

rela1 
        

1.00 0.67 0.61 0.63 0.59 
rela2 

         
1.00 0.65 0.65 0.64 

qul1 
          

1.00 0.71 0.72 
qul2 

           
1.00 0.75 

qul3                         1.00 

ผลการวิจยัพบว่าไม่ตวัแปรเหตุตวัใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเองเกินร้อยละ 80 จนทาํให้เกิดปัญหา

ภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ (Multiconninearity) ดงันั้นผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ดว้ยการวิเคราะห์สมการเชิง

โครงสร้างต่อไป 
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ภาพที่ 2  ความสุขในการทาํงานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั  จากการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยนืยนัลาํดบัท่ีสอง (ตวัแบบก่อนปรับ) 

ผลการวิจยัตวัแบบก่อนปรับ พบว่าตวัแบบยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผูวิ้จยัจึงมี

การปรับตวัแบบ ไดผ้ลดงัน้ี 

 

ภาพที่ 3  ความสุขในการทาํงานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั  จากการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยนืยนัลาํดบัท่ีสอง  (ตวัแบบหลงัปรับ) 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัลาํดบัท่ีสองสามารถนาํเสนอในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

408 

ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ความสุขในการทาํงานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั   

ตัวแปรสังเกตได้  Y t-value R2 
1.ด้านงาน 0.90 12.51 0.82 
1.1.ท่านมีพฤติกรรมในการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ี
องคก์ารตอ้งการ 

0.74 - 0.54 

1.2.ท่านเขา้ใจวา่งานท่ีทาํส่งผลต่อความสาํเร็จในองคก์าร 0.68 10.91 0.43 
1.3.ท่านยึดถือเป้าหมายและคุณค่าขององค์การประหน่ึงเป็น
เป้าหมายของตวัท่านเอง 

0.74 12.45 0.59 

1.4.ท่านมีความสุขท่ีไดม้าทาํงานองคก์ารแห่งน้ีทุกวนั 0.80 13.00 0.64 
1.5 ท่านให้ความสําคญัต่อองคก์ารแห่งน้ีเป็นเสมือนบา้นหลงั
ท่ีสอง 

0.85 13.59 0.69 

2.ด้านค่านิยมขององค์การ 0.98 15.42 0.87 
2.1.ท่านตระหนกัถึงความสาํคญัของตวัท่านท่ีมีต่อความสาํเร็จ
ขององคก์าร 

0.74 - 0.54 

22..ท่ าน มีความ รู้สึกพอใจในงาน ท่ีทําและยิน ดีในการ
ปฏิบติังานของตน 

0.48 9.08 0.28 

2.3.ท่านเห็นคุณค่าของการทํางานคือการร่วมแรงร่วมใจ
ทาํงานตามเป้าหมายท่ีองคก์ารไดว้างไว ้

0.65 12.03 0.47 

3.ด้านความสัมพนัธ์ในทีท่าํงาน 0.89 14.03 0.86 
3.1.เม่ือท่านมีปัญหาท่านสามารถปรึกษากบัเพื่อนร่วมงานได้
ทุกเร่ือง 

0.84 - 0.65 

3.2.ท่านและเพื่อนร่วมงานร่วมกนัทาํงานเพ่ือประโยชน์ของ
ความสาํเร็จในองคก์าร 

0.88 14.69 0.69 

4.ด้านคุณภาพชีวติในการทํางาน 0.93 15.32 0.84 
4.1.ท่านอยู่ในสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยัและมี
การส่งเสริมสุขภาพ 

0.90 - 0.73 

4.2.ท่านมีชีวิตท่ีมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิต
การทาํงาน 

0.94 17.63 0.72 

4.3.ท่านสามารถแบ่งหรือใช้เวลาในการทาํกิจกรรมส่วนตัว
และท่ีทาํงานไดป้ระสิทธิภาพ 

0.99 17.93 0.74 

 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัลาํดบัท่ี 1 พบว่า ความสุขในการทาํงานของสหกรณ์โคนม

หนองโพ ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์  อยูท่ี่ดา้นค่านิยมขององคก์าร (Y2 = 0.98)  ดา้น
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คุณภาพชีวิตในการทาํงาน (Y4 = 0.93) ดา้นงาน (Y1 = 0.90)  และดา้นค่านิยมขององคก์าร(Y3 

= 0.89)   

 1. ดา้นงาน ปัจจยัท่ีมีผลสาํคญัลาํดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่  ท่านให้ความสาํคญัต่อองคก์ารแห่งน้ี

เป็นเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง  (Y15 = 0.85)  

 2. ดา้นค่านิยมขององค์การ  ปัจจยัท่ีมีผลสําคญัลาํดบัมากท่ีสุดได้แก่  ท่านตระหนักถึง

ความสาํคญัของตวัท่านท่ีมีต่อความสาํเร็จขององคก์าร (Y21 = 0.74) 

 3. ด้านความสัมพันธ์ในท่ีทํางาน   ได้แก่ ท่านและเพ่ือนร่วมงานร่วมกันทํางานเพ่ือ

ประโยชนข์องความสาํเร็จในองคก์าร  (Y32 = 0.88) 

 4. ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ปัจจยัท่ีมีผลสําคญัลาํดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่  ท่านสามารถ

แบ่งหรือใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมส่วนตวัและท่ีทาํงานไดป้ระสิทธิภาพ (Y43 = 0.99) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์พบว่าความสุขในการทาํงานของพนักงานในสหกรณ์โคนมหนองโพ 

จาํกดั ไม่มีความแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ติมณฑน์  ฟ้าภิญโญ 

(2552) ซ่ึงศึกษาความสุขในการทาํงานของพนักงาน บริษทั ควอลิต้ีเซรามิกจาํกดัจงัหวดัลาํปาง 

ผลการวจิยัพบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ ไม่มีผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน บริษทั ควอลิต้ี

เซรามิกจาํกดั จงัหวดัลาํปาง  

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบ พบว่า ความสุขในการทาํงานของสหกรณ์โคนมหนองโพ 

ราชบุรี จาํกดั (ในพระบรมราชูปถมัภ)์  อยูท่ี่ดา้นค่านิยมขององคก์าร ดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

ดา้นงาน และดา้นค่านิยมขององคก์าร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ติมณฑน์  ฟ้าภิญโญ (2552)  ท่ี

พบว่าค่านิยมร่วม ความสัมพนัธ์ในท่ีทาํงาน และคุณภาพชีวิตในการทาํงาน งานวิจยัของ ทณัฑิกา 

เทพสุริวงศ ์(2550) ซ่ึงศึกษา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการทาํงานความสามารถในการเผชิญ 

และฝันฝ่าอุปสรรค และความสุขในการทาํงาน ศึกษาเฉพาะกรณีพยาบาลประจาํการโรงพยาบาล

เอกชนแห่งหน่ึง พบว่าองค์ประกอบด้านการทํางานลักษณะงาน และปัจจัยด้านการทํางาน

สภาพแวดล้อมในท่ีทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาล

ประจาํการ งานวิจยัของ สุกญัญา   อินตะโดด (2556) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การความต้องการมีส่วนร่วมในองค์การและความสุขในการทํางาน : 

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมส่ิงทอในเขตภาคเหนือตอนบน โดยผลวิจยัดงักล่าวเสนอว่า ความสุขในการ
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ทาํงานจะเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างการเป็นสมาชิกท่ีดี และมีส่วนร่วมของคนในองคก์าร และ

งานวิจยั ของ วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย (2560) ซ่ึงศึกษารูปแบบสุขภาวะในองค์การ ธรรมาภิบาล และ

หลกัเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และการเป็นสมาชิกท่ีดี ของพนกังานในตลาด

ส่ีมุมเมือง ท่ีพบว่าสุขภาวะในองคก์ารของพนกังานตลาดส่ีมุมเมือง เกิดจาก การมีคุณภาพชีวิตท่ีมี

ความเขม้แขง็ และค่านิยมขององคก์ารท่ีมีธรรมาภิบาล 
 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้  

 1.1 ความสุขในการทํางานของพนักงานในสหกรณ์โคนมหนองโพ จาํกัด ไม่มีความ

แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล  ดังนั้ นการสร้างความสุขในการทํางานจึงควรมุ่งเน้นไปท่ี

องคป์ระกอบของการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม การสร้างความสมดุลใหเ้กิดความสุขทั้งในเร่ืองดา้น

งาน ดา้นค่านิยมขององคก์าร ดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีทาํงาน และดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน จึง

มีความสาํคญักวา่ท่ีจะพิจารณาถึงความแตกต่างของคุณสมบติัของคนในองคก์าร 

 1.2 เม่ือพิจารณาลงในองค์ประกอบย่อยจะพบว่า ดา้นงาน ส่ิงท่ีควรมุ่งเน้นคือการทาํท่ี

ทาํงานให้พนกังานมีความรู้สึกว่าองคก์ารมีความสาํคญัต่อองคก์ารแห่งน้ีเป็นเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง  

ดา้นค่านิยมขององคก์าร คือการทาํให้พนักงานตระหนักถึงความสําคญัของตนท่ีมีต่อความสําเร็จ

ขององค์การ  ด้านความสัมพนัธ์ในท่ีทํางาน  ได้แก่ การร่วมมือกันทํางานเพ่ือประโยชน์ของ

ความสาํเร็จในองคก์ารและดา้นคุณภาพชีวิตในการทาํงาน คือการทาํให้พนกังานสามารถแบ่งหรือ

ใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมส่วนตวัและท่ีทาํงานไดป้ระสิทธิภาพ ซ่ึงเหล่าน้ีจะช่วยหล่อหลอมทาํให ้

การทาํงานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั  ก่อใหเ้กิดความสุขในการทาํงานมากยิง่ข้ึน 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  

 2.1 งานวิจยัดงักล่าวศึกษาจาํกดัเฉพาะการวิจยัเชิงปริมาณ ดงันั้น ผูท่ี้สนใจอาจพฒันาต่อ

เป็นการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ หรือการทาํวิจยัเชิงผสมผสาน (Mix Method) ก็จะทาํให้เกิดความเขา้ใจ

ในเชิงลึกไดต่้อไป 

 2.2 การศึกษาดงักล่าวเน้นศึกษาเฉพาะการทาํงานของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี 

จาํกดั  (ในพระบรมราชูปถมัภ)์ จึงอาจไม่สามารถนาํไปสรุปใชก้บัองคก์ารอ่ืน  ได ้หน่วยงานอ่ืนท่ี

สนใจจะนาํตวัแบบดงักล่าวไปปรับใชค้วรมีการเก็บขอ้มูลและทาํการวิเคราะห์ใหม่ เพราะอาจจะ

ไดผ้ลวจิยัท่ีแตกต่างออกไปตามบริบทท่ีแตกต่างกนัในแต่ละองคก์าร 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์  

แบรนด์ เทสโก้-โลตสั สาขานครปฐม 
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อาจารยค์ณะวิทยาการจดัการ สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม
wisitson@npru.ac.th 

ชยาภรณ์ แสงเฟ่ือง, อภภิูมิ กิตตก้ิองนภา 

นกัวชิาการอิสระ 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้

เฮา้ส์    แบรนด ์เทสโกโ้ลตสั สาขานครปฐม 2) เปรียบเทียบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือก

ซ้ือสินคา้เฮา้ส์ แบรนด ์เทสโกโ้ลตสั สาขานครปฐม โดยจาํแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล และ3) 

ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือก

ซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เทสโกโ้ลตสั สาขานครปฐม  ตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูม้าใชบ้ริการท่ีห้างสรรพสินคา้

เทสโก ้โลตสั สาขานครปฐม จาํนวน 400 ราย ดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง  

ผลการวิจยัพบว่า 1) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เทสโก-้

โลตสั สาขานครปฐม ในภาพรวม  พบว่า มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก( Mean = 4.17) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าการตดัสินใจซ้ือ มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( Mean = 

4.31) ส่วนดา้นอ่ืนๆ มีระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยการคน้หาขอ้มูล ( Mean 

= 4.19 )  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Mean = 4.16)  การประเมินผลทางเลือก  ( Mean = 4.13 )   และ

การรับรู้ความตอ้งการ ( Mean = 4.05 )   

2) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ เทสโกโ้ลตสั สาขานครปฐม โดย

จาํแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลพบว่ามีความแตกต่างกนัตาม อาย ุการศึกษา และรายไดอ้ยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
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3) ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์

แบรนด์ เทสโก้โลตัส สาขานครปฐม อย่างมีนัยสําคัญ (β = 0.90) โดยปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการทุกด้านมีผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการตัดสินใจ  เม่ือพิจารณาถึงค่านํ้ าหนัก

องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลสูงในสามลาํดับแรกได้แก่ ด้าน

กระบวนการ (x6  = 0.65) ดา้นบุคลากร        (x5  = 0.63) และดา้นกายภาพ (x7  = 0.58) ส่วน

ปัจจยัท่ีมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (x1  = 0.20) ในขณะท่ีการตดัสินใจมีค่า

นํ้ าหนักองค์ประกอบในสามลาํดบัแรกไดแ้ก่ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ(y1  = 0.56)  พฤติกรรม

หลงัการซ้ือ (y5  = 0.54)   การตดัสินใจซ้ือ (y4  = 0.53)    
  

คาํสําคญั :  การตดัสินใจ  การเลือกซ้ือ   สินคา้เฮา้ส์ แบรนด ์

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to 1) study the decision of consumer’s decision making 

buying in a home brand Tesco-Lotus Nakhon Pathom 2) compare the decision of consumer’s 

decision making buying in a home brand Tesco-Lotus Nakhon Pathom and 3) to study the 

influence of Marketing Mixed on services that influence decision making of the decision of 

consumer’s decision making buying in a home brand Tesco-Lotus Nakhon Pathom. The samples 

were 400 clients at the Tesco Lotus Mall, Nakhon Pathom, in a convenient way. Statistics used in 

data analysis were percentage, mean, standard deviation Independent t-test, one-way analysis of 

variance (ANOVA) and structural equation modeling (SEM) 

 The research result found that 

 (1) The decision of consumer’s making buying in a home brand Tesco-Lotus Nakhon 

Pathom showed that the level of decision was high (Mean = 4.17). Find the buying decision as 

highest level of decision was found (Mean = 4.31). The level of decision is very similar Mean 

(4.19) Behavioral after Purchase (Mean = 4.16), Needs Assessment (Mean 4.13) and Perceived 

(Mean = 4.05).  

 (2) Tesco Lotus Brand, Nakorn Pathom were classified by personal factors, was found to 

be significantly different in terms of age and education.  
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 (3) Service Marketing Mixed that influenced the decision of consumer’s making buying 

in a home brand Tesco-Lotus Nakhon Pathom significantly (β = 0.90). That a significant effect 

on decision making when considering the weight, the components of the high-impact Marketing 

Mixed in the first three are: The process factor ( x5 = 0.65), the Personnel Factor (y1 = 0.56), 

Behavior After Purchase (y5 = 0.54), Purchase Decision (y4 = 0.53) respectively.  

 

Keyword: Decision Making, Marketing Mixed, Structural Equation Modeling  
 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีว่า “ตราสินคา้” (Brand) เป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จในงาน

ดา้นการตลาด โดยตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้(Product) ในการแยกแยะ

ความแตกต่างออกจากสินคา้ของคู่แข่งขนั ตราสินคา้เป็นหวัใจสาํคญัของผลิตภณัฑ(์สินคา้บริการ) 

ท่ีนักการตลาดตอ้งให้ความสนใจ และพยายามท่ีจะสร้างสรรคใ์ห้แตกต่างจากคู่แข่งขนั เเละเป็นท่ี

ยอมรับของผู ้บริโภคให้ได้ (มาร์เก็ตเธียร์ 2544:20) เน่ืองจากในปัจจุบันความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยทีาํใหสิ้นคา้ในแบบเดียวกนัมีความทดัเทียมกนัในดา้นคุณภาพมากข้ึน จนทาํใหต้วัสินคา้

หรือคุณประโยชนข์องสินคา้อยา่งเดียวไม่สามารถครองใจผูบ้ริโภคได ้

สินคา้เฮา้ส์แบรนดใ์นเมืองไทยเร่ิมเขา้มีบทบาทมากข้ึน เน่ืองมาจากการเติบโตของ ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

ซุปเปอร์สโตร์ ท่ีนาํเสนอสินคา้เฮา้ส์แบรนดใ์นหมวดต่างๆ โดยเป็นการแยง่พ้ืนท่ี ชั้นวางสินคา้กบั

ตราสินคา้ดงัๆ สินคา้เฮา้ส์แบรนด์ถือกาํเนิดจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมองหาทางเลือก ความคุม้ค่า

ดา้นราคา สินคา้เฮา้ส์แบรนดม์กัจะมีรูปลกัษณ์คลา้ยสินคา้แบรนด์ดงั สินคา้เฮา้ส์แบรนด์มีโอกาส

เติบโตสูง และในอนาคตอนัใกลอ้าจกลายมาเป็นสินคา้คู่แข่งสําคญัของสินคา้แบรนด์ (ดรุณี อศัว

ปรีชา:2546) 

โดยทัว่ไปสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์หมายถึง สินคา้ราคาถูก มีตน้ทุนท่ีตํ่าเน่ืองจากไม่ตอ้งมีการ

ทาํโฆษณาเพ่ือโปรโมทสินคา้ อาศยัเพียงช่องทางการจดัจาํหน่ายตามสาขาต่างๆ ของซุปเปอร์มาร์

เก็ต และซุปเปอร์สโตร์ เพ่ือเป็นตวักระจายสินคา้เท่านั้น แต่ในบางกรณีสินคา้เฮา้ส์แบรนดไ์ม่ไดมี้ 

ความหมายถึงราคาท่ีถูก กลบัเป็นการนาํเสนอความพิเศษท่ีหาไม่ไดท่ี้อ่ืน เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ อาทิ

เช่น สินคา้ Private Label ของห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล คือ สินคา้เส้ือผา้แฟชั่นท่ีมีรูปแบบ และ
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เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีมีการจาํหน่ายเฉพาะท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเท่านั้น สินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เร่ิม

เขา้มาเป็นคู่แข่ง ณ จุดขายของสินคา้ท่ีมี   แบรนด ์เพราะมีการวางประชนักนัเพ่ือให้ลูกคา้ไดเ้ลือก

ซ้ือ จนเกิดกรณีร้องเรียนจากบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ถึงซุปเปอร์สโตร์ ว่ามีการลอกเลียนแบบ บรรจุ

ภณัฑ์มากเกินไป สร้างความสับสนให้ลูกคา้ จนในบางคร้ังลูกคา้อาจซ้ือผิดไป เพราะความรีบเร่ง 

ในบางซุปเปอร์สโตร์ ไดมี้การจดัประเภทของสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ย่อยลงไปอีก เพ่ือให้ลูกคา้เห็น

ความแตกต่างในแต่ละสินคา้เฮ้าส์แบรนด์ เช่น ท่ี Tesco Lotus “Tesco” คือ สินค้าหลกัท่ีมีความ 

น่าเช่ือถือใชก้บัสินคา้นาํเขา้ท่ีมีการจดัจาํหน่ายเฉพาะท่ีน่ีเท่านั้น “Leader Price” คือ สินคา้เฮา้ส์แบ

รนด ์ใชใ้นทุกหมวดของสินคา้ “คุม้ค่า” คือ สินคา้ท่ีราคาถูกคุม้ค่าสาํหรับผูบ้ริโภค 

แมว้่าสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ในสายตาผูบ้ริโภคมกัจะถูกมองว่าคุณภาพตํ่าเม่ือเทียบกบั สินคา้

แบรนดเ์นมระดบัประเทศ (National Brand) แต่เรามิอาจมองขา้มไดเ้ลยวา่เฮา้ส์แบรนดก์เ็ป็นแบรนด์

ประเภทหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อตวัสินคา้และตวัองค์กรเช่นเดียวกบัสินคา้แบรนด์เนมทั้งหลาย ดงันั้น

สินคา้เฮา้ส์แบรนดจึ์งมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์ของร้านคา้เช่นเดียวกบัท่ีสินคา้แบรนดเ์นม มีอิทธิพล

ต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รผูผ้ลิต สินคา้ท่ีคุณภาพตํ่าอาจทาํให้ตราร้านคา้หรือภาพพจน์ของร้านคา้

ตกตํ่าและเสียหายไปดว้ย (ศรัทธร วิญญหตัถกิจ  2544 :124) หากร้านคา้ใดผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี

ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะกลบัมาซ้ือซํ้ าก็มีมาก อนัจะนาํไปสู่ความ

ภกัดีต่อร้านคา้นั้นๆ ได ้ร้านคา้จาํนวนไม่นอ้ยจึงพยายามปรับปรุงและพฒันาคุณภาพสินคา้ของตน

ให้เทียบเท่าหรือใกลเ้คียงสินคา้แบรนดเ์นมระดบัประเทศเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้และ

สร้างความภกัดีต่อร้านคา้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัของร้านคา้ทุกร้าน จากประเดน็และความสาํคญั

ดงักล่าวจึงเป็นเหตุให้คณะผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือก

ซ้ือสินคา้  เฮา้ส์แบรนด ์ โดยเลือกสนามจดัเก็บท่ี เทสโก ้โลตสั สาขานครปฐม เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้า

ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงพฒันาตวัสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ ท่ีส่งผลกบัการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค รวมถึงใหข้อ้มูลบางประการสาํหรับผูท่ี้สนใจในการพฒันาต่อยอดงานวิจยัต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์  แบรนด์ เทสโกโ้ลตสั 

สาขานครปฐม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เทสโก้

โลตสั สาขานครปฐม โดยจาํแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
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3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เทสโกโ้ลตสั สาขานครปฐม 

 

นิยามศัพท์ 

สินคา้เฮา้ส์แบรนด ์หมายถึง สินคา้ท่ีใชช่ื้อตราของผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์เช่น หา้งเทสโก-้

โลตสั จาํหน่ายภายใตแ้บรนด ์“เทสโก”้ “คุม้ค่า” “ซุปเปอร์เซฟ” 

ผูบ้ริโภค หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งบุคคลท่ีเขา้มาใชจ่้ายจบัจ่ายสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์ท่ีเทสโก ้โลตสั สาขา

นครปฐม 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนดเ์ทสโก ้โลตสั สาขานครปฐม 

หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่ ประเภทของสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ท่ีซ้ือ 

การตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ ์การคน้หาขอ้มูล พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ลกัษณะของการตดัสินใจซ้ือสินคา้เฮาส์แบรนด์ในด้านต่างๆ 

ไดแ้ก่ การเลือกเวลา การเลือกปริมาณการซ้ือ และการเลือกผลิตภณัฑ ์

พฤติกรรมหลงัการซ้ือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคประเมินคุณค่า หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

ผลิตภณัฑท่ี์ตดัสินใจซ้ือมา ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจจะรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในผลิตภณัฑ ์

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมได ้ท่ีบริษทัมกัจะนาํใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ี

เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบไปดว้ย  7 มิติคือ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

การส่งเสริมการตลาด  บุคคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริการ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ หมายถึง การสร้างคุณค่าในใจของลูกคา้ผ่าน ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์

หรือ ความแตกต่างทางการแข่งขนั เพ่ือให้สินคา้ หรือบริการของกิจการมีความแตกต่างอย่างโดด

เด่น มีองค์ประกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ อาทิ ประโยชน์พื้นฐาน คุณภาพ รูปร่างลกัษณะ 

การบรรจุภณัฑ์ตราสินคา้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เป็นท่ียอมรับ มีการกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ โดยการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือแสดงตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์ว่าอยู่ในส่วนใดของตลาด ซ่ึงจะสร้างความ

แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย มีการพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือทาํให้ผลิตภณัฑมี์

ความใหม่ โดยการปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่งข้ึน อย่างสมํ่าเสมอ โดยคาํนึงความสามารถของ

บริษัทในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งข้ึนไป มีกลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสม

ผลิตภณัฑ ์และสายผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน 
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ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ซ่ึงลูกคา้ใช้ในการใช้เปรียบเทียบ

ระหวา่งราคา ท่ีตอ้งจ่ายเงินออกไป กบัคุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บกลบัมาจากผลิตภณัฑน์ั้น โดยพิจารณา

จาก สถานการณ์ สภาวะ และรูปแบบของการแข่งขนัในตลาด  ตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้ม

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์คุณค่าท่ีรับรู้ไดใ้นสายตาของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง หมายถึง วิธีการท่ีจะนาํสินคา้ หรือบริการนั้นๆ ไปยงั

ผูบ้ริโภคเพ่ือให้ทนัต่อความตอ้งการ โดยมี หลกัเกณฑท่ี์ตอ้งพิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร และ

ควรกระจายสินคา้หรือบริการสู่ผูบ้ริโภค ผา่นช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือสร้าง แรงจูงใจ  

ความคิด ความรู้สึก ความตอ้งการ และความพึงพอใจ  ในสินคา้หรือบริการ โดยส่ิงน้ีจะใชใ้นการจูง

ใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดความตอ้งการหรือเพ่ือเตือนความทรงจาํ ในตวัผลิตภณัฑ ์ผา่นช่องทาง

หลกัไดแ้ก่  การโฆษณา  การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนกังาน  การส่งเสริมการ

ขาย และการตลาดทางตรง 

ดา้นบุคลากร หมายถึง พนกังานท่ีทาํงาน ปฎิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ สร้างมิตรไมตรีต่อลูกคา้ จน

ทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และเกิดความผกูพนักบัองคก์รในระยะยาว 

ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัได้จากการเลือกใช้ สินคา้หรือ

บริการขององคก์ร โดยการสร้างความแตกต่างในองคป์ระกอบร่วม อาทิการตกแต่งร้าน การบริการ

ท่ีรวดเร็ว รวมถึงสภาพทางกายภาพท่ีลูกค้าสามารถมองเห็นได้ อาทิสัญลกัษณ์ท่ีลูกค้าเข้าใจ

ความหมายในการรับขอ้มูล จากการทาํการส่ือสารทางการตลาดออกไปในสาธารณะ 

ดา้นกระบวนการ หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน

ดา้นการบริการท่ีนาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว โดยในแต่ละ

กระบวนการสามารถมีไดห้ลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการดาํเนินงานของกิจการ ซ่ึงหากวา่

กิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการมีความเช่ือมโยงและประสานกนั จะทาํให้กระบวนการโดยรวม

มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 

 

กรอบแนวคดิในการทําวจิัย 

ผูว้ิจยัทาํการศึกษา แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการของ Kotler 

(1997)  และ Armstrong and Kotler (2009) ทฤษฏีการตดัสินใจซ้ือของ Kotler (1997)  ปกรณ์  คาํ

กอง (2555)  แนวคิดเก่ียวกบัสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ ของ  ดรุณี อศัวปรีชา (2545) ธีรดา ตนัธรรศกุล 
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(2542) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ของ นภสร คาํนบัภา (2549) ภทัราภรณ์ หวงัสุรังคานนท ์(2546)  สุ

รัตน์วดี ศรีสาหร่าย (2550)  ประเสริฐ น่ิมเกิดผล (2546) และ สลิล ดาวนั (2557)  จนได้กรอบ

แนวคิดดงัน้ี 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา เน้ือหาท่ีศึกษาประกอบดว้ย 

    1.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด  บุคคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริการ 

    1.2  ขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
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1.3  การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้-โลตสั สาขา

นครปฐม ประกอบด้วย การรับรู้ความต้องการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การ

ตดัสินใจซ้ือ  และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรไดแ้ก่ ผูม้าใชบ้ริการท่ีห้างสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั 

สาขานครปฐม หาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรไม่ทราบประชากร ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ราย 

ดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

ประชากรไดแ้ก่ ผูม้าใชบ้ริการท่ีห้างสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั สาขานครปฐม เน่ืองจากไม่

ทราบประชากรท่ีชดัเจน จึงใชก้ารหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรไม่ทราบประชากร ของ Cochran 

(1977)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย ดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

  เคร่ืองมือในการทาํวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีคณะผูวิ้จยัสร้างข้ึนมีการทดสอบค่าความตรง

เชิงเน้ือหา (Content analysis) จากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ราย และมีการทดสอบค่าความเท่ียงจาก

กลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 ราย จากลูกคา้ผูม้าใช้บริการท่ีห้างสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั 

สาขาศาลายา ดว้ยการหาค่าอลัฟา ครอนบาค แบบสอบถาม ส่วนประสมทางการตลาดบริการไดค่้า

ในช่วง  0.82—0.94  และในส่วนการตดัสินใจซ้ือ อยู่ในช่วง 0.84-0.93 สถิติท่ีใช้ไดก้ารวิเคราะห์

ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ (Independent t-

test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการเชิง

โครงสร้าง (Structural equation modeling : SEM) 
 

ผลการวจิยั 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.75เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 17.25 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.50รองลงมามีอายุระหว่าง 31 - 

40 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.00  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.00 

รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 28.75 ส่วนใหญ่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 
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คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมาอาชีพ พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และส่วน

ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.25  

 

ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้-โลตัส สาขา

นครปฐม 

การศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เทสโก-้โลตสั สาขา

นครปฐม  โดยพิจารณาเป็นภาพรวมและรายขอ้ ได้แก่  การรับรู้ความต้องการ   ด้านการคน้หา

ขอ้มูล  การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ  โดยนําเสนอเป็น

ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้อมทั้ งแปลผลค่าเฉล่ีย มีผลการวิเคราะห์

ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า

เฮ้าส์    แบรนด์เทสโก้-โลตสั สาขานครปฐม 

การตดัสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ Mean S.D. ระดับการตดัสินใจ 
1. การรับรู้ความตอ้งการ 4.05 .451 มาก 
2. การคน้หาขอ้มูล  4.19 .665 มาก 
3. การประเมินผลทางเลือก  4.13 .891 มาก 
4. การตดัสินใจซ้ือ  4.31 .357 มากท่ีสุด 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  4.16 .455 มาก 

ภาพรวม 4.17 .359 มาก 
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้-โลตสั สาขานครปฐม ใน

ภาพรวม  พบว่า มีระดบัการตัดสินใจอยู่ในระดบัมาก( Mean = 4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่าการตดัสินใจซ้ือ มีระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( Mean = 4.31 ) ส่วนดา้นอ่ืนๆ มี

ระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยการคน้หาขอ้มูล ( Mean = 4.19 )  พฤติกรรม

หลงัการซ้ือ ( Mean = 4.16 )  การประเมินผลทางเลือก  ( Mean = 4.13 )   และการรับรู้ความตอ้งการ 

( Mean = 4.05 )   

 

ส่วนท่ี 2 การเปรียบเทียบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เทสโกโ้ลตสั 

สาขานครปฐม โดยจาํแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
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 ผูว้ิจยัใช้ค่า t (Independent t-test)  และค่า F (One Way ANOVA) ในการวิเคราะห์เพ่ือหา

ผลท่ีเกิดจากการตั้งสมมติฐานดงัน้ี 

ตารางท่ี 2  การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เทสโกโ้ลตสั สาขา

นครปฐม โดยจาํแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 

การเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบ
รนด ์เทสโกโ้ลตสั สาขา
นครปฐมกรมสรรพากร   

เพศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายได ้

t sig F sig F sig F sig F sig 

1. การรับรู้ความตอ้งการ 1.36 0.17 9.32 0.00* 2.18 0.11 2.49 0.04* 5.34 0.00* 

2. การคน้หาขอ้มูล  - 0.98 0.22 0.88 0.39 0.68 0.97 0.42 0.15 0.93 

3. การประเมินผลทางเลือก  0.68 0.50 6.66 0.00* 1.91 0.15 2.23 0.07 2.95 0.03* 

4. การตดัสินใจซ้ือ  - 0.08 1.78 0.15 6.87 0.00* 1.04 0.39 4.36 0.01* 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  0.30 0.77 5.03 0.00* 3.08 0.05* 1.98 0.09 3.37 0.02* 

รวม 0.35 0.73 8.25 0.00* 4.43 0.01* 1.96 0.10 4.13 0.01* 

ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด์ เทสโกโ้ลตสั สาขา

นครปฐม โดยจาํแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลพบวา่มีความแตกต่างกนัตาม อาย ุการศึกษา และ

รายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาการเลือกซ้ือในแต่ละขั้นตอน ผลการวิจยัพบว่า 1. การ

รับรู้ความตอ้งการ มีความแตกต่างกนัตาม อายุ อาชีพ และรายได ้2. การประเมินทางเลือก  มีความ

แตกต่างกนัตาม อาย ุและรายได ้3. การตดัสินใจ  มีความแตกต่างกนัตาม การศึกษา และรายได ้และ

4. พฤติกรรมหลงัซ้ือ  มีความแตกต่างกนัตาม อาย ุการศึกษา และรายได ้ในขณะท่ีการคน้หาขอ้มูล 

ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ส่วนท่ี 3  การศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เทสโกโ้ลตสั สาขานครปฐม 

 ก่อนดาํเนินการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ตอ้งมีการทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการสัมพนัธ์

กนัเองของตวัแปรเหตุ หรือตวัแปรตน้ ดงัจะนาํเสนอในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 การทดสอบปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ 

  product pr ice place promotion people process phyEvd 
product 1.00 0.32 0.22 0.20 0.24 0.11 0.14 
pr ice 

 
1.00 0.30 0.26 0.37 0.33 0.22 

place 
  

1.00 0.43 0.30 0.31 0.34 
promotion 

   
1.00 0.46 0.25 0.20 

people 
    

1.00 0.49 0.37 
process 

     
1.00 0.48 

phyEvd             1.00 

 

 ผลการวิจยัพบว่าไม่ตวัแปรเหตุตวัใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเองเกินร้อยละ 80 จนทาํให้เกิด

ปัญหาภาวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ (Multiconninearity) ดังนั้ นผูวิ้จยัจะวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์

สมการเชิงโครงสร้างต่อไป 

 

 
ภาพที่ 2  อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เทสโกโ้ลตสั สาขานครปฐม (ก่อนปรับตวัแบบ) 
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 ผลการวิจยัตวัแบบก่อนปรับ พบว่าตวัแบบยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ผูว้จิยัจึงมีการปรับตวัแบบ ไดผ้ลดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 3  อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เทสโกโ้ลตสั สาขานครปฐม (หลงัปรับตวัแบบ) 

 ผลการวิจยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน

การเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เทสโกโ้ลตสั สาขานครปฐม อยา่งมีนยัสาํคญั (β = 0.90) โดยปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกดา้นมีผลอย่างมีนยัสําคญัต่อการตดัสินใจ เม่ือพิจารณาถึงค่า

นํ้ าหนกัองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลสูงในสามลาํดบัแรกไดแ้ก่ ดา้น

กระบวนการ (x6  = 0.65) ดา้นบุคลากร (x5  = 0.63) และดา้นกายภาพ (x7  = 0.58) ส่วนปัจจยัท่ี

มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(x1  = 0.20) ในขณะท่ีการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

ในการเลือกซ้ือ มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบในสามลาํดบัแรกไดแ้ก่ดา้นการรับรู้ความตอ้งการ(y1  = 

0.56)  พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (y5  = 0.54)   การตดัสินใจซ้ือ (y4  = 0.53)    
 

สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิจยัพบว่า การตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้เฮ้าส์แบรนด์ เทสโก้

โลตสั สาขานครปฐม โดยจาํแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคลพบว่ามีความแตกต่างกนัตาม อาย ุ

การศึกษา และรายไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สลิล ดาวนั (2557) ซ่ึง

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคาัเฮาัส์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบวา่พฤติกรรมการซ้ือสินคาัเฮาัส์แบรนดข์องผูบ้ริโภค จาํแนกส่วนบุคคลพบวา่มีความแตกต่างกนั

ตาม อาย ุการศึกษา และรายไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ประเสริฐ 

น่ิมเกิดผล (2546) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

สินคา้เฮา้ส์แบรนดบ์ริษทัสยามแมค็โครจาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้เฮา้ส์แบรนด์บริษทัสยาม

แม็คโครจาํกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดจาก อายุ การศึกษา และรายได้อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  แต่จะขดัแยง้กบังานวิจยัของ ภูษิตย ์วงษเ์ล็ก (2561) ซ่ึงศึกษาปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร

กรณีศึกษาห้างบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา พบว่า  เพศ สถานภาพ อาชีพ และรายไดมี้ผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้เฮา้ส์แบรนดข์องผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้

เฮา้ส์    แบรนด ์เทสโกโ้ลตสั สาขานครปฐม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สลิล ดาวนั (2557) ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคาัเฮาัส์แบรนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยั

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้เฮาส์แบรนด ์
 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้  

1.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ

สินคา้เฮ้าส์    แบรนด์ โดยปัจจยัท่ีมีความสําคญัในสามลาํดบัแรกได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้าน

บุคลากร และด้านกายภาพ ในขณะท่ีปัจจยัท่ีมีนํ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์

แสดงให้เห็นว่า สินคา้เฮา้ส์ แบรนด์ไม่ไดมี้จุดแข็งในเร่ืองผลิตภณัฑ์เม่ือเทียบกบัสินคา้ท่ีวางขาย

ทั่วไป แต่จุดเด่นท่ีสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจซ้ือเกิดจากองค์ประกอบร่วมอ่ืน อนัได้แก่

กระบวนการขาย ดา้นบุคลากร และลกัษณะทางกายภาพในการจดัวางสินคา้เพื่อให้ลูกคา้ตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ดงักล่าว 

1.2 การตัดสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ มีค่านํ้ าหนักปัจจยัท่ีใกล้เคียงกันในทุก

ขั้นตอน แต่ขั้นท่ีมีนํ้ าหนกัปัจจยัสูงสุดคือ การคน้หาขอ้มูล  และเม่ือพิจารณาถึงความแตกต่างตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลจะพบว่าเป็นขั้นตอนเดียวท่ีไม่มีความแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล ทั้งน้ีเพราะ

ธรรมชาติของสินคา้เฮา้ส์แบรนด ์เป็นเสมือนสินคา้ "เลียนแบบ" ซ่ึงมีจุดเด่นในเร่ืองราคาท่ีถูกกว่า 
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ดงันั้นหากผูป้ระกอบการสามารถสร้างความสาํคญัของการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั สินคา้เฮา้ส์แบรนด ์

ใหสู้งข้ึน กจ็ะทาํใหสิ้นคา้ดงักล่าวสามารถสร้างความแตกต่างท่ีสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  

 2.1 งานวิจยัดงักล่าวศึกษาจาํกดัเฉพาะการเลือกซ้ือสินคา้เฮา้ส์ แบรนด ์เทสโก ้โลตสั สาขา

นครปฐม ผูท่ี้สนใจอาจจะศึกษาต่อยอดไปยงัห้างสรรพสินคา้อ่ืน ๆ รวมถึงอาจขยายขอบเขตไป

ศึกษาสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สินคา้เฮา้ส์แบรนด ์

 2.2 การศึกษาดงักล่าวเนน้การวิจยัเชิงปริมาณ ดงันั้น ผูท่ี้สนใจอาจพฒันาต่อเป็นการทาํวิจยั

เชิงคุณภาพ หรือการทาํวิจยัเชิงผสมผสาน (Mix Method) ก็จะทาํให้เกิดความเขา้ใจในเชิงลึกได้

ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือ  1)  เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและความพึง

พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของสาํนักงานขนส่งจงัหวดันครปฐม  และ 2)  เพ่ือศึกษา

ความคาดหวงัและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของสํานักงานขนส่งจงัหวดั

นครปฐมเม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ผูม้ารับบริการใน

สาํนกังานขนส่งจงัหวดั จาํนวน 400 คน ใชวิ้ธีการสุ่มแบบสะดวก  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ และการวิเคราะห์ค่าที

แบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจยัพบว่า (1) ประชาชนต่อ

การให้บริการของสํานักงานขนส่งจงัหวดันครปฐมมีความคาดหวงัสูงกว่าความพึงพอใจท่ีไดรั้บ

จากให้บริการของสํานักงานขนส่งจงัหวดันครปฐมอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติโดยดา้นท่ีตอ้งมีการ

ปรับปรุงเรียงจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการให้ขอ้มูลส่ือสาร และ 

ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร ตามลาํดบั (2) ความคาดหวงัต่อการให้บริการของสํานักงานขนส่ง

จงัหวดันครปฐมไม่มีความแตกต่างกนัในภาพรวมเม่ือจาํแนกปัจจยัส่วนบุคคล และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นจะพบว่า ความคาดหวงัท่ีมีต่อการให้บริการในดา้นเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรมีความแตกต่าง

กนัตามสถานภาพ และการศึกษา ส่วนความพึงพอใจต่อการให้บริการของสาํนกังานขนส่งจงัหวดั
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นครปฐม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น เม่ือจาํแนก 

อาย ุสถานภาพ การศึกษา และอาชีพ   

 

คาํสําคญั :  ความคาดหวงั ความพึงพอใจ สาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to 1) to compare the expectations and satisfaction of the 

client with the services of the Nakhon Pathom Provincial Land Transportation Office and 2) to 

study the expectations and satisfaction of the client with the of the Nakhon Pathom Provincial 

Land Transportation Office. The samples used the study included 400 persons of clients users in 

the of the Nakhon Pathom Provincial Land Transportation Office. Statistics used in data analysis 

were percentage, mean, standard deviation Independent value analysis and non-independent 

values and one-way ANOVA. 

The research results found that 

(1) The clients of the Nakhon Pathom Provincial Land Transportation Office had higher  

expectations than the satisfaction levels by statistically significant. The side that needs to be 

updated from descending order. Facility, Information and Communication respectively. 

(2) Expectations for the Nakhon Pathom Provincial Land Transportation Office were 

not  

significantly different. When identifying personal factors and when considering each side will 

find that. Expectations on the service of personnel were different in terms of status and education, 

and satisfaction with the service of the Nakhon Pathom Provincial Land Transportation Office 

there were statistically significant differences. And every aspect when classifying status, 

education and occupation. 

 

Keywords: Expectation, Perception, Client, Provincial Land Transportation Office (PLTO)   
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กรมการขนส่งทางบก เป็นกรมท่ีทาํหน้าท่ีควบคุมและจดัระเบียบการขนส่งทางถนน

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ จดทะเบียนและเก็บภาษีรถ รวมทั้งออกใบอนุญาตขบัรถ เป็น

หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัทะเบียนรถ และป้ายทะเบียนรถยนตส่์วนบุคคล พฒันาระบบ

การขนส่งทางถนนและการใชร้ถ ดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก 

จากอตัราการเพิม่ข้ึนของรถยนตใ์นปัจจุบนั ทาํใหจ้าํนวนประชาชนท่ีมาขอจดทะเบียนและ

เสียภาษีประจาํปีมีมากข้ึน จึงก่อให้เกิดปัญหาการให้บริการแก่ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการจดทะเบียน

และเสียภาษีรถยนตป์ระจาํปี มกัจะมีเสียงสะทอ้นจากประชาชนท่ีมาใชบ้ริการว่ามีความล่าชา้ ไม่ได้

รับความสะดวกจากการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี รวมทั้งกิริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ีในการใหบ้ริการ

แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อทาํรายการในแต่ละวนัดว้ย 

สาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบควบคุมและจดัระเบียบการขนส่ง ทาง

บกภายในจงัหวดันครปฐมให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก โดยรับผิดชอบงานดา้น

ประกอบการขนส่ง การรับจดัการขนส่ง การสาํรวจ  รวบรวมจดัทาํสถิติและวิเคราะห์ขอ้มูลใน การ

วางแผนการขนส่ง การตรวจตราปราบปรามผูก้ระทาํผิดกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก  และ

กฎหมายว่าดว้ยรถยนต์   และส่งเสริมสวสัดิภาพการขนส่ง   จากขอ้มูลสถิติของสํานักงานขนส่ง

จงัหวดันครปฐม เก่ียวกบัรถท่ีจดทะเบียนใหม่เดือนสิงหาคม 2559 ตามพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 

2522  มียอดรถยนตท่ี์จดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 68,000  คนั โดยเม่ือเทียบกบัขอ้มูลปีท่ีแลว้ของรถยนต ์

มีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.16 จากปีท่ีแลว้ และมีแนวโน้มว่าจาํนวนรถยนต์ท่ีมาขอจดทะเบียนจะ

เพ่ิมข้ึนในอนาคต สาเหตุเน่ืองมาจากปัจจยัการเปล่ียนแปลง ซ่ึงไดแ้ก่ การผลิตรถยนตรุ่์นใหม่ อตัรา

ดอกเบ้ียและการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นตน้ (สาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม 2559) 

สาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อาจเน่ืองมาจากการท่ีรัฐบาลได้มี

นโยบายลดอตัรากาํลงัคนในส่วนของขา้ราชการลง ทาํใหห้น่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งตอ้งปรับปรุง

การให้บริการแก่ประชาชนผูม้าใช้บริการ เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

โดยนาํระบบการทาํงานแบบ “One Stop Service” มาใชเ้พ่ือลดขั้นตอนท่ียุง่ยากซบัซอ้นลง เป็นการ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในดา้นการให้บริการ ตลอดจนประชาชนท่ีมาใช้บริการไดรั้บความพึงพอใจ

จากการใชร้ะบบดงักล่าว ดงันั้น เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และ

ภาพพจน์ของสํานักงานขนส่งจงัหวดันครปฐม ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ความ
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คาดหวงัและความพึงพอใจของประชาชนจากการใชบ้ริการสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม เพ่ือ

เป็นประโยชน์ในการศึกษาและพฒันางานใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ

สาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐมเม่ือจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

นิยามศัพท์ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของประชาชนในทางบวกหรือความชอบและความรู้สึก

สบายใจ รวมถึงความพอใจต่อส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึง

ความตอ้งการของประชาชนต่อการใหบ้ริการของสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม  

ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีมารับบริการจากสํานักงานขนส่งจงัหวดันครปฐม ฝ่าย

ทะเบียนรถ 

การบริการ หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ี การให้ความสะดวกต่างๆในงานด้านการการ

ประกอบการขนส่งของสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม  

สํานักงานขนส่งจงัหวดั หมายถึง หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกดักระทรวง

คมนาคม กระทรวงคมนาคม ท่ีรับผิดชอบในการควบคุมและจดัระเบียบการขนส่งทางบกในจงัหวดั

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก การสาํรวจจดัทาํสถิติ การตรวจปราบปรามผูก้ระทาํ

ผิดกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก  ส่งเสริมสวสัดิภาพการขนส่งควบคุม ดูแลสถานตรวจสภาพ

รถเอกชน  โรงเรียนสอนขับรถของเอกชน  นอกจากน้ียงัมีเจ้าหน้าท่ี รับผิดชอบเก่ียวกับการ

ดาํเนินการด้านทะเบียนรถและภาษีรถ การตรวจสภาพรถ การออกใบอนุญาต ผูป้ระจาํรถและ

ใบอนุญาตขบัรถ ตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ. 

2522 

 ความคาดหวงั หมายถึง ความคาดหวงัเป็นความปรารถนาและความมุ่งหวงัของบุคคลท่ีมี

ความเช่ือว่าหากเขาไดใ้ชค้วามพยายามในการปฏิบติักิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเต็มท่ีและประสบ

ความสาํเร็จแลว้ เขาจะไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีเขาหวงัไว ้
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 ดา้นเจา้หน้าท่ีหรือบุคลากร คือ บุคคลท่ีใช้งาน จดัการ และควบคุมระบบสารสนเทศ ซ่ึง

หมายถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการใชฮ้าร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือมีความรู้ความสามารถ

ในสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง ส่งผลให้ทาํงานประเภทนั้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ 

 ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงสนับสนุนต่อการดําเนินการโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการให้บริการของสํานักงานขนส่งจงัหวดันครปฐม เช่น สถานท่ี แผนผงัอธิบาย

ขั้นตอนการขอรับบริการ การจดัเตรียมโต๊ะ เกา้อ้ี การบริการสาํเนาเอกสาร การบริการนํ้ าด่ืม การ

บริการหอ้งนํ้า หอ้งสุขา ท่ีจอดรถ แบบฟอร์มคาํร้องต่าง ๆ ตูรั้บความคิดเห็น 

ดา้นขอ้มูลส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างผูรั้บและผูส่้งโดย

ผ่าน ช่องทางส่ือสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์เป็นตวักลางในการส่งขอ้มูล 

เพ่ือใหผู้ส่้งและผูรั้บ เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

 

กรอบแนวคดิในการทําวจิัย 

คณะผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดเร่ืองความคาดหวงัของ  พิไลวรรณ  จนัทรสุกรี (2540) ความพึง

พอใจของ Kotler (2000) และงานวิจยัทีเก่ียวขอ้ง อาทิของ รัชนีกรณ์ ปิกแกว้ (2557)   สุนารี แสน

พยุห์ (2557) อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด (2554) สมศกัด์ิ อินทร์จนัทร์ (2551) และ จิรพฒัน์ พรรณา 

(2551) มาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

ขอบเขตเน้ือหาดา้นการวิจยั ความคาดหวงัและความพึงพอใจของประชาชนจากการใช้

บริการท่ีสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ย 

ตวัแปรการวจิยั ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่   เพศ อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา อาชีพ 

2.  ตวัแปรตาม คือ ความคาดหวงัและความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ

สาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ (1) ดา้นเจา้ท่ีและบุคลากร (2) ดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวก และ (3) ดา้นการใหข้อ้มูลส่ือสาร 

3. การศึกษาในคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการวิจยัและเกบ็ขอ้มูล ตั้งแต่มกราคม – เมษายน 2560 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

ประชากร ได้แก่ ประชาชนของจงัหวดันครปฐม จาํนวน 7 อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอเมือง

นครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน อาํเภอสามพราน อาํเภอพุทธมณฑล อาํเภอนครชยัศรี อาํเภอบางเลน

และอาํเภอดอนตูม จาํนวน 891,071คน (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน

จงัหวดันครปฐม 2559) โดยคาํนวณขนาดของตวัอย่างจากสูตรของเครจซ่ี และ มอร์แกน (Krejcie 

and Morgan, 1970) ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ดังนั้ นจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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จาํนวน 400 คน และใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือในการทาํวิจยัไดแ้ก่ 

แบบสอบถามท่ีคณะผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีการทดสอบค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content analysis) จาก

ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ราย และมีการทดสอบค่าความเท่ียงจากกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างได้แก่ 

ประชาชนท่ีมารับบริการท่ีสาํนกังานขนส่งจงัหวดั กาญจนบุรี จาํนวน 30 ราย ดว้ยการหาค่าอลัฟา 

ครอนบาค แบบสอบถามส่วนความพึงพอใจไดค้่าในช่วง  0.76-0.82 และในส่วนความคาดหวงัอยู่

ในช่วง 0.81-0.89 สถิติท่ีใชไ้ดก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ (Independent t-test) และการวิเคราะห์ค่าทีแบบไม่อิสระ (Dependent t-

test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) 
 

ผลการวจิยั 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.75 เป็นเพศชาย คิด

เป็นร้อยละ 49.25 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.75 รองลงมามีอายอุยูร่ะหว่าง 

26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่คือโสด คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือมี

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 30.25 มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็น

ร้อยละ53.75 รองลงมาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือตํ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 24.50 และส่วน

ใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาคือพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 

30.75 

 

ส่วนท่ี 2 การเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ค่าทีแบบไม่อิสระ (Dependent t-test) โดยเปรียบเทียบระหว่างความ

คาดหวงัและความพึงพอใจ ของประชาชนผูม้าใช้บริการของสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม ได้

ผลลพัธ์ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ

สาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐม 
การใหบ้ริการของสาํนกังาน

ขนส่งจงัหวดันครปฐม 

ความคาดหวงั ความพอใจ   

Mean SD ลาํดบั Mean SD ลาํดบั t sig 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีและบุคลากร 3.67 0.71 3 2.95 0.79 3 13.9 0.00** 

2. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.80 0.79 1 2.90 0.90 1 16.6 0.00** 

3. ดา้นการใหข้อ้มูลส่ือสาร 3.81 0.79 2 2.90 0.87 2 16.2 0.00** 

ภาพรวม 3.76 0.69  2.92 0.80  16.9 0.00** 

 

ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนต่อการให้บริการของสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐมมีความคาดหวงั

สูงกว่าความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากให้บริการของสํานักงานขนส่งจงัหวดันครปฐมอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติโดยดา้นท่ีตอ้งมีการปรับปรุงเรียงจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ดา้นการใหข้อ้มูลส่ือสาร และ ดา้นเจา้หนา้ท่ีและบุคลากร ตามลาํดบั 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ค่าทีแบบอิสระ (Independent t-test) และการวิเคราะห์ค่า F หรือการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและ

ความพึงพอใจ ของประชาชนผูม้าใชบ้ริการของสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐมจาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล ไดผ้ลดงัในตารางท่ี 2-3 

 

ตารางท่ี 2  ความคาดหวงัต่อการให้บริการของสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐมจาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล 
การใหบ้ริการของสาํนกังาน

ขนส่งจงัหวดันครปฐม 
เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

t sig F sig F sig F sig F sig 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีและบุคลากร -0.71 0.48 0.52 0.67 4.02 0.01* 4.43 0.00* 1.30 0.27 

2. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก -1.13 0.26 1.36 0.25 1.32 0.27 0.89 0.45 1.96 0.12 

3. ดา้นการใหข้อ้มูลส่ือสาร -1.86 0.06 1.31 0.27 1.29 0.28 1.22 0.30 2.00 0.11 

ภาพรวม -1.37 0.17 1.00 0.39 2.06 0.10 2.00 0.11 1.72 0.16 
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ผลการวิจยัพบว่า ความคาดหวงัต่อการให้บริการของสํานักงานขนส่งจงัหวดันครปฐมไม่มีความ

แตกต่างกนัในภาพรวมเม่ือจาํแนกปัจจยัส่วนบุคคล และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า ความ

คาดหวงัท่ีมีต่อการให้บริการในดา้นเจา้หน้าท่ีและบุคลากรมีความแตกต่างกนัตามสถานภาพ และ

การศึกษา 

 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐมจาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล 
การใหบ้ริการของสาํนกังาน

ขนส่งจงัหวดันครปฐม 
เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

t sig F sig F sig F sig F sig 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีและบุคลากร 0.88 0.38 5.18 0.00* 3.12 0.03* 8.92 0.00* 2.76 0.04* 

2. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 1.10 0.27 7.74 0.00* 3.82 0.01* 6.64 0.00** 3.33 0.02* 

3. ดา้นการใหข้อ้มูลส่ือสาร 0.62 0.54 5.57 0.00* 3.93 0.01* 5.75 0.00* 4.39 0.00* 

ภาพรวม 0.93 0.35 7.05 0.00* 3.95 0.01* 7.75 0.00* 3.85 0.01* 

ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานขนส่งจงัหวดันครปฐม มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น เม่ือจาํแนก อายุ สถานภาพ 

การศึกษา และอาชีพ 

สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวจิยัพบวา่ ประชาชนต่อการใหบ้ริการของสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐมมีความ

คาดหวงัสูงกว่าความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากใหบ้ริการของสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐมอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติในทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรพฒัน์ พรรณา (2551) ท่ีศึกษาการรับรู้

และความคาดหวงัท่ีประชาชนมีต่อฝ่ายทะเบียนรถ กรณีศึกษา สาํนกังานขนส่งจงัหวดันราธิวาส ท่ี

ไดข้อ้คน้พบไม่แตกต่างกนั ดงันั้ผูบ้ริหารสาํนกังานขนส่งจงัหวดันครปฐมจึงตอ้งนาํผลท่ีต่างของ

ความคาดหวงักบัความพึงพอใจท่ีมีระยะห่างกนัมากมาปรับปรุงและพฒันาหน่วยงานเพ่ือสร้าง

ประสิทธิภาพในการบริการใหม้ากยิง่ข้ึน 

เม่ือพิจารณาด้านความคาดหวงัต่อการให้บริการของสํานักงานขนส่งจงัหวดันครปฐม

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลจะพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สมศกัด์ิ อินทร์จนัทร์ (2551) ท่ีศึกษาความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการเสียภาษีรถตาม

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ต่อการ ให้บริการของสํานักงานขนส่งจังหวดัจนัทบุรี แต่ข้อค้นพบท่ี

น่าสนใจคือ ปัจจยัด้านเจา้หน้าทีและบุคลากรไดรั้บการประเมินความคาดหวงัแตกต่างไปตาม
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สถานภาพและการศึกษา และเม่ือนาํผลมาพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผูท่ี้มีสถานภาพโสด และ

การศึกษาสูงกว่าจะมีความคาดหวงัสูงกว่าผูท่ี้มีสภาพภาพสมรส และการศึกษาตํ่ากว่าอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

เม่ือพิจารณาด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานขนส่งจงัหวดันครปฐม

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลจะพบว่ามีความแตกต่างในภาพรวมและรายดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัแทบ

ทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นอาย ุสถานภาพ การศึกษา และอาชีพ จะยกเวน้เพียงปัจจยัดา้นเพศเท่านั้น ซ่ึงจะ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนีกรณ์ ปิกแกว้ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการของสาํนกังาน ขนส่งจงัหวดัลาํปาง อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง งานวิจยัของ สุ

นารี แสนพยุห์ (2557) เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาล ตาํบลโพธ์ิทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็  และงานวิจยัของ อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด 

(2554) เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลกัสาราณียธรรมของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองกรด จงัหวดันครสวรรค์. ซ่ึงไดผ้ลงานวิจยัไปในทิศทางเดียวกนั 

ดงันั้นปัจจยัด้านความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัน้ีเองจึงเป็นเหตุท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจและ

พฒันาการบริการให้สอดรับกบัความแตกต่างของลูกคา้ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการ

ใหไ้ดม้ากท่ีสุดต่อไป 

 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้  

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีควรนาํผลต่างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งความคาดหวงัและพึงพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการของสํานักงานขนส่งนครปฐม ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดมาพิจารณาปรับปรุง แกไ้ข 

ดงัน้ี 

1.1ด้านเจ้าหน้าท่ีและบุคลากร ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ความสุภาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส 

กิริยามารยาทหรือการพูดจาดว้ยถอ้ยคาํและนํ้าเสียงสุภาพ ควรบริการดว้ยรอยยิม้ไม่แสดงออกทางสี

หนา้ขณะปฏิบติังาน 

1.2 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มีความเพียงพอของอุปกรณ์/

เคร่ืองมือในการให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ ควรเบิกอุปกรณ์สํานักงานไวพ้อเจา้หน้าท่ี เพ่ือการ

บริการท่ีไวมากข้ึน 

1.3 การให้ขอ้มูลส่ือสาร ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การเขา้ถึงขอ้มูลส่ือสารของสาํนกังานขนส่ง

จงัหวดันครปฐม ควรมีส่ือเพ่ิมหลายๆดา้น เพ่ือง่ายต่อการทราบขอ้มูลของสาํนกังาน 
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1.4 ผูบ้ริหารตอ้งให้ความตระหนกัถึงความแตกต่างของลูกคา้เพื่อพฒันางานบริการให้ตรง

กบัความตอ้งการและมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  

2.1 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลเฉพาะประชาชนท่ีมาใชบ้ริการขนส่งจงัหวดันครปฐม 

สําหรับการวิจยัคร้ังต่อไปควรเก็บขอ้มูลของพนักงานหรือเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการในขนส่งจงัหวดั

นครปฐม เพ่ือให้ทราบถึงความคาดหวงัและความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนท่ีมาใช้

บริการ 

2.2 ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามเพียงอย่างเดียวอาจจะทาํให้ผล

การศึกษาคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ดงันั้น เพ่ือให้งานวิจยัคร้ังต่อไปมีความถูกตอ้งครบถว้น

สมบูรณ์มากท่ีสุดผูว้ิจยัขอเสนอแนวคิดว่าควรวิจยัแบบเชิงคุณภาพ หรือทาํการวิจยัแบบผสมผสาน 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 

2.3 การเก็บขอ้มูลในการทาํวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเป็นแบบภาคตดัขวางในช่วงระยะเวลาเพียง 4 

เดือนความสมบูรณ์ของขอ้มูลอาจจะมีจุดบกพร่อง อีกทั้งเทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก เป็น

การสุ่มแบบไม่คาํนึงถึงโอกาสทางสถิติ มีความน่าเช่ือถือน้อยกว่าการสุ่มแบบคาํนึงถึงโอกาสทาง

สถิติ ผูท่ี้สนใจอาจพฒันาแนวทางการสุ่มตวัอยา่ง และขยายเวลาในการจดัเกบ็กอ็าจจะไดข้อ้คน้พบ

ท่ีสมบูรณ์มากข้ึนได ้
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมี (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษัท ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกัด 

(มหาชน) และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ํ้าจุนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ประชากรท่ี

ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานของบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวนทั้งหมด 

2,657 คน โดยเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 365 คน และวิธีสุ่มตวัอยา่งอยา่ง

ง่าย (Simple Random Sampling) การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้

สถิติ เชิงอนุมาน  ได้แก่  t-test, One-Way Anova (F-test) และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 192 คน (ร้อยละ 52.60) มีอาย ุ20 – 29 ปี จาํนวน 178 คน (ร้อยละ 48.75) มีระดบัการศึกษา

ตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 234 คน (ร้อยละ 64.10) มีสถานภาพโสด จาํนวน 215 คน (ร้อยละ 

58.90) มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 1 – 5 ปี จาํนวน 145 คน (ร้อยละ 39.70) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 169 คน (ร้อยละ 46.30) ผลการวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัจูงใจ 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัดา้นมาก กลาง น้อยดงัน้ี ดา้นความรับผิดชอบ, ดา้น
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ความสาํเร็จในการทาํงาน, และดา้นการไดรั้บการยอมรับและดา้นความกา้วหนา้ในงาน ปัจจยัคํ้าจุน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัดา้นมาก กลาง น้อยดงัน้ี ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 

ด้านสถานะทางอาชีพ และด้านเงินเดือนและสวสัดิการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี พบว่า ระยะเวลาท่ี

ปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนโรงงานผลิต

โคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 (2) ปัจจยัจูงใจ พบวา่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบ 

และดา้นความกา้วหน้าในการทาํงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานส่วน

โรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 50.60 (3) ปัจจัยคํ้ าจุน พบว่า ด้านเงินเดือนและ

สวสัดิการ ดา้นสถานะทางอาชีพ ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 

ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั และดา้นนโยบายขององคก์รส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 63.20 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัแรงจูง, ปัจจยัคํ้าจุน, ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 

ABSTRACT 

The objective of this independent research was (1) to study to individual factors affecting 

to satisfaction of employees at lighting equipment Thai Stanley electric public company limited 

and (2) to study to motivational factors and hygiene factors that affecting to satisfaction of 

employees at lighting equipment Thai Stanley Electric Public Company Limited. The population 

were employees at lighting equipment Thai Stanley electric public 2,657 people with the 

questionnaire was use as a tool to collect 365 sample. Sampling technique was simple random 

sampling. Analyzing data use descriptive statistics included frequency, percentage, mean, and 

standard deviation, and inferential statistics using include t-test, one-way ANOVA (F-test), and 

Multiple Regression Analysis. The research results showed characteristics of survey respondents 

as follows 192 people were female (52.60 percent), 20 -29 year old 178 people (48.75 percent). 
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They have a level of education below a bachelor's degree total 234 people (64.10%), single total 

215 people (58.9 percent), duration of employment 1 – 5 year total 145 people (39.70 percent) 

and salary 10,001 – 20,000 per month total 169 people (46.30 percent). The results of the research 

were analyzed for motivational factors information at the middle level sort by high level, middle 

level and low level as the follow responsibility, success in work, acceptable and progressive in 

work. Hygiene factors were at a high level sort by high level, middle level and low level as the 

follow relationships with colleagues, professional status, salary and benefits, and job satisfaction 

that overall was at a high level. The hypothesis testing showed the following results: (1) 

Individual factors, it was experience of work affecting to satisfaction of employees at lighting 

equipment Thai Stanley electric public company limited, the statistically significant differences 

between the comparing groups was 0.05. (2) Motivational factors, it was work itself, the success 

of the work, responsibility and the progress of work affecting to satisfaction of employees at 

lighting equipment Thai Stanley electric public company limited, the statistically significant 

differences between the comparing groups was 0.05 and has a predictability of 50.60 percent. (3) 

Hygiene factors, it was salary and welfare, professional status, relationships with colleagues, 

security in the workplace, personal life and the policy of the organization affecting to satisfaction 

of employees at lighting equipment Thai Stanley electric public company limited, the statistically 

significant differences between the comparing groups was 0.05 and has a predictability of 63.20 

percent. 

 

Key Words : MOTIVATIONAL FACTORS, HYGIENE FACTORS, JOB SATISFACTION 
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บทนํา 

ในปัจจุบนัองค์กรทัว่โลกกาํลงัประสบปัญหาการลาออกของพนักงานในองคก์ร สาเหตุ

หน่ึงเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมขั้นแรงขั้นตํ่า ส่งผลใหอ้งคก์รต่าง ๆ ตอ้งปรับเพ่ิมค่าแรง 

ทั้งน้ีเพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีอยูเ่ดิม และเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัตลาดได ้จากอตัราจาํนวนพนกังาน

ท่ีลดลงนั้น อาจมีสาเหตุมาจากการลาออกจากงานของพนกังาน มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ

บริษทั ในขณะเดียวกนัตอ้งมีการสรรหา คดัเลือก ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานใหม่เขา้มาทดแทน 

เพ่ือทาํให้บริษทับรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ การมุ่งเน้นทกัษะของพนักงานเพียงอย่างเดียว 

ส่งผลให้พนกังานนั้นไม่มีความตั้งใจ หรือไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงความไม่พึงพอใจ

ในการปฏิบติังานนั้น จะส่งผลกระทบต่อการขาดงาน หรือการลาออกจาก ดงันั้น การศึกษาถึงความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) จึงมี

ความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งต่อบริษทั ซ่ึงความพึงพอใจในการทาํงานมีความเก่ียวขอ้งกบัตาม

หลกัทฤษฎีของ Frederick Herzberg (1959) ไดศึ้กษาและทาํการวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน

ของบุคคล เขาไดศึ้กษาถึงความตอ้งการของคนในองคก์ร หรือการจูงใจในการทาํงาน โดยมีสาเหตุ

มาจากปัจจยัจูงใจ (Motivational factors) และปัจจยัค ํ้าจุน (Hygiene factors) 

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 

ส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

3) เพ่ือศึกษาปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ต่างกนั 

2) ปัจจัยจูงท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

โรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
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3) ปัจจยัคํ้ าจุนท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

โรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ดา้นเน้ือหา ศึกษาคน้ควา้มุ่งเนน้เก่ียวกบัตวัแปรปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และ

ดา้นประชากร ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในงานวิจยัน้ี คือ พนกังานส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั 

ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกัด (มหาชน)  มีจาํนวน 2,657 คน และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 365 คน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์โดยตรง

กบัแรงจูงใจภายใน มีลกัษณะสัมพนัธ์กบัเร่ืองของงานโดยตรง ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้น

ความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ และดา้นความกา้วหน้า

ในงาน 

ปัจจัยคํ้าจุน หมายถึง ปัจจยัท่ีช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล ได้แก่ ด้าน

เงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นสถานะทางอาชีพ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์

กบัผูร่้วมงาน ด้านความมัน่คงในการทาํงาน ด้านวิธีการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความเป็นอยู่

ส่วนตวั และดา้นนโยบายขององคก์าร 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของบุคลากรท่ีมีต่องานท่ีทาํอยู ่ซ่ึง

เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับการตอบสนองทั้ งทางด้านร่างกายหรือจิตใจอนัส่งผลให้

บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน 
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กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล (Individual factors) 
-เพศ     
-สถานภาพสมรส 
-อาย ุ    
 -ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
-ระดบัการศึกษาสูงสุด   
-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัจูงใจ (Motivational factors) 
-ดา้นลกัษณะของงาน 
-ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 
-ดา้นความรับผดิชอบ 
-ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 
-ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 

(Herzberg, 1959) 

ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของ
พนักงานส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั 
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

ปัจจยัคํา้จุน (Hygiene factors) 
-ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
-ดา้นสถานะทางอาชีพ 
-ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
-ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
-ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 
-ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา 
-ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั 
-ดา้นนโยบายขององคก์าร 

(Herzberg, 1959) 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ผลวิจยัท่ีไดศึ้กษา สามารถใช้เป็นขอ้มูลสําหรับฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไปทาํการ

ปรับปรุงในเร่ืองของเงินเดือน สวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน 

2) ผลวิจยัทาํให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) สมรรถนะดา้นการ

ปฏิบติังานของพนักงานในองค์กร เพ่ือท่ีจะสามารถนาํพฒันาต่อยอดจุดแข็งให้มีความแข็งแกร่ง

เหนือคู่แข่งขนั และจุดอ่อนไปทาํการปรับปรุงใหดี้ในอนาคตได ้

3) ผลการวิจยัน้ีใชเ้ป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ํ้า

จุนท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ในการต่อยอดองคค์วามรู้ทางวิชาการไดใ้นอนาคต 

 

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎคีวามพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg (1959) ซ่ึ งมี ช่ือ เรียก ท่ี แตกต่างกัน คือ  The 

motivation hygiene theory, Dual factor theory, Two factor theory และ  Motivation-maintenance 

ไดศึ้กษาและทาํการวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล เขาไดศึ้กษาถึงความตอ้งการของ

คนในองค์กร หรือการจูงใจในการทาํงาน ทาํการศึกษาว่าคนเราตอ้งการอะไรจากการปฏิบติังาน 

คาํตอบนั้นคือ บุคคลตอ้งการความสุขจากการปฏิบติังาน สรุปไดว้า่ ความสุขจากการปฏิบติังานนั้น 

เกิดจากความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในการทาํงาน โดยมีสาเหตุมาจากปัจจยัสองลกัษณะ คือ 

ปัจจยัจูงใจ (Motivational factors) และปัจจยัค ํ้าจุน (Hygiene factors) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัจูงใจ (Motivational factors) คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานโดยตรง เพื่อจูงใจ

ใหค้นรักและชอบในงานท่ีปฏิบติั เป็นแรงกระตุน้ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจแก่บุคคลในองคก์ร ทาํให้

มีประสิทธิภาพในการทาํงาน เพราะเป็นปัจจยัท่ีช่วยตอบสนองความต้องการภายในของบุคคล  

มีทั้งหมด 5 ดา้น   

 2) ปัจจยัคํ้ าจุน (Hygiene factors) หมายถึง ปัจจยัท่ีช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานของ

บุคคล ท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา เป็นปัจจยัภายนอก มีทั้งหมด 8 ดา้น 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 นิธิวดี กาญจนาโรจน์พันธ์ (2559) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

เจา้หน้าท่ีตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร”  

ผลการศึกษาพบว่า ในการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นปัจจยัจูงใจ พบว่า ดา้นท่ีจูงใจมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะของงาน รองลงมา คือ ดา้นความรับผิดชอบในงานท่ีปฏิบติั ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงสถิติ พบว่า ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน คือ ปัจจยัจูงใจด้านความสําเร็จในการทาํงานมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ปัจจยัในดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ 

 เรณู สุขกฤษกิจ (2554) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรในบริษทัท่าอากาศยานไทยจาํกดั (มหาชน)” ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์เก่ียวกบั

ระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นจูงใจ พบวา่ ดา้นท่ีจูงใจมากท่ีสุดคือดา้นลกัษณะของงาน รองลงมาคือ

ด้านความสําเร็จ และด้านความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพบว่าปัจจัยจูงใจมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะ

งานมีความสมัพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัดา้นความสาํเร็จ 

 สุภพ กนัธิมา (2550) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาล ตาํบล 

จงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัคํ้าจุนในการปฏิบติังานไดรั้บปัจจยัคํ้าจุน 5 ปัจจยั คือ 

ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน การปกครองบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน และความมัน่คง ปัจจยัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของพนกังานอยูใ่น

ระดบัมาก 

 

ระเบียบการวธีิวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์าร

ไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั 

ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  มีจาํนวน 2,657 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร

ของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 348 คน แต่เพื่อสาํรองความผิดพลาด ผูว้ิจยั

จึงไดเ้ก็บเพ่ิมอีก 17 คน ดงันั้น ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดเท่ากบั 365 คน โดยใช้

การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) ใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็น
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เคร่ืองใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั แบบสอบถาม

การวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือไดข้องสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าจาํนวนมากกว่าหรือเท่ากบั 

0.7 จากการดาํเนินการทดสอบขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุดแรก ไดผ้ลการวิเคราะห์ค่า 

Cronbach’s Alpha มีค่านอ้ยสุดอยูท่ี่ 0.771 และสูงสุดเท่ากบั 0.950  

 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มตวัอย่าง โดยการหาจาํนวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร 

ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชแ้ปลความหมายขอ้มูลต่าง ๆ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การหาความแตกต่าง

ดว้ยตวัแปรดา้นสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 192 คน (ร้อยละ 52.60) มีอาย ุ20 – 29 

ปี จาํนวน 178 คน (ร้อยละ 48.75) มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 234 คน (ร้อยละ 

64.10) มีสถานภาพโสด จาํนวน 215 คน (ร้อยละ 58.90) มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 1 – 5 ปี จาํนวน 

145 คน (ร้อยละ 39.70) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 169 คน (ร้อยละ 

46.30) 

ปัจจยัจูงใจท่ีมผีลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.34) 

โดยเรียงลาํดับจากมากไปน้อยในแต่ละด้านดังน้ี  ด้านความรับผิดชอบมากท่ีสุด (X = 3.76) 

รองลงมา ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน (X = 3.50) ดา้นลกัษณะของงาน (X = 3.49) และนอ้ยท่ีสุด 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับ และดา้นความกา้วหนา้ในงาน (X = 2.97) โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้น

ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัคํา้จุนท่ีมผีลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัคํ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.48) โดย

มีรายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปน้ี  ด้านความสัมพันธ์กับผู ้ร่วมงานมากท่ีสุด  (X = 3.68) 

รองลงมา ดา้นสถานะทางอาชีพ (X = 3.67) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (X = 3.60) ดา้นความ
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มัน่คงในการทาํงาน (X = 3.51) ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา (X = 3.43) ดา้นนโยบายองคก์ร (X 

= 3.43) ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั (X = 3.42) และนอ้ยท่ีสุด ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ (X = 3.12) 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก (X = 3.68) โดยด้านท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจท่ีได้ทาํงานร่วมกบั

บริษทัมีวฒันธรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพลงังานท่ีดีมากท่ีสุด (X = 3.96) รองลงมา มีความรู้สึก

กระตือรือร้นในตาํแหน่งงานท่ีไดท้าํ (X = 3.82) และนอ้ยท่ีสุด งานท่ีทาํมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่ง

ในอนาคต (X = 3.32) 

การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั 

(มหาชน) ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ t-Test 0.086 ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.723 ไม่สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.304 ไม่สอดคลอ้ง 
สถานภาพสมรส F-Test 0.217 ไม่สอดคลอ้ง 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน F-Test 0.027* สอดคลอ้ง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.547 ไม่สอดคลอ้ง 
* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

ปัจจยัจูงใจ b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.82 0.16  5.126 0.00   
ดา้นลกัษณะของงาน (X1) 0.11 0.05 0.11 2.036 0.04* 0.482 2.075 
ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน (X2) 0.26 0.06 0.26 4.431 0.00* 0.406 2.460 
ดา้นความรับผดิชอบ (X3) 0.27 0.06 0.26 4.888 0.00* 0.489 2.045 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับ (X4) 0.03 0.04 0.03 0.575 0.57 0.467 2.143 
ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (X5) 0.16 0.04 0.21 3.625 0.00* 0.425 2.354 
R = 0.711 R2 = 0.506 Adj. R2 = 0.499 SEE = 0.522 F = 73.567 Sig. = 0.000* 
* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความ

รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในการทาํงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 50.60 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

ปัจจยัคํ้าจุน b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.62 0.13  4.678 0.00   
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ (X6) 0.11 0.04 0.13 2.878 0.004* 0.481 2.078 
ดา้นสถานะทางอาชีพ (X7) 0.17 0.04 0.21 4.493 0.00* 0.491 2.036 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (X8) 0.61 0.04 0.70 1.454 0.147 0.452 2.213 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน (X9) 0.18 0.05 0.18 3.827 0.00* 0.460 2.173 
ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน (X10) 0.15 0.05 0.15 2.896 0.004* 0.376 2.657 
ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชา (X11) 0.03 0.03 0.04 0.844 0.399 0.489 2.046 
ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั (X12) 0.12 0.04 0.14 2.991 0.003* 0.469 2.134 
ดา้นนโยบายขององคก์ร (X13) 0.18 0.05 0.19 3.357 0.001* 0.328 3.049 
R = 0.795 R2 = 0.632 Adj. R2 = 0.624 SEE = 0.452 F = 76.457 Sig. = 0.000* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัคํ้ าจุน ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นสถานะทางอาชีพ ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั และดา้น

นโยบายขององคก์รส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานส่วนโรงงานผลิตโคมไฟ
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บริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจ

การพยากรณ์ร้อยละ 63.20 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1) ระยะเวลาในการปฏิบติังาน เน่ืองจากคนท่ีทาํงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานมาก บ่ง

บอกถึงประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสายอาชีพของตน หรือความเช่ียวชาญในงานท่ีทาํอยู ่และ

เม่ือพิจารณาจากการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผูท่ี้มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 6 – 10 ปี มีความพึงพอใจ

การปฏิบติังาน มากกว่า ผูท่ี้มีระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 1 – 5 ปี และมากกว่า 11 ปีข้ึนไป เน่ืองจาก

พนกังานท่ีปฏิบติังานมาแลว้เป็นระยะเวลา 6 – 10 ปี ผา่นการฝึกอบรมระดบัเงินเดือน และการเล่ือน

ตาํแหน่งมาระดบัหน่ึงแลว้ ทาํใหรู้้สึกมีความมัน่ใจ และมัน่คงในหนา้ท่ีการทาํงานท่ีทาํอยู ่และผูท่ี้มี

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 1 – 5 ปี เป็นการเร่ิมตน้การทาํงานในช่วงเวลาหน่ึง มีการเรียนรู้งานท่ีมากข้ึน 

และอีกทั้ งคนท่ีมีอายุงานมากกว่า 11 ปี อาจจะเกิดความเบ่ือหน่าย หรือเหน่ือยลา้จากการทาํงาน 

ในช่วงอายท่ีุมากข้ึน ส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ยลง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ประศาสน์ ถิราติ (2559) และอทิตยา เสนะวงศ์ (2555) พบว่าบุคลากรมีปัจจยัส่วนบุคคลในด้าน

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั โดยมีนัยสําคญัท่ีระดบั 

0.05 

ปัจจยัจูงใจ 

 2) ดา้นความสําเร็จในการทาํงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ส่วนโรงงานผลิตโคมไฟบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก

เม่ือก้าวเข้าสู่โลกของการทาํงาน ควรตั้ งเป้าหมายชีวิตในการทํางาน เพ่ือกาํหนดทิศทาง ของ

ความกา้วหน้าในชีวิต และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า “งานท่ีไดรั้บมอบหมาย สาํเร็จ ลุล่วงไป

ไดด้ว้ยดีมากท่ีสุด” เพราะว่าไดรั้บงานท่ีเหมาะสม ตรงกบัสายงาน หรือตรงกบัความตอ้งการของ

ตน  

3) ด้านความรับผิดชอบ เน่ืองจากเป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้บุคลากรมีความรับผิดชอบใน

หน้าท่ีการทาํงาน โดยเอาใจใส่และมุ่งมัน่ให้งานท่ีรับผิดชอบสําเร็จ และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
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พบว่า “ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน” เพราะวา่ มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีการทาํงาน

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4) ด้านความก้าวหน้าในงาน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากโอกาสในการก้าวหน้าหรือการเล่ือน

ตาํแหน่งเป็นส่ิงสําคญัในชีวิตการทาํงาน โดยบริษทัสามารถใช้การเล่ือนตาํแหน่ง เป็นรางวลั

สําหรับพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า “การทาํงาน ท่ีช่วย

ส่งเสริมให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน” เพราะว่าการท่ีพนักงานไดมี้การทาํงานท่ีช่วยเสริมให้ได้รับความรู้

ใหม่ๆ นั้น จะทาํใหพ้นกังานมีการพฒันาทกัษะของตนเอง 

5) ดา้นลกัษณะของงาน เพราะลกัษณะของงาน ไดแ้ก่ ความทา้ทายของงาน ความแปลกใหม่

ของงาน โอกาสในการวางแผนการทาํงานท่ีทาํให้งานนั้นสาํเร็จ และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า 

“งานท่ีทาํมีความทา้ทาย และมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ” นั้นจะทาํให้พนกังานจะไดรั้บ

แรงจูงใจท่ีสูงข้ึนหากได้รับงานท่ีท้าทาย ถ้าพนักงานต้องการทํางานและมีการแข่งขันด้วย

ความสามารถอยา่งเต็มประสิทธิภาพ งานท่ีทา้ทายจะเป็นตวัช่วยกระตุน้ให้เกิดความกระตือรือร้น

ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ปัจจยัคํ้าจุน 

 6) ดา้นสถานะทางอาชีพ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ผูค้นส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัสถานะทาง

อาชีพ ในเร่ืองการไดรั้บการยอมรับทางสังคม การทาํงานท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี งานท่ีทาํมีการใช้

ความสามารถ เพ่ือให้งานบรรลุผลสําเร็จ และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า “งานท่ีทาํตอ้งใช้

ความสามารถอยา่งเต็มท่ี” ในการทาํงานหากพนกังานไดมี้การใชค้วามสามารถอยา่งเต็มท่ี ในการ

หาสาเหตุของปัญหา และการแกไ้ขปัญหา ยอ่มส่งผลใหป้ระสบความสาํเร็จในงาน 

7) ดา้นนโยบายขององคก์ร ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนโยบายเป็นแนวทางท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าพนกังานของตนเม่ือตดัสินใจ หรือดาํเนินการใด ๆ จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบ

ท่ีกาํหนดข้ึน รวมไปถึงกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน ท่ีทาํให้พนกังานเกิดความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า “ความพอใจในกฎระเบียบขอ้บังคบัการ

ปฏิบติังาน” เน่ืองจากในการปฏิบติังาน หากไม่มีความชดัเจนในเร่ืองกฎระเบียบขอ้บงัคบั พนกังาน

เกิดละเลยในหนา้ท่ีการงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน และมีประสิทธิภาพลดลง 

8) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน เน่ืองจาก มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการสังคมโดยมีการ

สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และตอ้งการรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เพ่ือนร่วมงานเป็นส่วน

หน่ึงท่ีถูกจดัให้อยู่ในปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
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พบว่า “การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน” เพราะว่า ในการทาํงานพนักงานจะตอ้งมี

การช่วยเหลือ พ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั การทาํงานนั้นจึงจะประสบผลสาํเร็จได ้

9) ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน เน่ืองจาก ความพึงพอใจต่อความมัน่คงในการทาํงาน มี

ความสาํคญัต่อพฤติกรรมการลาออกในอนาคต ซ่ึงหากพนกังานมีความรู้สึกประสบความสาํเร็จจาก

งานและตระหนักในความมัน่คงของงาน จะทาํให้พนักงานมีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน และเม่ือ

พิจารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ “กิจการของบริษทัมีความมัน่คงในการดาํเนินงาน” เพราะวา่ ความมัน่คง

ในงานถือเป็นสวสัดิการอย่างหน่ึง โดยเฉพาะในวยัท่ีพน้จากการทาํงานแลว้ หรือในช่วงชีวิตของ

การทาํงาน การท่ีบริษทัมีความมัน่คง ยอมส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน 

10) ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากในการทาํงานพนกังานจะตอ้งมีจดัสรรเวลา

ในการทาํงาน เพ่ือให้งานบรรลุสาํเร็จในเวลางาน เพราะหากพนกังานมีการทาํงานล่วงเวลา หรือมา

ทาํงานในวนัหยุด อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า 

“องคก์รมีการกาํหนดวนัหยดุตามประเพณี หรือ วนัหยดุสุดสปัดาห์ ท่ีเหมาะสม” เพราะวา่ พนกังาน

จะไดจ้ดัสรรเวลาให้กบัตนเอง ครอบครัว และเพื่อน ๆ ดงันั้นการท่ีพนกังานไดมี้การพกัผ่อนอยา่ง

เพียงพอในวนัหยดุ ส่งผลใหค้วามพึงพอใจในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนได ้

11) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ เน่ืองจาก หากบริษทัตอ้งการให้พนักงานทาํงานอย่างมี

ประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางท่ีองคก์รตอ้งการนั้นบริษทัอาจตอ้งมีนโยบายแรงจูงใจท่ีเป็นตวั

เงิน เม่ือพนกังานไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตอ้งการแลว้ เขาจะเกิดความพึงพอใจในงาน และเม่ือ

พิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า “ระบบสวสัดิการ ประโยชน์เก้ือกูล และเงินตอบแทนในลกัษณะต่าง ๆ 

มีความเหมาะสมกบัพนกังาน” เพราะว่า การท่ีบริษทัมีสวสัดิการท่ีเหมาะสม และตอบสนองความ

ตอ้งการของพนกังาน เป็นส่ิงท่ีทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ขอ้คน้พบทั้งหมดสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิธิวดี กาญจนาโรจน์พนัธ์ (2559) พบวา่ ปัจจยั

จูงใจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ปัจจยัจูงใจดา้น

ความสําเร็จในการทาํงานมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัในดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บ

ความก้าวหน้า สอดคล้องกับเรณู  สุขกฤษกิจ  (2554) พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานมี

ความสัมพนัธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัดา้นความสาํเร็จ และสอดคลอ้งกบัสุภพ กนัธิมา (2550) 

พบว่า ปัจจยัคํ้าจุนในการปฏิบติังานไดรั้บปัจจยัคํ้าจุน 5 ปัจจยั คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

การปกครองบงัคบับญัชา นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และความมัน่คงใน

การทาํงาน 
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ข้อเสนอแนะ 

 1) ปัจจยัส่วนบุคคล บริษทั ไทยสแตนเลย ์ควรรักษาและส่งเสริมผูท่ี้มีประสบการณ์ในงาน 

6 – 10 ปี โดยการจดักลุ่มพนักงานกลุ่มน้ี มีการให้ทาํกิจกรรมร่วมกนัภายในองค์กร หรือมีการส่ง

พนกังานไปสมัมนา แลกเปล่ียนความคิด เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

2) ด้านความสําเร็จในการทํางาน  อาจมีการจัดทําการประเมินผลในการทํางานเป็น

ระยะเวลา 2 คร้ังต่อปี เพื่อเป็นตวัสะทอ้นไปถึงพนกังาน โดยให้เกิดความสาํเร็จในการทาํงาน หรือ

มีการส่งพนกังานไปอบรมนอกองคก์ร เพื่อเพิ่มองคว์ามรู้ให้แก่พนกังาน หรือมีการจดัทาํแผนการ

ปฏิบติังาน (Action plan) เพ่ือใหมี้การบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

3) ด้านความรับผิดชอบ อาจมีการมอบหมายงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู่ในปริมาณท่ี

เหมาะสม หรือการมอบหมายโครงการท่ีสาํคญัในการทาํงาน เพ่ือให้พนกังานไดมี้การพฒันา และ

แสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี รวมถึงมีความรับผดิชอบในการทาํงาน 

4) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน บริษทัควรใหร้างวลักบัพนกังานท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดี โดย

การใช้การเล่ือนตาํแหน่ง สําหรับกระตุน้ความพยายามท่ีมากข้ึน หากพนักงานให้คุณค่าหรือเห็น

ความสาํคญัของการเล่ือนตาํแหน่ง เพราะจะไดรั้บความสะดวกสบายท่ีมากข้ึน เช่น ห้องทาํงานท่ี

ใหญ่ข้ึน การไดรั้บความไวว้างใจมากข้ึน 

5) ดา้นลกัษณะของงาน หวัหนา้งานควรมีการมอบหมายงานอยา่งสมํ่าเสมอใหก้บัพนกังาน 

โดยมีความเหมาะสม กบัตาํแหน่งหน้าท่ี เพ่ือให้พนกังานรู้สึกว่าไดรั้บความสนใจและทาํงานดว้ย

การมีแรงจูงใจท่ีมากข้ึน รวมถึงมีการใหอิ้สระในการวางแผนการทาํงานท่ีมากข้ึน 

6) ดา้นสถานะทางอาชีพ บริษทัควรมีส่งพนกังานไปอบรมนอกสถานท่ี ร่วมกบัลูกคา้ เพื่อ

เปิดโอกาสให้พนกังานมีการพฒันาและใชค้วามสามารถเก่ียวกบัการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

และนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาถ่ายทอด และจดัทาํหลกัสูตร เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมให้กบัพนักงานใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

7) ด้านนโยบายขององค์กร หัวหน้างานแต่ฝ่าย มีการเน้นย ํ้ าพนักงานให้ตระหนักถึง

นโยบายขององคก์ร และกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน ก่อนเขา้ทาํงานในพื้นท่ีปฏิบติังาน

ทุก ๆ วนั เพ่ือเสริมสร้างใหพ้นกังานมีการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบาย

ขององคก์ร 

8) ด้านความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน หัวหน้างานมีการมอบหมายงานให้พนักงานทาํงาน

ร่วมกนั เพ่ือให้พนกังานไดมี้การปรึกษาหารือกนั หรือมีการแลกเปล่ียนทศันคติ หรือความคิดเห็น 
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และหากพนักงานในองค์กรทะเลาะ ผิดใจกนั มีการทาํผิดซํ้ า ควรมีการตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เช่น การใหใ้บ Warning เป็นตน้ เพ่ือไม่ใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีแก่พนกังานคนอ่ืน ๆ 

9) ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน บริษทัควรมีหลกัประกนัให้กบัพนกังาน ให้ทาํงานจนถึง

วยัเกษียน และเพ่ิมการต่ออายุงานให้กับพนักงานท่ีอยู่ในวยัใกล้เกษียนในระยะเวลา 3 – 5 ปี  

โดยไม่ให้ทาํงานท่ีหนกัและมากจนเกินไป อีกทั้งเพ่ือใหมี้การถ่ายทอดความรู้ให้กบัพนกังานในรุ่น

ใหม่ ๆ มีการจดัทาํเป็นมาตรฐานในการทาํงาน เพือ่ไม่ใหค้วามรู้ หายไปกบัคนท่ีเกษียณ 

10) ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั บริษทัควรมีการวางแผนในการทาํงาน เพ่ือรองรับไม่ใหมี้การ

ทาํงานล่วงเวลาในวนัหยุดสุดสัปดาห์ หรืออาจให้มีการสมคัรใจในการทาํงานในวนัหยุด และไม่

ควรมีการเปล่ียนวนัทาํงาน ถา้หากมาทาํงานในวนัอาทิตย ์เพราะว่าพนักงานบางคนตอ้งการท่ีจะ

ทาํงานมากข้ึน เพ่ือใหไ้ดรั้บรายไดท่ี้มากข้ึน 

11) ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ บริษทัควรมีการพิจารณาความเป็นธรรม ของการข้ึน

เงินเดือน อาจเปรียบเทียบกบัเพ่ือนร่วมงานหน่วยงานอ่ืนในบริษทัเดียวกนั เพ่ือนท่ีทาํงานในบริษทั

อ่ืน คู่สมรส หรือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของอุตสาหกรรมโดยเฉล่ีย หรือภายในอุตสาหกรรม

เดียวกนั 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1) ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ดา้นการปฏิบติังาน หรือดา้นการจดัการองคก์ร ท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัในเครือสแตนเลย ์เพื่อนาํมาเปรียบเทียบ และ

เป็นประโยชน์ในการพฒันาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานต่อไป 

 2) ควรศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกในด้านความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ

ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7Ps.)ท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ

ในเขตกรุงเทพมหานครประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ ผูรั้บบริการระบบงานบริการแผนกเภสัช

กรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการ

สุ่มแบบแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) และใช้สถิติ เชิงอนุมาน  ได้แก่  T-test, One-Way Anova (F-test) ,การวิ เคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ LSD ( Least 

Significant Difference) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 252 

คน (ร้อยละ 63.00) อายุ 15 – 30 ปี จาํนวน 195 คน (ร้อยละ 48.75) มีสถานภาพโสด จาํนวน 291 
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คน (ร้อยละ 72.75) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 237 คน (ร้อยละ 59.25) มีอาชีพพนกังาน/

ลูกจา้ง จาํนวน 219 คน (ร้อยละ 54.75) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 35,001 บาท ข้ึนไป 

จาํนวน 131 คน (ร้อยละ 32.75) ผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps.)เรียง

ค่าเฉล่ียมาก รองลงมาและนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี ดา้นราคา, ค่าใชจ่้าย (X ̅ = 3.53) ดา้นบุคลากร (X ̅ = 3.30) 

และดา้นท่ีตั้งการให้บริการ (X ̅ = 3.16) และดา้นความพึงพอใจ ในระดบัมาก (X ̅ = 3.78) ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการระบบงาน

บริการแผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps.) พบว่า ดา้นท่ีตั้งการ

ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด   ด้านกระบวนการให้บริการ  ด้านบุคลากร และด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและส่งผลต่อต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการระบบงานบริการแผนกเภสชักรรมผูป่้วย

นอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นท่ีมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มากท่ีสุด คือ ดา้นดา้นการส่งเสริมการตลาด (B = 0.341) 

รองลงมา คือ ด้านบุคลากร (B = 0.320) ด้านกระบวนการให้บริการ (B = 0.216) ด้านท่ีตั้ งการ

ให้บริการ (B = 0.164) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ (B = 0.129) ตามลาํดบั โดย

ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายไดร้้อยละ 55.8  เปอร์เซ็นต ์

 

คําสําคัญ : ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps.), ความพึงพอใจของผูรั้บบริการระบบงานญ : 

บริการแผนกเภสชักรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is (1) to study the impact of demographic factor towards the 

service receivers’satisfaction towards the Pharmaceutical system in governance hospitals in 

Bangkok. (2) To study the impact of 7Ps towards the Pharmaceutical system in governance 

hospitals in Bangkok. The respondents in this research are the service receivers who experience in 

the pharmaceutical system in governance hospitals in Bangkok by applying the Accidental 

Sampling method. The researcher applies the Google Form as a tool to collect the results of 400 

samples. The data analysis is processed by descriptive statistic (i.e. Frequency, Percentage, Mean, 
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Standard Deviation) and by inferential statistic (i.e. T-Test, One Way Anova (F-Test), Multiple 

Regression Analysis. The results show that 252 persons are female ( 63%), 195 persons (48.75%) 

are between 15 – 30 years old, 291 persons (72.75%) are single, 237 persons (59.25%) are 

bachelor degree, 219 persons (54.75%) are company employee and 131 persons (32.75%) are 

earned higher than 35,001 Bath per month. The results of 7Ps. are arranged by highest average to 

lowest average as follows; The average of Price and Cost is 3.53, People is 3.30 and Place is 3.16. 

The average of service receivers ‘satisfaction is in high level as 3.78. The hypothesis testing 

showed the following results: (1) The difference of Genders, Education Level and average income 

are significantly related with The Service Receivers’ Satisfaction towards the Pharmaceutical 

system in Governance Hospitals in Bangkok with statistically significant at 0.05. (2) From 7Ps., 

Place, Promotion, Process, People and Physical Evidence are significantly related with The Service 

Receivers’ Satisfaction towards the Pharmaceutical system in Governance Hospitals in Bangkok with 

statistically significant at 0.05 The most impact to service receivers ‘satisfaction is promotion (B = 

0.341), people (B = 0.320), process (B = 0.216), place (B = 0.164) and the lowest impact is physical 

evidence (B = 0.129) with independence variable of 55.8%. 

 

Key Words : MAKETING MIX FACTORS (7Ps), SATISFACTION TOWARDS THE ey 

PHARMACEUTICAL SYSTEM IN GOVERNANCE HOSPITALS IN BANGKOK,  THAILAND 

 

บทนํา 

ความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศส่วนหน่ึงเกิดจากศกัยภาพของประชาชนใน

ประเทศท่ีจะช่วยยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ  โดยบุคคลท่ีจะมีความสามารถ 

สร้างความเขม้แขง็ให้กบัประเทศชาติไดน้ั้น  จะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ปราศจากโรคภยัไข้

เจ็บ หรือมีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ แต่อยา่งไรก็ตาม ในการดาํเนินชีวิตของ

บุคคลในแต่ละวนัจะพบว่ามีความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยทั้ งท่ีเกิดจากการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล 

(Life Style) หรืออาจเกิดข้ึนจากการประมาทของบุคคลอ่ืนท่ีส่งผลต่อการบาดเจ็บของบุคคล 

โดยเฉพาะการดาํเนินชีวิตของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่าในแต่ละวนัของชีวิต

ประชากรในกรุงเทพมหานครลว้นเร่งรีบ ท่ีแมแ้ต่จะดูแลร่างกายตวัเองใหแ้ขง็แรง ทาํใหโ้รคภยัการ
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เจบ็ป่วยเกิดข้ึนไดเ้สมอ เม่ือเจบ็ป่วย ทุกคนตอ้งการการรักษาพยาบาลเพ่ือร่างกายกลบัมาแขง็แรงอีก

คร้ังซ่ึงส่ิงท่ีคาํนึงในขณะระหว่างเขา้รับบริการ ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ ประสิทธิภาพ

ในการให้บริการ และประสิทธิผลท่ีไดรั้บหลงัจากการเขา้รับบริการ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นค่านิยมท่ีเกิดข้ึน

จากการรับบริการรักษากบัโรงพยาบาลเอกชน แต่ในความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถทาํไดทุ้กคน  

เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการเขา้รับบริการในโรงพยาบาลเป็นค่าใชจ่้ายซ่ึงค่อนขา้งสูง เม่ือเปรียบเทียบ

กบัค่าใชจ่้ายในโรงพยาบาลภาครัฐบาล ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่เขา้ถึงการบริการรักษาพยาบาลได ้

ประเทศไทยไดเ้ร่ิมนาํระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้มาใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบนัยงั

เป็นนโยบาย ท่ีสําคญัต่อระบบการสาธารณสุขของไทย ความครอบคลุมสิทธิในระบบประกนั

สุขภาพ ประชากรไทยผูมี้สิทธิในระบบประกันสุขภาพ จาํนวน 65.81 ล้านคน (ข้อมูล ณ  30 

กนัยายน2559) ลงทะเบียน สิทธิในระบบประกนัสุขภาพ จาํนวน 65.78 ลา้นคน โดยมีการใชบ้ริการ

แบบผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึน จากอตัรา 2.450 คร้ัง/คน/ปีในปี2546 เป็น3.589 คร้ัง/ คน/ปีในปี2559 การ

บริการแบบผูป่้วยในเพิ่มข้ึนจาก อตัรา 0.094 คร้ัง/คน/ปีในปี2546 เป็น 0.120 คร้ัง/ คน/ปีในปี2559 

ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อภาระงานของสถานพยาบาลโดยเฉพาะงานบริการผูป่้วย นอกทาํให้เกิดปัญหา

ต่อการรับบริการท่ีเกิดจากความไม่สมดุลของผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ และจากผลการสํารวจ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบบริการหลกัประกนั สุขภาพถว้นหนา้พบว่า ผูรั้บบริการรู้สึกไม่

พอใจในการรับการบริการ   เน่ืองจากการรอรับบริการนาน (สาํนกัหลกัประกนั สุขภาพถว้นหนา้, 

2559)  สําหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลท่ีให้การบริการกลุ่มผูป่้วยโดยตรง ไดแ้ก่ งานบริการ

เภสัชกรรมผูป่้วยนอก ซ่ึงให้การบริการท่ีมีไมตรีจิต ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง

ของยาท่ีไดรั้บกลบับา้น ไดรั้บยาครบตามแพทยส์ั่ง และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการใช้ยา เป็นตน้ 

แต่เน่ืองจากการปฏิบัติงาน เภสัชกรรมในโรงพยาบาลอาจมีข้อจาํกัดทั้ งในด้านสถานท่ี ด้าน

สารสนเทศ และอตัรากาํลงัของเภสัชกรท่ีไม่สามารถเพ่ิม จาํนวนไดต้ามภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึนตาม

จาํนวนผูป่้วยท่ีมารับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาด

(7Ps.)ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจผูรั้บบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอก โดยเฉพาะ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงท่ีมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และมีสถานพยาบาล

จาํนวนมาก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจกัไดน้าํขอ้มูลมาประกอบการกาํหนดแนวทางเพ่ือเสริมสร้าง

ความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการต่อไป  
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วตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการระบบงาน

บริการแผนกเภสชักรรมผูป่้วยนอกในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัประสมการตลาดบริการ (7Ps.) ของผูรั้บบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ระบบงานบริการแผนกเภสชักรรมผูป่้วยนอกในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1) ปัจจยัดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจการบริการของระบบบริการ

เภสชักรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps.) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจการบริการ

ระบบงานบริการเภสชักรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตด้านประชากรคือผูรั้บบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอกใน

โรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานครโดยใชข้อ้มูลทางสถิติปี พ.ศ. 2559 มีประชากรท่ีบริการ

โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร เฉล่ียใชบ้ริการผูป่้วยนอก 3.589 คร้ัง/ คน/ปีในปี 2559  

(สาํนกัหลกัประกนั สุขภาพถว้นหนา้, 2559) กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะทาํการศึกษาไดแ้ก่ผูรั้บบริการระบบ

บริการแผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน 

สถานท่ีในการเก็บขอ้มูลผูรั้บบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอกโรงพยาบาลของ

รัฐ คือ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลของประชากร ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps.) หมายถึง หัวใจสําคญัของการบริการการตลาด 

การดาํเนินงานขององค์กรธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่กบัการปรับปรุงความสัมพนัธ์ท่ี 

เหมาะสมของส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps.)เหล่าน้ี ซ่ึงสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้
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เหมาะสมกบัการ นาํไปใช้ เพ่ือให้ธุรกิจคงอยู่ต่อไปได ้เป็นวิธีการทางการตลาดท่ีถูกใช้เพ่ือตอบ

โจทยค์วามอยากของ ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยไ์ม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัแต่ละ

บุคคลว่า จะคาดหวังส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถ้าคาดหวงัหรือมีความตั้ งใจมากและได้รับการ

ตอบสนองดว้ยเป็นอย่างดีจะมีความพึงพอใจมาก ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจ

เป็นอยา่งยิง่เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้  

 

กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
1) ดา้นการบริการ 
2) ดา้นราคา 
3) ดา้นท่ีตั้งการใหก้ารบริการ 
4) ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 
5) ดา้นกระบวนการบริการ 
6) ดา้นบุคลากร 
7) ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
1) เพศ 
2) อาย ุ
3) สถานภาพ 
4) ระดบัการศึกษา 
5) อาชีพ 
6) ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรม
ผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) เพ่ือพฒันาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps.) ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการระบบงานแผนกอ่ืนในกลุ่มงานเภสัชกรรม หรือแผนกอ่ืน ๆในสหสาขาวิชาอ่ืนๆท่ี

ใหบ้ริการในโรงพยาบาลของรัฐ 

2) เพ่ือพฒันาการให้บริการระบบงานบริการเภสัชกรรมผูป่้วยนอกให้ตอบสนองกบัความ

พึงพอใจผูป่้วยท่ีมารับบริการ 

 

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎปัีจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

Lovelock and Wirtz (2007) ได้เสนอแนวคิดใหม่ในเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps.) จากแนวคิดเดิมท่ีมีส่วนประสมการตลาด (4Ps.) โดยได้ทําการเพ่ิมรายละเอียดในส่วน

ประสมตลาดบริการ (7Ps.) ไดแ้ก่ องค์ประกอบผลิตภณัฑ์และการบริการ (Product elements and 

Services) สถานท่ีและเวลา (Place and Time) ราคาและการใชค่้าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Price and Other User 

Outlays) การส่งเสริมทางการตลาดและการศึกษา (Promotion and Education) กระบวนการ 

(Process) บุคลากร (People) ส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ (Physical Environment)  

แนวคดิและทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

Schiffman and Kanuk (2007)  ไดก้ล่าวว่า การรับรู้ในแต่ละบุคคลในดา้นประสิทธิภาพการ

ทาํงานผลิตภณัฑ์ หรือการบริการท่ีมีผลต่อความคาดหวงัของลูกคา้ แนวคิดดา้นความพึงพอใจของ

ลูกคา้เป็นส่วนหน่ึงความคาดหวงัจากลูกคา้ ในกรณีท่ีลูกคา้ไดรั้บประสบการณ์การบริการท่ีตํ่ากว่า

ความคาดหวงัจะส่งผลใหเ้กิดความไม่พอใจ และในกรณีลูกคา้ท่ีไดรั้บประสบการณ์เกินความคาดหวงั

จะส่งผลให้เกิดความพอใจ ระดบัของความพึงพอใจของลูกคา้สามารถเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมดา้น

การตลาด และ (Kotler and Keller, 2009) ยงัไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการให้บริการ คือ 

ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจหลงัการรับการบริการนั้นข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพการทาํงานของขอ้เสนอ

พิเศษท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงในดา้นความพึงพอใจนั้นเป็นความรู้สึก

ของบุคคลท่ีมีความสุขหรือความผิดหวงันั้ นข้ึนอยู่กับส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการรับรู้ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นการบริการกบัความคาดหวงัในตวับุคคล  
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

กู้ชัย ประยูรคง (2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนผู ้รับบริการต่อการ

ใหบ้ริการของโรงพยาบาลสามพราน ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการต่อ

การให้บริการของโรงพยาบาลสามพราน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายด้าน

พบว่า.ดา้นท่ีมีความคิดเห็นอนัดบัท่ีหน่ึงคือ..ดา้นบุคลากร..อนัดบัท่ีสองคือ.ดา้นอาคารสถานท่ี..

อันดับท่ีสามคือ.ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริการและอันดับสุดท้ายคือ.ด้านวสัดุอุปกรณ์

เคร่ืองมือ.เคร่ืองใชเ้ทคโนโลยตีามลาํดบั 

นยันนัท ์ศรีสารคาม (2559) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการร้านเคเอฟซีของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั พบว่า  เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเคเอฟซี 

(KFC) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ราคา บุคลากร ความสะดวกและความถูกตอ้งในการชาํระเงิน ช่องทางการจดัจาํหน่าย กระบวนการ

ให้บริการ และการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเคเอฟซีของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

สุนิสา วิสุทธิรัตน์ (2559) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของลูกคา้ต่อบริษทัรับเหมาก่อสร้างในเขตพทัยา จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความพึงพอใจในการใช้บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ี

แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้หรือบริการ ดา้นขั้นตอนและ

กระบวนการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps.)ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผู ้รับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผู ้ป่ วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขต

กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชบ้ริการโรงพยาบาลของรัฐบาลกรุงเทพมหานครท่ีมารับบริการระบบ

เภสชักรรมผูป่้วยนอก คาํนวณ 385 ตวัอยา่ง ผูวิ้จยัขอเพิ่มเป็น 400 ตวัอยา่งการเลือกเกบ็ตวัอยา่งน้ีจะใช้

วิธี สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 – 31 มกราคม พ.ศ.2561 เกณฑ์

การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั ค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่า 0.7 ข้ึนไป 
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ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็น

การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ธิบาย

ข้อมูลเบ้ืองต้น (2) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ t-Test, F-test, LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 252 คน (ร้อยละ 63.00) อาย ุ15 – 30 ปี 

จาํนวน 195 คน (ร้อยละ 48.75) มีสถานภาพโสด จาํนวน 291 คน (ร้อยละ 72.75) มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี จาํนวน 237 คน (ร้อยละ 59.25) มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง จาํนวน 219 คน (ร้อยละ 

54.75) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 35,001 บาท ข้ึนไป จาํนวน 131 คน (ร้อยละ 32.75)  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด(7Ps) 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความเห็นดว้ยต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาด(7Ps) ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง )𝑋 = 3.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นราคา, ค่าใชจ่้าย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

)𝑋 = 3.53) รองลงมา ด้านบุคลากร )𝑋 = 3.30) ด้านส่ิงแวดล้อมและกายภาพ  ) 𝑋 = 3.30) ด้าน

กระบวนการให้บริการ  ) 𝑋 = 3.26) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ) 𝑋 = 3.20) ดา้นการบริการ  ) 𝑋 = 

3.18) และนอ้ยท่ีสุด ดา้นท่ีตั้งการใหบ้ริการ  ) 𝑋 = 3.16)  

ความพึงพอใจของผู้ รับบริการระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความเห็นด้วยต่อความพึงพอใจของการได้รับบริการ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (𝑋 = 3.78) และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีระดบัความเห็นด้วยต่อในภาพรวมแผนกเภสัชกรรมเภสัชกรมีการแต่งกายท่ีสุภาพ

เหมาะสม ดูน่าเช่ือถือมาก (𝑋 = 4.01) รองลงมา ในภาพรวมแผนกเภสัชกรรมไม่เปิดเผยขอ้มูลการ

รับบริการแก่บุคคลอ่ืน (𝑋 = 3.79) และน้อยท่ีสุด ในภาพรวมแผนกเภสัชกรรมให้การบริการต่อ

ท่านอยา่งเท่าเทียม เสมอภาคเช่นเดียวกบัผูป่้วยรายอ่ืน (𝑋 = 3.69) 
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การทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

เพศ t-test 0.026* ยอมรับ 
อาย ุ F-test 0.911 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-test 0.015* ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา F-test 0.025* ยอมรับ 
อาชีพ F-test 0.108 ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.000* ยอมรับ 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีผลต่อระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอกใน

โรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

Standardized 
Coefficients 

Beta 
T p-value 

ค่าคงท่ี 
ดา้นบริการ (X1) 
ดา้นราคา (X2) 
ดา้นท่ีตั้งการใหบ้ริการ (X3) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (X5) 
ดา้นบุคลากร (X6) 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ (X7) 

 
-.011 
-.014 
 .164 

                 .341 
                 .216 
                 .320 
                 .129 

5.390 
-.246 
-.341 
2.986 

      6.179 
      3.822 

5.251 
2.286 

.000* 
.805 
.733 

.003* 
       .000* 
       .000* 
       .000* 

.023* 

R R Square F                     Sig of F. Std. Error of the Estimate 
0.747 0.558                    70.625               

0.000*   
0.48519 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ดา้นท่ีตั้งการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นกระบวนการให้บริการ 

ด้านบุคลากร และด้านส่ิงแวดล้อมและส่งผลต่อต่อความพึงพอใจของผู ้รับบริการท่ีมีผลต่อ

ระบบงานบริการแผนกเภสัชกรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรหรือความ

เปล่ียนแปลง ของตวัแปรตามไดร้้อยละ 55.8  เปอร์เซ็นต ์

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

1) ด้านเพศ พบว่า เพศชายส่งผลต่อความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิงเน่ืองจากเพศชาย

ยอมรับความเจบ็ป่วยและมีความเขา้ใจการรักษาพยาบาลมากกว่าเพศหญิง และเพศชายค่อนขา้งทาํ

ความเขา้ใจความคุน้เคยกบัระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 

2) ด้านสถานภาพ พบว่า สถานภาพหย่าร้างจะมีความพึงพอใจมากกว่าสถานภาพโสด

อาจจะเน่ืองจากสถานภาพโสดใชชี้วิตแบบอิสระ ไม่ตอ้งทบทวนอะไร แตกต่างจากสถานภาพหยา่

ร้างท่ีจะตอ้งคาํนึงและใหค้วามสาํคญักบัครอบครัวมากข้ึนกวา่เดิม  

3) ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาจะช่วยด้านการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวด้านเภสัช

กรรมท่ีถูกตอ้งเม่ือรับการวินิจฉยัอาการท่ีเป็นและไดรั้บยามาทานก็ทาํให้ทราบไดว้่ายาท่ีทานมีผล

รักษาอะไร จาํนวนม้ือท่ีทาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใชย้า เวชภณัฑ์และลดความเส่ียงท่ีจะเกิด

ความผดิพลาดจากการใชย้าท่ีเกิดข้ึนมาตามหลงั  

4) ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจะส่งผลต่อความพึงพอใจ เน่ืองจาก

ผูบ้ริการมีความตอ้งการการรับบริการท่ีคุม้ค่ากบักบัราคาและการบริการท่ีได้รับสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของนัยนันท์ ศรีสารคาม (2559) ผลการวิจยั พบว่า  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเคเอฟซี (KFC) ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของสุนิสา วิสุทธิรัตน ์

(2559) ผลการวิจยัพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความพึงพอใจในการใช้

บริการบริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีแตกต่างกนั 
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนกัไดด้งัน้ี 

 1) ดา้นบุคลากร เภสัชกรเป็นผูมี้ความรู้เร่ืองการใชย้าและเวชภณัฑ์ สามารถให้คาํปรึกษา

การใช้ยาได้อย่างถูกตอ้งและแม่นยาํนาํมาสู่ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาถูกต้องตามหลกัเภสัช

กรรมเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียยงั พบว่า ความรู้ความสามารถ ทกัษะความชาํนาญ ของเภสัชกร มี

ค่าเฉล่ียมาท่ีสุด เพราะส่ิงท่ีจาํเป็นมากท่ีสุด การใชย้าท่ีผดิทาํใหเ้กิดผลร้ายแรงต่อชีวติผูป่้วย  

2) ดา้นกระบวนการให้บริการ เพราะกระบวนการให้บริการของภาครัฐเกิดปัญหาความ

ล่าชา้ และทาํใหไ้ม่สามารถรองรับจาํนวนผูม้าใชบ้ริการจาํนวนมากในแต่ละวนั การมารับบริการใน

แต่ละจึงต้องคร้ังใช้เวลามากและเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียยงั พบว่า เภสัชกรมีความเช่ียวชาญใน

กระบวนการการจ่ายยา มีค่าเฉล่ียมาท่ีสุด เพราะการท่ีเภสัชกรมีความเช่ียวชาญจะทาํให้ลดเวลาของ

กระบวนการจ่ายยาลดลงทาํใหเ้วลาการรอรับการบริการคนต่อไปกล็ดลงตามดว้ย 

 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ เพราะในปัจจุบนัผูม้าใชบ้ริการในโรงพยาบาลของรัฐมี

จาํนวนมากข้ึน ซ่ึงสถานท่ีทางกายในการรอรับบริการดา้นเภสัชกรรมไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

ทาํใหเ้กิดการเบียดเสียด และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียยงั พบว่า ภายในแผนกมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอ มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะในโรงพยาบาลการรับบริการดา้นเภสัชกรรมนั้นไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของยา

และเวชภณัฑ์จาํเป็นท่ีจะต้องมีถูกตอ้ง ชัดเจนแม่นยาํและมีแสงสว่างท่ีเพียงพอในระหว่างท่ีรับ

บริการทางเภสชักรรม 

 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด เพราะผูรั้บบริการมีสิทธิการรักษาตามแนวหลกัประกัน

สุขภาพอยูท่ี่โรงพยาบาลของรัฐเป็นส่วนหน่ึงท่ีดึงดูดให้มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐและมี

ราคาท่ีถูกกว่าในการบริการในโรงพยาบาลเอกชนและเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียยงั พบว่า เอกสาร

ภายในโรงพยาบาลเพ่ือให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัสุขภาพในดา้นการป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพ มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะ ในปัจจุบนัสังคมไทยยุคใหม่ผูค้นในสังคมหันมาหาความรู้เอาใจใส่ดูแล

สุขภาพของตนเองให้แข็งแรงซ่ึงการใชย้าปัจจุบนัมีความหลากหลายมากข้ึน ตามลกัษณะของโรค 

เช่น การบริโภคยาเกินปฏิชีวนะความจาํเป็นทาํใหด้ื้อยา  

 5) ด้านท่ีตั้ งการให้บริการ เพราะท่ีตั้ งสะดวกทําให้เกิดการท่ีผู ้ป่วยเข้าถึงระบบการ

รักษาพยาบาลไดง่้ายและรวดเร็ว และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียยงั พบว่า ท่ีตั้งของโรงพยาบาลอยูใ่น

ท่ีชุมชน และสะดวกต่อการเดินทางท่ีจะมารับยา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะผูป่้วยท่ีมารับบริการการ

รักษาพยาบาลและแผนกเภสัชกรรมมีความสะดวกท่ีจะมารับการบริการ ก็ทาํให้ผูป่้วยเขา้หาการ

รักษาพยาบาลท่ีบ่อยคร้ังข้ึน 
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ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กูช้ยั ประยรูคง (2555) ผลการวิจยัพบว่า.ดา้น

ท่ีมีความคิดเห็นอนัดบัท่ีหน่ึงคือ.ดา้นบุคลากร.อนัดบัท่ีสองคือ.ดา้นอาคารสถานท่ี..อนัดบัท่ีสามคือ.

ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริการและอนัดบัสุดท้ายคือ.ด้านวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ.เคร่ืองใช้

เทคโนโลยีตามลาํดบั สอดคล้องกบังานวิจยัของ นัยนันท์ ศรีสารคาม (2559) พบว่า ปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ์ ราคา บุคลากร ความสะดวกและความถูกตอ้งในการชาํระเงิน ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

กระบวนการใหบ้ริการ และการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านเค

เอฟซีของผูใ้ช้บริการ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนิสา วิสุทธิรัตน์ (2559) พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้หรือบริการ ดา้นขั้นตอนและกระบวนการ และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยันีไ้ปใช้ 

1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาจจะ

ตอ้งศึกษาลงลึกในโรงพยาบาลรัฐในระดบัภูมิภาคต่างในประเทศไทยเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาการบริการ

ดา้นสาธารณสุขใหมี้คุณภาพในระดบัมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ 

 2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด โรงพยาบาลรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัทาํส่ือ

ดา้นดิจิตอล โบชวัร์ ทีวี ส่ืออินเตอร์เนต การแนะนาํความรู้ดา้นการใชย้าผ่านส่ือต่างๆ ท่ีเขา้ใจง่าย 

เหมาะกบัทุกเพศทุกวยั ทาํใหส้ามารถดูแลรักษาสุขภาพขั้นพ้ืนฐานดว้ยตนเองได ้ซ่ึงจะนาํไปสู่แนว

ทางการลดปัญหาการเจบ็ป่วยลดการมาสถานพยาบาลและเม่ือผูป่้วยไดรั้บความรู้การใชย้ามากข้ึนก็

ลดการใชย้าท่ีไม่ถูกตอ้งและลดขอ้คาํถามท่ีเกิดข้ึนจากการใชย้าท่ีนาํมาปรึกษากบัเภสชักรได ้

 3) ดา้นบุคลากร ทางโรงพยาบาลรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลกัสูตรอบรมการใชย้า

แบบต่อยอดบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ อบรม ทาํให้เภสัชกรมีความรู้ ทกัษะความสามารถ ความ

เช่ียวชาญชาํนาญในการจ่ายยาท่ีแม่นยาํและถูกตอ้ง ก็จะทาํให้สามารถลดเวลาการให้บริการในแต่

ละบุคคล 

 4) ดา้นกระบวนการให้บริการ ทางโรงพยาบาลรัฐจะตอ้งมีการหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในกลุ่ม

งานเภสัชกรรม แกไ้ขขั้นตอนการบริการท่ีซํ้ าซ้อนเพ่ือลดเวลาการให้บริการต่อการบริการ 1 คร้ัง 

และเกบ็สถิติเพ่ือมาปรับปรุงใหใ้นเวลานอ้ยท่ีสุด แต่กย็งัคงการบริการท่ีพึงพอใจ 

 5) ดา้นส่ิงแวดลอ้มและกายภาพ ทางโรงพยาบาลตอ้งรณรงค์เป็นตวัอย่างการรักษาความ

สะอาด แสงสว่างท่ีเพียงพอ และการทาํให้บรรยากาศในการรับบริการเป็นส่ิงท่ีไม่น่าเบ่ือเม่ือมาใช้
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บริการดา้นเภสัชกรรมและดา้นการบริการอ่ืนๆโรงพยาบาลของรัฐและควรมีการพฒันาระดบัของ

ปฐมภูมิเพื่อรักษาเบ้ืองตน้ในโรคท่ีไม่รุนแรง แต่กรณีถา้ผูป่้วยมีอาการของโรครุนแรงจะตอ้งพบ

แพทยเ์ฉพาะทางก็จะทาํการจะส่งตวัไปท่ีโรงพยาบาลหลกั และให้โรงพยาบาลหลกัเป็นศูนยร์วม

การรักษาโรคท่ีรุนแรงเท่านั้นเพ่ือลดความแออดั 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพกบักลุ่มเภสัชกรกบัผูป่้วยโดยสมัภาษณ์กลุ่ม (Group interview) 

เพ่ือใหท้ราบเชิงลึกถึงความความพึงพอใจในท่ีแทจ้ริงในการมารับการบริการทางเภสัชกรรม 

2) ศึกษาความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลของรัฐเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือ

นาํความแตกต่างพฒันาโรงพยาบาลรัฐใหมี้ประสิทธิภาพในการบริการมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชั่นผูห้ญิงผ่าน

แอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย” มีวตัถุประสงค ์(1) 

เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิง

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปป้ิงออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคือประชากรท่ีซ้ือสินคา้แฟชัน่

ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ช้อปป้ิงออนไลน์โดยไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรการ

คาํนวณของ W.G. Cochran จาํนวน 400 คน สุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก ขอ้มูลท่ีได้นาํมา

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิ ติ เชิ งอ้างอิ ง  ได้แ ก่  Independent t-Test, One-Way ANOVA และ  Multiple Regression 

Analysis ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 354 คน มีอาย ุ21-

25 ปี  จํานวน 202 คน  มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จาํนวน  254 คน  มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 196 คน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จาํนวน 113 คน และ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด และอาชีพ

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคท่ีใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทยแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2) ปัจจยั

ส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (B = 0.387) รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (B = 0.164) และน้อยท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (B = 0.118) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศ

ไทยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, แฟชัน่ผูห้ญิง, แอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิง 

 

ABSTRACT 

 Independent Study Factors Influencing Consumer’s Purchase Decision on Women’s Fashion 

Products Through The Online Shopping Application of Twitter User In Thailand. The purpose is (1) 

To study the personal factors influencing consumer’s purchase decision on women’s fashion products 

through the online shopping application of twitter user in Thailand and (2) To study the marketing mix 

factors influencing consumer’s purchase decision on women’s fashion products through the online 

shopping application of twitter user in Thailand. The population in this research is population bought 

purchase decision on women’s fashion products through the online shopping application without 

knowing the number of population, which, of course, the calculation formula of W. G.  Cochran 

number 400 people were using with a random model based on Convenience Sampling.  Data were 

analyzed by descriptive statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation. And inferential 

statistics, independent t-Test, One-Way ANOVA, and Multiple Regression Analysis.  The study 

indicated that most respondents, female, aged 21-25 years, had a bachelor’s degree, having a private 

employee, and people earn an average monthly income of 10,001-15,000 baht. (1) The hypothesis of 

personal factors such as age, education, and income. Different month influencing consumer’s purchase 

decision on women’s fashion products through the online shopping application of twitter user in 

Thailand differ significant 0.05. ( 2)  Marketing mix factors including the promotion ( B =  0.387) , 

followed by the place (B =  0.164)  and the product (B =  0.118)  influencing consumer’s purchase 
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decision on women’s fashion products through the online shopping application of twitter user in 

Thailand. Significant 0.05. 

 

Key Word : MARKETING MIX, WOMEN’s FASHION, SHOPPING APPLICATION 

 

บทนํา 

 ในปัจจุบนักระแสโมบายคอมเมิร์ซ โดยมีสมาร์ทโฟนเป็นปัจจยัสําคญั ทาํให้ผูใ้ห้บริการ

เดินหน้าเปิดบริการแอพพลิเคชั่นเข้าสู่ตลาดช้อปป้ิงออนไลน์ ซ่ึงนับว่าเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีจะใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงประเทศไทยนบัเป็นตลาดท่ีมีความ

น่าสนใจอย่างมาก เพราะพบว่า ผูใ้ช้งานสมาร์ทโฟนกว่า ร้อยละ 59 นั้น จะทาํการช้อปป้ิงผ่าน

โทรศพัท์มือถือของตนเอง ในขณะท่ีสมาคมโฆษณา ดิจิทัล (ประเทศไทย) ระบุว่า ในปัจจุบัน

ประเทศไทยมีจาํนวนของท่ีผูใ้ชส้มาร์ทโฟนสูงถึง 48.2 ลา้นคน ซ่ึงนอกจากน้ียงัไดมี้การคาดการณ์

วา่ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยจะเป็นประเทศลาํดบัท่ี 9 ท่ีมีจาํนวนของผูท่ี้ใชส้มาร์ทโฟนมากท่ีสุด

ในโลก ดว้ยจาํนวนการใชง้านสมาร์ทโฟนสูงถึง 27 ลา้นเคร่ือง (เปิดเทรนดช์อ้ปป้ิง, 2560) 

 จากท่ีขอ้มูลขา้งตน้ทาํใหพ้บว่าคนไทยมีพฤติกรรมท่ีช่ืนชอบการใชโ้ซเชียลมีเดียอยา่งมาก 

ไม่ว่าจะเป็น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม หรือทวิตเตอร์ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะใชช่้องทางเหล่าน้ีใน

การซ้ือขายสินคา้ และหมวดหมู่สินคา้ท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาคือหมวดสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิง 

เพราะในปัจจุบนันั้นมีเคร่ืองจกัรเขา้มาเก่ียวขอ้งในการตดัเยบ็เส้ือผา้ ทาํให้มีการผลิตเส้ือผา้ออกมา

ในรูปแบบเดียวกนั ขนาดเดียวกนั ราคาเดียวกนั ในจาํนวนมาก และขั้นตอนในการผลิตส่วนใหญ่

จะเร่ิมทาํการออกแบบในประเทศใดประเทศหน่ึง แต่การผลิต และการจาํหน่ายนั้นจะทาํในอีก

ประเทศหน่ึง ยกตวัอย่างเช่น ออกแบบแฟชัน่ในสหรัฐอเมริกา แต่สั่งผลิตในจีน เวียดนาม หรือศรี

ลงักา แลว้นาํกลบัมาในประเทศ และกระจายสินคา้ขายไปทัว่โลกอีกคร้ัง ซ่ึงในยุคปัจจุบนัเป็นยุค

ของอินเทอร์เน็ต ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถทาํการสั่งซ้ือสินคา้และจดัส่งไดท้ัว่โลก หรือผูข้ายทาํการ

สั่งซ้ือสินคา้จากเวบ็ของต่างประเทศ และนาํมาลงขายในแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงของบริษทัต่าง ๆ ใน

ประเทศไทยได้ ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบัตกแต่ง ฯลฯ อีกทั้งยงัสามารถเลือกสินคา้ไดห้ลากหลายสไตลต์ามท่ี

ชอบ หรือตามความนิยมในขณะนั้นอีกดว้ย 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

474 

 จากความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิง

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจ

ซ้ือ และมีปัจจยัใดบา้งท่ีผูบ้ริโภคยงัไม่ค่อยพอใจ และอยากใหผู้ป้ระกอบการพฒันาปรับปรุง ไม่ว่า

จะเป็นดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เพื่อนาํ

ผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงใหต้อบโจทยผ์ูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นผู ้หญิงผ่าน

แอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลนข์องผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย 

 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลนข์องผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวติเตอร์ในประเทศไทย 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 1) ปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์

ของผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทยแตกต่างกนั 

 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิง

ผา่นแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลนข์องผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ในการศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวิต

เตอร์ในประเทศไทย  โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ระยะเวลาท่ีทาํการศึกษาวิจยั

ใชร้ะยะเวลาระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีผู ้ประกอบการ

แอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์นาํมาใชใ้นธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงคท์างการ หรือท่ีเรียก

กนัวา่ 4P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด  
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 การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การท่ีผู ้บริโภคทําการเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง จากหลากหลาย

ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมี ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสินคา้ หรือบริการ โดยจะเลือกตามขอ้มูล และขอ้จาํกดั

ของในแต่ละสถานการณ์ ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผูห้ญิงบนแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน ์

 แฟช่ันผู้หญิง หมายถึง สไตล์การแต่งตวัของผูห้ญิงท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล 

แลว้แต่ความชอบ หรือตามความนิยมในชัว่ระยะเวลาหน่ึง เช่น ในปัจจุบนัส่วนใหญ่มกัจะไดรั้บ

วฒันธรรมแฟชัน่มาจากประเทศจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ดว้ยหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความช่ืน

ชอบดาราศิลปิน ราคาสินคา้แฟชัน่จากประเทศจีนท่ีมีราคาถูกกวา่ในประเทศไทย เป็นตน้ 

 

กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1) สามารถนาํผลจากการวิจยัไปทาํการพฒันาหรือปรับปรุงในการทาํการขายสินคา้แฟชัน่

ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์ของผูท่ี้ทาํการขายสินคา้อยู่ เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึนกวา่เดิม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1) เพศ                              
2) อาย ุ
3) ระดบัการศึกษาสูงสุด  
4) อาชีพ 
5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผา่น

แอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลนข์อง

ผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวติเตอร์ในประเทศไทย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1) ดา้นผลิตภณัฑ ์    
2) ดา้นราคา 
3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2552) 
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 2) สามารถนาํผลจากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางหรือช่องทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด เพ่ือเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการขายสินคา้กบัคู่แข่งในตลาด 

 3) สามารถนาํผลจากการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ต่อไดส้ําหรับผูท่ี้มีความสนใจอยากศึกษาต่อ

ยอด หรือผูท่ี้สนใจอยากจะดาํเนินธุรกิจการขายสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์ 

 

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปร

ทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบ

ไปดว้ย เคร่ืองมือดงัน้ี (1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ทอ้งตลาด เพ่ือความสนใจ 

การจดัหา การใช้ หรือการบริโภคท่ีสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ประกอบไปดว้ยส่ิงท่ี

สัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของ

ผูข้ายผลิตภณัฑ์ (2) ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์/บริการ หรือ

เป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้ เพ่ือให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์/บริการ ให้คุม้กบัเงินท่ี

จ่ายไป (3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ท่ีจะตอ้งมีความ

สะดวกรวดเร็ว และ (4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร เพ่ือสร้าง

ความพอใจต่อตราสินคา้ หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้การจูงใจให้เกิดความ

ตอ้งการ หรือเพ่ือเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยการใชเ้คร่ืองต่าง ๆ เช่น (4.1) การ

โฆษณา (Advertising) (4.2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) (4.3) การส่งเสริมการ

ขาย (Sales promotion) (4.4) การให้ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) 

(4.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) (4.6) การตลาดเช่ือม

ตรง หรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online adverting)  

 

แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 

 Kotler (2003) ไดก้ล่าวไวว้า่ ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะมีลาํดบัขั้นตอนใน

การตดัสินใจ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) ความต้องการได้รับการกระตุ้น หรือการรับรู้ถึงความต้องการ 

(Need arousal or Problem recognition) คือ  จุดเร่ิมต้นของกระบวนการซ้ือคือ  การท่ีผู ้บริโภค

ตระหนกัถึงปัญหา หรือการถูกกระตุน้ใหเ้กิดความ (2) การแสวงหาขอ้มูล (Information search) เม่ือ
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ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการแลว้นั้น จะมีการแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีสําคญัเก่ียวกบั

ประเภทสินคา้ ราคาสินคา้ สถานท่ีจดัจาํหน่าย และขอ้เสนอพิเศษต่าง ๆ เก่ียวกบัสินคา้ (3) การ

ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารกจ็ะนาํมาใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์ในการเลือก โดยจะมีการกาํหนดความตอ้งการของตนเองข้ึนพิจารณาลกัษณะต่าง ๆ ของ

ผลิตภณัฑ์ ตรายี่ห้อต่าง ๆ ท่ีไดรั้บขอ้มูล มาทาํการเปรียบเทียบถึงขอ้ดี ขอ้เสีย (4) การตดัสินใจซ้ือ 

(Purchase decision) เม่ือผา่นขั้นตอนของการประเมินทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ผูบ้ริโภคจะไดสิ้นคา้ตรา

ยีห่อ้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากท่ีสุดท่ีตั้งใจจะซ้ือ นัน่คือผูบ้ริโภคจะเกิดความตั้งใจท่ีจะ

ซ้ือ (Purchase Intention) ข้ึน (5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) คือ ความรู้สึก

หลงัจากการซ้ือของผูบ้ริโภค หากว่าผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ไปใชแ้ลว้ เกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้กจ็ะ

มีการซ้ือซํ้ าอีกในคราวต่อไป แต่ในทางตรงขา้ม ถา้หากใชแ้ลว้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคจะเกิดทศันคติท่ี

ไม่ดีต่อตวัสินคา้ และเลิกใชใ้นท่ีสุด 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์

จากร้านคา้ออนไลน์” พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์จากร้านคา้ออนไลน์แตกต่างกนั 

พรรณิสา นิมมานโสภณ (2557) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผูห้ญิง

จากร้านคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรม” พบว่า ปัจจยัด้านอายุ ดา้นระดบัการศึกษา 

ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ผูห้ญิงจากร้านคา้ออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่

อินสตาแกรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เจษฎาภรณ์ ศรศรีเกิด (2555) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

ผา่นโซเชียลมีเดียของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่” พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมีเดีย

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่แตกต่างกนั  

 

ระเบียบวธีิวจิัย 
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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั

คร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเคยซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ี

ใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนของประชากรท่ีแน่นอน กาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรไม่ทราบขนาดของประชากรของ W.G. Cochran (1953) เท่ากบัจาํนวน 400 คน 

โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั้นนาํมาทดสอบ

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่า 0.7 ข้ึนไป 

ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ

การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ดังน้ี  (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง โดยนาํเสนอเป็นตาราง

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้น  (2) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ Independent Sample T-Test และ 

One-Way ANOVA  และ Multiple Regression Analysis โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 354 คน (ร้อยละ 88.50) มีอายุ 21-25 ปี จาํนวน 202 คน (ร้อยละ 50.50) มีระดบัการศึกษา

สูงสุดปริญญาตรี จาํนวน 254 คน (ร้อยละ 63.50) มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 196 คน 

(ร้อยละ 49.00) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จาํนวน 113 คน (ร้อยละ 28.25) 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์

ของผูบ้ริโภคท่ีใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 3.71) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก (𝑥 = 3.87) และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่
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ในระดบัมาก (𝑥 = 3.87) รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก (𝑥 = 3.79) และ

นอ้ยท่ีสุด คือดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง (𝑥 = 3.33) ตามลาํดบั 

การตดัสินใจซื้อ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า การตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิง

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ีใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทย ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (𝑥 = 

3.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าช่องทางการจดัจาํหน่ายมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก (𝑥 = 

3.50) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิง

ออนไลน์ (𝑥 = 3.39) และน้อยท่ีสุด คิดว่าการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน ์(𝑥 = 2.74)  

การทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ
สมมติฐาน 

ค่านยัสาํคญั 
ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

เพศ T-Test 0.166 ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.014* สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.007* สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-Test 0.016* สอดคลอ้ง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.236 ไม่สอดคลอ้ง 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด และอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ีใชง้านทวิตเตอร์

ในประเทศไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด b 
Std. 

Error 
B 
 

t Sig. 
  

Tolerance
VIF 

Constant 3.429 0.240  14.262 0.000*   
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.140 0.057 0.118 2.470 0.014* 0.943 1.061 
ดา้นราคา (X2) 0.020 0.045 0.029 0.457 0.648 0.537 1.862 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) 0.161 0.051 0.164 3.167 0.002* 0.812 1.232 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.227 0.037 0.387 6.190 0.000* 0.553 1.810 
R = 0.381 R2 = 0.146 Adj.R2 = 0.137 SEE = 0.36961 F = 16.818 Sig. = 0.000* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชั่น

ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ช้อปป้ิงออนไลน์ของผูบ้ริโภคท่ีใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทยอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 14.6 

 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

 ปัจจยัส่วนบุคคล  

1) ดา้นอายุ เพราะอายุท่ีแตกต่างกนัทาํให้มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั เพราะคนในช่วง

วยัรุ่นวยัทาํงานอาจจะตอ้งการแฟชัน่ท่ีมากกว่าคนในวยัผูใ้หญ่ และเม่ือมีอายมุากข้ึนอาจจะเกิดการ

ลา้สมยั ทาํให้ตามแฟชัน่ไม่ทนั โดยผลการเปรียบเทียบรายคู่ยงัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอาย ุ21-

30 ปี มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมี

อายุต ํ่ากว่า 20 ปี และมากกว่า 41 ปีข้ึนไป เพราะว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 21-30 ปี เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีวุฒิ

ภาวะในการตดัสินใจซ้ือไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้งยงัการตามกระแสแฟชัน่มากกว่าคนท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 20 

ปี และมากกวา่ 41 ปีข้ึนไป  

2) ดา้นระดบัการศึกษา เพราะระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนแสดงให้เห็นถึงของการเลือกสรรท่ีดี

มากข้ึน โดยผลการวิเคราะห์รายคู่พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปการ
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ตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรี จึงเห็นไดว้่าระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนมีระดบัการจาํแนกหรือคดัสรรสินคา้แฟชัน่ได้

มากกวา่คนท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  

3) ดา้นอาชีพ เพราะอาชีพท่ีแตกต่างกนัทาํใหมี้การแต่งกาย การเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่ผูห้ญิง

ท่ีแตกต่างกนั โดยผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

และประกอบธุรกิจส่วนตวั มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผูห้ญิงผา่นแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน ์

มากกว่าผู ้บริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และข้าราชการ อาจเป็นเพราะว่านักเรียนและ

ขา้ราชการมีระเบียบในการแต่งกายท่ีค่อนขา้งจาํกดัเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัอาชีพหรือวยั เพราะนกัเรียน

ตอ้งมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมเรียบร้อยตามระเบียบของทางโรงเรียน ขา้ราชการมีการแต่งกายท่ี

เรียบร้อยมีระเบียบตามความเหมาะสม ดงันั้นจึงทาํให้พนกังานเอกชนและธุรกิจส่วนตวั มีอิสระใน

การแต่งกายมากกวา่  

 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนกัไดด้งัน้ี 

1) ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด  เน่ืองจากการส่งเสริม

การตลาดมีการโฆษณาผา่นส่ือ มีการพบเห็นไดต้ลอดเวลา มีการให้ส่วนลด ซ่ึงสามารถช่วยกระตุน้

ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือไดร้วดเร็วมากข้ึน และเม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ภายใน

แอพพลิเคชัน่มีการแจกส่วนลดมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการลดราคาเป็นส่วนท่ีช่วย

โนม้นา้วจิตใจผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอนัดบัตน้ ๆ  

2) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นปัจจยัท่ีสําคญัเป็นอนัดบัท่ีสอง เม่ือพิจารณาจากการ

วิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า การซ้ือสินคา้ผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถซ้ือได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

สามารถตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีมีสะดวกในการไปหาซ้ือดว้ยตวัเองจากร้าน หรือสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีมี

สินคา้ท่ีตอ้งการขายอยู ่ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงพอใจในการเลือกซ้ือผ่านแอพพลิเคชัน่ เพราะขั้นตอนการ

ซ้ือสินคา้ทาํไดง่้าย อีกทั้งปัจจุบนัก็มีทางเลือกในการชาํระเงินไดห้ลายทาง แถมสะดวก รวดเร็วอีก

ดว้ย  

3) ดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัเป็นอนัดบัท่ีสาม เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 

พบว่า ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย มีหลายแบบ หลายขนาด หลายสี ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือก

ไดต้ามความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตามความเหมาะสม ความช่ืนชอบ ความ

ทนัสมยั ความมีรสนิยม หรือความคงทนในการใชง้าน เพราะผูบ้ริโภคหลายคนมกัจะตดัสินใจซ้ือ
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สินคา้ท่ีมีสีค่อนขา้งเขม้ เพราะดูแลรักษาง่าย ไม่ตอ้งระมดัระวงัในการใชง้านมาก อีกทั้งยงัดูเรียบ

ง่าย สามารถใชไ้ดห้ลายโอกาส  

ขอ้คน้พบทั้ งหมดสอดคล้องกบังานวิจยัของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้ออนไลน์จากร้านคา้ออนไลน์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

ออนไลน์จากร้านคา้ออนไลน์แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณิสา นิมมานโสภณ 

(2557) พบว่า ปัจจยัดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้ผูห้ญิงจากร้านคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจษฎาภรณ์ ศรศรีเกิด (2555) พบว่า ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดียของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่แตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยันีไ้ปใช้ 

1) ดา้นการส่งเสริมการตลาด สามารถคืนสินคา้ได ้ผูบ้ริโภคบางรายไดสิ้นคา้ท่ีมีขนาดไม่

ตรงกบัรูปท่ีทางร้านลงขาย ทาํใหไ้ม่สามารถสวมใส่ไดพ้อดี จึงอยากจะคืนสินคา้ แต่ในบางคร้ังไม่

สามารถคืนไดเ้พราะบรรจุภณัฑอ์าจจะไม่สมบูรณ์ ทาํให้ไม่สามารถคืนสินคา้ได ้ผูบ้ริโภคอาจรู้สึก

ว่าการคืนสินคา้ทาํไดค่้อนขา้งยาก ดงันั้นทางร้านคา้ควรจะแจง้ขนาดของสินคา้ให้ตรงตามความ

เป็นจริง ไม่วา่จะเป็นขนาดของเส้ือผา้ รองเทา้ หมวก เคร่ืองประดบั ฯลฯ ใหช้ดัเจน เพ่ือใหผู้บ้ริโภค

สามารถวดัขนาดของตนเอง และนาํมาเทียบกบัขนาดท่ีทางร้านคา้แจง้ไวไ้ด ้เพ่ือลดปัญหาการคืน

สินคา้ อีกทั้งยงัทาํใหผู้บ้ริโภคมีความพึงพอใจในร้านคา้มากข้ึนอีกดว้ย 

2) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย มีบริษัทท่ีให้บริการส่งสินค้าให้เลือกไม่หลากหลาย 

เน่ืองจากมีบริษทัท่ีให้บริการในการส่งสินคา้ท่ีร่วมมือกบัทางแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์มีให้

เลือกน้อยบริษทัและต่างก็มีขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัออกไป ทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าอยากจะให้มี

บริษทัท่ีให้บริการในการส่งสินคา้ให้เลือกหลากหลายมากกว่าน้ี เพราะบริษทัท่ีให้บริการส่งสินคา้

ในแต่ละบริษทัมีเอกลกัษณ์และขอ้ดีท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงประสบการณ์จากการส่ังสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคกเ็ป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคอยากจะเลือกเปล่ียน หรือเลือกใชบ้ริการจากบริษทัเดิม
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ท่ีเคยใชบ้ริการ ดงันั้นผูป้ระกอบการท่ีให้บริการแอพพลิเคชั่นชอ้ปป้ิงออนไลน์ควรจะมีบริษทัท่ี

บริการส่งสินคา้ใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกอยา่งหลากหลายมากข้ึน 

3) ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑมี์ยีห่้อ มีช่ือเสียง มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีบริษทัผูป้ระกอบการ

ควรมีระบบการตรวจสอบสินคา้ว่าเป็นของแท้ หรือของเลียนแบบ เพ่ือให้ผูบ้ริโภคได้มัน่ใจว่า

สินคา้ท่ีสั่งซ้ือเป็นสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการจริง ๆ เพราะมีผูบ้ริโภคหลายรายจ่ายเงินเพ่ือท่ีจะ

ซ้ือของแท ้แต่สินคา้ท่ีไดก้ลบัเป็นของเลียนแบบ ทาํให้ผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ในการซ้ือสินคา้

ผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปป้ิงออนไลน์ ดังนั้ นการตรวจสอบว่าสินค้าไหนเป็นของแท้ ก็เป็นอีก

ทางเลือกหน่ึง ท่ีทาํใหบ้ริษทัผูป้ระกอบการจะไดค้วามเช่ือมัน่จากผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ทําการศึกษาเชิงคุณภาพ  เพ่ือศึกษาให้เจาะลึกมากข้ึนใน

รายละเอียดของสินคา้แต่ละประเภท เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน และละเอียดมากข้ึน 

2) ควรทาํการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติมร่วมกบับริษทัผูป้ระกอบการท่ีให้บริการ

แอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ิงออนไลน์ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเจาะลึก และนาํมาพฒันา ปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน ทั้ง

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการบริการของท่าอากาศยานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่า

อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั คือ 

ผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ  Terminal 2 โดย

คัด เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) และแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 400 คน  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่ T-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 217 คน 

คิดเป็นร้อยละ 54.25 มีอาย ุ20 – 30 ปี จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ41.25 มีสถานภาพโสดจาํนวน 

198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 มีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 และ

มีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 30,000 บาท จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ปัจจยัดา้นการบริการ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยดงัน้ี ดา้นพนักงาน, ดา้นความปลอดภยั, 
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ดา้นส่ิงแวดลอ้ม, ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ตามลาํดบั และความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร

ภายในประเทศ Terminal 2 แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัดา้นการ

บริการ พบว่า ดา้นพนกังานส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร

ผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการ

พยากรณ์ร้อยละ 4.4 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัดา้นการบริการ, ความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยาน 

 

ABSTRACT 

This independent study has objectives : (1) to study about demography factor affecting 

the satisfaction of the Don Mueang Airport Domestic Terminal 2 users; (2) to study about service 

factor of the airport that affect the satisfaction of Don Mueang Airport Domestic Terminal 2 

users. Population used in this research composed of passengers, Don Mueang Airport Domestic 

Terminal 2 users. The researcher selected sample group by purposive sampling and convenience 

sampling. The researcher used questionnaires as tools for collecting data from group of 400 

samples. In data analysis, the researcher used descriptive statistics, including frequency, 

percentage mean and standard deviation and using inference statistic, including t-test, One-Way 

Anova (F-test) and multiple regression analysis. From the research result, it was found that most 

respondents of questionnaires were male, numbering 217 persons (54.25 percent). There were 165 

persons aged 20-30 years (41.25 percent). There were 198 persons (49.50 percent). Who had 

single status. School students/college students composed of 158 persons (39.50 percent) and 

income per month : 10,000-30,000 Baht, numbering 176 persons (44.00 percent); overall service 

factor was in much level, sorting from much to less, as follows : employees, safety, environment, 

facilities, respectively and overall satisfaction was in much level. Result of hypothesis test found 

that: (1) Demography factor found that monthly average income which was different affected 

satisfaction of Don Mueang Airport Domestic Terminal 2 users, differently with statistical 
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significance at level of 0.05. (2) Service factor, found that employee aspect Don Mueang Airport 

Domestic Terminal 2 users with statistical significance at level of 0.05, having power to forecast 

for 4.4 percent. 

 

Key Words : SERVICE FACTORS, SATISFACTION IN USING AIRPORT SERVICE 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัธุรกิจการบินเขา้มามีบทบาท และความสาํคญัในเกือบทุกดา้นของประเทศไทย 

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการส่งออก การกระจายสินค้าภายในประเทศ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับภาคการ

ท่องเท่ียว ดงันั้นสนามบินจึงเป็นส่วนสาํคญัในการรองรับเพ่ือใหบ้ริการ โดยการคมนาคมขนส่งถือ

เป็นส่ิงหน่ึงท่ีทาํใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ จะสังเกตเห็นไดว้า่ใน

ปัจจุบนัการคมนาคมขนส่งท่ีมีผูค้นทัว่โลกไดไ้วว้างใจ และนิยมชมชอบนัน่ตอ้งมีความเร็ว สะดวก 

และประหยดัเวลา “เคร่ืองบิน” ถือเป็นตวัเลือกแรกท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการสําหรับการ

เดินทางไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ประเทศไทยถือเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมี

นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้ออกระหว่างประเทศผ่านเคร่ืองบินโดยสารและมีสายการบินต่าง ๆ เปิด

ให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศมายงัประเทศไทยจาํนวน อนัเป็นผลจากการผลกัดนั

นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย การเป็นท่ีตั้งองคก์รระหว่างประเทศ การเป็นศูนยก์ลางการบิน

ในภูมิภาค (http://globthailand.com/airbus_0001/, 2560) โดยขอ้มูลท่ีมีน่าสนใจในเดือนมกราคม 

2560 เป็นข้อมูลจาก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Civil Aviation Organization : 

ICAO) โดยระบุตวัเลขเบ้ืองตน้ของจาํนวนผูโ้ดยสารทั้งหมดในเท่ียวบินประจาํในปีพ.ศ.2559 วา่อยู่

ท่ีประมาณ 3.7 พนัลา้นคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 จากปีก่อน จาํนวนเท่ียวบินขาออกทัว่โลกเพิ่มข้ึนเป็น 

35 ลา้นเท่ียวบิน และปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารทัว่โลก (RPKs) อยูท่ี่ 7,015 พนัลา้นคน กิโลเมตร 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.3 แต่ต่ากว่าเม่ือปีพ.ศ.2558 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร

ทั้ งหมดของสายการบินทั่วโลก (ASKs) เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 6.4 ดงันั้ น ภาพรวมอตัราการ

บรรทุกผูโ้ดยสารจึงลดลงเลก็นอ้ยจาก 80.4 ในปีพ.ศ.2558 เป็น 80.3 ในปีพ.ศ.2559 (สถาบนัการบิน

พลเรือน, 2560)สนามบินท่ีดูแลโดยบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) มีดว้ยกนั 6 แห่ง (1) 

สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  (2) สนามบินนานาชาติเชียงราย (3) สนามบินนานาชาติภูเก็ต (4) 

สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ (5) สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (6) สนามบินนานาชาติดอนเมือง 
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ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ช่ือเดิมคือ ท่าอากาศยานกรุงเทพ) หรือท่ีรู้จกักันโดยทั่วไป

ว่า สนามบินดอนเมือง  เป็นจุดศูนยก์ลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้สามารถ

เช่ือมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยงัจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบิน

ภายในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นจุดแวะลงและเช่ือมต่อในการเดินทางของผูโ้ดยสารตลอดจน

พสัดุไปรษณียภณัฑไ์ปยงัจุดอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งดี  และจากการรายผลการดาํเนินงานประจาํปีของ  บริษทั  

ท่าอากาศยานไทย  จาํกดั (มหาชน) ปี 2560 พบวา่ มีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานนานาชาติดอน

เมืองระหว่างประเทศ  14,355,626 คน และ ภายในประเทศจาํนวนสูงถึง  38,291,751 คน  มีจาํนวน

เท่ียวบินระหว่างประเทศ 88,264 เท่ียวบิน  จาํนวนเท่ียวบินภายในประเทศ 265,755 เท่ียวบิน โดย

อาคารผูโ้ดยสาร 2 (อาคารผูโ้ดยสารในประเทศ)  เปิดให้บริการเม่ือปี พ.ศ. 2538 เพ่ือใชเ้ป็นอาคาร

ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเพ่ือรองรับการขยายตวัของจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนร่วมกบัอาคาร 1 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ทาํให้เห็นถึงสถานะการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีมากข้ึน ทาํให้ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นสถานท่ีท่ีใชร้องรับจาํนวนผูโ้ดยสารมากข้ึนต่อการจึงทาํใหส้นามบินตอ้งมีการขยายพ้ืนท่ีสนาม 

จุดรับรอง และพนกังาน ให้เพียงพอต่อการรองรับของผูท่ี้มาใชบ้ริการ ทาํให้สนามบินตอ้งปรับตวั

ในดา้นระบบความรักษาความปลอดภยัเพิ่มข้ึน เพ่ือทาํให้ผูท่ี้มาใช้บริการรู้สึกถึงความปลอดภยั 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง โดยศึกษา

จากปัจจยั ดา้นพนักงาน ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ด้านความปลอดภยั และด้านส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือใหท้ราบอิทธิพลของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด 

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 

 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการบริการของท่าอากาศยานท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของ

ผูใ้ช้บริการท่าอากาศยานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่าอากาศยานดอน

เมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกต่างกนั  
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 2) ปัจจยัดา้นการบริการ ไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นความ

ปลอดภยั ดา้นส่ิงแวดลอ้มของท่าอากาศยาน ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยาน

ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2  

 

ขอบเขตของการวจิัย 

การศึกษาวิจยัน้ี มีขอบเขตดา้นกลุ่มประชากร คือ ประชากรชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีใช้

บริการท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 จาํนวน 400 คน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท่ี้มาใช้บริการท่า

อากาศยานดอนเมือง สญัชาติไทย โดยประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านการบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีทางท่าอากาศยานจดัทาํข้ึนเพ่ือรองรับการผูโ้ดยสารท่ี

จะมาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ประกอบดว้ย ดา้นพนักงาน ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ดา้นความปลอดภยั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ  หมายถึง  ความพอใจท่ีไดรั้บบริการจากท่าอากาศยานดอน

เมือง 
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กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในงานวจิยั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ทราบถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง และสามารถนาํผลวิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดรูปแบบ

การบริการ และพฒันาหรือฝึกอบรมบุคลากรท่ีให้บริการแก่ผูม้าใช้บริการในท่าอากาศยานเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดดี้ข้ึน  

2) งานวิจยัน้ีสามารถเป็นประโยขน์ในการศึกษา วิจยัและพฒันาต่อยอดในการทาํวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการท่าอากาศยานแห่งอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 

 

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎปัีจจยัด้านการบริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศ

ยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร

ภายในประเทศ  Terminal 2 

 

ปัจจยัดา้นการบริการของ 
ท่าอากาศยาน 

- ดา้นพนกังาน 
- ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- ดา้นความปลอดภยั 
จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย ์(2551), 
ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย ์(2549), 
Parasuramam et al. (1985) 
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จิตตินันท์ นันทไพบูลย ์(2551) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการมอบการ

บริการท่ีส่งผลความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคไวว้่า ความพึงพอใจท่ีลูกคา้มีต่อการบริการนั้น คือ การ

ท่ีลูกคา้ไดรั้บในส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ยุพาวรรณ วรรณวานิชย ์(2549)โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งมอบ

การบริการประกอบไปดว้ย 3 ดา้นดงัน้ี (1) ดา้นผูใ้ห้บริการคือ พนักงานบริการ เป็นกลุ่มบุคคลท่ี

จดัหาบริการให้กบัลูกคา้ ซ่ึงมีความสําคญัต่อธุรกิจในการสร้างภาพพจน์และช่ือเสียงให้กบัธุรกิจ  

(2) ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ คือ ลกัษณะทางกายภาพการบริการ ลูกคา้ขององคก์รบริการ

จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ  ในการเลืกซ้ือหรือเลือกใช้บริการท่ี เขาต้องการ (3) ด้าน

กระบวนการให้บริการ โดยในแต่ละดา้นจะตอ้งเสนอบริการในกระบวนการเป็นส่วนสาํคญัในการ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการการส่งผลให้การ

ปฎิบติังานบริการแก่ลูกคา้มีความคล่องตวั และสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง มี

คุณภาพ Parasuramam et al. (1985) พบว่าผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากากรท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพของการ

บริการท่ีเขาไดรั้บเรียกว่า คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้ได้รับ (Perceived Service Quality) ซ่ึง

เกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ทาํการเปรียบเทียบ บริการท่ีคิดหวงั (Expected Quality) กบับริการท่ีรับรู้ 

(Perceived Service) ซ่ึงกคื็อประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีเขาไดรั้บบริการนั้นเองแลว้นัน่เอง ใน

การประเมินคุณภาพของการบริการดงักล่าวนั้ น ลูกคา้มกัพิจณาจากเกณฑ์ท่ีเขาคิดว่าสําคญั 10 

ประการดงัต่อไปน้ี (1) ความไวว้างใจ(Reliability) (2) ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) (3) การ

ตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) (4) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) (5) ความมั่นคงปลอดภัย 

(Security) (6) ความสะดวก  (Access) (7) การส่ือสาร  (Communication) (8) ความเข้าใจลูกค้า 

(Understanding the Customer) (9) ความสามารถ (Competence) (10) ความสุภาพ และความเป็น

มิตร (Courtesy) 

 

แนวคดิและทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

Donabedian (1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผูร้บบริการ หมายถึง ผูบ้ริการ ประสบ

ความสาํเร็จในการทาํใหส้มดุลระหว่างส่ิงท่ีผูรั้บบริการใหค่้ากบัความคาดหวงัของ ผูรั้บบริการ และ

ประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวงั และจิตตินันท์ นันทไพบูลย ์(2555) กล่าวว่า ความพึง

พอใจเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของลูกคา้ต่อการบริการอนัเป็นผลท่ีมาจาการ

ประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บในการประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีลูกคา้ไดรั้บการบริการ กบัส่ิง

ท่ีลูกคา้คาดหวงัจะไดรั้บจากการบริการในแต่ละสถานการณ์ของการบริการท่ีเกิดข้ึน 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

อาริตา จินดา (2552) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อโรงแรม ระดบั 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองพทัยา การ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ รายได ้อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการไดรั้บบริการ

จากโรงแรมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาคญั 0.05 ขณะท่ีเพศ ระดบัชั้นการศึกษา และสถานภาพ

สมรส จะมีความพึงพอใจในการไดรั้บบริการจากโรงแรมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาคญั 0.05 การ

ทดสอบสมมติฐานในหัวข้อต่อไปพบว่าปัจจัยด้านการบริการจะสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผูรั้บบริการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาคญั 0.05 ขณะท่ีปัจจยัดา้นราคาการบริการ, ดา้นบุคลากรการ

บริการ และดา้นกระบวนการบริการท่ีแตกต่างกนั จะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาคญั 0.05  

พีระยทุธ คุม้ศกัดิ (2555) ทาํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผโ้ดยสารท่ีมีต่อคุณภาพการ

บริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า ภายในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศ รายไดต่้อ

เดือนและอาชีพท่ีต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนตํ่ า

ภายในประเทศ แตกต่างกัน แต่ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุ และสถานภาพท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนตํ่าภายในประเทศ ไม่แตกต่างกนั 

ชุติมณฑน์ เช้าเจริญ (2559) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โดยเรียงลาํดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้าน บุคคล การจัดการขั้นตอนการให้บริการ และการมี

สัญลกัษณ์แสดงจุดให้บริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและความสัมพนัธ์กบัธนาคาร ปัจจยั

ดา้นราคาและการอาํนวยความสะดวกในดา้นท่ีจอดรถ ปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของธนาคาร และสถานท่ี รองรับผูม้าใชบ้ริการ และปัจจยั

ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดับ สําหรับผลการวิจยัทางลักษณะ ประชากรศาสตร์พบว่า 

ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพ และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความ พึงพอใจในการใช้

บริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั 
  เสาวภา ลีลานุวงศ ์(2558) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

สายการบินไลออ้นแอร์ (Thai Lion Air) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการสายการบิน โดยเรียงลาํดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 
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ปัจจยัดา้นบุคลากรหรือพนกังาน ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการสร้าง และนาํเสนอทางลกัษณะทาง

กายภาพ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และความสะดวกในการจองตัว๋/ชาํระเงิน ส่วนผูใ้ชบ้ริการท่ีมี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินไลออ้นแอร์ (Thai 

Lion Air) ไม่แตกต่างกนั 

 

วธีิดาํเนินงานวจิยั 

การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  research) โดยทําวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) 

ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรชาวไทย ท่ีใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร

ผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แต่เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นจึงใชสู้ตร 

Cochran (1953) เพ่ือคาํนวณขนาดตวัอยา่ง กาํหนดใหค้วามเช่ือมัน่ 95% โดยมีขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 

385 คน ผูว้ิจยัต้องการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมอีกจาํนวน 15 คน จึงกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างเท่ากับ 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ การตรวจสอบ

ความเท่ียงตรง (Validity) โดยการทาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 พบว่า มีค่า IOC มีค่ามากกวา่ 

0.6 จึงถือว่าแบบสอบถามมีความเม่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) และการทดสอบความเช่ือมั่น 

(Reliability) ผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ดยการหาค่าสัมประสิทธ์ความสอดคลอ้ง

ภายในของ ครอนบราช (Alpha Cronbrach Coeffient) พบว่า แบบสอบถามทุกด้าย มีค่ามากกว่า 

0.70 เพ่ือแสดงว่าแบบสอบถามน้ีมีค่าความเช่ือมัน่เพียงพอ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติใน

การคาํนวณ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองของกลุ่มตัวอย่าง (2) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) โดยใชก้ารทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีอิสระกนั 2 กลุ่ม (Independent 

Sample T-Test) หากข้อคาํถามมากกว่า 2 กลุ่ม (One-way Analysis [ANOVA] : F-Test) และการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 
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 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 217 คน (ร้อยละ 54.25) มีอาย ุ20 – 30 ปี 

จาํนวน 165 คน (ร้อยละ41.25) มีสถานภาพโสด จาํนวน 198 คน (ร้อยละ 49.50) มีอาชีพนกัเรียน / 

นกัศึกษา จาํนวน 158 คน (ร้อยละ 39.50) และมีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 30,000 บาท จาํนวน 176 

คน (ร้อยละ 44.00)  

ข้อมูลปัจจยัด้านการบริการ  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 3.76) 

โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นพนักงาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X ̅ =4.04) รองลงมา ดา้นความ

ปลอดภยั (X ̅ = 3.83) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X ̅ = 3.64) และน้อยท่ีสุด ดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวก (X ̅ = 3.54) 

ข้อมูลความพงึพอใจ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X ̅ = 3.95) โดยพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของท่าอากาศยาน มากท่ีสุด (X ̅ =4.07) รองลงมา 

ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเม่ือสอบถามจากเจา้หน้าท่ีในสนามบิน (X ̅ =4.02) และน้อยท่ีสุด มีความพึง

พอใจในระบบขนส่ง (Taxi) ภายในบริเวณสนามบิน (X ̅ = 3.84) 

 

การทดสอบสมมตฐิาน 

การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

Terminal 2 แตกต่างกนั ผลการทดสอบดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

ตวัแปร สถิติ Sig. 
ผลการ
ทดสอบ 

เพศ   t-Test 0.264 ปฎิเสธ 
อาย ุ  F-Test 0.344 ปฎิเสธ 
สถานภาพ F-Test 0.113 ปฎิเสธ 
อาชีพ F-Test 0.342 ปฎิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.006* ยอมรับ 
* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่า

อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดา้นการบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่า

อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 ผลการทดสอบดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

ปัจจยัดา้นการบริการ b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 3.17 0.26  12.049 0.000   
ดา้นพนกังาน (X1) 0.18 0.08 0.16 2.388 0.017* 0.535 1.868 
ดา้นส่ิงอาํนวยความ
สะดวก (X2) 

0.10 0.05 0.10 1.817 0.070 0.737 1.357 

ดา้นความปลอดภยั 
(X3) 

-0.08 0.07 -0.08 -1.265 0.207 0.586 1.708 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (X4) 0.01 0.07 0.01 0.036 0.971 0.636 1.571 
R = 0.209 R2 = 0.044 Adj. R2 = 0.034 SEE = 0.510 F = 4.525 Sig. = 0.001* 
* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ดา้นพนกังานส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง 

อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจเท่ากบั 0.16 (B = 0.16) โดยมีอาํนาจในการพยากรยร้์อยละ 4.4  

  

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 แตกต่างกนั 

เพราะ รายไดข้องผใ้ชบ้ริการแต่ละคนมีความแตกต่างกนั โดยรายไดเ้ป็นส่วนสาํคญัในการตดัสินใจ

ใชจ่้ายในการเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน ซ่ึงการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินนั้นมีราคาสูงกว่า ขนส่งมวลชน

ชนิดอ่ืน เพ่ือแลกกบัความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลาในการเดินทาง ซ่ึงการเดินทางดว้ย
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เคร่ืองบินนั้นมีราคาแตกต่างกนัตามระดบัชั้นของท่ีนัง่ ซ่ึงท่าอากาศยานเป็นสถานท่ีท่ีจดัไวร้องรับผู ้

ท่ีมาใชบ้ริการ โดยมีส่ิงอาํนวยความสะดวกไวก้บัผูม้าใชบ้ริการดว้ยเช่นกนั และเม่ือวิเคราะห์จาก

การทดสอบรายคู่พบว่า ใชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท มี

ความพึงพอใจจากการไดรั้บบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

Terminal 2 มากกว่าผู ้ใช้บริการท่ี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป  เพราะ 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดน้้อยกว่า10,000 บาท ถึง 50,000 อาจจะมีความพึงพอใจกบัการไดรั้บบริการ

ของท่าอากาศยาน ท่ีจดัเตรียมไวบ้ริการแก่ผูโ้ดยสาร เพราะว่าผูท่ี้มีรายไดเ้ท่าน้ีนั้นอาจมองว่าการ

ให้บริการนั้นเหมาะสมกบัตนเองแลว้ ส่วนผูท่ี้มีรายได้มากกว่า 50,000 ต้องการได้รับบริการท่ี

สะดวกรวดเร็ว และไดรั้บการบริการท่ีมีพิเศษมากกว่าการบริการปกติ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีรายไดสู้ง 

อาจจะยงัแสวงหาส่ิงท่ีพ่ีเศษเหนือกว่า และดีท่ีสุดสาํหรับตนเอง เพ่ือสร้างความแตกต่างในสายตา

ของคนในสังคม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาริตา จินดา (2552) พีระยทุธ คุม้ศกัดิ (2555) พบว่า 

รายไดต่้อเดือน ท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการแตกต่างกนั แต่แตกต่างกบังานวิจยั

ของ  

ชุติมณฑน์ เชา้เจริญ (2559) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มี

ระดบัความ พึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั เพราะ

ลกัษณะของท่าอากาศยานเป็นเร่ืองระบบขนส่ง ซ่ึงผูบ้ริโภคจะมีลกัษณะแตกต่างกบัสถาบนัทาง

การเงิน  

 2) ปัจจยัดา้นการบริการของท่าอากาศยาน ดา้นพนกังานส่งผลต่อความพึงพอใจของในการ

ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ Terminal 2 เน่ืองจากพนักงาน

เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยาน เพ่ือใหไ้ดรั้บความพึงพอใจจาก

การไดรั้บบริการ เช่น การให้ขอ้มูล การเอาใจใส่ การแกปั้ญหา และการตอบสนองความตอ้งการได้

อย่างทนัทีทนัใด และเม่ือวิเคราะห์จากค่าเฉล่ียยงัพบว่า “ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ

คิดเห็นต่อ พนักงานมีความสามารถในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะ

พนกังานทุก ๆ คน ของท่าอากาศยานดอนเมืองจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมทั้งความรู้ ความสามารถ

ในการปฎิบติัตนไดต้รงตามท่ีบริษทัตอ้งการ เพ่ือลดความผิดพลาดจากกาใหข้อ้มูล และขอ้บกพร่อง

จากการให้บริการของพนักงาน เพ่ือทาํให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจ จากพนักงานผูใ้ห้บริการ

ของบริษทั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาริตา จินดา (2552) เสาวภา ลีลานุวงศ ์(2558) และจิตตพฒัน ์

พรหมพงษ ์(2558) ผลงานวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ  
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ข้อเสนอแนะ 

 1) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่าอากาศยานดอนเมืองควรจะให้ความสาํคญักบักลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ี

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการจ่ายสูง และ

ยงัมีโอกาสเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศมาก แต่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ียงัมีความพึงพอใจการ

จะใช้บริการน้อยอยู่ จึงควรทาํการจดัการระบบฐานขอ้มูลลูกคา้ เพ่ือให้ทราบถึงฐานรายไดข้องผู ้

ท่ีมารับบริการ เพื่อจะทาํให้พนกังานมีแนวทางให้พนกังานในการให้บริการกลุ่มลูกคา้น้ีเป็นพิเศษ 

หรือจะจดัให้มีการทาํบตัรสมาชิกเฉพาะลูกคา้ระดบั Exclusive ให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว

กว่าการไดรั้บบริการจากปกติ และให้ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท ไดค้วามพึง

พอใจท่ีเพ่ิมข้ึนจากการไดรั้บบริการท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่เดิม โดยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจากเดิม 

 2) ดา้นพนกังาน ท่าอากาศยานดอนเมืองควรจดัให้มีการฝึกอบรมพฒันาทกัษะความรู้และ

ความสามารถในการส่ือสารให้กบัพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีให้บริการแก่ผูใ้ห้บริการโดยตรง โดยการจดั

หลกัสูตรฝึกอบรม และพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาเพ่ือการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น 

ทกัษะภาษาท่ี 2 และภาษาท่ี 3 ให้สามารถพูด ฟัง ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เพ่ือถามตอบกบัผูม้าใชบ้ริการได้

อยา่งแม่นยาํ และฝึกทกัษะทางการส่ือสาร เช่น การพูดโนม้นา้วจิตใจ ดว้ยนํ้าเสียง สาํเนียงท่ีไพเราะ 

เพ่ือทาํให้ผูใ้ชบ้ริการนั้นรู้สึกว่าตนไดรั้บบริการท่ีนอบน้อมดว้ยวาจาท่ีสุภาพ โดยทาํการฝึกอบรม

อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อยกระดบัคุณภาพในการให้บริการของพนกังานท่าอากาศยานดอนเมืองแก่ผูม้า

ใชบ้ริการ และควรจะมีการประสานงานร่วมกนักบัพนกังานทุกฝ่าย โดยเพ่ิมการจดักิจกรรมร่วมกนั

ใหมี้ปฎิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั จะทาํใหก้ารทาํงานออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1) ควรการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมกบัผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้มาใชบ้ริการ โดยใช้

การสมัภาษณ์เชิงลึก เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากกวา่เดิม 

 2) ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัทางการตลาด ทศันคติการรับรู้ เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิม

ความรู้ในการวิจยัไดม้ากข้ึน  
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โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการในเขตอําเภออุทัย จังหวดัพระนครศรีอยธุยา   
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ี ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ผ่ าน

โทรศพัท์มือถือของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ (2) เพ่ือศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ

ธน าคารพ าณิ ชย์ผ่ าน โทรศัพท์ มื อ ถือของของผู ้ใช้บ ริการใน เขตอํา เภอ อุทัย  จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ิจยั

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์

ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน  ได้แก่ t-test, One-Way 

Anova (F-test) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจาํนวน 225 คน (ร้อยละ 56) มีอายุระหว่าง 31-35 ปีจาํนวน 109 

คน (ร้อยละ 27.25) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 198 คน (ร้อยละ 49.50) มีระดบัการศึกษาสูงสุด

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 238 คน (ร้อยละ 59.50) มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 159  คน (ร้อย

ละ 39.75) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  15,001 -20,000 บาท จาํนวน 169 คน  (ร้อยละ 42.25) ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.87) โดยเรียงจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นช่องทางการจดั
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จาํหน่าย (X = 4.12) ดา้นผลิตภณัฑ ์(X = 3.94) ดา้นราคา (X = 3.78) และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่น

ระดับมาก (X = 3.63) ตามลาํดับ และมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (X  = 4.00) ผลการทดสอบ

สมมติฐาน (1) ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อาชีพต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทาง

การเงินของธนาคารพาณิชย์ผ่านโทรศัพท์มือถือของผู ้ใช้บริการในเขตอําเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด พบวา่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์

ต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผ์่านโทรศัพท์มือถือของ

ผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ

มีอาํนาจจากการพยากรณ์ร้อยละ 55.90 

 

คาํสําคญั : ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

ABSTRACT 

The purposes of independence study are (1)  to understand the difference of factors 

affecting the decision to use mobile banking in U-Thai District, Phra Nakhonsri Ayutthaya 

Province, and this study is also conducted (2)  to identify marketing mix factors affecting the 

decision to use mobile banking in Phra Nakornsri Ayutthaya. In this study, 400 Mobile Banking 

Users in Phra Nakornsri Ayuttaya are the sample size of study, and the selection of sample is 

based on Purposive Sampling. Questionnaires are tool of collecting data. This study is analyzed 

by using Descriptive Statistics including Frequency, Percentage, and Standard Deviation; and 

also, using Inferential Statistics including t-Test, One-Way Anova (F-Test), and Multiple 

Regression Analysis. Form the research, Demographic characteristics found that, most of 

respondents are females with 225 people (56 percentage), at the age of 31-35 years with 109 

people (27.25 percentage), married with 198 people (49.50 percentage), Upper bachelor with 238 

people (59.50 percentage), employees with 159 people (39.75 percentage), and average salary 

15,001 – 20,000 baths with 169 people (42.25 percentage). It can be concluded that Marketing 

mix are the influence factor with high level of decision (X = 3.87) starting from places (X = 4.12), 

product (X = 3.94), price (X = 3.78), and promotion (X = 3.63), respectively. The results of 
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testing hypothesis found that: (1) In term of Personal factors, the difference of career affect to the 

decision to use mobile banking in U-Thai district, Phra Nakornsri Ayutthaya, with statistical 

significance at the level of 0.05 ( 2) Marketing mix including products, price, place, and 

promotion have influence to use mobile banking in U-Thai district, Phra Nakornsri Ayutthaya 

with statistical significance at the level of 0.05 and 55.90 percentage as a prediction. 

 

Key Words: Mobile Banking, Marketing Mix. 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัการเขา้สู่ยคุเทคโนโลยท่ีีลํ้าสมยั ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของธุรกิจต่าง ๆ ในโลก

มากมาย เพราะสังคมออนไลน์ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสาร การดาํเนิน

กิจกรรมในเชิงธุรกิจ  รวมไปถึงการทาํธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านส่ือออนไลน์กส็ามารถทาํได้

อยา่งง่ายดายแค่ปลายน้ิวมือ (กองบรรณาธิการเช็คราคาดอทคอม, 2560) จากการใชง้านแอพพลิเค

ชนับนโทรศพัท์มือถือท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมและเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ส่งผลให้เกิดการแห่ปิดสาขาของ

ธนาคารในประเทศไทยโดยขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุวา่ตั้งแต่ตน้เดือนกนัยายน พ.ศ. 

2559 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2560 มีธนาคารพาณิชยแ์จง้ปิดรวม 192 สาขา โดย 5 อนัดบัแรกที่มีการ

ปิดสาขามากที่สุดคือ ธนาคารกรุงไทย 79 สาขา  ธนาคารกสิกรไทย 73 สาขา  ธนาคารธนชาต 

69 สาขา  ธนาคารทหารไทย 20 สาขา ธนาคารไทยพาณิชยแ์ละธนาคารซีไอเอ็มบีอีกแห่งละ 9 

สาขา (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีทาํให้มีการปิดสาขา เกิดจากการปรับตัว

หลงัจากลูกค้าหันไปใช้โมบายแอพพลิเคชันและอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิง การปิดสาขาของธนาคาร

พาณิชยช่์วยใหธ้นาคารประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินการมากมายไม่ว่าจะเป็นดา้นบุคลากรและดา้น

อ่ืน ๆ อีกทั้งการให้บริการของสาขายงัจาํกดัในดา้นช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการท่ีไม่ไดเ้ปิดทาํการตลอด 24 

ชั่วโมงเหมือนการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิงและโมบายแอพพลิเคชัน ทาํให้ผูใ้ช้บริการไม่

จาํเป็นตอ้งไปท่ีสาขาช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายของผูใ้ชบ้ริการอีกทางหน่ึงดว้ย ดว้ยส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีทาํ

ให้เห็นว่าการใชง้านธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือของธนาคารพาณิชยเ์ป็นส่ิงสําคญัท่ี

ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการในการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือไดด้ว้ย

ตนเองทุกท่ีทุกเวลา ธนาคารพาณิชยต์อ้งพยายามพฒันาระบบการใชง้านของตนเองให้มีความโดด

เด่นแตกต่างจากคู่แข่งพ่ือดึงดูดลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจและอีกดา้นหน่ึงยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายใน
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การดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์จากการปิดสาขาของธนาคาร จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้

ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ

ธนาคารพาณิชยผ์า่นโทรศพัทมื์อถือของผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินของธนาคารพาณิชยผ์่านโทรศพัท์มือถือของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภออุทัย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผ์่านโทรศพัท์มือถือของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภออุทัย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลอนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ผ่าน

โทรศพัทมื์อถือของผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีต่างกนั 

2) ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินของธนาคารพาณิชยผ์่านโทรศพัท์มือถือของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภออุทัย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 
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กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) สามารถนาํผลการวิจยัท่ีใช้ปัจจยัส่วนบุคคลมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคร้ังต่อไปเพ่ือ

ขยายขอบเขตในการศึกษาใหม้ากข้ึน 

 2) ทาํให้ทราบถึงการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผ์่าน

โทรศพัทมื์อถือของผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใช้

ใหเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาคร้ังต่อไป 

3) ธนาคารพาณิชยส์ามารถนาํผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผ์่านโทรศพัท์มือถือไปปรับปรุงพฒันารูปแบบทั้ง

ทางดา้นบริการและดา้นอ่ืน ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

4) ธนาคารพาณิชย์สามารถนําผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพัน ธ์ต่อการตัดสินใจใช้บ ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ผ่าน

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
      (Belch and Belch, 2005) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

    (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2550) 

การตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยผ์า่นโทรศพทัมื์อถือของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภออุทยั จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 
 

(สืบชยั อนัทะไชย, 2550) 
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โทรศพัทมื์อถือไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ของธนาคาร และจดัทาํแผนการตลาดให้ตรง

ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือสร้างฐานผูใ้ชบ้ริการใหม่และรักษาฐานผูใ้ชบ้ริการเดิม 

5) ธนาคารพาณิชยส์ามารถนาํผลการวิจยัไปใช้ในการพิจารณาปรับลดจาํนวนสาขาของ

ธนาคารเพือ่ลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่าง ๆ 

6) ธนาคารพาณิยช์สามารถนําผลการวิจยัไปพัฒนาแอพพลิเคชั่นของธนาคารเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

7) ผลของงานวิจยัน้ีน่าจะนาํไปปรับปรุงธนาคารไดใ้นหลายมิติ เพราะเทรนดข์องธนาคาร

มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก 

 

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล 

 Belch and Belch (2005, p.60 อา้งถึงใน จกัรพนัธ์ แสงเอม, 2559) ไดก้ล่าวว่าการตดัสินใจ

ซ้ือสินค้ามกัจะได้รับอิทธิพลจากปัจจยัส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอน วฏัจกัรชีวิต

ครอบครัว อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดาํรงชีวติ และบุคลิกภาพ  

 

แนวคดิและทฤษฏีทีเ่ก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550, น. 19-22) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง องค์ประกอบสําคญัในการดาํเนินกิจกรรมทางการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้

กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด ส่วน

ประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) การ

กาํหนดราคา (Price) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดไดอี้ก

อยา่งหน่ึงวา่ 4P’s ซ่ึงส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนัและมีความสาํคญัเท่าเทียมกนั ข้ึนอยู่

กบัว่านกัการตลาดจะวางกลยทุธ์โดยการให้นํ้ าหนกัไปทางดา้นใดมากกว่ากนัเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ซ่ึงเป้าหมายทางการตลาดกคื็อผูบ้ริโภคนัน่เอง 

 

แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

สืบชาติ อนัทะไชย (2550, น. 163)  ไดอ้ธิบายไวว้่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 

ขั้นตอนต่าง ๆ  5 กระบวนการ เรียงลาํดบัดงัน้ี  
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1) ผูบ้ริโภคการตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) คือการท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้ง 

ตระหนกัว่าความตอ้งการของตนเองเป็นอยา่งไร และความตอ้งการนั้นจะเร่ิมตน้มาจากแรงผลกัดนั   

ท่ีมาจากประสบการณ์และจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคประสบพบมา 

2) ผูบ้ริโภคแสวงหาข่าวสาร (Information Search) เพ่ือศึกษาว่าสินคา้และบริการท่ีเขาเอง 

ตอ้งการนั้นเป็นอยา่งไร ดูทั้งทางบวกและทางลบท่ีจะส่งผลต่อผูบ้ริโภค 

3) ผูบ้ริโภคทาํการประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ว่าจะตดัสินใจซ้ือสินคา้

และบริการอยา่งไร  

4) ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Purchase Decision) ก็จะได้ทดลองใช้สินคา้และมี

ประสบการณ์จากการใชสิ้นคา้นั้น 

5) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมหลงัซ้ือ (Post purchase Behavior) ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการ

ซ้ือสินคา้และบริการท่ีซ้ือมาเป็นอยา่งไร ถา้หากมีความพึงพอใจผูบ้ริโภคก็จะซ้ือสินคา้และบริการ

นั้นต่อไป 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย  ์(2558) ทาํการศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ธนาคารทงโทรศพัทข์องธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3” ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วน

บุคคล ดา้นอาชีพส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท ์ของธนาคารออมสินในเขต

ธนาคารออมสินภาค 3 ในระดับสูงสุดท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และ ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทข์องธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ในระดบั

สูงสุด ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

เกศวิทู ทิพยศ (2557) ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกัด (มหาชน)” 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นราคา ช่องทางการจาํหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ธนาคาร 

ซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) ในระดบัมาก เน่ืองจากมีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปีและยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการทาํรายการบางรายการบนอินเตอร์เน็ต  

Yanglan (2559) ทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
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เลือกใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชธ้นาคารทางอินเตอร์เน็ตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ

ธนาคารพาณิชยผ์า่นโทรศพัทมื์อถือในเขตอาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงไม่ทราบจาํนวน

ท่ีแน่นอน และคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่ง  ของ W.G. Cochran ไดจ้าํนวน 

384 คนแต่เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนและเพือ่ใหมี้ความเหมาะสม จึงไดท้ั้งส้ินจาํนวน 400 ชุด  )กลัยา 

วาณิชยบ์ญัชา, 2549, น. 74.) สุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็น

เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ใช้มาตรวดัประมาณค่า (Rating scale) 5 

ระดับ โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 0.7 ทุกด้านจึงถือว่ามีความน่าเช่ือถือ การ

วิเคราะห์ขอ้มูล (1) วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ใช้การหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage)  (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร

พาณิชย ์ผา่นโทรศพัทมื์อถือในเขตอาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (Mean) 

และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-Test, F-

Test, LSD (Last Significant Difference) และ  Multiple Regression Analysis โดยกําหนดระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจาํนวน 225 คน (ร้อยละ 56.00) มีอายรุะหว่าง 31-35 ปี

จาํนวน 109 คน  (ร้อยละ 27.25)  มีสถานภาพสมรส จาํนวน 198 คน  (ร้อยละ 49.50)  มีระดับ

การศึกษาสูงสุดตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 238 คน (ร้อยละ 59.50) มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 

จาํนวน 159 คน (ร้อยละ 39.75) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 -20,000 บาท จาํนวน 169 คน (ร้อย

ละ 42.25)  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.87) และเม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X = 4.12) รองลงมา

คือดา้นผลิตภณัฑ ์(X = 3.94) และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการส่งเสริมการตลาด (X = 3.63) ตามลาํดบั 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการตดัสินใจ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X = 4.00) และเพ่ือพิจารณารายข้อพบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักับความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร (X = 4.14) รองลงมาคือความ

สะดวกในการใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง (X = 4.10) มี และนอ้ยท่ีสุดคือมีความปลอดภยัในการ

ทาํธุรกรรมดา้นการเงินของลูกคา้ (X = 3.88) 

การทดสอบสมมตฐิาน 

 

ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล  

 ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง  

เพศ T-Test  ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test  ไม่สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-TEST  ไม่สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษาสูงสุด F-TEST  ไม่สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-TEST สอดคลอ้ง  
รายไดแ้ฉล่ียต่อเดือน F-TEST  ไม่สอดคลอ้ง 
* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนัมีการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของ

ธนาคารพาณิชยผ์า่นโทรศพัทมื์อถือแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์ต่อการ 

 ตารางท่ี 4.20ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยผ์่านโทรศพัท์มือถือของ  

ตารางท่ี 4.20 ผูใ้ชบ้ริการในเขตอาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

b 
Std. 

Error 
𝛽 t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 
ผลิตภณัฑ ์(x1) 

0.57 
0.24 

0.16 
0.05 

 
0.24 

3.542 
5.291 

0.00* 
0.00* 

 
0.566 

 
1.766 

ราคา (x2) 0.08 0.04 0.11 2.483 0.01* 0.565 1.771 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย (x3) 0.32 0.05 0.30 6.846 0.00* 0.566 1.767 
การส่งเสริมการตลาด (x4) 0.22 0.04 0.26 5.824 0.00* 0.548 1.826 

R=0.748  𝑅  = 0.559 Adj. 𝑅  = 0.555 SEE = 0.432 F= 125.222 Sig =0.00*                     
* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของ

ธนาคารพาณิชยผ์่านโทรศพัท์มือถือของผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจจากการพยากรณ์ ร้อยละ 55.9 (𝑅  = 0.559 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1) อาชีพ เน่ืองจาก อาชีพถือเป็นส่วนสาํคญัในการเลือกใชช่้องทางการทาํธุรกรรมทางการ

เงิน เพราะบางอาชีพอาจจาํเป็นตอ้งทาํธุรกรรมการเงินตลอดเวลา ในขณะท่ีบางอาชีพอาจไม่มีความ

จาํเป็นตอ้งติดต่อทาํธุรกรรมทางการเงินและเม่ือพิจารณาจากการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์

ผ่านโทรศพัท์มือถือมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพนักศึกษา รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษทัเอกชน และรับจา้ง เพราะวา่อาชีพธุรกิจส่วนตวัมีการทาํธุรกรรมทางการเงินอยูเ่สมอ

และทาํให้การเดินทางไปทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีธนาคารตลอดเวลาอาจไม่เหมาะสม ทาํให้เสีย

ต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้ น การใช้โทรศพัท์มือถือในการทาํธุรกรรม

ทางการเงิน ช่วยลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปธนาคาร  
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัดงัน้ี 

 1) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เน่ืองจากการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือมี

ความสะดวกรวดเร็วในการทาํรายการ เช่น โอนเงิน ชาํระค่าบริการ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เป็น

ตน้ ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเพ่ิมช่องทางในการทาํธุรกรรมทางการเงินไดม้ากข้ึน อีกทั้ งยงัพบว่า

ธนาคารพาณิชยมี์การปิดสาขาในหลาย ๆ แห่งทัว่ประเทศไทย เน่ืองจากช่องการทาํธุรกรรมทางการ

เงินผ่านโทรศพัท์มือถือเป็นโอกาสท่ีจะช่วยลดตน้ในการบริหารจดัการสาขาของธนาคารพาณิชย ์

เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคหันมาสนใจทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือมากข้ึน และ

เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า “สามารถทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุก

เครือข่าย” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะปัจจุบนัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือแต่ละค่ายมี

การพฒันาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ี ทาํให้ผูใ้ช้บริการไม่เกิดปัญหา

สญัญาณโทรศพัทแ์ละสัญญาณอินเตอร์เนตติดขดั ส่งผลใหก้ารทาํธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร

พาณิชยผ์า่นโทรศพัทมื์อถือทาํไดทุ้กเครือข่ายไม่วา่จะไปอยูส่ถานท่ีใดกส็ามารถใหบ้ริการได ้

 2) ดา้นการส่งเสริมการตลาดเน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เนต

บนโทรศพัท์มือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์ ในดา้นความบนัเทิงและการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร ทาํให้

ธนาคารมีการปรับตวัโดยการทาํการส่ือสารตลาดผา่นส่ือต่าง ๆ สามารถทาํใหผู้บ้ริโภครับรู้ไดอ้ยา่ง 

รวดเร็วและเกิดเป็นกระแสนิยมมากข้ึนอีก  เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า “การโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ  เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เวบไซด์และไลน์แอพพลิเคชัน” มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าการส่ือสารผ่านส่ือต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในปัจจุบนัอย่าง

มาก  

 3) ดา้นผลิตภณัฑเ์น่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมใชส้มาร์ทโฟนและมีติดตวัไปทุกท่ีไม่ว่า

ต้องการทําธุรกรรมทางการเงินเม่ือไหร่ก็สามารถทําได้ทันที  และบริการบนแอพพลิชัน

โทรศพัท์มือถือมีความหลากหลายและปลอดภยั อีกทั้ งยงัมีบริการเสริมมากมายทาํให้ผูบ้ริโภค

มองเห็นถึงความน่าสนใจของการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทมื์อถือ และเม่ือพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียพบวา่ “ มีความสะดวกสบายในการทาํธุรกรรมไดต้ลอด 24 ชัว่โมง” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อาจ

เป็นเพราะปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือเป็นส่วนหน่ึงของการใช้ชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ดงันั้นเม่ือมี

การให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือของธนาคารพาณิชยย์ิ่งจะช่วยเพ่ิมความ

สะดวกสบายให้แก่ผูใ้ชบ้ริการเพราะผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีโทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนอยูแ่ลว้ ทาํ

ใหช่้วยประหยดัเวลาอีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปติดต่อกบัสถาบนัการเงิน  
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 4) ดา้นราคา อาจเป็นเพราะการสมคัรหรือการเปิดใชบ้ริการทาํธุรกรรมผา่นโทรศพัทมื์อถือ

ผูบ้ริโภคจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมคัรใชบ้ริการ และในปัจจุบนัการใชแ้อพพลิเคชนับนมือ

ถือสามารถใช้ร่วมกบัตูเ้อทีเอ็มได  ้ดงันั้นหากผูบ้ริโภคลืมหรือไม่ได้พกบัตรเอทีเอ็มติดตวัมาก็

สามารถทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เอทีเอ็มด้วย และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า “ยกเวน้

ค่าธรรมเนียมกรณีมีการโอนผ่านบญัชีของพร้อมเพย.์ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมคัรใชบ้ริการ” มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจากรัฐบาลไดส้นบัสนุนและรณรงคใ์ห้ใชบ้ริการของบญัชีพร้อมเพยท่ี์ช่วย

ประหยดัค่าใชจ่้ายในการโอนเงินต่างธนาคารโดยยกเวน้ค่าธรรมเนียมกรณีท่ีโอนผ่านบญัชีผูท่ี้ใช้

พร้อมเพยเ์ช่นเดียวกนั ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บประโยชนใ์นการใชบ้ริการ 

ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย ์(2558) ทาํการศึกษาเร่ือง  

“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารทงโทรศพัท์ของธนาคารออมสินในเขตธนาคาร

ออมสินภาค 3” ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ด้านอาชีพส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

ธนาคารทางโทรศพัท์ ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ในระดบัสูงสุดท่ีระดบั

นัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ช่อง

ทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัท์ของ

ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 ในระดับสูงสุด ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศวิทู ทิพยศ (2557) ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั 

(มหาชน)” ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นราคา ช่องทางการจาํหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ

ลูกคา้ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) ในระดบัมาก เน่ืองจากมีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมราย

ปีและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการทาํรายการบางรายการบนอินเตอร์เน็ต และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Yanglan (2559) ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชธ้นาคารทางอินเตอร์เน็ตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

 1) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น ธนาคารพาณิชยจึ์งควรปรับกลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบั

กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั อีกทั้งยงัตอ้งพยายามรักษากลุ่มเป้าหมายน้ีไว ้

โดยการจดัทาํฐานขอ้มูลลูกคา้พิเศษสาํหรับกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวั เพ่ือใหเ้ขาเกิดความมัน่ใจ ความ

เช่ือถือในการใชบ้ริการของธนาคารมากยิง่ข้ึน  

 2) ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ธนาคารพาณิชยค์วรมีการพฒันาช่องทางการให้บริการและ

ส่งเสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ใจและยอมรับการทาํธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ โดยงานวิจยั

น้ีพบว่า การทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือสามารถทาํได้กบัทุกเครือข่าย ธนาคาร

พาณิชยจึ์งควรมีการส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ รับรู้ และเช่ือมัน่ว่าการทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โทรศพัท์มือถือ สามารถทาํไดอ้ย่างปลอดภยัและทาํไดทุ้กท่ี ทุกเครือข่ายบนโทรศพัท์มือถือ โดย

การโฆษณาประชาสัมพันธ์  ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต  ผ่านเวบไซด์ หรือผ่านแอพพลิเคชันบน

โทรศพัท์มือถือ ทาํให้ผูบ้ริโภคทราบว่าปัจจุบันน้ี ทุกเครือข่ายของโทรศพัท์มือถือสามารถทาํ

ธุรกรรมทางการเงินไดทุ้กหนทุกแห่งและมีความน่าเช่ือถือปลอดภยั  

 3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ธนาคารควรมีเพ่ิมการส่ือสารทางการตลาดผ่านส่ือต่าง ๆ โดย 

มีการใช้การตลาดแบบบรูณาการ โดยการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม อีกทั้ งยงั

สามารถให้เจา้หนา้ของธนาคารส่ือสารกบัลูกคา้โดยตรงเพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ

ทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ เพื่อช่วยกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจเลือกใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือและเห็นถึงความปลอดภยัของการใชบ้ริการ 

 4) ดา้นผลิตภณัฑ์ ธนาคารควรส่งเสริมในดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑบ์ริการ เช่น

สามารถให้บริการเปิดบญัชีผา่นโทรศพัทมื์อถือ ขอสินเช่ือ สมคัรบตัรเครดิตผ่านแอพพลิเคชัน่และ

ควรพฒันาแอพพลิเคชนัให้ทนัสมยัมีรูปแบบท่ีสวยงาม พร้อมทั้งควรพยายามลดขั้นตอนการทาํ

รายการให้นอ้ยท่ีสุด เพ่ือกระตุน้ให้เกิดความสนใจในการใชบ้ริการมากข้ึน และควรให้มีเจา้หนา้ท่ี

ของธนาคารคอยให้บริการผ่านคอลเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือช่วยรับฟังและแกปั้ญหาให้กบั

ผูบ้ริโภคไดท้นัท่วงที 

 5) ด้านราคา โดยธนาคารพาณิชยค์วรจะออกแบบกลยุทธ์ให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจทํา

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือมากกว่าการไปใชบ้ริการผ่านสาขา ดว้ยการให้ผูบ้ริโภคท่ี

เปิดบญัชีธนาคารพร้อมกบัสมคัรใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือไดรั้บการละเวน้

ค่าธรรมเนียมในการเปิดใช้บตัรเอทีเอ็ม หรือในปัจจุบนัไม่จาํเป็นตอ้งมีบตัรเอทีเอ็มก็สามารถทาํ
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ธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็มได้ด้วยโทรศพัท์มือถือ จะสามารถช่วยจูงใจให้ผูบ้ริโภคหันมาให้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัท์มือถือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐบาลมีการสนับสนุนใน

เร่ืองการใชบ้ญัชีพร้อมพยแ์ละมีการยกเวน้ค่าธรรมเนียมกรณีโอนผ่านบญัชีพร้อมเพยด์ว้ยกนัทาํให้

ผูบ้ริโภคหนัมานิยมบริการบญัชีพร้อมเพยม์ากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

  1) ควรมีการศึกษาการวิจยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อทาํให้ทราบสาเหตุหรือปัญหาท่ี

เป็นขอ้มูลในเชิงลึก เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในและการปรับปรุงแกไ้ข ให้การ

บริการมีรูปแบบหรือความเหมาะสมท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด 

  2) ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ เช่น แรงจูงใจในการ

ใช้บริการ หรือความไวว้างใจในการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์

ผา่นโทรศพัทมื์อถือเพ่ือใหธ้นาคารไดท้ราบถึงความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารเพือ่ธนาคารจะไดน้าํไปกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป 

  3) ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีกลุ่มเป้าหมายคือ

ผูใ้ช้บริการในเขตอาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธา ดงันั้นในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรขยาย

กลุ่มเป้าหมายไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ เพื่อจะไดท้ราบความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัอ่ืนและ

ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต (2)และเพ่ือศึกษาปัจจยั

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนันสนุน 

มหาวิทยาลัยรังสิตประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต  

จํานวน  1,471 คน  โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตามความสะดวก  (Convenience 

Sampling)ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน315คนการ

วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test,  

One-Way Anova (F-test) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Reression Analysis: MRA)

ผลการวิจัย  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามจํานวน  315  คน  ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  จํานวน  

216 คน (ร้อยละ 68.60) มีอายุ 31 – 40 ปี จาํนวน 101 คน (ร้อยละ 32.10) สถานภาพสมรสจาํนวน 

164 คน (ร้อยละ 52.10)มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 157 คน (ร้อยละ 49.80) มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท จาํนวน 106 คน (ร้อยละ 33.70) และมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน  

3 – 5 ปี จาํนวน 62 คน (ร้อยละ 19.70) ปัจจยัแรงจูงใจ อยู่ในระดบัมาก (X = 3.58) ในแต่ละดา้น

เรียงจากมากไปน้อย ดังน้ี  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน , ด้านสภาพแวดล้อมในการ
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ปฏิบัติงาน , ด้านสวสัดิการด้านความมั่นคงในงานด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาด้าน

ความกา้วหน้าในการทาํงานและดา้นค่าตอบแทน ตามลาํดบั และ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อยู่

ในระดบัมาก (X = 3.97) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า การศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน 

มหาวิทยาลยัรังสิตแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และ

ด้านความมั่นคงในงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนันสนุน 

มหาวิทยาลยัรังสิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 44.80 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัแรงจูงใจ, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 

ABSTRACT 

This research aims to study about ( 1)  to study personal factors affecting performance 

efficiency of Supporting Employee of Rangsit University, ( 2)  to study Motivation factors 

affecting performance efficiency of Supporting Employee of Rangsit University. The sample 

group included 315 Supporting Employee of  Rangsit University. Questionnaires were used as the 

Convenience Sampling. The data analysis was conducted using the descriptive statistics including 

Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and the inferential statistics including t-test, 

One-Way ANOVA (F-test) and Multiple Regression Analysis ( MRA) . The result showed that 

most of respondents were female (68.60 Percent), aged between 31- 40 years old (32.10 Percent), 

marital status ( 52.10 Percent) , had an academic in bachelor’s degree ( 49.80 Percent) , had an 

income salary around 1 5,000 – 20,000 baht per month ( 33.70Percent) , and worked at Rangsit 

University for 3 – 5 years (19.70 Percent). The most of motivation factors are Relationship with 

coworker, Working environment, Employee’s Welfare, Employment security, Relationship with 

commander, growth opportunities, salary, performance efficiency respectively. The hypothesis 

test showed as following: (1) The personal factors found that the study of income salary affected 

performance efficiency of Supporting Employee of Rangsit University were different in 0.5 

scales. (2) The motivation factors found that the environment of work, Relationship with 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

516 

coworker, and Employment security affected performance efficiency of Supporting Employee of 

Rangsit University were different in 0.05 scales. 

 

Key Words : MOTIVATION FACTORS, PERFORMANCE EFFICIENCY 

 

บทนํา 

ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยในปัจจุบนัต่างตระหนักถึง ทรัพยากรมนุษยท่ี์แต่ละ

ประเทศมีอยู่ ซ่ึงเป็นปัจจยัขั้นพ้ืนฐานท่ีสําคญัของการสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(ปรีดี บุญซ่ือ, 2560) ซ่ึงในประเทศไทยให้ความสาํคญักบัประสิทธิภาพทางดา้นแรงงานท่ีจะตอ้งมี

ความสามารถในการแข่งขนัไดโ้ดยตรง และจะทาํให้สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเพ่ิมข้ึนอยา่งย ัง่ยืน 

(สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2558) การพัฒนาบุคคลของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงตระหนักถึง

ความสําคญัของบุคลากรทุกสายงานทุกระดบั ท่ีมีส่วนในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัให้สามารถ

ปฏิบัติพันธกิจตามวิสัยทัศน์ท่ีวางไว  ้(ฝ่ายพัฒนาบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561) องค์กรใน

มหาวิทยาลยัจึงจาํเป็นจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพดา้นการพฒันาองคก์รใหข้บัเคล่ือนองคก์ร

ไดอ้ย่างราบร่ืน (Wullop Santipracha, 2012) ผูว้ิจยัจึงเห็นความสําคญัของประสิทธิภาพและการ

พฒันาองคก์รในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต จึงตอ้งการท่ีจะศึกษา

ปัจจยัด้านแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสามารถใช้เป็นแนวทางให้กับ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรสายสนับสนุน  ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานสูงสุด 

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสาย

สนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมมตฐิานของการวจิยั 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสาย

สนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิตแตกต่างกนั 

2) ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยรังสิตจาํนวน 1,471 คน (ท่ีมา: จากสํานักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต ณ  วนัท่ี  

11 มกราคม พ.ศ. 2561) ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีสถานศึกษามหาวิทยาลยั

รังสิตระยะเวลาท่ี ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  วัน ท่ี  1  ตุลาคม  พ .ศ . 2560 – 28  กุมภาพัน ธ์  

พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 5 เดือน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบติัของลกัษณะเฉพาะตวัของบุคลากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพ รวมถึงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ส่ิงท่ีทาํให้บุคลากรสายสนบัสนุนเกิดการจูงใจ

ในการปฏิบติังานซ่ึงมีผลต่อแรงจูงใจภายในท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองการปฏิบติังานโดยตรง เป็นส่ิงจูงใจ

ให้บุคลากรมีความตั้ งใจในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน  ได้แก่  สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

ค่าตอบแทน สวสัดิการ ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความมัน่คง

ในงานและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 

ประสิทธิภาพ  หมายถึง ผลลพัธ์การปฏิบติังานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลยั

รังสิตท่ีปฏิบติังานไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดบรรลุตามเป้าหมาย โดยใชท้รัพยากร อุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่น

หน่วยงานใหเ้กิดผลสาํเร็จ 
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กรอบแนวคดิ 

               ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

     

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิด 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ผลวิจยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัรังสิตในการวางแผนพฒันา

บุคลากร โดยใช้กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจท่ีช่วยให้ประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรสาย

สนบัสนุนใหเ้กิดประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยา่งสูงสุดของ 

 2) ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัรังสิตสามารถนาํการผลวจิยัน้ีไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาบุคลากร

สายสนบัสนุน ในการจดัหลกัสูตรอบรม หรือแผนต่าง ๆ ท่ีจะสามารถช่วยแกปั้ญหาภายในองคก์ร 

และลดขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พอใจในการปฏิบติังาน 

3) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ให้กบัหน่วยงาน และผูท่ี้สนใจศึกษาดา้นการสร้างแรงจูงใจท่ี

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน 
- ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
- ดา้นค่าตอบแทน 
- ดา้นสวสัดิการ 
- ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
- ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
- ดา้นความมัน่คงในงาน 
- ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
(Frederick Herberg, 1959;Maslow, 1998) 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวทิยาลัยรังสิต 
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แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎท่ีีเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีของมาสโลว ์แบ่งออกเป็น 4 ประการดงัน้ี (Maslow, Best, and Coney, 1998) 

1) มนุษยทุ์กคนมีรูปแบบการรับแรงจูงใจคลา้ยคลึงกนั โดยผ่านมาจากแหล่งกาํเนิดภายใน

ร่างกาย และจากการปฏิกิริยาสมัพนัธ์ทางสงัคม (social interaction) 

2)  แรงจูงใจบางอยา่งมีความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐานและสาํคญัมากกวา่แรงจูงใจอยา่งอ่ืน 

3) แรงจูงใจท่ีมีความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐานมากกว่า จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองใหไ้ดรั้บ

ความพอใจก่อนจนถึงระดบัเป็นแรงจูงใจนอ้ยท่ีสุด ก่อนท่ีแรงจูงใจทางดา้นอ่ืนจะไดรั้บแรงกระตุน้ 

4) เม่ือแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐานไดรั้บการตอบสนองจนไดรั้บความพอใจแลว้ แรงจูงใจขั้นท่ีสูง

กวา่กจ็ะเกิดข้ึนเขา้มาแทนท่ี 

ทฤษฎีสองปัจจยั (Two Factor Theory) เฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herberg, 1959) ไดศึ้กษา

ทําการวิจยัเก่ียวกับแรงจูงใจในการทาํงานพบว่า บุคคลต้องการความสุขจากการทาํงาน โดย

ความสุขจากการทาํงานนั้นเกิดมาจากความพึงพอใจหรือไม่โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึง

พอใจในงานท่ีทาํนั้นไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกนั แต่มีสาเหตุมาจากปัจจยั 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจ 

(Motivational Factors) และปัจจยัค ํ้าจุนหรือปัจจยัอนามยั (Maintenance or Hygiene Factors)  

 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (ราชบัณฑิตยสถาน ,2546) ให้ความหมายของ

ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถท่ีทาํให้เกิดผลในการงาน และคาํว่าปฏิบติั คือการดาํเนินไปตาม

ระเบียบ แบบแผน เพ่ือใหเ้กิดความชาํนาญ ปฏิบติั ปรนนิบติั รับใช ้

 กันตยาเพ่ิมผล (2552) ได้กล่าวไว้ว่าประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการ

ดาํเนินการใด ๆก็ตาม โดยมีจุดมุ่งหวงัถึงผลสาํเร็จและผลสาํเร็จนั้นไดม้าโดยใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด

และดาํเนินการให้เป็นไปอย่างประหยดัไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาของทรัพยากรแรงงาน รวมถึงส่ิง

ต่างๆท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการนั้น ๆใหเ้ป็นผลสาํเร็จและถูกตอ้ง 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

ปวีณรัตน์ สิงหภิวฒัน์(2557) ศึกษาเร่ือง“แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรในสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัลาํปาง” ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง 
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อายุระหว่าง  25-35 ปี มีสถานภาพสมรสระดบัการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 

และมีประสบการณ์ในการทาํงาน 5-10 ปี ระดบัการศึกษาและระดบัเงินเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญั 0.05 

มาลินี  นกศิริและธนเดช กังสวัสด์ิ (2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ธรรมรักษ ์ออโตพาร์ท จาํกดั” พบว่าสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมี

ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานมากท่ีสุด โดยจดัอยูใ่นระดบัสูง อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของพนักงาน  และลูกจ้างองค์การคลังสินค้า” ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานของพนักงาน ลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

ดา้นนโยบายและการบริหารและดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 

ณัฐวตัร เป็งวนัปลูก (2560) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ของขา้ราชการทหารประจาํ สังกดักองพนัทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 7” ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานมี 4 ดา้น คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความ

มัน่คงในงาน มีระดบัความคิดเห็นในประเด็นความเช่ือมัน่ต่ออนาคตขององคก์รสูงสุด ดา้นความ

ผกูพนัต่อองคก์ร มีระดบัความคิดเห็นในประเดน็ความภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รน้ีสูงสุดและ

ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวัมีมระดบัความคิดเห็นในประเด็นงานท่ีไดรั้บมอบหมายส่งผลต่อการ

ดาํเนินชีวิตสูงสุด 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิตท่ีตั้งอยู่

ในหมู่บา้นเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานีจาํนวน 1,471 คน สูตรคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง

น้ีจึงได้จาํนวนทั้ งหมดเท่ากับ  315 คน โดยจะใช้วิธีสุ่มแบบตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยเก็บขอ้มูลกบับุคลากรสายสนบัสนุนท่ีปฏิบติังานตามหน่วยงานและคณะต่างๆ ใน

มหาวิทยาลยัรังสิต ผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ ทาํการทดลอง (Try 

Out) จาํนวน 30 ชุด พบวา่ ทีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) มากกวา่ 0.70 หรือร้อยละ 70 จึงจะถือวา่มี

ความเช่ือถือได ้(ศิริชยั พงษวิ์ชยั, 2552) (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สาํหรับอธิบาย
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ตวัแปรต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสถิติ ท่ี เหมาะสม  คือ  ค่าสถิติ ร้อยละ  (Percentage)ค่าแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) โดยจะนาํขอ้มูลส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 มาทาํการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นโดยรวมรายดา้นและรวมรายขอ้ และมีการจดัอนัดบั

ของข้อมูล (2) สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential statistics) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

Independent Sample t-test, F-test และการวิ เคราะห์ถดถอยเชิ งพ หุ คูณ  (Multiple Regression 

Analysis: MRA) โดยกาํหนดนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 216 คน (ร้อยละ 68.60)มีอายุ 31 – 40 ปี จาํนวน  

101 คน (ร้อยละ 32.10) สถานภาพสมรสจาํนวน 164 คน (ร้อยละ 52.10) มีระดับการศึกษา 

ปริญญาตรีจาํนวน 157 คน (ร้อยละ 49.80) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท จาํนวน  

106 คน (ร้อยละ 33.70) และมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 3 – 5 ปี จาํนวน 62 คน (ร้อยละ 19.70)ผล 

การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยแรงจูงใจ 

 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตส่วนใหญ่  มีระดับความคิดเห็นต่อ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน

ร่วมงาน (X = 3.91) รองลงมา คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน (X = 3.78) และน้อยท่ีสุด 

คือ ดา้นค่าตอบแทน (X = 2.98) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลยัรังสิตส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานเสร็จ

ทนัเวลาท่ีกาํหนด (X = 4.12) รองลงมา คือ มีความเต็มใจในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย (X = 

4.10) และน้อยท่ีสุด คือ มีความรู้สึกยินดีหากไดรั้บมอบหมายงานมากกว่าคนอ่ืนท่ีทาํให้ตาํแหน่ง

เดียวกนั(X = 3.72) 
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การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรังสิตแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคล 
ตวัแปรอิสระ สถิติท่ี ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ t - Test ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ปฏิเสธ 

อาย ุ F - Test 
สถานภาพ F - Test 
ระดบัการศึกษา F - Test 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F - Test 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F - Test 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน b Std. 

Error 
𝛽 t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.78 0.15  12.121 0.000*   
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน (X1) 

0.18 0.05 0.23 4.060 0.000* 0.554 1.806 

ดา้นค่าตอบแทน (X2) -
0.61 

0.03 -0.10 -1.804 0.072 0.562 1.779 

ดา้นสวสัดิการ (X3) -
0.30 

0.04 -0.05 -0.813 0.417 0.538 1.859 

ดา้นความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา (X4) 

0.07 0.04 0.11 1.673 0.095 0.438 2.282 

ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน (X5) 

0.22 0.04 0.31 5.256 0.000* 0.527 1.898 

ดา้นความมัน่คงในงาน (X6) 0.23 0.05 0.33 4.521 0.000* 0.347 2.884 
ดา้นความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน (X7) 

-
0.05 

0.05 -0.08 -1.099 0.273 0.357 2.804 

R = 0.670 R2 = 0.448 Adj.R2 = 0.436 SEE = 0.377 F = 35.661 Sig = 0.000* 
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*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และ

ด้านความมั่นคงในงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัรังสิตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 44.80  

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

1) การศึกษา เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูง จึงส่งผลต่อการปฏิบติังานทั้งใน

ดา้นความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบย่อมเพ่ิมสูงข้ึนอาจรวมไปถึงภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ประกอบกบัการนาํประสบการณ์ในการเรียนมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และเม่ือ

พิจารณาจากการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีอยูใ่นระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 

เพราะวา่บุคลากรท่ีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีอาจจะยงัมีความรู้ความสามารถไม่ตรงสายงาน

หรือไม่เพียงพอต่อภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบเม่ือเปรียบเทียบกบับุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่จะ

พบวา่มีความชาํนาญในสายงานของตนเน่ืองจากสาํเร็จการศึกษาตรงกบัความตอ้งการของสายงาน  

 2) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรังสิตแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

รายไดเ้ป็นค่าตอบแทนของบุคลากร โดยเป็นรูปแบบของตวัเงินซ่ึงจะเป็นการกาํหนดอตัราท่ีชดัเจน

ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติังาน ซ่ึงระดบัรายไดท่ี้สูงข้ึนก็จะมาจากภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึนและ

ความสามารถท่ีเฉพาะทางต่อตาํแหน่งงานและเม่ือพิจารณาจากการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า 

บุคลากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานนอ้ย

กว่าบุคลากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 35,000 บาทข้ึนไป เพราะว่าบุคลากรท่ีมีรายไดสู้ง

กวา่ มีประสบการณ์และมีภาระงานท่ีมากกวา่ จึงตอ้งปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อการคงอยูข่อง

รายไดท่ี้ไดรั้บ ซ่ึงส่วนใหญ่รายไดสู้งการศึกษาก็สูงดว้ยจึงส่งผลให้การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 
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ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวีณรัตน์ สิงหภิวฒัน์ (2557) และเกศณรินทร์ 

งามเลิศ (2559) พบว่า การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของบุคลากร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ปัจจยัแรงจูงใจ  

 4) ด้านความมั่นคงในงาน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในการเลือกท่ีจะประกอบอาชีพจะตอ้ง

คาํนึงถึงความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน เน่ืองจาก การท่ีมีการงานท่ีมัน่คงนั้นจะช่วยทาํใหบุ้คคลต่าง ๆ 

ทาํงานไดม้ัน่ใจไม่กลวัว่าถูกปลดออกจากท่ีทาํงานหรือความไม่แน่นอนในชีวิต การท่ีมีการงานท่ี

มัน่คงนั้นจะส่งผลทางบวกใหก้ารมนุษยทุ์กคน อีกทั้งยงัช่วยใหต้นเองมีเสถียรภาพในการดาํรงชีวิต

จากการพิจารณาค่าเฉล่ีย ยงัพบว่า “บุคลากรรู้สึกเช่ือมัน่และศรัทธาในองคก์ร”มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

เน่ืองจากมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัเอกชนอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย อีกทั้งยงัดาํเนิน

ธุรกิจการศึกษาในรูปแบบของเอกชนท่ีมีผลประกอบการมัน่คง อีกทั้งอธิการบดี และคณะผูบ้ริหาร

มีวิสัยทัศน์เป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นพฒันาการศึกษาไทยให้กา้วไกลระดบัประเทศ ทาํให้บุคลากรสาย

สนบัสนุนจึงมีความมัน่ใจในตาํแหน่งงานท่ีทาํอยู่และมีความเช่ือมัน่ว่าจะสามารถทาํงานต่อเน่ือง

จนถึงเกษียณอายใุนการทาํงาน  

5) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร

สายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นอนัดบัสอง ทั้งน้ีเน่ืองจากการทาํงานในรูปแบบขององคก์ร 

จาํเป็นจะตอ้งมีการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงการทาํงานร่วมกนันั้น ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล และความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลยงัส่งผลใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มในองคก์รเดียวกนั 

ซ่ึงถา้หากมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่ม จะช่วยใหเ้กิดวฒันธรรมองคท่ี์ดี จะทาํให้องคก์รสามารถ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผลการวิเคราะห์พบว่า “บุคลากรมีความผูกพนัและเป็นมิตร

ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะว่าบุคลากรมีการไดรั้บความช่วยเหลือจากเพ่ือน

ร่วมงาน ในการปฏิบติังานไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกหน่วยงาน เพื่อนร่วมงานก็มีความเตม็ใจ

ท่ีจะช่วยเหลืออยูเ่สมอและรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะของกนัและกนัหากมีความสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัเพ่ือนร่วมงานจะยิ่งช่วยทาํให้เกิดความสามคัคีในองคก์ร ทาํให้องคก์รสามารถขบัเคล่ือนไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 6) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นอนัดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ี
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แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศของท่ีทาํงาน ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีจดัเตรียมเพ่ือใช้ในการปฏิบติังานหรือ

อาํนวยความสะดวกให้กบับุคลากรและนักศึกษา รวมไปถึงบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึง

จะตอ้งมีความสวยงามและมีความพร้อมตลอดเวลา แสดงให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ขององค์กร ซ่ึง

มหาวิทยาลยัรังสิต ใหค้วามสาํคญัในดา้นน้ีเป็นอยา่งมาก เพราะมหาวิทยาลยัท่ีดีตอ้งมีความสวยงาม 

น่าอยู่เปรียบเสมือนบา้นเพ่ือให้นกัศึกษา ผูป้กครองรวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลยั ไดอ้ยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีดี และเม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า “สถานท่ีตั้ งขององค์กร 

สะดวกต่อการเดินทางมาปฏิบติังาน” แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน ซ่ึง

จะตอ้งมีบรรยากาศท่ีดี มีการเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน อีกทั้ งอุปกรณ์ 

เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานอย่างเพียงพอและพร้อมท่ีจะใชง้านอยู่ตลอดเวลา 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรังสิตตั้ งอยู่ในเขตชุมชนเหมาะสมแก่การเดินทางมาปฏิบัติงาน อีกทั้ ง

มหาวิทยาลยัรังสิตมีการจดัวางตาํแหน่งของอาคารและสถานท่ีต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมและชดัเจนทาํ

ให้การปฏิบติังานสะดวกมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากบุคลากรจะตอ้งติดต่อส่ือสารไปยงัหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลยัรังสิตท่ีจะตอ้งมีการประสานงานร่วมกนั  
ขอ้คน้พบทั้งหมดสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ณัฐวตัร เป็งวนั

ปลูก (2560) และมาลินี นกศิริและธนเดช กงัสวสัด์ิ (2558) พบว่า ด้านความมั่นคงในงาน ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

 1) ระดบัการศึกษา ควรมีการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษา

ตํ่ากว่าปริญญาตรี โดยการกําหนดวตัถุประสงค์ในการอบรม  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นการปฏิบติังานให้ตรงสายงาน หรือเพ่ิมทุน

สนบัสนุนในเร่ืองของการศึกษาต่อให้กบับุคลากรท่ีมีการปฏิบติังานโดดเด่นแต่วุฒิการศึกษายงัต ํ่า

กว่าระดบัท่ีกาํหนดไวแ้ละมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้

เพ่ิมพนูความรู้ความสามารถของบุคลากรอาจทาํไดโ้ดยส่งเสริมในเร่ืองการอบรมในสายงาน 

 2) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ควรเพ่ิมนโยบายสนบัสนุนสาํหรับบุคลากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

มากว่า 15,000 – 35,000 บาทข้ึนไป  โดยการมอบรางวลัตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพในรูปแบบของเกียรติบตัร ส่วนบุคลากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 
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15,000 บาท มหาวิทยาลยัอาจส่งเสริมให้มีการจดัการสัมมนาร่วมกนัทุกระดบัชั้น และมีการมอบ

รางวลัในรูปแบบเดียวกบักบับุคลากรท่ีมีรายไดน้อ้ยเพือ่ก่อใหเ้กิดความรู้สึกลดช่องวา่ง  

 3) ด้านความมัน่คงในงาน ควรมีการเพ่ิมหลกัประกันความมัน่คงในการปฏิบัติงานใน

องค์กร เช่น  การเพ่ิมนโยบายให้กับบุคลากรสามารถทํางานอยู่ได้ถึงวัยเกษียณอายุ โดยมี

หลกัประกนัถึงการคงอยูใ่นองคก์ร เพือ่เพ่ิมความเช่ือมัน่และศรัทธาใหก้บับุคลากร 

 4) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน จดัให้มีการสัมมนาบุคลากรภายในหน่วยงานเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ระดมสมองในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาหรือปฏิรูปการทาํงานก่อใหเ้กิดการ

ยอมรับระหว่างเพ่ือนร่วมงานและมีการทาํงานเป็นทีมเพ่ิมมากข้ึนลดการขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

อนาคต เสริมสร้างมิตรภาพอนัดีระหว่างเพือ่ร่วมงานท่ีสายงานเดียวกนัและขา้มสายงาน  

 5) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ควรจดัทาํแผนส่งเสริมเก่ียวกบัการพฒันาจดัการ

สภาพแวดลอ้มทั้ งภายนอกและภายในองค์กร มีการตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ในการ

ปฏิบัติงานทั้ งก่อนและหลังใช้งานอย่างสมํ่าเสมอและควรจัดอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ

การจราจรใหพ้ร้อมต่อการปฏิบติังานและสามารถแกไ้ขปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนได ้

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1) ควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพในเร่ืองเดียวกนั เน่ืองจากนโยบาย รูปแบบการบริหารอาจ

เปล่ียนแปลงไปจึงควรมีการวิจยั เพ่ือใหท้ราบถึงวธีิการดาํเนินงาน วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจน  

2) ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ดา้นความคาดหวงั ดา้นความผูกพนัองค์กร ดา้น

ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีกวา้งมากข้ึน สร้างความรู้ใหม่ ๆ ในทาง

วชิาการนาํไปสู่องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรท่ีมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตของพนกังานปฏิบติัการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขตจงัหวดัสระบุรี (2) เพ่ือศึกษา

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบัติการใน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขตจงัหวดัสระบุรี โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ผูวิ้จัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน 400 คน  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิง

อนุมาน ไดแ้ก่ T-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีจาํนวน 379 คน (ร้อยละ 

94.75) มีช่วงอายุ 31- 40 ปี จาํนวน 178 คน (ร้อยละ 44.50) มีระดบัการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. มี

จาํนวน  288 คน  (ร้อยละ 72.00) มีสถานภาพสมรส จํานวน  205 คน  (ร้อยละ 51.25) มีรายได ้

15,001- 25,000 บาท จาํนวน 209 คน (ร้อยละ 52.25) มีตาํแหน่งงาน เป็นพนักงานปฏิบัติการ/ผู ้

ควบคุมงาน  จาํนวน 379 คน (ร้อยละ 94.75) และมีอายงุาน มากกว่า 10 ปี จาํนวน 170 คน (ร้อยละ 

42.50)  ผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71) โดยเรียง

ตามค่าเฉล่ียมาก รอง และน้อยท่ีสุด ดงัน้ี ด้านลกัษณะงาน ( X = 3.98) ด้านเพ่ือนร่วมงาน ( X = 
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3.94) และดา้นสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล ( X = 3.26)  และ ปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงาน อยู่

ในระดบัมาก ( X = 3.63) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า ระดบั

การศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานปฏิบติัการใน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เขตจงัหวดัสระบุรี ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจาก 

ระดบัการศึกษา (2) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พบว่า ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงาน 

และดา้นสวสัดิการประโยชน์เก้ือกูล ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 

0.05 ดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดา้นสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล (B=0.67) รองลงมาคือ ดา้น

เพ่ือนร่วมงาน (B=0.24) และนอ้ยท่ีสุด ดา้นลกัษณะงาน (B=0.11) ตามลาํดบั และมีค่าความสามารถ

ในการพยากรณ์ร้อยละ 62.1 

 

คาํสําคญั : คุณภาพชีวติการทาํงาน, สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 

ABSTRACT 

The objective of the study is (1) To study of the demographic factors towards quality of 

work life of operational staff of cement industry in Saraburi (2) To study of the impacts of 

working environment towards quality of work life of operational staff of cement industry in 

Saraburi. The researcher applied the purposive sampling as a tool in order to collect the data from 

400 respondents. The collected data had been analyzed by descriptive statistics such as frequency, 

percentage, mean, standard deviation and by inferential statistics such as T-test, One way Anova 

(F-test), Multiple regression analysis. The researcher found that 379 respondents are male ( 

94.75%), 178 respondents (44.50%) are between 31-40 years old, 288 respondents (72.00%) are 

diploma, 205 respondents (51.25%) are married, 209 respondents (52.25%) are earned between 

15,001 - 30,000 Bath/month , 379 respondents are operational staff level and 170 respondents 

(42.50%) work more than 10 years. The results of impacts on working environment are averaged 

3.71 and can be arranged by highest average to lowest average as follows; The average of Job 

Characteristics is 3.98, Co-workers is 3.94 and Welfare and benefits is 3.26 and The average of  

quality of work life is in high level as 3.63. The result of hypothesis testing indicated that (1) The 

difference of Education Level and average income  are significantly related with The quality of 
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work life of operational staff of cement industry in Saraburi with statistically significant at 0.05 

(2) Based on the impacts of working environment, Co-workers, Job Characteristic and welfare 

and benefits are significantly related with The quality of work life of operational staff of cement 

industry in Saraburi  with statistically significant at 0.05. The most impact is welfare and benefits 

(B = 0.67) , co-workers (B = 0.24) and the lowest impact is job characteristic(B = 0.11) with 

independence variable of 62.1% 

 

Key Words : QUALITY OF WORK LIFE, WORKING ENVIRONMENT 

 

บทนํา 

การดาํเนินงานขององค์กรทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชนก็

ตามนั้น การท่ีจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้น ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนกังานขององคก์รนั้น ท่ีร่วมกนัปฏิบติังานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์รตามท่ีไดก้าํหนดไวท้ั้งน้ี

เพ่ือเป็นประโยชน์กบัตนเองรายไดข้องผลตอบแทน  สวสัดิการท่ีได้รับ ความเจริญก้าวหน้าใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีองคก์รพิจารณาจากประสิทธิผลในการทาํงานตามความ เหมาะสมในการ

ปฏิบติังานนั้นๆ แต่การท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามท่ีองค์กรไดต้ั้งไวเ้ป็นเร่ืองท่ีสําคญัอย่างยิ่ง ดงันั้น

เพ่ือให้การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเครียดของพนกังานท่ีมีผลต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์ร (ธีรนยั ศิริเลขอนนัต,์2552) สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวั

พนกังานทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานทั้งดา้นกายภาพ อุปกรณ์ท่ีใช ้เพื่อนร่วมงาน หัวหนา้งาน 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบดา้นใดด้าน หน่ึงต่อพนักงานหากสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไม่เหมาะสม 

ผลกระทบน้ีอาจเป็นไดท้ั้งดา้นจิตใจ ความรู้สึกท่ีมีต่องาน และผลกระทบทางสุขภาพของพนกังาน 

และส่งผลถึงความพึงพอใจของพนักงาน และแนวโน้มในการลาออกดว้ย (วรรณวิสา  ดาํรงสกุล

วงษ,์ 2557) การทาํงานมีความสาํคญัต่อชีวิตทุกคนเน่ืองจากการทาํงานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและ

ตอ้งปฏิบติัมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ การทาํงานเป็นส่ิงท่ีให้ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าของชีวิตของคน

เพราะโอกาสท่ีทาํให้เกิดการพบปะสังสรรคร์ะหว่างผูใ้ชแ้รงงานกบับุคคลอ่ืน ๆ กบัสถานท่ี ดงันั้น

การทาํงานจึงเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงออกถึงสติปัญญาความคิดริเร่ิมอนันาํไปสู่เกียรติยศ

และความพอใจในในชีวิต  
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 อุตสาหกรรมปูนซีเมนตใ์นเขตจงัหวดัสระบุรีมีทั้งผูผ้ลิตอยูห่ลายราย แต่มี 3ผูผ้ลิตเป็นราย

หลกัไดแ้ก่ บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกดั(มหาชน)  บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน)  

และบริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) มีจาํนวนพนกังาน 1,872 

คน ในขณะท่ีมีจาํนวนพนักงานทั้ งเอสซีจีรวมทั้ งหมด 53,728 คนซ่ึงพบว่าอตัราการคงอยู่ของ

พนกังานมีเป็นจาํนวนมาก บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) มีพนกังานและเจา้หน้าท่ี

โดยประมาณ 5,059 คน นับเป็นสายงานด้านการผลิต  3,202 คน ซ่ึงพบว่าอตัราการคงอยู่ของ

พนักงานมีเป็นจาํนวนมาก บริษทั ทีพีไอโพลีน จาํกดั (มหาชน)  มีพนักงานทั้ งหมด 3,381 คน 

ประกอบด้วยฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายโยธา, ฝ่าย

วิศวกรรมฝ่ายบริหารทัว่ทั้ งองค์กร, ฝ่ายซ่อมบาํรุง และฝ่ายเหมือง ซ่ึงพบว่าอตัราการคงอยู่ของ

พนกังานมีเป็นจาํนวนมาก 

 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั ไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของบุคลากรท่ีมีคุณค่าและสาํคญัต่อองคก์ารอยา่งยิง่ 

และความสาํคญัของการบริหารจดัการและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

พนักงาน จึงไดส้นใจศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบติัการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขต

จังหวดัสระบุรี ซ่ึงผลการวิจัยจะทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบติังานของพนกังาน และจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสนบัสนุนให้มีการจดัการบุคลากร

และการเพิ่มศกัยภาพในการทาํงาน ต่อไป และจะได้นาํขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีมาใช้ในการ

พฒันางานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ขององคก์รให้มีความตั้งใจทุ่มเทกาํลงักายและกาํลงัใจ 

นอกจากน้ียงัทาํให้องค์กรสามารถหาแนวทาง ป้องกนัและแก้ไขปัญหาภายในองค์กรไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้ คงอยูก่บัองคก์รไดย้าวนานท่ีสุดและปฏิบติังาน

ให้กบัองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีก็เพ่ือประโยชน์ต่อการพฒันาและการบริหารงานของ

องคก์รต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนกังานปฏิบติัการใน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เขตจงัหวดัสระบุรี 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ปฏิบติัการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เขตจงัหวดัสระบุรี 
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สมมตฐิานของการวจิยั 

1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนกังานปฏิบติัการ

ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เขตจงัหวดัสระบุรีต่างกนั 

2) ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ปฏิบติัการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เขตจงัหวดัสระบุรี 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานปฏิบติัการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตใ์นเขตจงัหวดั

สระบุรี จากพนกังานปฏิบติัการ ของ 3 ผูผ้ลิตรายหลกัของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในเขตจงัหวดั

สระบุรีไดแ้ก่ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน)  

และบริษัท  ทีพีไอ  โพลีน  จํากัด  (มหาชน ) จํานวน  400 คน  ใช้วิ ธีการสุ่มตามความสะดวก 

(Convenience Sampling)  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลของประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตาํแหน่งงาน อายงุาน 

 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง องคป์ระกอบต่างๆภายในหน่วยงานท่ีเอ้ือ

ต่อการปฏิบติังานมีผลต่อความรู้สึกของผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ดา้นกายภาพ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการ

บริหารจดัการ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสวสัดิการและ ประโยชน ์เก้ือกลู 

 คุณภาพ ชีวิตในการทํางาน  หมายถึง  ส่ิงต่าง ๆท่ีเก่ียว  ข้องกับชีวิตการทํางาน  ซ่ึง

ประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ผลประโยชน์และบริการ 

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน และการมีมนุษยสั์มพนัธ์ 
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กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนกังานปฏิบติัการ

ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์

2) ทําให้ทราบถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ

พนกังานปฏิบติัการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์

3) ทาํใหท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานปฏิบติัการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์

4) เป็นแนวทางการยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนักงานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เขต

จงัหวดัสระบุรี 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
1) เพศ       
2) อาย ุ
3) ระดบัการศึกษา  
4) สถานภาพสมรส 
5) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6) ตาํแหน่งงาน      
7) อายงุาน 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
1) ดา้นกายภาพ 
2) ดา้นเพ่ือนร่วมงาน 
3) ดา้นการบริหารจดัการ 
4) ดา้นลกัษณะงาน 
5) ดา้นสวสัดิการและ ประโยชน์ เก้ือกูล 

คุณภาพชีวติในการทาํงาน 
ของพนกังานปฏิบติัการใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์

 เขตจงัหวดัสระบุรี 
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แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้องกับประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน(์2550) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ อาย ุเพศ ขนาด

สภาพครอบครัว รายไดอ้าชีพ และการศึกษาเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่ง ส่วนตลาด และทศพร 

จิรกิจวิบูลย ์(2556) ยงัอธิบายว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีทาํให้ความตอ้งการของ

บุคคลมีความแตกต่างกนัซ่ึงส่ิงแวดลอ้มทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยการเพ่ิมข้ึนและการ

ลดลงของประชากร โครงสร้างอายขุองประชากรการยา้ยถ่ินรูปแบบของครอบครัวการศึกษารายได้

เช้ือชาติและวฒันธรรม  

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 ธีรนัย  ศิ ริเลขอนันต์ (2552) ให้ความหมายสภาพแวดล้อมในการทํางาน  หมายถึง

องค์ประกอบต่างๆภายในหน่วยงานท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานมีผลต่อความรู้สึกของผูป้ฏิบัติงาน 

ไดแ้ก่ดา้นกายภาพ การจดัการทาํงาน  สวสัดิการและประโยชนเ์ก้ือกูลเพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา  

องคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ประกอบไปดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 1) ด้านกายภาพ  การบริหารงานทุกประเภทเป็นต้องมปัจจัยหรือทรัพยากรพ้ืนฐาน 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพกน็บัว่าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม

ของหน่วยงานการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน

ผูป้ฏิบติังานยอ่มปฏิบติังาน ดว้ยความเป็นสุข สภาพแวดลอ้มในการทาํงานดา้นกายภาพของบริษทั 

หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ ไดแ้ก่ บริเวณสาํนดังานอาคาร ห้องทาํงาน ส่ิงท่ีช้ีวดัถึงลกัษณะ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานดา้นกายภาพท่ีดีคือการรักษาความสะอาด ปลอดภยัร่มร่ืน สวยงาม 

เป็นระเบียบ สะดวก ในการในสัญจรและใช้ ประโยชน์ อย่างคุม้ค่า สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

นับเป็นส่ิงสําคญัประการ หน่ึงท่ีจะก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ผูบ้ริหารจาํเป็นต้อง

ตระหนกัถึงความสาํคญัของปัจจยัดา้นน้ี โดยพยายามจดัหาปรับปรุง พฒันาตลอดจน บาํรุงรักษาให้

สามารถเอ้ืออาํนวยต่อการ ปฏิบติังานของผูร่้วมงาน  

 2) ด้านการบริหารจัดการ  ในการบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จนั้ นมิใช่เกิดจาก

ความสามารถของ ผูบ้ ังคบับัญชาเพียงผูเ้ดียวแต่ เป็นผลมาจากความร่วมมือของเพ่ือนร่วมงาน

ภายใตก้ารนาํของผูบ้งัคบับญัชาท่ีดีผูบ้งัคบับญัชาท่ีดีนั้นจะตอ้งเป็นผูใ้ช้อาํนาจภายใน เช่น ความ

เช่ือมัน่ ความศรัทธาท่ีผูใ้ต้บงัคบับญัชามีต่อผูบ้งัคบับญัชามากกว่าการกาํหนดภาระหน้าท่ี โดย

ปราศจากการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะแต่ประการใด สําหรับการบังคบับัญชาควร
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เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ผูบ้ ังคับบัญชามีหน้าท่ีดูแลความทุกข์สุขของผูใ้ต้บังคับบัญชา ใน

ขณะเดียวกนัจะตอ้งสร้าง บรรยากาศให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งใชว้ิธีการต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

การรู้จกัสร้างนํ้าใจในการทาํงาน และรู้จกัสร้างมนุษยส์มพนัธ์ท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

 3) ดา้นเพ่ือนร่วมงาน การทาํงานในองคก์รบุคลากรจะทาํงานเป็นกลุ่มไม่มีใครทาํงานคน

เดียว ดงันั้นถา้คนใดคนหน่ึงไม่ทาํงานก็อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้คนอ่ืนดว้ย ถา้คนหน่ึงคน

ใดทาํงานดีกว่าคนงานคนอ่ืนๆ ก็จะไดรั้บความกดดนัให้ทาํงานให้ดีข้ึนดว้ย ซ่ึงเป็นกฎธรรมดา

ภายในกลุ่ม เม่ือบุคคลเห็นคนอ่ืนทาํอะไรดีกว่าหรือทาํสําเร็จก็อยากจะทาํบ้างตามมาตรฐานนั้น 

ทั้งน้ีกเ็น่ืองจากบุคคลมีความรู้สึกตอ้งการแข่งขนั ในองคก์รทัว่ไปกเ็ช่นเดียวกนัจะมีการแข่งขนและ

คอยจบัตาดูวา่คนอ่ืนเขาทาํงานอยา่งไร มีความรู้สึกและสนใจต่องานอยา่งไรบา้ง 

 4) ดา้นปริมาณงาน ปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน 

โดยผลงานท่ีปฏิบติัได ้มีปริมาณงานตามเป้าหมายท่ีองคก์รกาํหนดไว ้และควรมีการวางแผนบริหาร

เวลา เพ่ือใหไ้ดป้ริมาณงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 5) ดา้นสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล สวสัดิการ (Welfare) ในวงการบริหารธุรกิจและ

การบริหารบุคคลอาจจะเรียกกนัหลายอยา่ง เช่น ผลประโยชน์เก้ือกูลผลประโยชน์พิเศษ ไดมี้ผูใ้ห้

ความหมายของสวสัดิการมีลกัษณะ สอดคลอ้งกนัดงัท่ีกล่าวว่าสวสัดิการเป็นกิจกรรมหรือ บริการ

ใดๆ ท่ีหน่วยงานจดัข้ึนเพ่ือให้ คนงานไดรั้บความสะดวกสบายในการทาํงานทาํให้คนงานมีความ

มัน่คงในอาชีพ นอกเหนือจาก เงินเดือน และค่าจา้งประจาํ  

 อาํนาจ ธีระวนิช (2553) ได้อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาแบบจาํลองลักษณะงาน ของ 

Richard Hackman และ Greg Oldham สามารถนําไปใช้ในการออกแบบงานเพ่ือสร้าง แรงจูงใจ

ให้กบัพนกังานไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ คือ ลกัษณะงาน หลกั 

สภาพทางจิตวิทยาท่ีสําคญั และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บลกัษณะงาน (Core Job Characteristics) จะทาํ

ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน และนําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากงาน ประกอบไปด้วย 

องค์ประกอบ  5 ประการ ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะความมีอัตลักษณ์ของภาระงาน 

ความสาํคญัของภาระงาน ความเป็นอิสระ และผลป้อนกลบัของงานดงันั้น ลกัษณะงาน 5 ประการ

น้ี มีผลกระทบต่อแรงจูงใจ ความพอใจในงาน และมีผลทาํให้การปฏิบติังานของบุคลากรสูงข้ึน 

เพราะ ลกัษณะน้ีมีผลต่อสภาพจิตวิทยาท่ีสาํคญั 3 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าท่ี

ไดรั้บจาก ตวังาน ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าท่ีไดรั้บจากความรับผิดชอบในงาน และความรู้ผลลพัธ์

ของงาน 
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  จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิ้จยั สรุปของคุณลกัษณะงานไดว้่า คือการกาํหนดหน้าท่ี ท่ี

ตอ้งปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร อีกทั้งการสร้างความรับรู้ การระบุคุณค่าในงานท่ี

ทาํให้สามารถสนอง ความตอ้งการบรรลุผลการปฏิบติังานเป็นการตอบสนองความตอ้งการระดบั

หน่ึงของบุคคลอนัจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการทาํงาน และคุณประโยชนต่์อองคก์ร 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวติการทํางาน 

 อุมารินท์ เอ้ือนุกูล (2551) คาํว่าคุณภาพชีวิตในการทาํงาน (Quality of Work Life) ไดแ้ก่ 

การทาํงานไดดี้ ถูกตอ้ง ปลอดภยั และมีความพอใจในงาน ซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีใน การท างานจะ

เกิดข้ึนไดน้อกจากจะตอ้งมีพฒันาทกัษะการท างานแลว้ควรมีการเนน้พฒันาจิต ลกัษณะท่ีเอ้ือให้

เกิดการท างานอยา่งแขง็ขนัและช่วยป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาการท างานลกัษณะ เหล่าน้ี ไดแ้ก่  

 1) ทศันะคติค่านิยมท่ีมีต่อการท างานและสถานการณ์แวดลอ้มทัว่ไป  

 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ รวมถึงความมีมานะพากเพียรไปสู่ตามสาํเร็จ  

 3) ความเช่ืออาํนาจในตนหรือเช่ือในความสามารถและการกระทาํของตนเอง  

 4) การมุ่งอนาคตควบคุมตน คือ มองเห็นความกา้วหนา้ในอาชีพและรู้กาลเทศะ อดได ้รอ

ไดป้ฏิบติัตนไดเ้หมาะสม   

 5) มีจริยธรรม ซ่ือตรง ซ่ือสตัยเ์ห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั 

 นอกจากน้ี สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2557) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน 

หมายถึงทศันคติและความรู้สึกของพนักงานซ่ึงไดรั้บมาจากประสบการณ์การทาํงาน ทาํให้เกิด

ความพึงพอใจมีความสุขในการทาํงานและมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของพนกังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อองคก์ารและพนักงานใน

รูปแบบต่างๆ หากองคก์ารใดมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีตํ่า ยอ่มก่อให้เกิดปัญหาติดตามมามากมาย 

ในทางตรงกนัขา้มหากองค์การใดไดด้าํเนินการให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีเหมาะสม

แลว้ ยอ่มนาํไปสู่ความพึงพอใจในงานอนัส่งผลต่อประสิทธิภาพงานของบุคลากรและองคก์ารได ้ 

  สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง ชีวิตการทาํงานท่ีมีความสุข ทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ มีความพอใจต่องานท่ีทาํและสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่คุณภาพชีวิตใน การทาํงาน

เร่ิมจากพ้ืนฐานในการตอบสนองความจาํเป็นพ้ืนฐานในเร่ืองการไดรั้บผลตอบแทนจากองค์กรท่ี

ยุติธรรม และคุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของ

พนักงาน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมของความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร และบุคลากร และจะพฒันาไปสู่ ระดบั

ความสมัพนัธ์ในสงัคม อนัเป็นการตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นขั้นท่ีสูงข้ึน 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ธีระพงษ ์สมประเสริฐ(2550) ไดท้าํการศึกษา คุณภาพชีวิตในการทาํงานของช่างโทรศพัท์

ดา้นสายตอนนอก บริษทั ทีโอทีจาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวม

อยู่ในระดบัสูง ยกเวน้ดา้นความมัน่คงและความก้าวหน้าในการทาํงานท่ีมีคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบ ความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวิต

ในการทาํงานพบว่า อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน อายุงาน และระดับ

ตาํแหน่ง ท่ีแตกต่างมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

 วรัิช ณถัฤทธ์ิ (2550) ไดท้าํการศึกษา คุณภาพชีวติการทาํงานพนกังานขบัรถโดยสารประจาํ

ทางขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงาน พบว่า ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน ได้แก่ ด้านลกัษณะงาน ด้านปกครองบงัคบับญัชา และ

สัมพนัธภาพในการทาํงาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานขบัรถโดยสารประจาํทาง

ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ดารณี มนตรีมุข (2553) ไดท้าํการศึกษา คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั บริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั หลงัการควบรวมกิจการ ผลการวิจยั อายุมี ความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานด้านสวสัดิการ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ตวัแปรดา้นสถานภาพสมรสมี

ความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ส่วนตวัแปรดา้นเงินเดือนนั้นมี

ความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน 3 ดา้น คือดา้นสวสัดิการค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ 

ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 ประกายศรี ศิริคุณ (2556) ได้ทําการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของ

ขา้ราชการทณัฑสถานบาํบดัพิเศษกลาง สรุปการศึกษาดงัน้ี ปัจจยัในการทาํงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงานของขา้ราชการทณัฑสถานบาํบดัพิเศษกลาง พบวา่ ดา้นสายงานท่ีปฏิบติั ดา้นวสัดุอุปกรณ์ใน

การทาํงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพ่ือนร่วมงาน และดา้นนโยบายและกฎระเบียบ อย่างน้อย 1 ดา้น

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมของขา้ราชการทัณฑสถานบาํบดัพิเศษกลาง โดยสามารถ

ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตการทาํงานไดร้้อยละ 54.30 นอกจากน้ีหากพิจารณาราย

ดา้นพบว่าดา้นผูบ้งัคบับญัชาดา้น ดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการทาํงาน ดา้นเพ่ือนร่วมงาน และดา้นนโยบาย

และกฎระเบียบส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 รณัชฤดี ป้องกนัภยั (2557) ไดท้าํการศึกษา คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานการเคหะ

แห่งชาติ กรณีศึกษาพนักงาน  ผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงานใหญ่  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมี
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ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ สาํนกังานใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั การบังคบับัญชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงาน และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบั คุณภาพชีวิตการทาํงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั การบงัคบั

บญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน ร่วมงาน และสภาพแวดลอ้มการทาํงาน  

 รัตนาภรณ์ บุญมี (2558 ) ไดท้าํการศึกษา คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานเทศบาล

ตาํบลนาดี ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ระดับการศึกษาและ 

ประสบการณ์ทาํงานมีความเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยั ทางดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรสและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีคุณภาพชีวิต

การทาํงานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตของพนักงานปฏิบติัการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เขต

จงัหวดัสระบุรี คร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ประชากรท่ีใช้

ในการวิจยั คือ พนกังานปฏิบติัการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตใ์นเขตจงัหวดัสระบุรี โดยขอ้มูลท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ี คือขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างจากพนักงานปฏิบติัการ ของ 3 ผูผ้ลิต

รายหลกัของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในเขตจงัหวดัสระบุรีได้แก่ บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จาํกัด

(มหาชน) บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 400 คน จากสูตรคาํนวณของ Yamane (1973) ใชว้ิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ Rating Scale 5 ระดบั 

โดยทาํการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliabilitty) โดยพบว่ามีค่ามากกว่า 0.7 (กัลยา วานิชยบ์ัญชา 

และฐิตา วานิชยบ์ญัชา, 2558, น. 159) ถือว่ามีความน่าเช่ือถือ โดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ T-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะห์ค่าการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 379 คน (ร้อยละ 94.75) มีช่วงอาย ุ31- 

40 ปี จาํนวน 178 คน (ร้อยละ 44.50) มีระดบัการศึกษา อนุปริญญาตรี/ปวส. มีจาํนวน 288 คน (ร้อย

ละ 72.00) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 205 คน (ร้อยละ 51.25) มีรายได ้15,001- 25,000 บาท จาํนวน 

209 คน (ร้อยละ 52.25) มีตาํแหน่งงาน เป็นพนักงานปฏิบติัการ/ผูค้วบคุมงาน  จาํนวน 379 คน 

(ร้อยละ 94.75) และมีอายงุาน มากกวา่ 10 ปี จาํนวน 170 คน (ร้อยละ 42.50) 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี  ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ปัจจัย

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.71) โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อ ดา้นลกัษณะงาน (X = 3.98) รองลงมา ดา้นเพื่อน

ร่วมงาน (X = 3.94) ดา้นกายภาพ (X = 3.93) ดา้นผูบ้ริหาร (X = 3.68) และนอ้ยท่ีสุด ดา้นสวสัดิการ

และประโยชนเ์ก้ือกูล (X = 3.26)  

 

คุณภาพชีวติการทํางาน  

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัน้ี ปัจจยัคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก (X = 3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ 

ตําแหน่งและหน้าท่ีของท่านท่ีทําอยู่ปัจจุบันมีความเหมาะสม (X = 3.87)  รองลงมาคือ เงิน

ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัหนา้ท่ีรับผิดชอบในการทาํงานของท่าน (X = 3.70) และนอ้ยท่ีสุด

คือ ไดรั้บสวสัดิการ รวมถึงวนัหยดุพกัผอ่นอยา่งเหมาะสม (X = 3.53) 

 

การทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ 
สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ T-Test 0.966 ปฏิเสธ 
อาย ุ F -Test 0.836 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F -Test   0.000* ยอมรับ 
สถานภาพสมรส F -Test 0.971 ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F -Test   0.001* ยอมรับ 
ตาํแหน่งงาน T-Test 0.470 ปฏิเสธ 
อายงุาน F -Test 0.067 ปฏิเสธ 
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*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เขต

จงัหวดัสระบุรี ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 2  แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน b B t Sig - t 

Constant 0.73  3.483 0.001 
ดา้นกายภาพ(X1) - 0.03 - 0.03 - 0.80 0.423 
ดา้นเพ่ือนร่วมงาน(X2)  0.28 0.24 5.36 0.000* 
ดา้นการบริการจดัการ(X3) - 0.01 - 0.02 - 0.41 0.685 
ดา้นลกัษณะงาน(X4) 0.14 0.11 2.61 0.010* 
ดา้นสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลู(X5) 0.45 0.67 17.25 0.000* 
R = 0.788    R2  = 0.621      SEE = 0.447       F = 102.533       Sig of F = .000 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
 

จากตารางท่ี 2 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

ปฏิบติัการในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เขตจงัหวดัสระบุรี พบวา่ ดา้นเพ่ือนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงาน 

และดา้นสวสัดิการประโยชน์เก้ือกูล ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 

0.05 และมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ร้อยละ 62.1 โดยด้านท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ด้าน

สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล (B=0.67) รองลงมาคือ ดา้นเพื่อนร่วมงาน (B=0.24) และนอ้ยท่ีสุด 

ดา้นลกัษณะงาน (B=0.11) ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

ปัจจยัประชากรศาสตร์  

ระดบัการศึกษา เน่ืองจาก ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไปตามลาํดบัของระดบัการศึกษา 

รวมไปถึงการไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชยจากบุคคลรอบขา้งและความรู้สึกท่ีมีกบัความกา้วหนา้
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ในตาํแหน่งงานท่ีบุคคลนั้นทาํอยู่ และเม่ือพิจารณาจากการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ผูท่ี้มี

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่อนุปริญญา/ปวส.  มีคุณภาพชีวิตการทาํงานนอ้ยกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. เน่ืองจาก ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าอนุปริญญา/ปวส. นั้นจะมี

ลักษณะงานใช้แรงงาน และได้รับค่าตอบแทนจากการทํางานน้อยกว่าผู ้ท่ีมีระดับการศึกษา

อนุปริญญา/ปวส.  ในส่วนของผูท่ี้มีระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.จะมีลกัษณะงานเป็นพนกังาน

คุมเคร่ืองจกัรในการผลิต งานท่ีทาํนั้ นค่อนขา้งสบายใช้แรงในการทาํงานน้อย ค่าตอบแทนได้

มากกวา่และมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกว่า 

รายได ้เพราะว่า รายไดเ้ป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงตอ้งนาํใช้

ซ้ือปัจจยัพ้ืนฐานของมนุษย ์ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค   และเม่ือพิจารณา

จากการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สูงกว่า 45,000 บาท มีคุณภาพ

ชีวิตสูงกว่าผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่ากว่าตนเอง เพราะว่า รายไดท่ี้สูงช้ีให้เห็นว่าพนักงานบุคคลนั้น มีความรู้

ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทาํงานสูงในองคก์รนั้น และการเป็นท่ียอมรับจากบุคคลรอบ

ข้าง รวมไปถึงการได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆท่ีสูงข้ึนตามกันมา ซ่ึงทําให้ในการ

ดาํรงชีวติมีความสุขเกิดการทุ่มเทใหก้บัการทาํงานและรักองคก์รท่ีตนทาํงานอยู ่   

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระพงษ์ สมประเสริฐ์ (2550) ผลการวิจยัพบว่า ระดับ

การศึกษา อตัราเงินเดือน ท่ีแตกต่างมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ รัตนาภรณ์ บุญมี (2558 ) ผลการวิจยั พบว่า ระดบัการศึกษาและ มีความเห็นต่อ

คุณภาพชีวติในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทํางาน สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัไดด้งัน้ี 

 1) ด้านสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูลส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานมากท่ีสุด เพราะ 

สวสัดิการเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีพนักงานให้ความสนใจเทียบเท่ากบัรายไดท่ี้ตนเองไดรั้บ  ซ่ึงในการ

ดาํรงชีวิตในการทาํงานในแต่ละวนั ลว้นแลว้มีค่าใชจ่้ายไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร รวม

ไปถึงค่าใชจ่้ายในการรักษายามเจบ็ป่วย ซ่ึงสวสัดิการท่ีทางองคก์รต่างๆนั้นไดม้อบใหแ้ก่พนกังาน เป็น

ส่ิงท่ีสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีวิตการทาํงานของพนักงานนั้นได ้ และเม่ือพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียพบว่า “การไดรั้บสวสัดิการประกนัชีวิตและค่ารักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

เน่ืองจาก การตรวจรักษาสุขภาพมีความจาํเป็นอยา่งมาก สาํหรับพนกังานทุกคน  เพราะค่าใชจ่้ายในแต่

ละคร้ังเม่ือเกิดเจบ็ป่วยข้ึนมา จะมีราคาสูงมากจนยากจะคาดเดาและบางคร้ังอาจะสูงกว่ารายไดใ้นแต่ละ

เดือน หากองคก์รใหค้วามสาํคญักบัค่าใชจ่้ายส่วนในน้ี จะทาํใหพ้นกังานเกิดความรักต่อองคก์รมากข้ึน  
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2) ด้านเพ่ือนร่วมงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน เน่ืองจาก การทาํงานในองค์กร

พนกังานจะทาํงานเป็นกลุ่มไม่มีใครทาํงานคนเดียว ดงันั้นเพ่ือนร่วมงานจึงเป็นบุคคลท่ีคอยให้การ

สนบัสนุนและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จึงส่งผลทาํให้งานประสบความสาํเร็จ และเม่ือพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียพบว่า “มีความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก เป็น

บุคคลสาํคญัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จและความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การมีเพ่ือนร่วมงานท่ี

ดีจะช่วยทาํใหก้ารทาํงานประสบความสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

3) ด้านลกัษณะงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน เน่ืองจาก พนักงานแต่ละบุคคลมี

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานแตกต่างกนัไป ตามท่ีตนเองไดศึ้กษาหรือฝึกอบรมมา ดงันั้น

ในการมอบหมายงานจาํเป็นต้องกาํหนดให้มีสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถของพนักงาน 

เพ่ือท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ อนัจะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทาํงานและ

คุณประโยชน์ต่อองค์กร และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า “สามารถทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

สาํเร็จลุล่วงทนัเวลา” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก ในการกาํหนดหน้าท่ีให้กบัพนักงานในองค์กร

นั้ นมีความสอดคล้องกับทักษะความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมไปถึงปริมาณงานและ

ระยะเวลาท่ีองคก์รกาํหนดใหมี้ความเหมาะสม เพือ่ทาํใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานลุล่วงทนัเวลา  

ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิรัช ณัถฤทธ์ิ (2550) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน พบว่า ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นปกครอง

บังคบับัญชา และสัมพนัธภาพในการทาํงาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานขบัรถ

โดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจยัของ 

ประกายศรี ศิริคุณ (2556) พบว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ด้านเพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการ ทัณฑสถาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รณัชฤดี ป้องกนัภยั 

(2557) พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบัคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานการเคหะแห่งชาติ 

ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้ม

การทาํงาน และสอดคลอ้งงานวิจยัของ ดารณี มนตรีมุข (2553) พบว่า ดา้นสวสัดิการ ดา้นสวสัดิการ

ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ดา้นความพึงพอใจในการทาํงาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ มีความสมัพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน บริษทั  
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 1) ระดบัการศึกษา องคก์รควรจดัตั้งนโยบายส่งเสริมและพฒันาพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา

ตั้งแต่ปวส.ข้ึนไป พบว่ามีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี โดยเพิ่มพูนทกัษะความรู้ความสามารถในดา้น

อาชีพ ดว้ยการจดัหลกัสูตรอบรมพฒันาฝีมืออาชีพ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานใหก้บัพนกังาน

ท่ีมีระดบัตํ่ากว่าปวส. โดยการมอบทุนการศึกษาต่อในระดบัปวส. เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานทดัเทียมหรือเทียบเท่ากบัพนกังานระดบัการศึกษาปวส. โดยมีการคดัเลือกพนกังานท่ีมีผลการ

ปฏิบติังานดีเด่น และมีการทาํสญัญาผกูมดัการวา่จา้งกบัพนกังานท่ีตอ้งทาํงานใหก้บัองคก์ร 

2) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่ากว่า 15,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานนอ้ย ดงันั้นองคก์รควรจดัสวสัดิการ อ่ืน ๆ เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายของพนักงาน เช่น การจัด

สวสัดิการอาหารกลางวนั การจดัโครงการเสริมสร้างรายไดพิ้เศษแก่พนักงาน และการเพ่ิมทุน

สวสัดิการในดา้นค่าเล่าเรียนบุตรพนกังาน รวมถึงการเพิ่มเงินเบ้ียขยนัและโบนสัประจาํปี  

 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

1) ดา้นสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูล องคก์รควรให้การส่งเสริมสวสัดิการในดา้นการดูแล

รักษาสุขภาพพนักงาน เพ่ือให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงท่ีจะส่งผลต่อมีคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการจดัแผนประกนัสุขภาพและทนัตกรรมให้แก่พนักงาน ซ่ึงจะ

สามารถให้พนกังานไดรั้บการรักษาท่ีไดม้าตรฐาน เช่น การเพ่ิมวงเงินในการทาํทนัตกรรม วงเงินปกติ

สามารถขดูหินปูนได ้2คร้ังต่อปี องคก์รควรจดัเพ่ิมวงเงินเพ่ิมใหส้ามารถ รักษาขดูหินปูนได ้3คร้ังต่อปี       

2) ดา้นเพ่ือนร่วมงาน  องคก์รควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานใน

องค์กร เพ่ือให้พนักงานเกิดความรักสามคัคีกนัมากข้ึน โดยไม่ตอ้งมีการบงัคบัหรือมีแบบแผนท่ี

ตายตวั เช่น การจดัทริป ไปเท่ียวต่างจงัหวดั ให้กบัพนกังานทุกคนไดเ้ขา้ร่วม นอกจากพนกังานจะ

ไดเ้ปล่ียนบรรยากาศจากท่ีทาํงานแลว้ ยงัถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะทาํใหค้นต่างแผนกไดรู้้จกักนั  

  3) ดา้นลกัษณะงาน องคก์รควรมีการกาํหนดภาระของงาน และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ

พนักงานให้มีความเหมาะสมตามแต่ละบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากทกัษะความรู้ความสามารถ ในดา้นการศึกษา ประสบการณ์การ

ทาํงาน อีกทั้ งในดา้นปริมาณงานตอ้งมีความเหมาะสมกบัพนักงาน รวมถึงการจดักิจกรรมสังคม

และชุมชนใหเ้กิดความสัมพนัธ์ไมตรีท่ีดีต่อกนั 
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ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1) ศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth  Interview) เพ่ือให้พนกังานแสดง

ความคิดเห็นมากยิ่งข้ึนเพื่อทราบถึงขอ้มูลและขอ้คิดเห็นในเชิงลึกท่ีพนกังานมีต่อบริษทั และนาํมา

ประกอบการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 

 2) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบ

วา่สอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอวานา โฮม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลและ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทั

รับสร้างบา้นเนอวานา โฮม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

งานวิจยั คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจและเขา้เยี่ยมชมบา้นตวัอย่างในโครงการ ศูนยรั์บสร้างบา้นและจุด

ประชาสัมพนัธ์สินคา้ของบริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอน ผูว้ิจยัจึงคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ิจยัใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้

สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test, One-Way Anova (F-test) และ การ

วิเคราะห์การถดถอยชิงเส้นพหุคูณ  (Multiple Linear Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.25) มีอายุ 36-45 ปี (ร้อยละ 60) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 

85.75) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  140,001 – 170,000 บาท (ร้อยละ 29.25) ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน(ร้อยละ 48.25) และมีจาํนวนสมาชิกภายในบา้น 3-5 คน (ร้อยละ 74.75) ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับ จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการจัดจาํหน่าย  
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ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และการตัดสินใจว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน 

เนอวานา โฮม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจัยลักษณะ

ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และจาํนวนสมาชิกภายในบา้น 

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอวานา โฮม แตกต่าง อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้น เนอวานา โฮม 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 70.90  

 

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจวา่จา้งบริษทัรับสร้างบา้น 

 

ABSTRACT 

The objective of this independent research, first to study demographic factors affecting 

the decision to hire Nirvana home builders company in Bangkok metropolitan region, second to 

study marketing mix factors affecting the decision to hire Nirvana Home Builders Company in 

Bangkok Metropolitan Region. The population in this research were interested consumers and 

visitors to the sample house in project. Home Builder Center and publicity spots of company. 

Infinite population Convenience Sampling technique using a questionnaire to collect data from a 

sample of 400 persons, the researcher used both descriptive and inferential statistics, Descriptive 

statistics including Frequency, percentage, Mean and Standard Deviation, Inferential statistics 

include t-test, One-Way Anova (F-test), and Multiple Linear Regression Analysis The study was 

found that majority of the respondents were males ( 80.25 percent) , aged 36-45 years old (60 

percent), Marriage status (85.75 percent), received monthly salary between 140, 001 – 701 , 000 

Baht (29.25 percent), worked in the private sector (48.25 percent), There are 3-5 members in the 

house (74.75 percent)  Marketing Mix factors Overall, it was at a high level. Sort by ascending 

descending (1) Place, (2) Product, (3) Promotion, and (4) Price and the decision to hire Nirvana 

Home Builders Company in Bangkok Metropolitan Region. Overall, it was at a high level. The 

results of the hypothesis test showed that: (1) Demographic factors. It was found that the six 

factors: Gender, age, status, average monthly income, occupation and number of household 
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members. Differences affected the decision to hire Nirvana home builders company in Bangkok 

metropolitan region, the statistically significant differences between the comparing groups was 

0.05 (2) The marketing mix, it was found that the four factors: product, price, place and 

promotion affected the decision to hire Nirvana home builders company in Bangkok metropolitan 

region, the statistically significant differences between the comparing groups was 0.05 and the 

power to forecast 70.90 percent. 

 

KEYWORDS: MARKETING MIX, THE DECISION TO HIRE HOME BUILDERS ORDS : 

COMPANY 

 

บทนํา 

ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยไ์ดป้ระเมินภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพยปี์ พ.ศ. 2561 พบว่า 
ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์แนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึน โดย ดร.วิชยั วิรัตกพนัธ์ รักษาการ

ผูอ้าํนวยการศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่าตวัเลขเศรษฐกิจปี  

พ.ศ. 2560 ขยายตวัดีข้ึนและโตต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2561 โดยเช่ือวา่อตัราการขยายตวัเศรษฐกิจ(จีดีพี)  

จะมากกว่าร้อยละ 4 สําหรับภาคอสังหาริมทรัพยต์วัเลขท่ีสะทอ้นภาวะตลาดคือตวัเลขการโอน

กรรมสิทธ์ิซ่ึงมีทิศทางดีข้ึนในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2561 การโอนกรรมสิทธ์ิ

ทัว่ประเทศจะขยายตวัร้อยละ 6.1 ขณะท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการโอนกรรมสิทธ์ิจะ

ขยายตวักว่าร้อยละ 8.6 ส่วนภูมิภาคขยายตวัประมาณร้อยละ 2 ซ่ึงเป็นผลจากจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัสร้าง

เสร็จจดทะเบียนทัว่ประเทศท่ีขยายตวัมากถึงร้อยละ 17 ดา้นมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมสูงข้ึน 

ตามราคาท่ีอยู่อาศยัท่ีร้อยละ 12.6 ทาํให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยใหม่ขยายตวัร้อยละ 3.9 (ศูนยข์้อมูล

อสังหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2560) ในดา้นของผูป้ระกอบการเม่ือความตอ้งการและ

พฤติกรรมของผู ้บ ริโภคเปล่ียนไป  ส่งผลให้ผู ้ประกอบการหลายรายในกลุ่มธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเ์ร่ิมปรับตวัหันมาให้ความสนใจกบัธุรกิจรับสร้างบ้านมากข้ึน และเร่งขายบา้น

พร้อมอยู่ท่ีเหลือในมือออกไป รวมทั้ งมีการเพ่ิมเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างบ้านให้มีความ

หลากหลายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน  

สาํหรับบริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเกิดจากการควบรวมกนัของ

บริษทั เนอวานา ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ได้แก่ 
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บ้านอยู่อาศยั โฮมออฟฟิศ ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม กบับริษทั ไดอิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบังานรับสร้างบา้นรวมทั้งผลิตและจดัจาํหน่ายร้ัวสาํเร็จรูป ไดเ้ล็งเห็นว่า ความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือบ้านในโครงการจดัสรร 

ยากข้ึน เน่ืองจากตน้ทุนท่ีดินมีราคาท่ีสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจึงหนัมาให้ความสนใจทาํเลท่ีไกลข้ึน เพ่ือให้

ไดบ้้านในราคาตํ่าลง หรือเลือกท่ีจะปลูกกสร้างบา้นใหม่บนท่ีดินเดิม ผูบ้ริหารจึงไดว้างกลยุทธ์ 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ดว้ยการหันมาให้ความสนใจกบัธุรกิจรับสร้าง

บา้นมากข้ึน (บริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั(มหาชน), 2560) 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัในฐานะนักการตลาดสนใจศึกษาวิจยัเพื่อหาปัจจยัทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบ้าน เนอวานา โฮม ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือนําขอ้มูลดังกล่าวมาพฒันาและปรับปรุงสินคา้ให้ดียิ่งข้ึน 

ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในดา้นการวางแผนการตลาดเพ่ือขยาย

ธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้าง
บา้นเนอวานา โฮม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้าง
บา้นเนอวานา โฮม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1) ปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์ อนัได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

อาชีพ และจาํนวนสมาชิกภายในบา้นท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้น 

เนอวานา โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้น

การส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอวานา โฮม 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 การศึกษาค้นควา้มุ่งเน้นเก่ียวกับตวัแปรปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ โดยประชากรท่ีต้องการศึกษาในงานวิจัยน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจและ 

เขา้เยี่ยมชมบา้นตวัอยา่งในโครงการ ศูนยรั์บสร้างบา้นและจุดประชาสัมพนัธ์สินคา้เนอวานา โฮม 

ของบริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) โดยไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงคาํนวณกลุ่ม

ตัวอย่างได้ จาํนวน 400 คน โดยใช้การกาํหนดเกณฑ์แบบการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความ 

น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) สุ่มดว้ยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั

ออกไปของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจและเข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างในโครงการ ศูนยรั์บสร้างบ้าน  

โดยมีความสําคญัต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และจาํนวนสมาชิกภายในบา้น 

ส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง เป็นเค ร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้เป็นกลยุทธ์ 

เพ่ือบรรลุผลสําเร็จทางการตลาดในการจูงใจให้ผูท่ี้สนใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอวานา โฮม 

ประกอบไปดว้ย 

การตัดสินใจว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้านเนอวานา โฮม หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ี

จะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่หลงัจากท่ีไดพิ้จารณาทุกอยา่งแลว้ ผูบ้ริโภคจะตอ้ง

ตดัสินใจวา่จะวา่จา้งหรือไม่ ถา้การประเมินทางเลือกเป็นท่ีพอใจ การวา่จา้งกจ็ะเกิดข้ึน 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทั 

รับสร้างบ้านเนอวานา โฮม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถ 

นาํผลการวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูลสนับสนุนการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการแบ่งส่วนตลาด

ให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์และประกาศเป็นนโยบายบริษทั

เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการสร้างบา้น 

 ผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทั 

รับสร้างบา้นเนอวานา โฮม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนาํไปใช้

ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- อาชีพ 
- จาํนวนสมาชิกภายในบา้น 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
‐ ดา้นผลิตภณัฑ ์
‐ ดา้นราคา 
‐ ดา้นการจดัจาํหน่าย 
‐ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจวา่จา้งบริษทัรับสร้างบา้น 

เนอวานา โฮม ของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ในการออกแบบกลยทุธ์ทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการว่าจา้งบริษทัรับสร้าง

บา้นเนอวานา โฮม ในแต่ละดา้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการตลาดของบริษทั ฯ 

 ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ ต่อผู ้ท่ี เก่ียวข้องหรือต้องการศึกษาค้นคว้าปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้านเนอวานา โฮม  

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ วา่ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้

อาชีพ ระดบัการศึกษา ซ่ึงองคป์ระกอบ เหล่าน้ี เป็นเกณฑท่ี์นิยมนาํมาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด 

ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีสาํคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยกาํหนด

ตลาดของกลุ่มเป้าหมาย ทาํให้ง่ายต่อการวดัผลมากกว่าตวัแปรทางดา้นอ่ืน ๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 

2550) ตัวแปรทางด้านประชากรท่ีสําคัญ  ประกอบด้วย เพศ อายุ ลักษณะครอบครัว รายได ้

การศึกษา และอาชีพ  

 สามารถสรุปความหมายของ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดว้่าหมายถึง การศึกษาถึงลกัษณะ

ของบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไปแต่ละสังคม ข้ึนอยูก่บัภูมิหลงัของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ซ่ึงในงานวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายได ้อาชีพ และจาํนวนสมาชิกภายในบา้น โดย

การศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์กเ็พ่ือกาํหนดส่วนแบ่งตลาดและกลุ่มลูกคา้เป้าหมายนัน่เอง 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด  
 Kotler (2000) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่าเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือ

ทางการตลาดท่ีองคก์รใชใ้นการปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั Boone and Kurtz (1989)  ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง ปัจจยั

ทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ี้กิจการจะตอ้งใช้ร่วมกนัเพ่ือสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

หมายถึง ความเก่ียวข้องกันของ 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาดถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมได ้ตอ้งใช้ร่วมกนัทั้ ง 4 อย่าง 

วตัถุประสงค์ท่ีใชเ้พ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ตลาดเป้าหมาย) ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

ซ่ึงประกอบดว้ยตวัสินคา้ ราคา การจดัจาํหน่าย การแจกจ่ายตวัสินคา้และส่งเสริมการตลาด  
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แนวคดิและทฤษฎกีระบวนการตดัสินใจ 

 ลฎาภา พูลเกษม (2550) ไดใ้หค้วามหมายการตดัสินใจวา่เป็นกระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผล

ในการเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากหลายทางเลือกท่ีมีอยูเ่พ่ือให้ไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุด และตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเองให้มากท่ีสุด ในขณะท่ีศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552, น.157) ไดใ้ห้ความหมายของ

กระบวนการหรือขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ วา่เป็นกระบวนการท่ีมีลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค ประกอบไปด้วย การรับรู้ปัญหา การคน้หาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ

ตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ และมานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2554) 

กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การรับรู้ความตอ้งการและคน้หา

ขอ้มูลท่ีตอ้งการสินคา้ ท่ีต้องการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา สุดทา้ยจะเปิดทางเลือกว่าเลือก

สินคา้ไหนท่ีไดต้รงตาม ความตอ้งการจึงตดัสินใจซ้ือ  

 จากการทบทวนความหมายจากนกัวิชาการดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของ

กระบวนการตดัสินใจได้ว่า หมายถึง  กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ 

ทางเลือกท่ีไดพิ้จารณาอยา่งดีแลว้  

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

ไอยศิกา แซ่เอ๊ีย (2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

อายุ ระดบัการศึกษา และสถานภาพของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบ้าน

จดัสรรท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัด้านการส่งเสริมการขายและดา้นการตลาดทางตรงมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 เพญ็ประภา ทาใจ (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง “ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล” ผลการศึกษาพบว่า

ปัจจยัทางดา้น ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และการศึกษา มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้สถานภาพเพียงอย่างเดียว ส่วนปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการในดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ และกระบวนการขาย มีผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือบ้านเด่ียวท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุด นอกจากน้ี ยงัพบวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ในเร่ืองของการมีบริการท่ี

ดี ความภกัดีของลูกคา้และความไวว้างใจในบา้นเด่ียวมีผลต่อการตดัสินใจดว้ยเช่นเดียวกนั 
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 วีณา ถิระโสภณ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิจยัพบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือบา้นจดัสรรมากท่ีสุดคือ ครอบครัว โดยเหตุผลสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรคือ 

ช่ือเสียงของโครงการ รองมาคือ ทาํเลท่ีตั้งเหมาะสมและการออกแบบของบา้น ตามลาํดบั สาํหรับ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจาํนวน 

5 ปัจจยั โดยเรียงตามลาํดบัความสําคญัจากมากไปน้อย คือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการบริการ 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นคุณภาพ และปัจจยัดา้นความปลอดภยั ตามลาํดบั 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการ

วิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้เยี่ยมชมบา้นตวัอยา่งในโครงการบา้นจดัสรร 

ศูนยรั์บสร้างบา้นเนอวานา โฮม ของบริษทั เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และเน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น

คาํนวณไดจ้ากสูตรท่ีไม่ทราบขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีแน่นอนของ W.G. Cochran เท่ากบั 385 คน และ

ผูว้ิจยัต้องการเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมจาํนวน 15 คน ผูว้ิจยัจึงใช้กลุ่มตวัอย่าง ทั้งหมด 400 คน 

โดยใช้การกําหนดเกณฑ์แบบการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น  (Nonprobability 

Sampling) สุ่มดว้ยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกเก็บแบบสอบถาม โดย

อาศยัความสะดวกของผูว้ิจยั การตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยัโดยการนาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ข

ปรับปรุงแล้ว ไปทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน  30 ตัวอย่าง ได้ค่าครอนบัค  อัลฟ่า 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.899 ซ่ึงมากกว่า 0.7 ปัจจยัแสดงว่าแบบสอบถามมีความ

เช่ือมัน่สามารถนาํไปใชไ้ด ้(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) (1) สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (2) สถิติ

เชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test, One-Way Anova (F-test) และ การวิเคราะห์การถดถอยชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression Analysis) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.25) มีอายุ 36-45 ปี (ร้อยละ 60) มีสถานภาพ

สมรส (ร้อยละ 85.75) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 140,001 – 170,000 บาท (ร้อยละ 29.25) ประกอบอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 48.25) และมีจาํนวนสมาชิกภายในบา้น 3-5 คน (ร้อยละ 74.75) 

ข้อมูลความคดิเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัรับสร้างบ้านเนอวานา โฮม 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (X = 3.61) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการจดัจาํหน่ายมีผลกบัการตดัสินใจมากท่ีสุด 

(X = 3.78) รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(X = 3.72) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X =3.51) และน้อย

ท่ีสุด คือ ดา้นราคา (X = 3.41) โดยรายละเอียดในแต่ละดา้นมีดงัน้ี 

ข้อมูลความคดิเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจว่าจ้างบริษทัรับสร้างบ้านเนอวานา โฮม 

 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอวานา โฮมอยูใ่นระดบั

มาก  (X =3.52) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ตัดสินใจซ้ือโดยพิจารณาจากความต้องการสร้าง 

ท่ีอยู่อาศยั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 4.19) รองลงมาคือตดัสินใจซ้ือเพราะผลิตภณัฑ์มีความน่าสนใจ  

(X = 3.57) และนอ้ยท่ีสุดคือตดัสินใจซ้ือจากรูปแบบบา้นท่ีตรงต่อความตอ้งการของท่าน (X = 3.10) 

การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี  1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์  พบว่า เพศ  อายุ สถานภาพ  รายได้เฉ ล่ีย 

ต่อเดือน อาชีพ และจาํนวนสมาชิกภายในบ้านท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทั 

รับสร้างบา้นเนอวานา โฮม แตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
เพศ T-Test 0.000* สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.004* สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-Test 0.004* สอดคลอ้ง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.000* สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-Test 0.000* สอดคลอ้ง 
จาํนวนสมาชิกภายในบา้น F-Test 0.003* สอดคลอ้ง 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 2 การทดสอบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด b Std. Error B t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.42 0.11  3.856 0.000* 
ดา้นผลิตภณัฑ(์X1) 0.17 0.04 0.18 4.561 0.000* 
ดา้นราคา(X2) 0.22 0.04 0.23 6.146 0.000* 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย(X3)  0.29 0.03 0.40 10.502 0.000* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด(X4)  0.18 0.03 0.20 5.721 0.000* 
R =0.842    R2 =0.709     Adj. R2 =0.706     SEE = 0.182    F = 204.213    Sig. =0.000* 
* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์การตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอ

วานา โฮม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย (B=0.40) รองลงมาคือด้านราคา (B=0.23) ด้านการส่งเสริมการตลาด (B=0.20) และ

นอ้ยท่ีสุดดา้นผลิตภณัฑ ์(B=0.18) ตามลาํดบั และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 70.90  

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

ปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์  

1) เพศ พบว่า เพศชาย มีการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอวานา โฮมมากกว่าเพศ

หญิง อาจเป็นเพราะเพศชายเป็นเพศท่ีมีลกัษณะท่ีตอ้งดูแลเพศหญิงและมีความรู้ความเขา้ใจในงาน

ก่อสร้างและวสัดุต่างๆ มากกว่าจึงมีโอกาสในการตดัสินใจดว้ยตนเองมากกว่า ส่วนเพศหญิงอาจ

ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลหรือปรึกษาคนในครอบครัวก่อนทาํการตดัสินใจ  

2) อาย ุเน่ืองจากอายนุั้นบ่งบอกถึงวุฒิภาวะหรืออายุเป็นตวัเลขท่ีบ่งบอกถึงการสะสมและ

เพ่ิมพูนความรู้ ความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดม้ากนอ้ยเพียงใดไดเ้ช่นกนั ซ่ึงถา้ยงัอยูใ่นวยัเดก็จะตอ้งมีการ

เรียนรู้หลายส่ิงหลายอยา่งจากผูท่ี้มีอายมุากกว่า เพราะการเรียนรู้จากผูท่ี้มีประสบการณ์ในเร่ืองนั้น

มาก่อนจะทาํให้กระบวนการเรียนรู้ท่ีรวดเร็ว ซ่ึงในเร่ืองของอุปกรณ์เก่ียวกบัช่างฝีมือ เคร่ืองกลไก 

นั้นจะตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในแต่ละอุปกรณ์ หรือคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั เพ่ือใชใ้นการ

ซ่อมแซ่ม หรือก่อสร้างส่ิงต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์ ซ่ึงหากไม่มีความรู้ทางดา้นน้ีก็จะไม่สามารถ

ตรวจสอบ หรือคดัเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดในดา้นน้ีได ้และจากผลการทดสอบรายคู่ยงัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
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อาย ุ26-35 ปี อาย ุ36-45 ปี มีการตดัสินใจวา่จา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอวานา โฮม นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภค

ท่ีมีอายุ 46-55 ปี และยงัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ26-35 ปี อาย ุ36-45 ปี อายุ 46-55 ปี มีการตดัสินใจ

วา่จา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอวานา โฮม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 56 ปีข้ึนไป แสดงให้เห็น

ว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 56 ปีข้ึนไป เป็นช่วงวยัท่ีเร่ิมเขา้สู่วยัผูสู้งอายุ จึงไม่มีความตอ้งการใน

การเปล่ียนแปลงท่ีอยูอ่าศยัเท่ากบัวยัทาํงานท่ีตอ้งการสร้างครอบครัว หรือหากตอ้งการเปล่ียนท่ีอยู่

อาศยักอ็าจใหบุ้ตรหรือสมาชิกภายในบา้นเป็นผูต้ดัสินใจ  

 3) สถานภาพ พบว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกันโดยผูท่ี้ มีสถานภาพโสดยงัสังกัดอยู่ใน

ครอบครัวของตนเอง ประกอบไปดว้ย พ่อ แม่ พ่ี น้อง ซ่ึงบางคร้ังครอบครัวนั้นจะมีท่ีอยู่อาศยัอยู่

แลว้ หรือไม่กอ็าจจะยงัไม่มีแหล่งอาศยัเป็นหลกัเป็นแหล่งของตนเองหรืออาจจะเช่าอาศยัอยู ่ฉะนั้น  

จะสอดคลอ้งไปยงัผูท่ี้มีสถานภาพสมรสหรือมีครอบครัวท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปลว้นมีความ

ต้องการท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคง ซ่ึงในปัจจุบันมีรูปแบบของบ้านท่ีมีความหลากหลายมากกว่า 

แต่ก่อนโดยเนน้ถึงความทนัสมยับนท่ีดินของตนเองท่ีมีอยา่งจาํกดั เพ่ือจดัสรรท่ีดินใหเ้หมาะแก่การ

ใช้สอย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ ยงัพบว่า จาํนวนผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสมีจาํนวนมากท่ีสุด และจากการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีการตดัสินใจวา่จา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอวานา 

โฮม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย เน่ืองจากผูท่ี้มีสถานภาพหย่าร้างนั้น อาจจะมี

สถานะเป็นพอ่หรือแม่ท่ีตอ้งเล้ียงดูบุตรของตนเองดว้ยตวัคนเดียว ซ่ึงจะตอ้งแบกรับภาระมากข้ึนใน

เร่ืองของค่าใชจ่้ายภายในครอบครัว รวมไปถึงค่าใชจ่้ายของบุตร ทางดา้นการศึกษาเป็นหลกั ทาํให้

อาจจะทาํใหไ้ม่มีเงินเกบ็สะสมมากพอท่ีจะผอ่นหรือซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเพียงพอ 

 4) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ในส่วนของรายไดน้ั้นแสดงถึงสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละ

บุคคล หรือครอบครัว ท่ีมีความสามารถในการชาํระเป็นเงินสด หรือเงินผ่อน อีกทั้ งยงัแสดงถึง

อาํนาจในการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัว่ามีมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงการกูซ้ื้อบา้นบางคร้ังจาํเป็นจะตอ้งใช้

ฐานของเงินเดือนเป็นหลกัฐานในการขอกู้จากธนาคาร เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจให้กูแ้ต่ละ

บุคคลซ่ึงหากมีรายไดท่ี้มากกจ็ะมีโอกาสท่ีไดรั้บการอนุมติัวงเงินกูใ้นการซ้ือแหล่งอาศยั หรือหากมี

รายไดป้ระมาณหน่ึง ทางธนาคารก็จะมีแนวทางให้กบับุคคลแต่ละระดบัแตกต่างกนัออกไป ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลจากการทดสอบรายคู่ ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ย มีการตดัสินใจ

วา่จา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอวานา โฮม นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมาก  
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 5) อาชีพ เน่ืองจากในแต่ละอาชีพมีการใช้ความรู้ความสามารถแตกต่างกันข้ึนอยู่กับ

ลกัษณะของแต่ละอาชีพ เช่น อาชีพท่ีมีความตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ความสามรถมากหรือความรู้ท่ี

เฉพาะทางทาํให้มีการจาํกดัจาํนวนของตาํแหน่งงานนั้น ๆ และหากเป็นอาชีพท่ีไม่ตอ้งใช้ความรู้

ความสามารถมากนักก็จะมีจาํนวนท่ีมากกว่า เป็นตน้ อีกทั้งในปัจจุบนักระแสการประกอบธุรกิจ

ส่วนตวัเขา้มามีบทบาทมากข้ึน อีกทั้ งยงัสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองมากกว่าเป็นลูกจา้ง มี

อิสระในการทาํงาน การตดัสินใจและในการใชชี้วิต สอดคลอ้งกบัผลจากการทดสอบรายคู่ยงัพบว่า

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั มีการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้น เนอวานา โฮม 

มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทัเอกชน  

 6) จาํนวนสมาชิกภายในบา้น เพราะว่า ครอบครัวจะประกอบไปดว้ยคนตั้งแต่สองคนข้ึน

ไปท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทาํให้เกิดการเพ่ิมจาํนวนของสมาชิกครอบครัวจากสองคนเป็นสามคนหรือ

มากกว่าทาํให้แหล่งท่ีอยุอ่าศยัเดิมอาจเกิดความคบัแคบหรือไม่มีความเป็นส่วนตวัของแต่ละบุคคล

เช่น ลูกสาวเม่ือโตข้ึนจะมีสรีระท่ีเปล่ียนไปจึงมีความตอ้งการพ้ืนท่ีส่วนตวัของตนเองจากครอบครัว 

เป็นต้น ทาํให้การขยายหรือยา้ยท่ีอยู่เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการเติบโตของครอบครัวท่ีมีจาํนวน

สมาชิกเพ่ิมข้ึนตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบรายคู่ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีจาํนวนสมาชิก

ภายในบา้นมากกว่า 5 คนข้ึนไป มีการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้นเนอวานา โฮม มากกว่า

ผูบ้ริโภคท่ีมีจาํนวนสมาชิกภายในบา้น 3-5 คน  

 ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็ประภา ทาใจ (2556) ผลการศึกษาพบว่า

ปัจจยัทางดา้น ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และการศึกษา มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไอยศิกา แซ่เอ๊ีย 

(2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรร

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา และ

สถานภาพของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรท่ีแตกต่างกนั และปัจจยั

ด้านการส่งเสริมการขายและด้านการตลาดทางตรงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านจัดสรรของ

ผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนกัไดด้งัน้ี 

 1) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้น

เนอวานา โฮม มากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการช่องทางการรับข่าวสารหรือขอ้มูลการติดต่อ

กบับริษทัฯ เพ่ือรับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น เช่น ราคาขาย แบบบา้น และรายการวสัดุท่ีใชใ้น
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การก่อสร้าง เป็นตน้ ซ่ึงช่องทางนั้นจะตอ้งเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกรวดเร็ว และเม่ือพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียพบวา่ สามารถรับขอ้มูลจากพนกังานขายไดห้ลากหลายช่องทาง และการใหค้าํแนะนาํ หรือ

อธิบายเก่ียวกบับา้นและขั้นตอนการดาํเนินการต่างๆ ไดช้ดัเจนเหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะ 

ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับสินค้านั้ น มีความสําคัญอย่างมากกับสินค้าท่ี มีราคาสูง  ฉะนั้ น 

กระบวนการให้รายละเอียดข้อมูลจะตอ้งชัดเจนและครบถว้น เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความเขา้ใจ

เก่ียวกบัคุณภาพของวสัดุ และขั้นการดาํเนินงานต่าง ๆ ในการก่อสร้าง ว่ามีขั้นตอนอย่างไร และ

ระยะเวลาในการดาํเนินงานนานเพียงใด ดงันั้น การให้ขอ้มูลต่าง ๆ จากพนักงานจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้ง

คาํนึงเป็นอนัดบัแรก และจะตอ้งสามารถให้รายละเอียดขอ้มูลในทุกช่องทางไดอ้ย่างชดัเจน และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อีกทั้งยงัตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งทนัทีทนัใด  

 2) ดา้นราคา เน่ืองจากราคาเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการกาํหนดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของ

ผูบ้ริโภคในรูปแบบของเงิน ผูบ้ริโภคจะตัดสินใจว่าจ้างบริษัทฯ หรือไม่นั้ น จะพิจารณาจาก

ความสามารถทางเงินของตนเองเป็นสาํคญั และนอกจากน้ี ยงัพบว่าอตัราดอกเบ้ียบา้นของบริษทัมี

ความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่าลงหรือมีความสมเหตุสมผล จะช่วยให้

ผูบ้ริโภคมีภาระหน้ีส้ินท่ีนอ้ยลงหรืออตัราการผอ่นชาํระต่อเดือนตํ่าลง  

 3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นโปรแกรมทางการส่ือสารเพ่ือให้ข่าวสาร และสามารถจูง

ใจผูบ้ริโภคให้เกิดความสนใจในตวัของกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด หรือการส่งเสริมการขาย 

ของบริษทั และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า การบริการติดต่อประสานงานต่าง ๆ กบัสถาบนั

การเงิน เช่น การดาํเนินการขอสินเช่ือ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด หากผูบ้ริโภคตอ้งดาํเนินการติดต่อกบั

สถาบนัการเงินเองจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการจดัเตรียมเอกสารและรอผลการอนุมติัวงเงินสินเช่ือท่ี

ยืดยาว ดงันั้น การท่ีบริษทัมีกระบวนการในการติดต่อประสานงานกบัสถานบนัการเงินไวร้องรับ 

เพ่ือให้บริการแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือลดกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ และทราบผลไดเ้ร็วข้ึน เพ่ือทาํให้การ

ตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคสมบูรณ์และลดความกงัวลได ้ 

 4) ดา้นผลิตภณัฑ์ มี เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เป็นในรูปแบบของการก่อสร้างบา้น 

ทาํให้ไม่มีผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปไวใ้หผู้บ้ริโภคไดเ้ขา้มาสัมผสัไดก่้อนการตดัสินใจซ้ือ แต่จะจดัทาํอยู่

ในรูปแบบของโมเดลในความพิวเตอร์หรือเป็นแบบโมเดลท่ีสร้างข้ึนเป็นลักษณะ 3 มิติ เพ่ือ

ผูบ้ริโภคสามารถมองเห็นถึงรูปแบบของตวับา้น การจดัวางตาํแหน่งห้องต่าง ๆ รวมไปถึงการย่อ

สดัส่วนของตวับา้นทั้งหมดจากขนาดแบบบา้นจริง ๆ เพ่ือทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถนาํมาเปรียบเทียบ
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กบัท่ีอยูอ่าศยัเดิมท่ีตนเองอยูไ่ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ีย พบวา่ แบบบา้นมีความ โดดเด่นเหมาะสม 

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

 ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยัของ ไอยศิกา แซ่เอ๊ีย (2556) ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายและดา้นการตลาดทางตรงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

บา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีณา ถิระโสภณ 

(2558) ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล มีจาํนวน 5 ปัจจยั โดยเรียงตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัด้านการบริการ ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม ปัจจยัด้านคุณภาพ และปัจจยัด้านความปลอดภัย 

ตามลาํดบั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์ 

 1) เพศ จากการอภิปรายผลจะเห็นว่าเพศชายจะมีโอกาสตดัสินใจว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้น

เนอวานา โฮมมากกว่าเพศหญิง เป็นเพราะเพศชาย มีความรู้และทกัษะในงานก่อสร้างและวสัดุต่าง 

ๆ ท่ีมากกว่าจึงสามารถวิเคราะห์และตดัสินใจเลือกในส่ิงท่ีดีและเหมาะสมได้เร็วกว่าเพศหญิง 

ในขณะท่ี เพศหญิงจะต้องศึกษาหาข้อมูลจากคนรอบข้าง ผู ้รู้หรือหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจ ดงันั้นบริษทัฯ จึงควรเพ่ิมช่องทางของขอ้มูลข่าวสารและพนักงาน

ควรมีการอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างท่ีชดัเจน มีการจดัทาํการเปรียบเทียบวสัดุท่ีใชร้าคา 

ในแต่ละคุณภาพวสัดุ เพ่ือให้ผู ้บริโภคทราบถึงข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ  เพ่ิมทางเลือกในการ

ปรับเปล่ียนวสัดุท่ีใช้ให้ตรงตามความตอ้งการ และมีหน่วยงานท่ีคอยรับฟังหรือให้คาํปรึกษาเขา 

เพ่ือใหง่้ายต่อการการตดัสินใจยิง่ข้ึน 

 2) อาย ุจากการอภิปรายผล ทาํใหเ้ห็นว่าผูท่ี้มีการตดัสินใจในการว่าจา้งบริษทัรับสร้างบา้น

บริษัท เนอวานา โฮม จะเป็นวยัท่ีเร่ิมมีอายุมากข้ึน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีพบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36-45 ปี อีกทั้งการตดัสินใจส่วนใหญ่ อาย ุ46-55 ปี แสดงให้เห็นว่า 

เป็นวยัท่ีมีวุฒิภาวะและเร่ิมเขา้ใกลสู่้วยัเกษียณอายใุนการทาํงาน ซ่ึงผูท่ี้อยูใ่นวยัน้ีจะมีเงินเก็บและมี

อาํนาจในการตดัสินใจมากซ่ึงหากมองในอนาคตจะพบวา่พวกเขาเหล่าน้ีอาจตอ้งการความปลอดภยั

ในชีวิตหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกเม่ือเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุฉะนั้นทางบริษทัฯ ควรจะมีการเพ่ิมรูปแบบ
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บา้นเพ่ือรองรับความตอ้งการของผูสู้งอาย ุหรือสร้างทางเลือกใหก้บัผูสู้งอายโุดยเลือกใหผ้สมผสาน

รูปแบบบา้นไดด้ว้ยตนเองเพ่ือใหส้อดรับความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอาย ุ

 3) สถานภาพ จากผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่ผูท่ี้ให้ความใส่ใจในการว่าจา้งสร้างบา้นนั้น

เป็นผูท่ี้มีสถานภาพสมรส เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเร่ิมคน้หาแหล่งท่ีอยู่อาศยั ดงันั้น บริษทัฯ 

ควรจะ มีการสนทนาสอบถาม เก่ี ยวกับ ความต้อ งการ ส่ วนตัว  ส่ วน รวมของแ ต่ละ คู่  

เพ่ือนาํมาเสนอขายให้แก่ลูกคา้ใหมี้ความเห็นหรือตกลงกนัไดใ้นทิศทางเดียวกนั เพ่ือทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจท่ีรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจภายในคู่หรือครอบครัวอีกดว้ย  

 4) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน บริษทัฯ ควรคาํนึงถึงความแตกต่างของรายไดข้องแต่ละบุคคล เพ่ือ

ขยายฐานลูกคา้ของธุรกิจของตน โดยการออกแบบบา้น และการจดัเตรียมวสัดุท่ีมีราคาต่างกนั แต่

คุณภาพตอ้งไม่ต่างกนัมากจนเกินไปจนทาํให้รับรู้ถึงความดอ้ยคุณภาพของวสัดุ ไวร้องรับกลุ่ม

ลูกคา้แต่ละระดบัรายไดใ้หเ้หมาะสม 

 5) อาชีพ เน่ืองจากงานวิจยัน้ีพบว่า ผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีการตดัสินใจมากกว่า

อาชีพอ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัควรจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี เพ่ือสร้างความเติบโต

หรือการบอกต่อหรือแนะนาํบริษทัฯ ระหวา่งเจา้ของธุรกิจกบัเจา้ของธุรกิจดว้ยกนั เพ่ือสร้างโอกาส

ทางการตลาดต่อไป 

 6) จาํนวนสมาชิกภายในบา้น บริษทัฯ ควรมีแผนการรองรับจาํนวนสมาชิกภายในบา้นท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงจาํนวนครอบครัวในอนาคตอาจเพิ่มข้ึนได ้ฉะนั้นควรจะมีการแนะนาํในแนวทางใน

การขยายเพ่ิมห รือต่อ เติมบ้านอย่างไรให้แ ก่ผู ้บ ริโภคเพื่ อจะสามารถออกแบบโมเดล 

ท่ีสามารถสร้างส่วนขยายหรือจดัสัดส่วนท่ีผูบ้ริโภคคาดว่าจะมีการเพ่ิมเติมในอนาคต ยิ่งจะทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจกบัความเอาใจใส่ถึงความตอ้งการท่ียงัมาไม่ถึง ซ่ึงจะช่วยยกระดบัการ

ตดัสินใจท่ีจะวา่จา้งบริษทัฯ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 1) ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย บริษทัฯ ควรพฒันาบุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีในการติดต่อให้

ขอ้มูลแก่ลูกคา้ โดยการจดัหลกัสูตรพฒันาทกัษะความสามารถและความพร้อม ในการให้ขอ้มูลได้

อยา่งถูกตอ้งและสามารถตอบคาํถามอ่ืนๆท่ีลูกคา้เกิดความสงสัยไดอ้ยา่งทนัที เพ่ือลดขอ้บกพร่อง

ในการใหข้อ้มูลท่ีผิดพลาดจากตวัพนกังานผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีใหข้อ้มูล อีกทั้ง จะตอ้งมีการปรับปรุงทกัษะ

การส่ือสาร เช่น ความสุภาพในการสนทนา การใชน้ํ้ าเสียง เพ่ือให้ผูบ้ริโภครู้สึกไดรั้บการเอาใจใส่ 

จะช่วยทาํให ้ผูบ้ริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจจากการสนทนา  
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 2) ดา้นราคา เน่ืองปัจจุบนักลยทุธ์ทางการตลาด ในดา้นราคาสาํหรับสินคา้ท่ีมีราคา สูงนั้น 

นิยมให้ มีการผ่อนดอกเบ้ียในอัตรา 0 เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว  ดังนั้ นงานวิจัยน้ี จึงขอนําเสนอ 

กลยุทธ์การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับสถานบันทางการเงินท่ีบริษทัฯ ท่ีทาํการติดต่อมากท่ีสุด  

เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ การไวว้างใจ และเช่ือมัน่ในความสามารถการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

เพ่ือผลประโยชน์ในการขยายธุรกิจส่วนตวัหรือสามารถทาํฐานขอ้มูลการอนุมติัการกู้เงินเพ่ือ 

ท่ีพกัอาศยัร่วมกนัเพือ่ทาํใหข้อ้มูลท่ีส่งผา่นกนันั้นเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด บริษทัฯ ควรทาํการพฒันา ในเร่ืองของช่องทางการส่ือสาร 

และระบบการส่ือสาร ให้ทนัต่อยุคสมยัหรือพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบนั อีกทั้งควรจะรักษา

เร่ืองของกระบวนการจดัการเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ ของลูกคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชป้ระกอบในการซ้ือท่ีอยู่

อาศยัหรือยืน่กูก้บัทางสถานบนัทางการเงิน ให้มีระบบท่ีดี และรวดเร็วอยา่งสมํ่าเสมอ เพราะการลด

ขั้ น ตอน ต่ าง  ๆ  ท่ี ยุ่ งยาก ให้ แ ก่ผู ้บ ริโภคนั้ น จะ ช่ วยทําให้ เกิ ดความ พึ งพอใจ  และอีก 

ทั้งการท่ีมีกระบวนการท่ีรวดเร็วทาํใหท้ราบผลของการตดัสินใจนั้นไดเ้ร็วเช่นเดียวกนั 

 4) ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาในเร่ืองของแบบบ้านอยู่

สมํ่ าเสมอ  เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีทันสมัยมากข้ึน  หรือแม้กระทั่งการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

มาช่วยในเร่ืองของการออกแบบ เช่น การทําสมาร์ทโฮม เป็นต้น เพราะจะช่วยประกอบการ

ตดัสินใจในการซ้ือท่ีอยู่อาศยัไดม้ากข้ึน อีกทั้ งยงัช่วยสร้างความแตกต่างในการแข่งขนัระหว่าง

คู่แข่งไดอี้กดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 1) ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมกบัผูบ้ริหาร พนกังาน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือ

สมัภาษณ์กลุ่ม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมาวิเคราะห์แนวทางการพฒันากิจกรรมทางการตลาด 

 2) ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแบรนด์ เช่น ภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง ท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจวา่จา้งบริษทัฯ ก่อสร้างบา้น เพ่ือทาํใหอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองน้ีมีความกวา้งและลึกข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีการใชง้านทวิตเตอร์

ในประเทศไทย และ (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีการใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย 

ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใตท่ี้มีบญัชีการใช้

งานทวิตเตอร์ในประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยั

ความสะดวก (Convenience sampling) ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้

สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test, One-Way Anova (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 348 คน (ร้อยละ 87.00)อายุต ํ่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จาํนวน 219 คน (ร้อยละ 54.75) มี

การศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 236 คน (ร้อยละ 59.00) เป็นนักเรียน/นักศึกษา จาํนวน 

218 คน (ร้อยละ 54.50) และมีรายไดต่้อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จาํนวน 142 คน (ร้อย

ละ 35.50)  ผลการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
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เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีการใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย 

พบว่าโดยมีภาพรวมอยู่ในระดบัสาํคญัมากทุกปัจจยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ให้ความสําคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นราคา มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.39 รองลงมา 

ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ีย 4.34 และ ดา้นผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.11 ตามลาํดบั ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ อายแุละรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

(2) ปัจจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่ามีปัจจัย 3 ด้าน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีการใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทย 

ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ทั้งน้ี ดา้นท่ีมีท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (β = 0.278) รองลงมา คือ 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (β = 0.174) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นราคา (β = 0.097)  ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้

 

ABSTRACT 

This independent study aimed to (1) study demographic factors influencing purchasing decision 

of Korean cosmetics product for twitter users in Thailand and (2) marketing mix factors influencing 

purchasing decision of Korean cosmetics product for twitter users in Thailand. The research population 

was selected from the twitter users who selling Korean cosmetics product in Thailand (infinite 

population) and Convenience sampling method with the questionnaire was used as a tool to collect 400 

samples. Descriptive statistics included frequency, percentage, means, and standard deviation. Inferential 

statistics include T-test, One-Way ANOVA (F-test), and Multiple Regression Analysis. Research results 

showed characteristics of survey respondents as follows: 348 were female (87.00 percent), 219 

uncompleted a bachelor degree (54.75 percent), 218 still a student. (54.50 percent); 142 received monthly 

salary lower 10,000 Bath (35.50 percent).  Regarding marketing mix factors affecting purchasing 

decision of Korean cosmetics product for twitter users in Thailand, the overall findings showed that the 

respondents gave “very important” rating in all factors. When considered individual aspects, it was found 

that place and price had the highest mean (4.39).  Other high level means included promotion (3.82) and 
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product (3.70) respectively. The hypothesis testing showed the following results: (1) Demographic 

factors, it was found that age and monthly salary differences affected customer purchasing decision of 

Korean cosmetics product, the statistically significant differences between the comparing groups was 

0.05. (2) Marketing mix factors, it was found that the three factors: price, place and promotion affected 

consumer purchasing decision of Korean cosmetics product, the statistically significant differences 

between the comparing groups was 0.05.  The factors influencing purchase decision was at a high level 

could be shown according to the beta as follows: promotion (β = 0.278), place (β = 0.174) and price (β 

= 0.097) respectively. 

 

Keyword :  MARKETING MIX FACTORS, PURCHASING DECISION OF KOREAN  

Keyword :  COSMETICS PRODUCT 

 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัการส่ือสารเป็นแบบเสรี มีการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารถึงกนัระหว่างประเทศทัว่

ทุกภูมิภาคของโลก การส่ือสารยงัเป็นช่องทางสําคญัท่ีช่วยให้ขอ้มูลและข่าวสารเหล่านั้นสามารถ

ส่งต่อถึงกนัไดใ้นระยะเวลาอนัสั้นเม่ือเวลาผ่านไป มนุษยมี์การพฒันาการส่ือสารให้แพร่ขยายไป

อยา่งไร้ขอบเขตทัว่โลกสามารถส่ือสารกนัไดอ้ยา่งไม่จาํกดั(ศุภศิลป์ กุลจิตตเ์จือวงศ,์ 2555) การใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของคนไทย และไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ 

จึงกลายเป็นทางเลือกสําคญัของการทาํธุรกิจ ทวิตเตอร์กลบัมาได้รับความนิยมอีกคร้ัง ศิลปิน

ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ นิยมใช้ทวิตเตอร์มากข้ึน  เพ่ือเป็นช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสารกบัแฟนคลบัของตวัเอง ทาํใหแ้ฟนคลบั ตามมาเล่นทวิตเตอร์กนัจาํนวนมาก ประเทศไทย

ไดรั้บอิทธิพลจากประเทศเกาหลีใต ้ทั้งการฟังเพลง แฟชัน่ การแต่งตวั หรือแมก้ระทัง่เคร่ืองสาํอาง

เกาหลีใต ้(หนงัสือพิมพม์ติชนรายวนั, 2560) ผูว้ิจยัเห็นว่าการใชช่้องทางทวิตเตอร์ในการทาํธุรกิจ

ขายสินคา้ออนไลน์เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการว่าผูบ้ริโภคคิดอย่างไรช่วยให้

ผูข้ายสินคา้ในทวิตเตอร์ประเภทเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใตไ้ดข้อ้มูลท่ีจะนาํไปใชเ้ป็น

ประโยชน์ในการวางแผน และพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจนประสบ

ความสาํเร็จ 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนําเขา้จาก

ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีการใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย 

 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีการใชง้านทวติเตอร์ในประเทศไทย 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคท่ีมี

บญัชีการใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทยต่างกนั 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีการใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในงานวิจยัน้ี ผูท่ี้ใชง้านทวิตเตอร์ใน

ประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

 2) กลุ่มตวัอยา่ง สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran โดย

กาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ95 และระดบัค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 

2549, น. 74) และเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 

 3) ด้านระยะเวลา อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2561 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน 

 

นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยประชากรศาสตร์ หมายถึง การแบ่งแยกลกัษณะของประชากรท่ีมีความแตกต่างกนั

ในดา้น  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดต่้อเฉล่ียเดือน เป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการวจิยัเล่มน้ี 
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 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางเกาหลีใต ้ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สินคา้ประเภทเคร่ืองสาํอางจากประเทศ

เกาหลีใต้ท่ีต้องการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีการใช้งานทวิตเตอร์ ในดา้น

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์เป็นของแท้ท่ีมีคุณภาพ ตรายี่ห้อมีช่ือเสียง เป็นตน้ ราคา (Price) 

หมายถึง มูลค่าของเคร่ืองสาํอางจากประเทศเกาหลีใต ้จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ สามารถ

เปรียบเทียบได ้และการระบุราคาไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(Place) หมายถึง ช่องทางการจาํหน่าย ในงานวิจยัน้ีคือ ทวิตเตอร์ รวมถึงวิธีการท่ีจะนําพาไปสู่

ผูบ้ริโภคให้ทันต่อความต้องการและเกิดค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด เช่น ความสามารถในการสั่งซ้ือได้

ตลอดเวลา ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เป็นตน้ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

หมายถึง กิจกรรมเพื่อส่ือสารถึงผูบ้ริโภค ให้สนใจสินคา้มากยิ่งข้ึน เช่น Sales promotion หรือการ

ใชพ้รีเซ็นเตอร์เคร่ืองสาํอางท่ีน่าสนใจ เป็นตน้ 

 การตดัสินใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาสาํหรับการซ้ือ 

ซ่ึงคาดหวงัวา่จะทาํใหค้วามตอ้งการของเขาไดรั้บความพอใจ 

 

กรอบแนวความคดิงานวจิยั 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา  
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

การตดัสินใจซื้อเคร่ืองสําอางนําเข้า

จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภค

ผ่านร้านค้าในทวติเตอร์ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ  
- อาย ุ 
- ระดบัการศึกษา  
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4’Ps) 

เป็น เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้นาํมาใช้ร่วมกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและ

สร้างความพึงพอใจใหก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมายดงัน้ี  

 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ี เสนอขายโดยธุรกิจอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีก็ได ้

ผลิตภณัฑ์จึงประกอบไปดว้ยสินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี และองค์กรหรือบุคคล เพ่ือสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมูลค่า (Value) 

ในมุมมองของลูกคา้ จึงจะสามารถขายผลิตภณัฑไ์ด ้

 2) ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ซ่ึงเป็นตน้ทุน (Cost) ของผูบ้ริโภค

จะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กบัราคาขาย (Price) หากผลิตภณัฑ์นั้น มีมูลค่ามากกว่าราคา

ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ 

 3) การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย สถาบนัและ

กิจกรรมใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด และสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์

ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินคา้

ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั 

 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารขอ้มูลทางการตลาดระหว่าง

ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและก่อให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ การส่ือสารอาจใชพ้นกังานทาํการ

ขาย (Personal Selling) และใชส่ื้อ (Non personal Selling) ดงันั้น ทั้ง 4 ประการจะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไป

ในทิศทางเดียวกนัเพ่ือใหส้นองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ต่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ผูวิ้จยัจึง

ไดน้าํแนวคิดนั้นมาใช้ประกอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา เน่ืองจากปัจจยัแต่ละปัจจยัของ

บุคคลหน่ึงท่ีแตกต่างกนั ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ถือเป็นพ้ืนฐานในการกาํหนดพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือ 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจของผู้บริโภค 

 Schiffman and Kanuk (2007) เสนอว่า การตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกนั 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นปัจจยันาํเขา้ ขั้นกระบวนการ และขั้นผลลพัธ์  
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 1) ขั้นปัจจยันาํเขา้ (In put Stage) เป็นปัจจยัภายนอกมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค ปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ การดาํเนินการของธุรกิจ และปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ซ่ึง

การดาํเนินการขององค์การธุรกิจต้องทาํให้ผูบ้ริโภคตระหนักถึงความต้องการของตน โดยผ่าน

หลกัการท่ีเรียกว่า ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P) ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) 

ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย(Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ส่วนปัจจยัดา้น

สังคมและวฒันธรรม คือ ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัผูบ้ริโภคท่ีส่งผล ไดแ้ก่ ครอบครัว ชนชั้นทาง

สงัคม แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เป็นตน้ 

 2) ขั้ นกระบวนการ (Process Stage) คือ  ขั้ นท่ีแสดงถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภค โดยมาจากปัจจยัด้านจิตวิทยาได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพทศันคติ 

ค่านิยม และวิถีชีวิตของผูบ้ริโภค จะมีอิทธิพลต่อการตระหนักถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล

ก่อนการซ้ือ และการประเมินทางเลือกก่อนการซ้ือของผูบ้ริโภค  

 3) ขั้นผลลพัธ์ (Output Stage) คือ ขั้นสุดทา้ยของกระบวนการซ่ึงเก่ียวขอ้งการซ้ือ การใช้

การกาํจดัส่วนท่ีเหลือ และการประเมินหลงัการบริโภค ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคอาจจะเป็น

ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในตวัสินคา้หรือบริการก็ได ้และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะถูกจดจาํไวเ้ป็น

ประสบการณ์ในการบริโภค และส่งผลต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยาของผูบ้ริโภคในระยะต่อไป 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ศุภาสินี โชคงาม (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง

นาํเขา้จากประเทศเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร การวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑส์าํหรับผวิหนา้ และใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีท่ีแตกต่างกนั และ

พบว่า ปัจจยัด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล/

พนกังาน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี 

 อัญชลี  ธีระยุทธสกุล  (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาทผูบ้ริโภคมีทัศนคติต่อส่วนประสมทาง



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

571 

การตลาดโดยรวมและด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัดี ดา้น

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง และปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้

จากประเทศเกาหลีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 องัค์วรา อรรถเจริญพร (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์

เคร่ืองสาํอางตราสินคา้หน่ึงของไทย สาํหรับผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า 1ผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอาง

ตราสินคา้หน่ึงของไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมี

รายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางตราสินคา้หน่ึงของไทย 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทาง

สงัคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-33 

ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี และมี

รายได้ เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี  10,000-20,000 บาท  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั การศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่าง กนั ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสถานท่ีของร้านคา้ ทุกปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นทางสงัคมออนไลน ์

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรในการศึกษาวิจยั

คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใตท่ี้มีบญัชีการใชง้านทวิตเตอร์ใน

ประเทศไทย โดยไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงทาํการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร

ของ William G. Cochran เท่ ากับจํานวน  400 คน  โดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั ค่าความเช่ือมัน่ 

Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่า 0.7 ข้ึนไป ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานมีดังน้ี (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี 
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(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้น  (2) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential 

Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ t-Test, F-test และ การวิเคราะห์การถดถอย

เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 348 คน (ร้อยละ 

87.00)  มีอายุต ํ่ าว่าหรือเท่ากับ  20 ปี  จาํนวน 219 คน  (ร้อยละ 54.75) มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า

ปริญญาตรี จาํนวน 236 คน (ร้อยละ 59.00) และ เป็นนักเรียน/นักศึกษา จาํนวน 218 คน (ร้อยละ 

54.50) และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท จาํนวน 142 คน (ร้อยละ 35.50)

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญักบั ดา้นราคาและดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( = 4.39) รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( = 4.34) และดา้น

ผลิตภณัฑ ์( = 4.11) ตามลาํดบั โดยแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.11) เม่ือพิจารณาราย

ข้อ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มีผลิตภัณฑ์ให้เลือก

หลากหลาย มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( = 4.23, S.D. = 0.66) รองลงมา มีระดบัความคิดเห็นระดบัมาก 

ได้แก่  สินค้ามีคุณภาพ  เป็นของแท้จากเกาหลีใต้ ( = 4.12, S.D. = 0.79) และน้อยท่ีสุด  คือ 

คุณสมบติัผลิตภณัฑต์รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ( = 4.05, S.D. = 0.79) 

 2) ดา้นราคา โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.39) เม่ือพิจารณารายขอ้ 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สามารถเปรียบเทียบราคาจาก

ร้านต่าง ๆ ในทวิตเตอร์ได ้( = 4.66, S.D. = 0.51) รองลงมา ราคาในทวิตเตอร์ถูกกว่าการซ้ือรูปแบบ

อ่ืน ( = 4.61, S.D. = 0.53) และนอ้ยท่ีสุด คือ มีราคาสินคา้ระบุชดัเจน ( = 4.04, S.D. = 0.73)  

 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.39) 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การสัง่ซ้ือ

สินคา้ในทวิตเตอร์สามารถทาํไดต้ลอดเวลา ( = 4.56, S.D. = 0.55) รองลงมา ความสะดวกในการ
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คน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการในทวิตเตอร์ ( = 4.48, S.D. = 0.54) และน้อยท่ีสุด คือ การติดต่อกบัผูข้ายได้

โดยตรงและรวดเร็ว ( = 4.16, S.D. = 0.76)  

 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.34) 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การสัง่ซ้ือ

สินคา้ในทวิตเตอร์สามารถทาํไดต้ลอดเวลา ( = 4.56, S.D. = 0.55) รองลงมา ความสะดวกในการ

คน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการในทวิตเตอร์ ( = 4.48, S.D. = 0.54) และน้อยท่ีสุด คือ การบริการหลงัการ

ขายท่ีเหมาะสม เช่น การเปล่ียนคืนกรณีสินคา้มีปัญหาต่าง ๆ ( = 4.11) 

การตดัสินใจซื้อ 

 ผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีการใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.12) เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การเล่นทวิต

เตอร์เป็นประจาํส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ( = 4.44, S.D. = 0.73) รองลงมา มีระดบัความคิดเห็นใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ การไดอ้่านความคิดเห็นของผูอ่ื้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ( = 4.13, S.D. = 0.80) 

และนอ้ยท่ีสุด คือ การซ้ือสินคา้ผา่นทวติเตอร์เป็นท่ีนิยมส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ( = 3.93) 

 

การทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ตวัแปรอิสระ 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ 
ค่า

นยัสาํคญั 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
เพศ t-test 0.067 ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-test   0.022* สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-test 0.100 ไม่สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-test 0.747 ไม่สอดคลอ้ง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test   0.041* สอดคลอ้ง 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า อายุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีการใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด b Std. Error β t Sig 

ค่าคงท่ี 1.232 0.453  2.721 0.007* 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) -0.031 0.054 -0.027 -0.563 0.574 
ดา้นราคา (X2) 0.122 0.060 0.097 2.030 0.043* 
ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย(X3) 0.236 0.064 0.174 3.696 0.000* 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด(X4) 0.332 0.058 0.278 5.748 0.000* 

R R2 Adj. R2 SEE F-test Sig 
0.367 0.135 0.126 0.385 15.377 0.000* 

*นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลีใตข้องผูบ้ริโภคท่ีมีบญัชีการใชง้านทวิตเตอร์ในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และ มีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ13.50 ด้านท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริม

การตลาด (β = 0.278) รองลงมา คือ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (β = 0.174) และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นราคา (β 

= 0.097)  

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์  

 1) ดา้นอายุ เพราะ อายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นก็คือ ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิด

ข้ึนกบัร่างกายใน ปัจจุบนัการให้ความสนใจในเร่ืองความสวยงาม มีเพ่ิมมากข้ึน โดยการดูแลผิว

และการแต่งหนา้เปล่ียนแปลงไปตามวยัท่ีแตกต่างกนั จากการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี

อายุมากกว่า 31 ปีข้ึนไปมีการตัดสินใจซ้ือ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต ํ่ากว่า แสดงให้เห็น ถึงว่า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนวยัทาํงาน มีการพบผูค้นท่ีอยู่สังคมภายนอกมากข้ึน ตอ้งการเพ่ิม

ความมัน่ใจให้ตวัเอง   เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กบัผูท่ี้พบเห็น ดว้ยใชเ้คร่ืองสาํอางในการเสริม

บุคลิกภาพใหแ้ก่ตนเอง  
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 2) รายได้เฉล่ียต่อเดือน  เพราะเป็นตัวบ่งช้ีความสามารถในการเลือกใช้เคร่ืองสําอางท่ี

ตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดโ้ดยไม่เกิดผลกระทบ โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากกจ็ะตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้มากข้ึนตามรายไดท่ี้มีหลากหลายระดบั จากการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้

ต่อเดือน 10,001- 30,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ือมากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท 

แสดงให้เห็นถึง ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้10,001- 30,000 บาท มีอาํนาจในการซ้ือ และเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ของเคร่ืองสําอางเกาหลีใต  ้ท่ีตอ้งการเคร่ืองสําอางท่ีราคาไม่สูงจนเกินไป แต่ผูท่ี้มีรายได้มากกว่า 

30,000 บาทนั้น  อาจให้ความสนใจกบัเคร่ืองสาํอางแบรนดอ่ื์น ท่ีอาจจะดีกว่าเคร่ืองสาํอางจากเกาหลี

ใต ้อยา่งเช่น เคร่ืองสาํอางท่ีนาํเขา้จากประเทศแถบยโุรปซ่ึงจะมีราคาท่ีสูงกวา่ 

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอญัชลี ธีระยทุธสกุล (2553) พบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

ดา้นอายุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศ

เกาหลีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

องัคว์รา อรรถเจริญพร (2558) พบวา่ ผูห้ญิงวยัทาํงานท่ีมีอายแุละรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางตราสินคา้หน่ึงของไทย แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนกัไดด้งัน้ี 

 1) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลีใตม้ากท่ีสุด เป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ทวิตเตอร์เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีดี

ท่ีสุดอยา่งหน่ึง ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงาน ในการกระจายขอ้มูล และเม่ือ

พิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า “สามารถสั่งซ้ือสินคา้ในทวิตเตอร์ไดต้ลอดเวลา” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

เพราะ ทวิตเตอร์เป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา โดยไม่มีเวลาปิด ประหยดัเวลาใน

การทาํธุระอย่างอ่ืน สามารถให้ขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจในสินคา้นั้น ๆ ดงันั้น ทวิต

เตอร์ จึงเป็นช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้าย  

 2) ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลีใต ้

เป็นอนัดบัท่ีสอง เน่ืองจาก ราคาเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งคาํนึงก่อน หากพิจารณาแลว้คุม้ค่าจึงมีการ

ตดัสินใจซ้ือเกิดข้ึน จากค่าเฉล่ียพบว่า “สามารถเปรียบเทียบราคาจากร้านต่าง ๆ ในทวิตเตอร์” มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะผูบ้ริโภคมีอิสระในการเปรียบราคาไดจ้ากหลาย ๆ ท่ี ดงันั้น ร้านคา้ควรจะ

ตั้งราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และไม่ควรตั้งราคาแพงกวา่ร้านอ่ืน ๆ  



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

576 

 3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางนาํเขา้จาก

ประเทศเกาหลีใต ้เป็นอนัดบัท่ีสาม เน่ืองจาก การแข่งขนัของเคร่ืองสาํอางรุนแรงข้ึน การตลาดท่ี

เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํให้เกิดตดัสินใจซ้ือไดม้ากยิ่งข้ึน และพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า 

“ความน่าสนใจของพรีเซ็นเตอร์เคร่ืองสําอาง” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะผูท่ี้ใชง้านทวิตเตอร์ส่วน

ใหญ่นิยมและช่ืนชอบดาราและศิลปินเกาหลีใต ้อิทธิพลของการโปรโมทเคร่ืองสาํอางดว้ยดาราและ

ศิลปินเกาหลีใต ้ทาํใหผู้บ้ริโภคมีแรงกระตุน้ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางเกาหลี  

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภาสินี โชคงาม (2553) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางนาํเขา้จากประเทศเกาหลี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  และ สอดคลอ้งกบังานวิจยั ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยั

ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นสถานท่ีร้านคา้ 

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสงัคมออนไลน ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ประโยชน์  

 1) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ร้านคา้ในทวิตเตอร์ควรรักษาคุณภาพในดา้นการตอบสนอง

ลูกคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เช่น ความสะดวกในการส่ังซ้ือ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิม 

และสามารถเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ได ้ซ่ึงการเขา้ถึงลูกคา้ก่อนคู่แข่งทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบมากกวา่ 

 2) ดา้นราคา ผูป้ระกอบการจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการตั้งราคาของสินคา้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบั

คุณภาพของสินคา้ แสดงราคาขายท่ีชดัเจน และตรวจสอบราคาของคู่แข่งรายอ่ืนอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะ

ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และทาํใหต้ดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

 3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ฐานผูใ้ชง้านทวิตเตอร์ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ช่ืนชอบศิลปินเกาหลีมี

และมีฐานแฟนคลบัท่ีคอยติดตามจาํนวนมาก ดงันั้น หากมีการ “Tie in” กบัศิลปินเกาหลี ใชท้วิตเตอร์

ในการทาํแคมเปญกจ็ะไดผ้ลดี จะช่วยกระตุน้และดึงดูดใหผู้บ้ริโภคสนใจในสินคา้  

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1) ศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม ในการเกบ็ขอ้มูลเชิงลึก การสมัภาษณ์เชิงควบคู่ไปกบัการแจก

แบบสอบถาม เพ่ือรับรู้ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคและนาํมาพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพมาก

ข้ึนและตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึนต่อไป 
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 2) ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งออนไลน์อ่ืน ๆ เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มเป้าหมายคือผูใ้ชง้านทวิต

เตอร์ ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้ชง้านเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม เพ่ือจะไดท้ราบ

ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายอ่ืนและไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัจูงใจในการทาํงานและระดบัความ

ผกูพนัขององคก์รของพนกังาน บริษทั รังสิต พลาซ่า จาํกดั (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจในการทาํงานท่ี

ส่งผลต่อความผูกพนัขององคก์รของพนกังาน บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั ท่ีปฏิบติังานประจาํอยู่ท่ี

สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 272 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560)โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้การแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  และหาค่าร้อยละ (Percentage)  

การวิเคราะห์สมมติฐานทางสถิติ   ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ  (Multiple Regression  

Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพศหญิงจาํนวน 140 คน (ร้อยละ 

51.47)  มีอายุ 20-37 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 134 คน (ร้อยละ 49.26) มีอายุการทาํงาน 1-3 ปี มากท่ีสุด 

จาํนวน 84 คน (ร้อยละ 30.88) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 189 คน (ร้อยละ 

69.49) มีตาํแหน่งเป็นพนักงานประจาํ, ช่างเทคนิคมากท่ีสุดจาํนวน 92 คน (ร้อยละ 33.82) มี

สถานภาพโสดมากท่ีสุดจาํนวน 139  คน (ร้อยละ 51.10)  และอยูใ่นดา้นบริหารอาคารและสถานท่ี

มากท่ีสุด จาํนวน 143  คน (ร้อยละ 52.57)  (1) ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหา

นอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นความรับผิดชอบของงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน ดา้นความกา้วหน้าใน

การทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยกย่องนบัถือ และดา้นความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน ตามลาํดบั และ 

(2) ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั ผลการทดสอบ
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สมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยกย่องนับถือ (B = 0.968) 

และดา้นความรับผิดชอบของงาน (B = 0.262)  และ ส่งผลต่อความผูกพนัขององคก์รของพนกังาน

บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัจูงใจ, ความผกูพนัขององคก์รของพนกังาน 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to investigate levels of motivation factors and employee engagement, 

and explore motivation factors affecting employee engagement of Rangsit plaza Co., Ltd.  The 

samples included 272 employees of Rangsit plaza Co., Ltd.   (The data were obtained from Human 

Resource Department in November, 2017).  The data were collected using questionnaires and then 

they were analyzed applying frequency, standard deviation, and percentage.  Furthermore, multiple 

regression analysis was conducted to assess a statistical hypothesis using a variable selection method 

called Enter. The results of this study were presented below. The average level of motivation factors 

influencing the employee engagement of Rangsit plaza Co., was high. Regarding the employee 

engagement of Rangsit plaza Co., Ltd. is Motivation to work Sort by average to a hundred as follows. 

(1) Job responsibilities, work participation, progression, respect, and success in the job, and (2) 

employee engagement. Company have the mean scores were at the high level. From the hypothesis, 

(1) The results showed the motivation in working was the respectable (B = 0.968) and the job 

responsibility (B = 0.262) and the organizational commitment of Rangsit Plaza employees was 

statistically significant Level 0.05 

 

Key Word: MOTIVATION FACTORS, EMPLOYEE ENGAGEMENT 
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บทนํา 

องคก์รใดจะประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีสาํคญัหลาย

ปัจจยั ทรัพยากรมนุษยก์็ถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีส่วนช่วยในการผลกัดนัให้องคก์รสามารถดาํเนิน

กิจการใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นกาํลงัสาํคญัในการนาํพาองคก์รขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้สู่เป้าหมายท่ี

ไดก้าํหนดไว ้จึงนบัไดว้่าทรัพยากรมนุษยเ์ปรียบเสมือนขุมทรัพยท่ี์มีค่ามหาศาล ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ี

สาํคญัอยา่งยิง่ท่ีองคก์รจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและตระหนกัถึงการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์มี

ประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษยจึ์งถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัและมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจ มีความ

ตอ้งการ มีการแสดงออก และบุคลิกลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป รวมถึงในการทาํงานตอ้งมีการ

แข่งขนัเพ่ือความโดดเด่น และความตอ้งการเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนแต่เม่ือไดรั้บความกดดนัทั้ง

จากภายในร่างกาย และสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมากระทบต่อจิตใจและร่างกายก็ทําให้เกิด

ความเครียดและความเบ่ือหน่ายในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีอาจจะทาํให้เกิดปัญหาแก่

องคก์รได ้(ธญัรดา จิตสุรผล, 2553; ปาริชาต บวัเป็ง, 2554)  

การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานนั้นเป็นส่ิงท่ีองคก์รควรตระหนกัไวอ้ยูเ่สมอ แรงจูงใจเป็น

แรงปรารถนา ความเต็มใจท่ีจะกาํหนดช้ีนําทักษะและพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไปสู่

ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เป็นส่ิงท่ีเป็นพลงักระตุน้ให้แต่ละบุคคลกระทาํพฤติกรรม

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของแต่ละคน แรงจูงใจในการทาํงานอาจเกิดจากลกัษณะนิสยัส่วนบุคคล เช่น 

การท่ีบุคคลนั้นมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ในตนเอง ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวิต หรือการ

มีทศันคติท่ีดีต่องาน ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมีความชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความถนดัเน่ืองจาก

งานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัความรู้ความสามารถ มีเพ่ือนร่วมงานท่ีดี รวมทั้งการมีทศันคติท่ีดีต่อ

องค์กร ซ่ึงอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององคก์ร ความเช่ือมัน่ในนโยบายขององคก์ร 

ตลอดจนการมีความรักความผกูพนักบัองคก์ร ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีอาจส่งใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจใน

การทาํงานให้ประสบผลสาํเร็จ หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลเกิดความมานะพยายาม

ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัจจยัจูงใจในการทาํงานตามหลกัทฤษฎีสอง

ปัจจยั (Two Factors Theory) ของ Frederick Herzberg คือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน โดยปัจจยัจูงใจ 

คือ ปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองคก์รเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจในงานท่ี

ทาํ ซ่ึงก่อให้เกิดขวญักาํลงัใจและความเต็มใจในการสร้างผลงานให้เกิดประสิทธิผลไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบด้วย ความสําเร็จในการทาํงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ ส่วนปัจจยัคํ้าจุนหรือปัจจยัสุขอนามยั
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คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีช่วยใหพ้นกังานยงัคงทาํงานอยูแ่ละรักษาพวกเขา

ไวใ้นองคก์ร แต่เม่ือไม่ไดรั้บปัจจยัดงักล่าวก็จะเป็นสาเหตุให้พนกังานเกิดความไม่พอใจและไม่มี

ความสุขในการทาํงาน ประกอบด้วย เงินเดือนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคบับัญชา 

สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทาํงาน ความเป็นอยูส่่วนตวั ความมัน่คงในงาน 

และวิธีการปกครองบงัคบับญัชา (ภูรดา สุนทรโกปาล, 2552)  

 จากความสําคญัของบุคลากรขององค์กรดงักล่าวขา้งต้น จะเห็นได้ว่าหากองค์กรไม่ให้

ความสําคญัต่อปัจจยัท่ีเก่ียวแรงจูงใจในการทาํงานรวมถึงการส่งเสริมความผูกพนัต่อองคก์รย่อม

ส่งผลเสียถึงต้นทุนท่ีต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในส่วนของบุคลากร ก็คือการสูญเสีย

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ตน้ทุนในการสรรหาคดัเลือก รวมถึงตน้ทุนการฝึกอบรมและ

พฒันาบุคลากร จึงทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัของ

องคก์รของพนกังาน บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั หรือไม่ เพ่ือนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การกาํหนดนโยบายและแผนงานต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือเสริมสร้างความจงรักภกัดีและความผูกพนัต่อ

องคก์ร และเพ่ือรักษาพนกังานท่ีมีคุณค่าต่อองคก์รไวใ้หน้านท่ีสุด 

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

 1) เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัจูงใจในการทาํงานและระดบัความผกูพนัขององคก์รของพนกังาน 

บริษทั รังสิต พลาซ่า จาํกดั 

 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัขององค์กรของ

พนกังานบริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั 

 

สมมตฐิานของการวจิยั  

ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน  ประกอบไปดว้ย  ดา้นความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน ดา้นความ

รับผิดชอบของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน และดา้นการ

ไดรั้บการยกย่องนับถือ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัขององค์กรของพนักงาน บริษทั รังสิต

พลาซ่า จาํกดั 
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ขอบเขตของการวจิัย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงาน บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั ท่ี

ปฏิบติังานประจาํอยู่ท่ีศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค จาํนวน 272 คน ผูวิ้จยัจึงเลือกท่ีจะใช้ประชากร

ทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560) 

ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยจูงใจในการทํางาน  หมายถึง  ปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดทศันคติท่ีดีต่องาน ส่งผลให้เกิด

ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ 

 ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน  หมายถึง  การทาํงานท่ีบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวโ้ดยใช้

ความรู้ความสามารถท่ีมีในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 

 ความรับผิดชอบของงาน  หมายถึง  อาํนาจและหน้าท่ีท่ีอยู่ในความดูแลของผูท่ี้ได้รับ

มอบหมาย เพ่ือใหง้านสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์ร 

 ความก้าวหน้าในการทํางาน  หมายถึง  โอกาสในการเล่ือนขั้นหรือปรับตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน

โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาท่ีเหมาะสมและยติุธรรม 

 การมีส่วนร่วมในการทํางาน  หมายถึง  การไดรั้บการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมและเสนอ

ความคิดใหม่ ๆ ในการทาํงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 

 การได้รับการยกย่องนับถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับ นบัถือ ไวใ้จจากผูบ้งัคบับญัชา 

หวัหนา้งาน และเพ่ือนร่วมงาน 

 ความผูกพันต่อองค์กร  หมายถึง  ทศันคติ ความรู้สึกในทางบวกท่ีพนักงานมีต่อองค์กร 

โดยมีการแสดงออกในรูปแบบของการจงรักภกัดี การมีส่วนร่วม และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
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กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1) ผลงานวิจยัน้ีเป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหาร บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั เพ่ือใชป้ระกอบการ

พิจารณาในการปรับปรุง สร้างออกแบบกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และจดักิจกรรม สัมมนาต่าง ๆ 

เพ่ือพฒันาพนกังานในองคก์ร ใหเ้กิดความผกูพนัในองคก์ร 

 2) ผลงานวิจัยน้ีเป็นแนวทางให้กับผูท่ี้สนใจศึกษาค้นควา้วิจยัเก่ียวกับความผูกพนัต่อ

องคก์ร สามารถนาํผลการวิจยัน้ีไปพฒันาต่อยอดไดใ้นอนาคต 

 

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 

 Herzberg (1959 อ้างถึงใน สุขกมล ทรัพย์ดีมงคล, 2553) ได้ศึกษาทําการวิจัยเก่ียวกับ

แรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล ซ่ึงไดศึ้กษาถึงการวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล

ซ่ึงได้ศึกษาถึงความต้องการของคนในองค์การหรือการจูงใจจากการทํางาน คือ  ปัจจัยจูงใจ 

(Motivation Factors)   หรือปัจจยักระตุ้น เป็นปัจจยัท่ีกระตุ้นจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพ อนัจะทาํให้

พนกังานใชค้วามพยายามเพ่ือไดผ้ลงาน ปัจจยัจูงใจจึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบังานโดยตรง

และสร้างความรู้สึกท่ีดีกบังาน  ประกอบดว้ย (1) ความสําเร็จในงาน (Achievement) การท่ีบุคคล

สามารถทาํงานไดลุ้ล่วงและประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี มีความสามารถในการแกไ้ขและรู้จกั

ป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไปไดเ้สมอรวมถึงการแสดงส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีส่งผลให้เห็นถึงผลงานของ

บุคคลย่อมจะรู้สึกมีความพึงพอใจและปล้ืมใจในผลสําเร็จของงานนั้นอย่างยิ่ง ทาํให้มีกาํลงัใจจะ

ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน 
1. ความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน 
2. ความรับผดิชอบของงาน 
3. ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการทาํงาน 
5. การไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ 

ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั 
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ทาํงานอ่ืนต่อไป (2) ลกัษณะของงาน (Work Itself) ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อลกัษณะงาน เช่น 

งานประจาํงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ คุณลกัษณะของงานท่ียากหรือง่าย รวมทั้งปริมาณ

งานท่ีมากหรือน้อยเกินไป ถา้เป็นงานท่ีน่าสนใจและท้าทายในความสามารถ เป็นงานสําคญัท่ีมี

คุณค่าเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามคิดงานประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ๆ แบบใหม่ๆ พนกังานจะรู้สึกพอใจท่ีจะ

ทาํงานในลกัษณะน้ี (3) การไดรั้บการยอมรับ (Recognition) การท่ีผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือนร่วมงานและ

บุคคลทั่วๆ ไปในสังคมให้ความสําคัญ  ยกย่อง ชมเชย แสดงความช่ืนชมยินดีในผลงานและ

ความสามารถเม่ือทํางานบรรลุผลอันเป็นส่ิงท่ีสร้างความประทับใจ ทําให้พนักงานนั้ นเกิด

ความรู้สึกภาคภูมิใจมีกาํลงัใจ มีผลในการกระตุน้จูงใจให้ทาํงานไดดี้ยิ่งข้ึน (4) ความกา้วหน้าใน

งาน (Advancement) ความพึงพอใจของบุคคลท่ีไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง หน้าท่ี

ในการทาํงาน ข้ึนเงินเดือนค่าจา้งให้สูงข้ึน อนัจะเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมกระตุน้ให้พนักงานตั้ งใจ

ทาํงานให้มากยิ่งข้ึน (5)  ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) การท่ีบุคคลไดรั้บเกียรติและ

ความไวว้างใจมอบหมายให้รับผิดชอบทาํงานอยา่งมีอิสระเสรีให้โอกาสทาํงานไดอ้ย่างเต็มท่ี โดย

ผูบ้งัคบับญัชาไม่ตรวจตราควบคุมมากเกินไป พนกังานจะมีความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์กร 

 อนนัตช์ยั คงจนัทร์ (2558) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจกนั

อยา่งมากในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ไดมี้การศึกษาวิจยักนัอย่างกวา้งขวางเน่ืองจากความผูกพนัต่อ

องคก์รมีความสาํคญั ดงัน้ี 

 1)  ทฤษฎีต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของความผูกพนัต่อองค์กรตลอดจนผลการวิจยัต่าง ๆได้

ช้ีให้เห็นว่าความผูกพนัต่อองคก์รน้ี อาจใชเ้ป็นเคร่ืองพยากรณ์พฤติกรรมของพนกังานขององคก์ร

ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อตัราการเปล่ียนงาน (Employee Turnover) อตัราการเขา้ออกจากงานของ

พนกังานในองคก์ร เน่ืองจากพนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์ร มีแนวโนม้ท่ีจะอยู่กบัองคก์รนาน

กว่าและเต็มใจท่ีจะทาํงานอย่างเต็มความสามารถ เพราะเม่ือคนมีความผูกพนัต่อองคก์รก็จะมีการ

แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมท่ีต่อเน่ือง มีความคงเส้นคงวาไม่โยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีทาํงาน

 2)  ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นผลการศึกท่ีต่อเน่ือง หรือ พฒันาข้ึนมาจากการศึกษาเร่ือง

ความจงรักภกัดี (Loyalty) ของพนักงานในองค์กรซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งการให้เกิดข้ึนในองค์เน่ืองจาก

ความผูกพนัต่อองค์กรมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในงาน เพราะความพึงพอใจในงาน
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สามารถเปล่ียนแปลงไดจ้ากสภาพแวดลอ้มท่ีพนักงานในองค์กรตอ้งเผชิญในแต่ละวนั แต่ความ

จงรักภกัดีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและค่อยๆพฒันาไปอยา่งชา้ ๆ แบบมัน่คง 

 3)  การทาํความเขา้ใจเร่ืองความผูกพนัต่อองค์กร ช่วยให้ศึกษาเขา้ใจธรรมชาติของคน

ทัว่ไปมากข้ึนกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีคนจะสร้างความผูกพนั หรือเกิดความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วน

หน่ึงของสังคมย่อย ๆ ข้ึนมาเน่ืองจากพฤติกรรมต่าง ๆ ย่อมมีท่ีมาเป็นเร่ืองความมุ่งหมายหรือ

เป้าหมายของมนุษยมี์ผลมาจาก การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีความแตกต่างกนั

ไปในดา้นค่านิยม ทศันคติ บุคลิกภาพ และ บทบาท ความเขา้ใจในกระบวนการน้ีจะช่วยให้เขา้ใจ

พฤติกรรมของคนได้มากข้ึนทั้ งน้ีความผูกพนัทาํให้เกิดประโยชน์ท่ีตามมาแก่องค์กรมากมาย

ดงัต่อไปน้ี 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 วารุณี คาํแกว้ (2550) ศึกษาเร่ือง “ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานธนาคารไทยธนาคาร 

(จาํกดั) มหาชน สํานักงานใหญ่” ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบั

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานพบว่า เพศ มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัเก่ียวระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานพบว่าทุกปัจจยัเก่ียวกบังาน เช่น งานท่ี

รับผิดชอบ ค่าตอบแทน และสวสัดิการ โอกาสก้าวหน้า ความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และ

บรรยากาศท่ีทาํงาน ลว้นมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 และเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกระดบัปานกลาง 

 จกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ ์(2551) ไดศ้ึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของ

พนกังานบริษทั ลาํพูนซิงเดนเก็น จาํกดั” ผลการศึกษาพบว่าพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สาํหรับปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ร ไดแ้ก่ ระดบั

การศึกษาและระยะเวลาท่ีทาํงานในบริษทั ส่วนเพศ อาย ุสถานภาพ รายไดต้่อเดือนและตาํแหน่ง 

ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร สําหรับปัจจยัในดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบตัิที่มีอิทธิพลต่อ

ระดบัความผูกพนั ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการทาํงาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์

ของงาน  ผลป้อนกลบัของงานและงานที ่มีโอกาสปฏิส ัมพนัธ์กบัผู อื้ ่น  และปัจจยัในดา้น

ประสบการณ์ในงานท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความผกูพนัธ์ต่อองคก์รในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่า
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ตนมีความสําคญัต่อองคก์ร ความรู้สึกว่าองคก์รเป็นที่พ่ึงพาได  ้ความคาดหวงัที่จะไดร้ับการ

ตอบสนองจากองคก์ร และทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงานและองคก์ร 

 ปาริชาติ ขาํเรือง (2555)  ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร

ของอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏั” ผลการวิจยัพบว่า อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัมีความผูกพนัต่อ

องคก์รในระดบัมาก และปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของอาจารยม์หาวิทยาลยั

ราชภฏั ประกอบดว้ย  9 ปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ (1) ระยะเวลาปฏิบติังาน (2) 

เจตคติต่อองค์กร (3) การพฒันาความกา้วหน้าในสายงานอาชีพ  (4) การบริหารค่าตอบแทน  (5) 

การจดัสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูล (6) นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(7) บรรยากาศ

องคก์าร (8) วฒันธรรมองคก์าร และ (9) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ดวงพร โพธ์ิสร (2558)  ไดศึ้กษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพนัต่อ

องคก์รของครูผูดู้แลเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา” 

ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูดู้แลเดก็ มีความผกูพนัต่อองคก์ร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นความ

รับผดิชอบ และดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

การวิจยั เร่ือง ปัจจยัจูงใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัขององค์กรของพนักงาน 

บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคือ พนักงาน บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั ท่ี

ปฏิบติังานประจาํอยู่ท่ีศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค จาํนวน 272 คน ผูวิ้จยัจึงเลือกท่ีจะใช้ประชากร

ทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560)  

ใชแ้บบสอบถาม  (Questionnaire) แบบ Rating Scale ตามแบบของ  Likert  5 ระดบั เพ่ือเก็บขอ้มูล

จากประชากร การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เกิน 0.7 ถือว่ามี

ความเช่ือไดส้ามารถนาํไปเก็บขอ้มูลได ้(Burns and Grove, 1997) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

และทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ

หาค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์

สมการถดถอยพหุ (Multiple Regression  Analysis) โดยใชเ้ทคนิคการคดัเลือกตวัแปรแบบ Enter 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

 พนกังานจาํนวน 272 คน ส่วนใหญ่คือ เพศหญิงจาํนวน 140 คน (ร้อยละ 51.47)  มีอาย ุ20-

37 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 134 คน (ร้อยละ 49.76) มีอายกุารทาํงาน 1-3 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 84 คน (ร้อย

ละ 30.88) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 189 คน (ร้อยละ 69.49) มีตาํแหน่งเป็น

พนักงานประจาํ, ช่างเทคนิคมากท่ีสุด จาํนวน 92 คน (ร้อยละ 33.82) มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด

จาํนวน 139  คน (ร้อยละ 51.10)  และอยู่ในดา้นบริหารอาคารและสถานท่ีมากท่ีสุด จาํนวน 143  

คน (ร้อยละ 52.57) 

 

ปัจจยัจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพนัขององค์กรของพนักงานบริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกัด 

ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน ด้านความรับผิดชอบของงาน ด้าน

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน และดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ 

เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

 1) ดา้นความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.68) เม่ือพิจารณาราย

ข้อพบว่า ลาํดบัแรกคือ ท่านคิดว่างานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความสําคญัต่อความสําเร็จของ

องคก์ร มีความคิดเห็นในระดบัมาก (µ = 3.85) รองลงมาคือ ท่านไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้เพ่ือการ

เติบโตท่ีจะประสบความสาํเร็จในชีวติการทาํงาน มีความคิดเห็นในระดบัมาก (µ = 3.76)                                                     

 2) ดา้นความรับผิดชอบของงานโดยเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.90)  เม่ือพิจารณาราย

ขอ้พบว่า ลาํดบัแรกคือ ท่านรู้วา่ท่านถูกคาดหวงัอะไรบา้งในการทาํงาน มีความคิดเห็นในระดบัมาก 

(µ = 3.95) รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสไดท้าํงานท่ีท่านมีความชาํนาญความเช่ียวชาญอยา่งดีท่ีสุดทุก

วนั มีความคิดเห็นในระดบัมาก (µ = 3.88) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ท่านไดรั้บการมอบอาํนาจอย่าง

เหมาะสมเพียงพอท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ มีความคิดเห็นในระดบัมาก (µ = 3.88)   

 3) ดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.71) เม่ือพิจารณาราย

ขอ้พบว่า ลาํดบัแรกคือ ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมาหัวหน้างานพูดถึงความกา้วหน้าในงานของท่าน  

(µ = 3.81) รองลงมาคือ แผนกท่ีท่านทําอยู่นั้ นมีโอกาสพัฒนาความรู้และความสามารถเสมอ

หน่วยงานท่ีท่านทาํอยู่นั้นมีโอกาสไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งอย่างต่อเน่ือง มีความคิดเห็นในระดบั

มาก (µ = 3.81) และลาํดบัสุดทา้ย คือ องค์กรของท่านมีวิธีการประเมินผลงานท่ีทาํให้ท่านมุ่งมัน่

ทาํงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งเตม็ความสามารถ มีความคิดเห็นในระดบัมาก (µ = 3.51) 
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 4) ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.85)  เม่ือพิจารณาราย

ขอ้พบว่า ลาํดบัแรกคือ ท่านคิดว่าท่านมีเพ่ือนร่วมงานท่ีดีในท่ีทาํงาน มีความคิดเห็นในระดบัมาก

ท่ีสุด (µ = 4.17) รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความร่วมมือทาํงานร่วมกนัอย่างเต็มท่ี

เพ่ือให้งานมีคุณภาพ มีความคิดเห็นในระดบัมาก (µ = 4.01) และลาํดบัสุดท้าย คือ ท่ีทาํงานของ

ท่านมีการช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหท่้านไดรั้บการพฒันาในหนา้ท่ีการงานดว้ยกนั มีความคิดเห็น

ในระดบัมาก (µ = 3.51) ตามลาํดบั 

 5) ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.71) เม่ือพิจารณารายขอ้

พบว่า ลาํดับแรกคือ ท่านได้รับการยอมรับในการทาํงานจากผูบ้ ังคบับัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  

(µ = 3.88) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงานและตัดสินใจเร่ืองสําคัญๆของ

หน่วยงานร่วมงาน มีความคิดเห็นในระดบัมาก (µ = 3.81) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ท่านไดรั้บการยก

ยอ่งหรือชมเชยในผลงานท่ีทาํออกมาไดดี้ มีความคิดเห็นในระดบัมาก (µ = 3.43) ตามลาํดบั 

 

ความผูกพนัขององค์กรของพนักงานบริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกัด 

ความผกูพนัขององคก์รของพนกังานบริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั พบว่าโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั

มาก (µ = 3.87) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลาํดบัแรกคือ ภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์รน้ี (µ = 

4.13) รองลงมาคือ ทาํงานโดยคาํนึงถึงช่ือเสียงขององคก์รท่ีท่านทาํงานอยูเ่สมอ มีความคิดเห็นใน

ระดบัมาก (µ = 4.03) และลาํดบัสุดทา้ย คือ มีความสุขท่ีไดร่้วมงานกบัองคก์รแห่งน้ี มีความคิดเห็น

ในระดบัมาก (µ = 3.43) 

การทดสอบสมมตฐิาน  

ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบของงาน และดา้นการไดรั้บการยกยอ่ง

นับถือ ส่งผลต่อความผูกพนัขององคก์รของพนักงานบริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของบริษทั รังสิต

พลาซ่ามากท่ีสุด  คือ  ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ (B = 0.968) รองลงมา คือ ด้านความ

รับผิดชอบของงาน (B = 0.262) และสามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนในความผูกพนัของ

พนกังานบริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดัได ้ร้อยละ 50.8 ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัจูงใจในการทาํงาน 

ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิ t-value t-prob 

b0    
ค่าคงท่ี 1.989   14.699 0.000* 
ดา้นความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน (X1) -0.240 -0.363 -1.143 0.254 

ดา้นความรับผดิชอบของงาน (X2) 0.186 0.262 2.646 0.009* 
ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน (X3)  -0.070 0.098 -0.720 0.472 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน (X4)  -0.023 -0.033 -0.529 0.597 
ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ (X5)  0.644 0.968 2.596 0.010* 

R = 0.713 R2 = 0.508 Adj. R2 = 0.499 SEE = 0.340 F = 54.931 Sig. = 0.000* 
* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผลการวจิัย 

 ปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบของงาน และดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ 

ส่งผลต่อความความผูกพนัขององค์กรของพนักงานบริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั ผูว้ิจยัขออภิปราย

ผลการวิจยัตามขอ้คน้พบ โดยเรียงลาํดบัตามค่านํ้าหนกัของปัจจยั ดงัน้ี 

 1) ดา้นการไดรั้บการยกย่องนับถือส่งผลต่อความผูกพนัขององค์กรของพนักงานบริษทั 

รังสิตพลาซ่า จาํกดั มากท่ีสุด ตวับ่งช้ีท่ีสําคญัมากท่ีสุด คือ ส่วนร่วมในการจดัทาํแผนงานและ

ตดัสินใจเร่ืองสาํคญั ๆ ของหน่วยงาน ช้ีให้เห็นถึงความสาํคญัของตวับุคคล ท่ีไดรั้บการชมเชย ยกยอ่ง 

เกิดความภาคภูมิใจงานท่ีตนไดมี้ส่วนร่วม ความภูมิใจในตนเองนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีความรู้สึกท่ีดี

ต่อตนเอง  เป็นความรู้สึกดา้นบวก ซ่ึงเป็นแรงผลกัดนัท่ีดี การเสริมแรงเชิงบวกทาํไดโ้ดยการมอบ

รางวลั  การประกาศผ่านระบบภายองค์กร การช่ืนชมถึงความสามารถเพ่ือให้พนักงานเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง  ทั้ งน้ี การท่ีพนักงานของบริษัท รังสิตพลาซ่า จาํกัด มีโอกาสได้รับการ

มอบหมายร่วมจดัทาํแผนงานท่ีมีความสาํคญัท่ีช่วยในการพฒันาองคก์รให้ประสบความสาํเร็จ ทาํ

ให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนสําคญักบัองค์กรในการขบัเคล่ือนองค์กรเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ท่ีบริษทักาํหนดไว  ้ทาํให้เกิดความรู้สึกไดรั้บภาคภูมิใจของการได้รับการยอมรับ 

 ยกยอ่ง จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกผกูพนักบัองคก์ร  
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 ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรพนัธ์ เทพพิทกัษ  ์(2551) ผลวิจยัพบว่า 

ปัจจยัในดา้นลกัษณะงานที่ปฏิบตัิที่มีอิทธิพลต่อระดบัความผูกพนั ไดแ้ก่ ความมีอิสระในการ

ทาํงาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ผลป้อนกลบัของงานและงานที่มี

โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้ ่น และปัจจยัในดา้นประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลต่อระดบัความ

ผูกพนัต่อองคก์รในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสาํคญัต่อองคก์ร ความรู้สึกว่าองคก์ร

เป็นท่ีพ่ึงพาได ้ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร และทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน

และองคก์ร และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงพร โพธ์ิสร (2558)  ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูดู้แลเด็ก 

มีความผูกพนัต่อองค์กร เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพนัต่อองคก์ร คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นลกัษณะ

ของงานท่ีปฏิบติั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 2) ดา้นความรับผิดชอบของงานส่งผลต่อความผกูพนัขององคก์รของพนกังานบริษทั รังสิต

พลาซ่า จาํกดั รองลงมา เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นความรับผิดชอบของงาน 

พบวา่ ตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัมากท่ีสุด คือ การไดมี้โอกาสไดท้าํงานท่ีมีความชาํนาญความเช่ียวชาญอยา่งดี

ท่ีสุดทุกวนั และไดรั้บการมอบอาํนาจอย่างเหมาะสมเพียงพอท่ีจะทาํงานให้สาํเร็จ ทั้งน้ี พนกังาน

บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั ไดป้ฏิบติังานอยา่งเต็มใจเพ่ือทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือจุดประสงค์

ขององค์กร โดยแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีและ

รับผิดชอบหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีความชาํนาญความเช่ียวชาญ เพื่อทาํงานท่ีตนเองไดรั้บให้

สาํเร็จตามความสามารถของตน เพื่อความกา้วหนา้ในชีวิตและความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงานของตน 

เพราะทุกคนเช่ือว่าการทาํงานท่ีน่ีจะสามารถทาํให้ตนเองมีความสําเร็จและความกา้วหน้าในชีวิต

ไดม้ากข้ึน ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจจะกระตุน้เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือจดัระบบองคก์ารให้มีสภาพ

ท่ีก่อให้เกิดความตอ้งการในส่วนของผูป้ฏิบติังานท่ีจะใชแ้รงกาย แรงใจ และความสามารถอย่าง

เต็มท่ี เพ่ือให้บงัเกิดความสําเร็จในการทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือดว้ยความคิดริเร่ิมของ

ตนเองท่ีจะนาํความสาํเร็จมาสู่องคก์ร ความตอ้งการ แรงกดดนั หรือ ความปรารถนา ท่ีจะผลกัดนั

ให้พนกังานพยายามด้ินรน เพื่อให้บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์พฤติกรรมของพนกังานจะถูก

กาํหนดและควบคุมโดยการจูงใจต่าง ๆ แรงจูงใจเหล่าน้ียงัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคนอีก

ดว้ย วิธีการจูงใจท่ีสําคญัต่อการบริหาร คือ ความต้องการความรัก ความเอาใจใส่ความต้องการ

อาํนาจและความตอ้งการความสาํเร็จ 
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 ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารุณี คาํแกว้ (2550) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั

เก่ียวกบังานท่ีรับผิดชอบ โอกาสกา้วหน้า ลว้นมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานของ ปาริชาติ ขาํเรือง (2555)  ผลการวิจยั

พบว่า อาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฎัมีความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปปฏิบัติ 

 1) ดา้นการไดรั้บการยกย่องนับถือ เป็นส่วนท่ีจะทาํให้เกิดความประทบัใจท่ีดีต่อองค์กร

และหวัหนา้งานของตน เป็นดา้นท่ีพาบริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั ควรให้ความสาํคญัในการส่งเสริม

ในการยกยอ่งพนกังานท่ีทาํงานดีเด่น หรือทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคมโดยจดัทาํรางวลัในรูปแบบของ

เกียรติยศ เช่น ประกาศนียบตัร ให้คาํช่ืนชม และการท่ีพนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการทาํแผนสาํคญั

ในการดาํเนินพนัธกิจขององคก์รมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงพนกังานทุก

คนมีส่วนแสดงความคิดเห็นในการพฒันาและแกไ้ขส่วนต่าง ๆ นั้นทาํให้การจดัการเร่ืองต่าง ๆ ได้

อยา่งชดัเจน เน่ืองจากพนกังานทุกคนอาจจะประสบกบัปัญหานั้น ๆ ดว้ยตนเองจึงนาํมาเสนอในท่ี

ประชุม ดงันั้นผูบ้ริหารบริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั ควรให้พนักงานทุกคนเขา้ร่วมประชุมทุกไตร

มาสโดยให้ หัวหน้ารวบรวมเอกสารในการจดัทาํแผนการประชุมแต่ละแผนก เพ่ือให้ไดค้วามคิด

ริเร่ิมตามหัวข้อการประชุม  และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ไตรมาสท่ีผ่านมา เพิ่มเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการทาํงานร่วมกนั อีกทั้งพนักงานสามารถใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของ

ตนเองท่ีมีอยู ่  

 2) ด้านความรับผิดชอบของงาน การท่ีพนักงานได้ทาํงานตนถนัด โอกาสท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จในการทาํงานยอ่มมีมาก ตรงกนัขา้มหากไดท้าํงานท่ีตนเองไม่ถนดั นอกจากจะทาํไดไ้ม่ดีแลว้

อาจทาํให้เกิดความเบ่ือหน่ายในตวังาน ขาดความสุขในการทาํงานนั้น ๆ ซ่ึงการท่ีพนักงานเกิด

ความรู้สึกดา้นลบกบังาน อาจมีผลให้เกิดปัญหาการลาออกในองคก์รได ้ฉะนั้นเพ่ือคงรักษาความ

ผกูพนัท่ีเกิดจากดา้นความรับผดิชอบของงานไว ้บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั ควรนาํแนวทางการคดัสรร

บุคลากร ท่ีเป็นการมอบหมายงานให้ถูกกบับุคคล โดยควรมีการเร่ิมตน้ตั้งแต่กระบวนการแรกท่ี

บริษทัไม่ใช่เป็นผูเ้ลือกพนกังานแต่เพียงอยา่งเดียว แต่ควรใหผู้ส้มคัรมีสิทธิเลือกในตวังานดว้ย เช่น 

บริษทัแจง้ลกัษณะงาน หนา้ท่ีรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน โดยส่ือสารอยา่งตรงประเด็น ไม่ออ้มคอ้ม  

ตอ้งแจง้ปัญหาและอุปสรรคท่ีผูส้มคัรจะตอ้งไดเ้จออย่างแน่นอนในการทาํงาน เพ่ือให้ทราบและ
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เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ ว่าเหมาะสมกบังานนั้นหรือไม่ เพื่อให้องค์กรไดค้นท่ีตรงกบังานมาก

ท่ีสุดและส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในอนาคต  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 

 จากการศึกษาปัจจยัจูงในการทาํงานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัขององคก์รของพนกังาน บริษทั 

รังสิตพลาซ่า จาํกดั และเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ฉะนั้นสาํหรับงานวิจยัช้ิน

ต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัขององค์กรของพนักงาน เช่น วฒันธรรมใน

องค์กรท่ีมีผลต่อการทาํงาน โครงสร้างองค์กรท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน คุณภาพชีวิตใน

องคก์ารท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการทาํงาน เป็นตน้ เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าปรับ และวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิม

ระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รของพนกังานใหค้งอยูใ่นองคก์รต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค โดยคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling)  ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Multiple Regression Analysis ผลการวิจยั พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่คือ เพศหญิงจาํนวน 295 คน (ร้อยละ 73.75)  ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จาํนวน 289 คน 

(ร้อยละ 72.25) มีอยู่ในช่วงอายุ 18-22 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 155 คน (ร้อยละ 38.75) เม่ือจาํแนกตาม

ระดบัการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 324 คน (ร้อยละ 

81.00)  มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษามากท่ีสุดจาํนวน 162 คน (ร้อยละ 40.50) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ10,001 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 173  คน (ร้อยละ 43.25)   ผลการวิจยั

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศูนยก์ารคา้ 

ฟิวเจอร์พาร์ค  พบว่าโดยมีภาพรวมอยู่ในระดบัสําคญัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.47 รองลงมา ไดแ้ก่ 

ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.42 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพค่าเฉล่ีย 4.40  ดา้นราคา 
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ค่าเฉล่ีย 4.23 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ค่าเฉล่ีย 4.18  ดา้นบุคคลค่าเฉล่ีย 4.14   และนอ้ยท่ีสุดดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ค่าเฉล่ีย  4.10 ตามลาํดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัส่วน

บุคคล อนัไดแ้ก่ อายุ และอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 

ฟิวเจอร์พาร์คต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ อนัไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวกทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์คอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด และนอ้ยท่ีสุดคือ กระบวนการ 

 

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 

 

ABSTRACT 

 Objective of this study, Factors affecting the Customers satisfaction of Future Park is to 

study the demography factor influenced on customer satisfaction and to study that the marketing 

mix factors affect to customer satisfaction. The sample population consisted of 400 customers 

were drawn from infinite population by Cochran’s formula, at 95 percentage confidence level and 

were selected by Convenience Sampling method. The study would explore by questionnaires. The 

statistical analysis data information which is Frequency; Percentage; Mean and Standard 

deviation. The statistical to test hypothesis which is Independent Sample t-Test; One Way 

AnalysisofVariance;MultipleRegressionAnalysis.  The Study found that the most sample group 

were women, single status, the age was between 18 -2 2  years old, education was in bachelor 

degree, almost occupation was student and personal income was less than or equal  10,001 baht. 

The Marketing mix factors that the consumers gave the highest level of significant were 

Promotion From the hypothesis, the results showed that the different age, occupation describe the 

different of customer satisfaction. In addition, the marketing mix factors are 

Place;Promotion;People; Physical Evident and Process affect to customer satisfaction which 

statistical significance at level 0.05 and factors. Promotion is the highest level that affect to 

customer satisfaction and the lowest level is Process.  
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บทนํา 

การคา้ปลีกคา้ส่งจึงเป็นธุรกิจท่ีมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศนอกจากจะเป็นสาขา

ท่ีทาํรายไดสู้งเป็นอนัดบัสองรองจากภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจคา้ปลีกจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

อยา่งหน่ึงในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศโดยรวมและเป็นตวั

จกัรในการพฒันามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจะทาํหน้าท่ีเป็น

ตวักลางในการเช่ือมโยงและกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตและนาํสู่ผูบ้ริโภค (ประชาชาติธุรกิจ, 2557) 

 ศูนย์การค้าเป็นการให้บริการค้าปลีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของ

ผูบ้ริโภค โดยศูนยก์ารคา้ในปัจจุบนัมีลกัษณะการให้บริการท่ีครบวงจร กล่าวคือ ผูบ้ริโภคสามารถ

เขา้รับบริการ หรือหาซ้ือสินคา้ไดค้รอบคลุมในทุก ๆ ดา้นพร้อมทั้งมีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบยา่น

ชานเมืองท่ีธุรกิจคา้ปลีกมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งรุนแรง “รังสิต” ถือเป็นหน่ึงสมรภูมิในลาํดบัตน้ ๆ 

ท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง แต่จากการท่ีเมืองมีการขยายตวั ประกอบกบัภาครัฐมีแผนท่ีจะพฒันารถไฟ

ความเร็วสูง การขยายถนน และการพฒันารถไฟฟ้าสายสีแดงเขม้ ช่วงบางซ่ือ-รังสิต ส่งผลให้ยา่น

รังสิตเร่ิมเป็นท่ีจบัตามองของผูป้ระกอบการหา้งคา้ปลีกรายใหญ่ (โพสตทู์เดยอ์อนไลน,์ 2561) 

บริษัท  รังสิตพลาซ่า จํากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทบริหารศูนย์การค้ามืออาชีพ  ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ์ และมีช่ือเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทยมาช้านาน โดยดาํเนินธุรกิจในการ

บริหารศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์คมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง และไดพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์คมาอยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี แผนการดาํเนินการไดมี้แผนการก่อสร้างเมืองแห่งการคา้และ

บริการท่ีสมบูรณ์แบบ ภายใตช่ื้อ “ฟิวเจอร์ซิต้ี” อย่างเต็มรูปแบบ ดว้ยเหตุผลขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาท่ี

ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค 

เพ่ือท่ีจะสามารถทาํการปรับปรุง และกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถ

วางแผน และกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค 

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค 
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สมมตฐิานของการวจิยั 

1) ปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์คแตกต่างกนั 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพและดา้น

กระบวนการ มีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ด้านเน้ือหา ศึกษาค้นควา้มุ่งเน้นเก่ียวกับตัวแปรปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค และปัจจยัส่วนบุคคล ประชากรท่ีตอ้งการศึกษาในการวิจยัน้ี

คือผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 

โดยเกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling Design)  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนของ  ผูม้าใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยทุธ์การทางการตลาด 7 ดา้น ท่ีช่วยให้การดาํเนิน

ธุรกิจบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือตามเป้าหมายของศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค  

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ  หมายถึง ภาวะการแสดงออกท่ีเกิดจากการประเมิน

ประสบการณ์การซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการ  
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กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ผลงานวิจยัน้ีสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางให้กบับริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั ในการ

ส่งเสริมและพฒันาเคร่ืองมือทางการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

2) ผลงานวิจยัน้ีสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางให้กบับริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั ในการ

ปรับปรุงกลยทุธ์การให้การบริการ เพ่ือสร้างความประทบัให้กบัผูใ้ชบ้ริการให้เกิดความพึงพอใจ

มากยิง่ข้ึน  

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ   
- อาย ุ 
- ระดบัการศึกษา  
- สถานภาพ 
- อาชีพ         
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์                    

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด    

- ดา้นบุคคล 

- ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพ 

- ดา้นกระบวนการ 

 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 
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Lovelock&Wright (2007) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ เคร่ืองมือหรือ

ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงในส่วนของธุรกิจต้องใช้ร่วมกนั เพ่ือตอบสนองสร้างความ

ตอ้งการและความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงโดยมากแลว้หากเป็นสินคา้จะมีส่วนประสม 

 4 ปัจจยั คือ สินคา้/บริการ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย กิจกรรมการส่งเสริมการขาย แต่ส่วนผสม

ทางการตลาดบริการนั้นจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ธรรมดา นัน่ก็

คือ จะตอ้งมีการเน้นถึงพนักงานผูใ้ห้บริการ  กระบวนการการให้บริการต่างๆ และส่ิงแวดลอ้ม

ทางดา้นกายภาพหรือส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยปัจจยัทั้งสามส่วนน้ีผสมกนัเป็นหลกัการของการ

ส่งมอบบริการ ซ่ึงสาํหรับตลาดธุรกิจบริการนั้น จะมีการทาํการตลาดในดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดเพ่ิมอีก 3 ปัจจยั คือ ผูใ้ห้บริการ กระบวนการให้บริการ  และสภาพแวดล้อมในการ

ใหบ้ริการ ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับตลาดบริการนั้นเป็นกิจกรรมท่ีสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ซ่ึงกคื็อ ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 

แนวคดิเก่ียวกับความพงึพอใจ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2553) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ไว้

ว่า ความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการกบัความคาดหวงั

ของลูกค้าท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงมีทั้ งความรู้สึกพอใจและไม่พอใจ ซ่ึงหาก

ผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นเป็นไปตามความคาดหวงัของลูกคา้ก็จะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

แต่ถา้หากผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นไม่เป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงัก็จะทาํให้ลูกคา้ไม่เกิดความพึง

พอใจและผิดหวงัในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้ น ซ่ึงความคาดหวงันั้ นจะได้รับอิทธิพลจาก

ประสบการณ์ในการซ้ือ คาํแนะนาํจากเพือ่น และคาํแนะนาํจากนกัการตลาด ตลอดถึงข่าวสาร  

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

วรฤทัย สุภัทรเกียรติ (2552) ศึกษาเร่ือง  “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการของลูกค้าใน

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา - พระราม 3”  เก็บขอ้มูลจาก ผูท่ี้มาใชบ้ริการกบัทางศูนยก์ารคา้

เซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา - พระราม 3 จาํนวน 400 ชุด พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการของลูกคา้

พบว่า ลูกคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา - พระราม 3 ส่วนใหญ่จะมีความตอ้งการในดา้น

สถานท่ี ลาํดบัต่อมาคือการบริการ การส่งเสริมทางการตลาด พนักงานขาย ลกัษณะทางกายภาพ 

ด้านสินคา้ ส่ิงอาํนวยความสะดวก ช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านราคาตามลาํดบั ส่วนความ

ตอ้งการของลูกคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่ารัชดา - พระราม 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
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กลาง พบว่าลูกคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่ารัชดา - พระราม 3 ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น

ในดา้นความปลอดภยั ลาํดบัต่อมาคือดา้นร่างกาย ดา้น ความตอ้งการการยอมรับนับถือจากผูอ่ื้น 

ด้านความรักและการเป็นเจ้าของ และด้านความตอ้งการ ความเป็นตวัตนอนัแท้จริงของตนเอง 

ตามลาํดบั เม่ือนาํมาทดสอบสมมติฐานของงานวิจบัพบว่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของ 

ลูกคา้ไดแ้ก่ เพศอายรุะดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั

ไม่มีผลต่อความต้องการของลูกค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา - พระราม 3อย่างมี 

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา - พระราม 3ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ดา้น

การส่งเสริมทางการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการบริการ สาํหรับปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการของลูกคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า 

รัชดา – พระราม 3 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสินคา้ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นพนักงานขาย ดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวก และดา้นสถานท่ี 

ณฐัสินี อุ่นแกว้ (2557) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการ

ศูนยก์ารค้าเมกาบางนา” ในภาพรวม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการ

ศูนยก์ารคา้เมกาบางนา อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการจดัจาํหน่าย(สถานท่ี) 

รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการทดสอบสมติฐาน

พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ สถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมกาบางนา ในภาพรวม

แตกต่างกนั ส่วนผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศและอายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เมกาบางนา ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

จิตตพฒัน์ พรหมพงษ์ (2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ของผูใ้ช้บริการท่ีมีความ

แตกต่างกนัในเร่ืองของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ สาํหรับรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

รายได้เฉล่ียะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิสูงสุดและสําหรับอาชีพพบว่า อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้

บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสูงท่ีสุด  

กฤตภาคิน ม่ิงโสภา (2560)  ศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีทาํนายความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

ศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะ” ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ21-
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30 ปี มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา/ สถานภาพโสด การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดพบว่า สมมติฐานดา้น

ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ สถานภาพสมรส อายุ อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อความ

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะแตกต่างกนั  

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค  ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้

เคยใช้บริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค  ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงคาํนวณกลุ่ม

ตวัอยา่งไดจ้ากสูตรคาํนวณไม่ทราบขนาดประชากรของ W.G. Cochran ( 3195 ( โดยเก็บขอ้มูลกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale  5 ระดบั ค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่า 

0.7 ข้ึนไป ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบ

สมมติฐานแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์

สถิติ เชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ดังน้ี  (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) เพ่ือใช้อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้น  (2) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential 

Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ t-Test, F-test และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ 

ใช ้(Multiple Regression) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพศหญิงจาํนวน 295 คน (ร้อยละ 73.75)  ส่วนใหญ่

สถานภาพโสด จาํนวน 289 คน (ร้อยละ 72.25 ) มีอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ18-22 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 155 

คน (ร้อยละ 38.75) เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมาก

ท่ีสุด จาํนวน 324 คน (ร้อยละ 81.00)  มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษามากท่ีสุดจาํนวน 162 คน (ร้อย

ละ 40.50) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 24,999 บาทมากท่ีสุด จาํนวน177คน(ร้อยละ44.25) 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยภาพรวมมี

คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.28) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านส่งเสริม

การตลาดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.47) รองลงมาคือดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X

= 4.42, S.D.=0.44) รองลงมา ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพ  ( X = 4.40) อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด รองลงมา ดา้นราคา ( X = 4.23) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการอยู่ในระดบั

มาก ( X = 4.18, S.D.=0.50) ดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.14) และนอ้ยท่ีสุดดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.10) ตามลาํดบั 

ข้อมูลความพงึพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 

 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.28) 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นกระบวนการลาํดบัแรก 

คือ พอใจกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในศูนยก์ารคา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.56)   รองลงมา 

พอใจระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีของศูนยก์ารคา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X = 4.48) และนอ้ยท่ีสุด

คือ พอใจกบัความสวยงามของการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารของศูนยก์ารคา้อยู่ในระดบั

มาก ( X = 4.03) ตามลาํดบั 

การทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางท่ี 1 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1  
ตวัแปรอิสระ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ 
Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-test 0.836 ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-test 0.001 สอดคลอ้ง 

ระดบัระดบัการศึกษา F-test 0.136 ไม่สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-test 0.145 ไม่สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-test 0.048 สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.531 ไม่สอดคลอ้ง 
*มีนยัยะสาํคญัทางสถิติ 0.05 
พบว่าอายแุละอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค 

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 2 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2  
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการ b Std. Error B t Sig. 
Constant 0.218 0.095 2.299 0.022* 
- ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ(x1) 0.066 0.088 0.086 0.751 0.453 
- ดา้นราคา (x2) 0.004 0.041 0.005 0.101 0.920 
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (x3) 0.176 0.067 0.253 -2.612 0.009* 
- ดา้นส่งเสริมการตลาด (x4) 0.633 0.033 0.737 19.068 0.000* 
- ดา้นบุคคล (x5) 0.387 0.032 0.434 11.949 0.000* 
- ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพ(x6) 0.208 0.058 0.222 3.586 0.000* 
- ดา้นกระบวนการ (x7) 0.166 0.06 0.190 -2.787 0.006* 
R= 0.922 R2= 0.849 Adj. R2  = 0.847  SEE = 0.151 F= 315.42  Sig =0.000*   

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการไดแ้ก่  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพ และดา้นกระบวนการมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์คอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 84.9 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

1) ดา้นอาย ุเพราะกลุ่มวยัทาํงานเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ป็นของตวัเอง มีกาํลงัซ้ือ ทาํใหส้ามารถ

เขา้ถึงสินคา้และบริการไดม้ากกว่ากลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษา โดยผลการเปรียบเทียบรายคู่ยงัพบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์คท่ีมีอาย ุ18 – 22 ปี มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้

ฟิวเจอร์พาร์ค นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ23 – 29 ปี  อายุ 30 – 39 ปี และ อายุ 45 – 49 ปี  อาจเป็น

เพราะว่า ผูใ้ชบ้ริการในช่วงอาย ุ18-22 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา ยงัไม่มีรายไดป้ระจาํเดือน

เป็นของตนเอง การเขา้ถึงการบริการหรือสินคา้ เนน้บริโภคสินคา้บริการทางดา้นความบนัเทิง เช่น 

โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ เป็นตน้ ส่งผลให้ไม่สามารถรับบริการไดอ้ยา่งทัว่ทุกประเภท จึงมีความ

พึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์คนอ้ยกวา่วยัทาํงาน  
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2) ดา้นอาชีพ เพราะอาชีพท่ีแตกต่างกนั การเลือกใช้บริการดา้นต่าง ๆ จึงมีความแตกต่าง

กนั โดยผลการเปรียบเทียบรายคู่ยงัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และ

พนกังานบริษทัเอกชน มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค มากกวา่ นกัเรียน/

นกัศึกษา และ อาชีพอิสระ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา  ส่วนใหญ่จะเขา้มาใชบ้ริการ

ศูนยก์ารคา้ ในช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน หรือวนัหยุดเท่านั้น   ส่วนอาชีพอิสระอาจมีขอ้จาํกดัในเร่ือง

ความสะดวกในการชาํระบริการ เช่น การชาํระค่าบริการ สินคา้หรือบริการท่ีมีโปรโมชัน่ร่วมกบั

บตัรเครดิต  อีกทั้งอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทัเอกชน มีกาํลงัซ้ือท่ี

ค่อนข้างแน่นอน  จึงทําให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือท่ีง่าย มีความพึงพอใจในการใช้บริการ

ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค  

ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤตภาคิน ม่ิงโสภา (2560)  พบว่า อายุและ

อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยบ์ริการ TOT แจง้วฒันะแตกต่างกนั 

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตตพฒัน์ พรหมพงษ์ (2558) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นอาชีพของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความแตกต่างกนั อาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษามีความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสูงท่ีสุด  

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ แยกอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัดงัน้ี 

1) ดา้นการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีนิยมเดิน Event ใน

หา้ง เน่ืองจากมีท่ีจอดรถสะดวก ไม่ตอ้งเส่ียงกบัสภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้โดยทาง

ศูนยก์ารค้าได้มีการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event) มีความน่าสนใจ ดึงดูด มีความน่าสนใจ

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวยันักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนทาํงาน หรือแม่บา้น 

โดยมีการจดักิจกรรมทางการตลาดทุก ๆ เดือน อีกทั้งในเร่ืองของการใชส่ื้อโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนยก์ารคา้อยา่งท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึงจากช่องทางการส่ือสาร

ท่ีมีมากข้ึนโดยมีการปรับเปล่ียนไปกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไปมาใช ้Social media เยอะ

ข้ึน  โดยช่องทางของการส่ือสารของ Social media ท่ีสามารถเข้าถึงผู ้บริโภคได้ก็คือ  Line@ 

Facebook fanpage เป็นตน้ ทั้งน้ี ผลวิจยัยงัพบว่า “ความน่าสนใจของสินคา้หรือบริการท่ีนาํมาลด

ราคา” มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยความน่าสนใจของสินค้าหรือบริการท่ีนํามาลดราคา มีความ

หลากหลาย และราคาดึงดูด โดยมีการจดักิจกรรมลดราคาในทุก ๆ ไตรมาส การลดราคาสินคา้ทาํให้

ผูบ้ริโภคประหยดัค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ ส่ิงน้ีจึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจในดา้น

ส่งเสริมการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2) ด้านบุคคล เน่ืองจากพนักงานเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการและเป็นตวัแทนของ

ศูนยก์ารคา้ท่ีจะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยดา้นบุคคลของศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค

นั้นพบว่า พนกังานมีความพร้อมและเต็มใจ ใส่ใจในการให้บริการ อีกทั้งยงัมีจาํนวนท่ีเพียงพอต่อ

การให้บริการในจุดต่าง ๆ ของพื้นท่ีในศูนยก์ารคา้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยั ท่ีมี

ประจาํทุกชั้น การแต่งกาย มารยาท ของพนักงานประชาสัมพนัธ์ท่ีพร้อมให้บริการขอ้มูล และ

อาํนวยความสะดวกกบัผูใ้ชบ้ริการ  

3) ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้ งของศูนยค์า้ ซ่ึงอยู่ในย่านธุรกิจของ

กรุงเทพฯ ตอนเหนือ เป็นประตูด่านแรกท่ีจะเขา้สู่กรุงเทพฯ อีกทั้งยงัตั้งอยูบ่นจุดท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง

กรุงเทพฯ ไปสู่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   การจราจรโดยรอบท่ีมี

ประสิทธิภาพดว้ยทางเขา้-ออก 4 ทาง พร้อมถนนรอบโครงการ 16 เลนจากถนนหลกั ระบบการ

คมนาคมท่ีสามารถมาถึงศูนยก์ารคา้ไดอ้ย่างสะดวก มีจุดจอดรถตูโ้ดยสารและป้ายรถประจาํทาง

หนา้ศูนยก์ารคา้ และในอนาคต โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซ่ือ- รังสิต จะยิ่งส่งเสริม

ให้สามารถให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงศูนยก์ารคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน อีกทั้งท่ีจอดรถ (Parking lot) มีจาํนวนมาก

และเพียงพอกบัผูใ้ช้บริการ โดยจอดรถมากท่ีสุดถึง 8,400 คนั (10,000 คนั เม่ือจอดซ้อนคนั) จึง

ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความความพึงพอใจในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค  

4) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกทางกายภาพ เน่ืองจากความพฤติกรรมการใช้บริการของ

ผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนัท่ีมีต่อศูนยก์ารคา้มากกว่าการไปซ้ือสินคา้แลว้กลบับา้น ผูบ้ริโภคใชบ้ริการ

ศูนยก์ารค้าเพ่ือรับบริการในด้านต่าง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการพักผ่อน  การทํากิจกรรมด้าน

การศึกษา การเงิน เป็นตน้  เม่ือผูบ้ริโภคใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้มากข้ึน ปัจจยัของบรรยากาศของ

สถานท่ี การออกแบบตกแต่งท่ีทนัสมยั สวยงาม มีพ้ืนท่ีส่วนกลางให้พกัผ่อน ความสะอาด การมี

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม แสงสว่างเพียงพอ จึงเป็นส่วนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ

ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค  

5) ดา้นกระบวนการ เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ตอ้งการความรวดเร็ว 

และความสะดวกสบายในการให้บริการอนัเน่ืองจากเวลาท่ีมีจาํกดั ขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ จึง

ตอ้งขั้นตอนกระบวนการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ 

ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัสินี อุ่นแกว้ (2557) พบวา่ ดา้นการจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้เมกาบางนา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรฤทยั สุภทัรเกียรติ (2552) พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมี
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ความต้องการในดา้นสถานท่ี และปัจจยัดา้นพนักงานขาย ด้านกระบวนการ ด้านการสร้างและ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อความตอ้งการของลูกคา้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา - 

พระราม 3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ 

1) ด้านอายุ เน่ืองจากผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ 23 – 49 ปี เป็นกลุ่มวยัทาํงานท่ีมีรายได้ประจาํ

แน่นอน ทางศูนยก์ารคา้ควรจดักิจกรรมหรือปรับกลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม สามารถดึงดูด

กลุ่มลูกคา้เหล่าน้ีใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

2) ดา้นอาชีพ นกัเรียนนกัศึกษา ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีประสบการณ์การบริโภคยงันอ้ย ยงัไม่มีความ

เป็นตวัของตวัเองมากนัก ใช้สินคา้ตามกลุ่มเพ่ือนหรือกระแสสังคม ชอบแสวงหาส่ิงแปลกใหม่

เสมอ โดยไดรั้บอิทธิพลจากส่ือสูง โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย อีกทั้งชอบของดีมีคุณภาพ แต่ยงัไม่ยึด

ติดกบัแบรนดใ์หม่แบรนดห์น่ึง เร่ิมใส่ใจสุขภาพตามเทรนด ์ซ้ือสินคา้โดยดูท่ีราคาและความคุม้ค่า 

จึงควรนาํจุดเด่นในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบัศูนยก์ารคา้ ใน

เร่ืองของการสร้างกลยทุธ์การส่ือสารการตลาด จากท่ีคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีใชโ้ซเชียลมีเดียสูง มาช่วย

ในโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินคา้ ผา่นกิจกรรมทางการตลาดของศูนยก์ารคา้ 

3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรทาํการส่งเสริมการขาย

อยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากผลวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจกบัสินคา้ท่ีมีการนาํลดราคา ฉะนั้น

ควรส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัสินคา้ท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

4) ด้านบุคคล ศูนยก์ารค้าฟิวเจอร์รักษามาตรฐานจาํนวนพนักงานท่ีมีเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ จดัตารางการทาํงานใหเ้หมาะสม ส่วนเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนบริการจราจรบริเวณท่ีจอดรถซ่ึง

เป็นพนักงานจากบริษทัภายนอก  ควรมีการจดัอบรมร่วมกนักบัพนักงานของพนักงานภายใน

เพ่ือใหมี้การทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั 

5) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์คมีพ้ืนท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ โดยมี

พ้ืนท่ีในการจอดรถมากกว่า 7,000 คนั  แต่ควรมีการตรวจสอบปรับปรุงในเร่ืองของสัญญาณท่ีจอด

รถว่าง เพ่ิมช่องให้บริการชาํระค่าบริการการจอดรถ และป้ายแสดงช่องจอดท่ีว่างในแต่ละชั้น เพื่อ

ความคล่องตวัในการจราจรภายในลานจอดรถ 

6) ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ผลการวิจยัพบวา่การออกแบบตกแต่งท่ี

สวยงาม ของศูนยก์ารคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดดงันั้นควรรักษาไวเ้พ่ือเป็นมาตรฐานท่ีดี  

และเพิม่พื้นท่ีส่วนกลางท่ีมีไวส้าํหรับใหลู้กคา้พกัผอ่นใหม้ากข้ึน 
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  7) ดา้นกระบวนการ เพิ่มพนกังานใหเ้พียงพอและมีความพร้อมในการให้บริการ โดยควรมี

พนกังานประจาํจุดแต่ละชั้นทั้งในบริเวณลานจอดรถและภายในศูนยก์ารคา้ อีกทั้งควรจดัการอบรบ

เพ่ิมความรู้เพือ่ใหส้ามารถตอบคาํถามและช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการได ้ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

1) ควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ใหส้ามารถวิเคราะห์

ถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริงและตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2)  ควรทาํการศึกษาโดยแยกกลุ่มลูกคา้แต่ละประเภทบริการของบริษทัรังสิตพลาซ่า เช่น 

กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ Future Arena  กลุ่มลูกคา้ศูนยก์ารคา้ ZPELL เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภค กูร์เมต ์มาร์เก็ต กรณีศึกษา สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิแตกต่างกนั

(2) ปัจจยัและภาพลกัษณ์ร้านคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภค กูร์เมต ์มาร์เกต็ กรณีศึกษา สาขา

เดอะมอลลบ์างกะปิ (3) ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูบ้ริโภค กูร์เมต์ มาร์เก็ต 

กรณีศึกษา สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ ผูบ้ริโภค กูร์เมต ์มาร์เก็ต สาขา

เดอะมอลล์บางกะปิ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน  414 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 212 คน (ร้อยละ 51.20) มีอาย ุ

21 – 30 ปี จาํนวน 171 คน (ร้อยละ 41.30) มีสถานภาพโสด จาํนวน 201 คน (ร้อยละ 48.55) มีระดบั

การศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 257 คน (ร้อยละ 62.10) มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 205 
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คน (ร้อยละ 49.50) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 124 คน (ร้อย

ละ 30.00) ปัจจยัภาพลกัษณ์ของร้านคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 

ด้านการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านช่ือเสียง ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากมากท่ีสุด เรียงลาํดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 

ดา้นการตระหนักรู้ช่ือตราสินคา้ และดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ กูร์เมต ์

มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

(1) ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความ

ภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ กูร์เมต ์มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัภาพลกัษณ์ของร้านคา้ พบว่า ไดแ้ก่ ดา้นช่ือเสียง ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพ และดา้นการใหบ้ริการส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ กูร์เมต ์มาร์เกต็ สาขาเดอะมอลล์

บางกะปิอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.6 (3) ปัจจยั

คุณค่าตราสินค้า พบว่า ด้านการตระหนักรู้ช่ือตราสินค้า ด้านคุณภาพท่ีรับรู้ได้ และด้านการ

เช่ือมโยงตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 83.4 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัภาพลกัษณ์ร้านคา้, ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้, ความภกัดีของผูบ้ริโภค 

 

ABSTRACT 

The independent study has the following objectives  .) 1 (Different personal factors affect 

the loyalty of the customer .Difference The Mall Bangkapi  .) 2 (The image of the shop is related to 

customer loyalty The Mall Bangkapi ) 3 ( Factors related to brand loyalty are correlated with 

consumer loyalty The Mall Bangkapi .The population used in the research was the user of the 

shopping mall in the Mall Bangkapi . The sample size was 414 persons . In analyzing data, the 

researcher used both descriptive and inferential statistics . Descriptive statistics included 

frequency, percentage, mean and standard deviation .Inferential statistics included t-Test, F-Test, 

and multiple regression analysis . The results of the study revealed that 212 respondents )51.20 

percent ( were 21-30 years old . They were 21-30 years old ) 41. 30 percent . ( There were 257 

employees )62.10 percent (employed in the private sector, with 205 employees )49.50 percent (
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and average monthly income There were 124 )30.00 percent (of the image of the shop .Overall, it 

was at a high level .Descending order is as follows .Service Physical environment And reputation 

Brand value factor Overall, it was at the highest level . Descending order is as follows . Link 

branding Brand awareness and the quality is perceived . And loyalty to the market in the Mall 

Bangkapi Overall, at the highest level . The results of the hypothesis test showed  ) 1 (The personal 

characteristics found that the difference in sex and monthly income affected the customer loyalty .

Gourmet market The Mall was different at the 0.05 level . ) 2 (The image of the store :Reputation 

Physical environment and Service offering affected to customer loyalty . Gourmet market The 

Mall Bangkapi was statistically significant at the 0.05 level and had the power to forecast 60.6 

percent . ) 3 ( Brand equity factors found that Brand awareness, Perceived quality, and Brand 

association affected to customer loyalty . Gourmet market The Mall Bangkapi was statistically 

significant at the 0.05 level and had the power to forecast 83.4 percent. 

 

Key Word: STORE IMAGE, BRAND EQUITY, LOYALTY OF CUSTOMER 

 

บทนํา 

 มนุษยด์าํรงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยปัจจยั 4 ประการ ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษา

โรค นบัตั้งแต่ยคุเร่ิมกาํเนิดมนุษยบ์นโลกใบน้ี จึงไดมี้การสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ มากมาย เพ่ือตอบสนอง

ปัจจยั 4 ประการใหก้บัชีวิตมนุษยใ์หมี้ความสุข ความปลอดภยั และความมัน่คง โดยในสังคมมนุษยไ์ด้

สั่งสมส่ิงเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองหลายยุคหลายสมยัจากภูมิปัญญาของมนุษย ์(นิตยา กนกมงคล, 2552) 

โดยในอดีต สังคมมนุษยมี์ระบบเศรษฐกิจแบบเล้ียงตวัเอง แต่ละครอบครัวสามารถผลิตพืชผลไว้

รับประทานในครัวเรือนของตนได ้โดยอาศยัวตัถุดิบ ท่ีมีตามธรรมชาติเป็นหลกั เม่ือมีปริมาณท่ีมาก

เกินความตอ้งการ จึงนาํผลผลิตส่วนเกินนั้น ไปแลกเปล่ียนกบัส่ิงของ หรืออาหารท่ีตนและครอบครัว

ไม่สามารถผลิตข้ึนมาได ้เป็นการแลกเปล่ียนระหว่างบุคคลในชุมชน หรือระหว่างเมือง จึงเกิดแหล่ง

ซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ในยุคสมยันั้น ยงัไม่มีสถานท่ีท่ีแน่นอน ต่อมาเม่ือสังคมเจริญข้ึน มีสภาพ

เศรษฐกิจเป็นสังคมเมือง ทาํให้เกิดการขยายตวัส่งผลใหค้วามตอ้งการสินคา้อุปโภคและบริโภคมีมาก

ข้ึนตามดว้ย จึงเกิดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีแหล่งหรือสถานท่ีสําหรับซ้ือขายสินคา้เหล่านั้น คือ ตลาด 

ซ่ึงมกัจะเป็นท่ี ท่ีคนในสังคม หรือชุมชนนั้นรู้จกั และสามารถเดินทางไปมาไดส้ะดวก รวมทั้งเป็น
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ศูนยก์ลาง ขนาดของตลาดจะใหญ่หรือเล็ก ข้ึนอยู่กบัขนาดของชุมชนท่ีตลาดนั้นตั้งอยู่ หรือจาํนวน

สินคา้ท่ีนาํมาวางจาํหน่ายในตลาดนั้น ๆ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีเป็นท่ีนิยมนาํมาเสนอขายในตลาดนั้น 

คือ วตัถุดิบ เช่น ผกัสด เน้ือสตัว ์และอาหารปรุงสาํเร็จ  

จนเกิดแนวคิดในการผสมผสานควบรวมสินคา้ไวใ้นสถานท่ีท่ีมีเป็นประจาํและมีสินคา้จะทัว่

ทุกมุมของโลกมาไวใ้นสถานท่ีเดียว ท่ีเหนือกว่าตลาดทั่วไป โดยมุ่งเน้น จาํหน่าย อาหารสด เช่น 

เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้อาหารแปรรูป สินคา้เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน และสินคา้ประเภทอุปโภคท่ี

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์เป็นหลกั เรียกวา่ ซูเปอร์มาร์เกต็ ซ่ึงในภาษาไทยเรียกวา่ สรรพาหาร 

ซ่ึงสถานท่ีตั้งของซูเปอร์มาร์เก็ตในปัจจุบนัมีทั้งร้านคา้ท่ีตั้งเป็นอิสระ และตั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้ 

โดยภาพรวมจากอุตสาหกรรมการคา้ปลีกของกลุ่มอาหาร ใน พ.ศ. 2553 เติบโตร้อยละ 9.1 และเติบโต

สูงสุดไดถึ้งร้อยละ 10.0 ใน พ.ศ. 2556 เม่ือพิจารณาเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตจะทาํให้เห็นไดว้่า ภาพรวม

ของอตัราการเติบโตส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตจากตวัเลขใน พ.ศ. 2553 เติบโตข้ึนร้อย 8.8 

จนถึง พ.ศ. 2559 มีอตัราการเติบโตเพิม่ข้ึนถึงร้อยละ 9.0 (ส่องคา้ปลีกปี 2553 – 2560, 2559)  

 พูลสุข นิลกิจศรานนท์ และปิยะนุช สถาพงศภ์กัดี (2560) ขอ้มูลจากศูนยว์ิจยัของธนาคาร

กรุงศรี แสดงให้เห็นว่า ซูเปอร์มาร์เก็ต มีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของผูแ้ข่งรายใหญ่ 

เช่น  Tops (ในเครือ  Central), Home Fresh Mart (ในเครือ  The Mall), Talad Lotus, และ  Big C 

Market และผู ้ประกอบการขนาดกลาง เช่น  Foodland, MaxValu, และ  Villa Market ซ่ึงเกือบ

ทั้งหมดเป็นการลงทุนเปิดสาขาใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีสาขาและพ้ืนท่ีร้านคา้

จาํนวน 448 แห่งทัว่ประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก 424 แห่งใน ปี พ.ศ. 2558 โดยในปี 2559 ผูป้ระกอบการท่ี

ลงทุนขยายสาขามาท่ีสุด คือ Tops ท่ีเปิดสาขาใหม่ถึง 10 สาขา ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงอตัราการขยายสาขาของอุตสาหกรรมซูเปอร์มาร์เกต็ 

รายช่ือซูเปอร์มาร์เกต็ 
จาํนวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึน/ปี 

2012 2013 2014 2015 2016 
Tops 95 93 85 85 95 
Home Fresh Mart 
(Gourmet Market) 

13 17 17 18 20 

Foodland 13 14 16 18 19 
MaxValu 14 17 20 23 24 
Villa Market 25 30 33 33 34 
Big C Market/Junior 18 30 37 55 59 
Lotus-Talad 165 182 187 192 197 

รวม 343 383 395 424 448 
ท่ีมา: พูลสุข นิลกิจศรานนท ์และปิยะนุช สถาพงศภ์กัดี (2560) 
 

 ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตมีอัตราการเติบโตดีต่อเน่ืองสูงกว่าธุรกิจค้าปลีกประเภทอ่ืน  ๆ 

เน่ืองจากมีระบบท่ีทนัสมยั เนน้การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และการคดัสรรผลิตภณัฑ์วางจาํหน่ายท่ีมี

คุณภาพและสดใหม่ จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการแข่งขนัของธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตไดห้นัมาให้

ความสนใจกบัการรักษาภาพลกัษณ์ และมูลค่าเพ่ิมจากตราสินคา้ท่ีจะตอ้งมีคุณภาพท่ีเป็นท่ีรับรู้ 

และมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเขา้กบักลุ่มเป้าหมาย เป็นเหตุให้ผูวิ้จยัสนใจศึกษาแนวทางการสร้าง

ภาพลกัษณ์ร้านคา้อีกทั้งการพฒันาคุณค่าตราสินคา้ของ กร์ูเมต ์มาร์เกต็ ในสาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต และทําให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความภกัดีและยนิดีท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการซํ้ า 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ กูร์เมต ์ 

มาร์เกต็ สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 

 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยภาพลักษณ์ ร้านค้าท่ี ส่งผลต่อความภักดีของผู ้ใช้บริการ  กู ร์เมต ์ 

มาร์เกต็ สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 
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 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ กูร์เมต์ มาร์เก็ต 

สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 1) ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะ

มอลลบ์างกะปิแตกต่างกนั 

 2) ปัจจยัภาพลกัษณ์ร้านคา้ ไดแ้ก่ ดา้นช่ือเสียง ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้น

การใหบ้ริการส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ กร์ูเมต ์มาร์เกต็ สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 

 3) ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนักรู้ช่ือตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้และ

ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ กร์ูเมต ์มาร์เกต็ สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 ขอบเขตดา้นประชากร คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการ กูร์เมต ์มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ โดยไม่

ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตรในการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรแน่นอน ได้

เท่ากบั 385 คน ผูวิ้จยัตั้ งใจเก็บแบบสอบถามเพ่ิมเติม อีก 15 ชุด เป็น 400 คน แต่เน่ืองจากมีผูต้อบ

แบบสอบถามเกินมาจาํนวน 14 ชุด จึงมีจาํนวนตวัอย่างทั้ งส้ิน 414 คน และขอบเขตด้านสถานท่ี 

ภายในซูเปอร์มาร์เกต็ กูร์เมต ์มาร์เกต็ สาขาเดอะมอลลบ์างกระปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปัจจัยภาพลักษณ์ร้านค้า (Store Image) หมายถึง ภาพลกัษณ์ของ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ซ่ึงเป็น

ซูเปอร์มาเก็ต ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์บางกะปิ ซ่ึงมีภาพลกัษณ์ทางดา้นช่ือเสียง เป็น

ซูเปอร์มาร์เก็ตระดบัไฮเอนด์ ท่ีมีสินคา้ และบริการระดบัพรีเม่ียม โดยมุ่งเน้นการคดัสรรคุณภาพ

วตัถุดิบ และสินคา้ และส่งมอบการบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองผูม้าใช้บริการให้มีความพึง

พอใจต่อร้านคา้ อีกทั้งยงัมีการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพไวใ้ห้บริการอยา่งครบคร้ัน โดย

แบ่งออกเป็น ดา้นช่ือเสียง (Reputation) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) 

และดา้นการใหบ้ริการ (Service Offering)  
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 ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง ตราสินค้า กูร์เมต์ มาร์เก็ต  ท่ี มีการ

ออกแบบมาเพ่ือยกระดบั และเพ่ิมมูลค่าของตราสินคา้เพ่ือให้เกิดการรับรู้ และจดจาํ คาํว่า กูร์เมต ์

นั้น ให้สะทอ้นถึงซูเปอร์มาร์เกต็ท่ีการรวบรวม วตัถุดิบและสินคา้ท่ีมีคุณภาพระดบัชั้นนาํทัว่ทุกมุม

โลกไวใ้นร้านคา้ และบริการท่ีตรงกบัคาดหวงัของผูม้าใช้บริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านการตระหนักรู้ช่ือตราสินคา้ (Brand Awareness) ด้านคุณภาพท่ีรับรู้ได้ (Perceived Quality) 

และดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Association)  

 ความภักดีของผู้ใช้บริการ หมายถึง ความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการทีมีต่อ กูร์เมต์ มาร์เก็ต 

โดยผ่านประสบการณ์ในการใช้บริการแลว้เกิดเป็นความรู้สึกประทบัใจในสินคา้ วตัถุดิบ และ

บริการของ กูร์เมต ์มาร์เก็ต เกิดเป็นความพึงพอใจ และเช่ือมัน่ในร้านคา้ จึงเกิดเป็นความภกัดีและ

เป็นแรงจูงใจใหเ้กิดการกลบัมาซ้ือซํ้า 
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กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

ปัจจยัคุณลักษณะส่วนบุคคล 
1) เพศ                4) ระดบัการศึกษาสูงสุด         
 2) อาย ุ             5) อาชีพ 
3) สถานภาพ     6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
 

ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ  
กร์ูเมต ์มาร์เกต็  

สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ 

ปัจจยัภาพลักษณ์ร้านค้า 
(Store Image) 
- ดา้นช่ือเสียง (Reputation) 
- ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
- (Physical Environment) 
- ดา้นการใหบ้ริการ (Service Offering) 

(Leblance & Nguyen, 1996) 

ปัจจยัคุณค่าตราสินค้า 
(Brand Equity) 
- ดา้นการตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้ 
- (Brand Awareness) 
- ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้
- (Perceived Quality) 
- ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 

- (Brand Association) 
(Aaker, 1991) 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1) ผลการวิจยัน้ีสามารถทําให้เข้าใจถึงความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลของ

ผูใ้ชบ้ริการ ใชใ้นการกาํหนดการตลาด หรือแบ่งส่วนทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2) ผลการวิจยัน้ีสามารถนาํไปเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั กูร์เมต ์มาร์เก็ต เพื่อสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ สถานท่ี และการบริการท่ีส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 3) ผลการวิจยัน้ีทาํให้ทราบถึงความสาํคญัของปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความภกัดี

ของผูม้าใชบ้ริการ เพ่ือจะนาํไปกาํหนดเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดในการพฒันาคุณค่าของตราสินคา้

ในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อตราสินคา้ทาํให้เกิดการตระหนักรู้ รับรู้ถึงคุณภาพท่ีส่งมอบ และ

เช่ือมโยงตราสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความภกัดี 

 4) สามารถใชเ้ป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษา คน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดี

ของผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมการคา้ปลีก เพ่ือใชใ้นการศึกษาและวิจยั 

 

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับภาพลักษณ์ร้านค้า 

 Martineau (1958) ได้กล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์ร้านคา้ (Store Image) คือ ลกัษณ์ของร้านท่ีถูก

ตีความจากมุมมองของลูกค้า จากพ้ืนฐานของคุณสมบัติทางกายภาพ และทางจิตวิทยา โดยภาพ

ลกัษณะของร้านคา้จะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั เพ่ือดึงดูดลูกคา้ในการตดัสินใจซ้ือ 

เนน้สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้เกิดความประทบัใจตั้งแต่คร้ังแรก เม่ือลูกคา้เกิดความพึงพอใจ จะทาํให้

ลูกคา้สนบัสนุนและภกัดีต่อร้านคา้ได ้นาํไปสู่กว่าบอกต่อในกลุ่มสังคม และกระตุน้ให้เกิดการซ้ือซํ้ า 

ซ่ึง Leblance and Nguyen (1996) ยงัได้แบ่งปัจจัยท่ีกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้ของลูกค้าท่ี มีผลต่อ

ภาพลกัษณ์ขององคก์รในธุรกิจการให้บริการเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร (Corporative 

Identity) ดา้นช่ือเสียง (Reputation) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ดา้นการ

ใหบ้ริการ (Service Offering) และดา้นการติดต่อระหวา่งบุคคล (Contact Personal)  

แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า 

Aaker (1991) ไดท้าการศึกษาโมเดลเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity Model) ซ่ึง

อธิบายเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้ ว่า คุณค่าตราสินคา้นั้นสามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็นดา้น

ใหญ่ๆ จาํนวน 5 ดา้น ซ่ึงประกอบไปดว้ย (1) ดา้นการตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้ (Brand Awareness) 

เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะทาํให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ เพราะการท่ีตราสินคา้จะสามารถเขา้มาอยู่ในใจ
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ผูบ้ริโภคไดใ้นขณะท่ีกาํลงันึกถึงสินคาประเภทนั้น ๆ (2) ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้(Perceived Quality) 

เป็นความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีรับรู้ถึงคุณภาพโดยรวม หรือคุณภาพท่ีเหนือกว่าสินคา้ตราอ่ืน ๆ โดย

จะมีการคาํนึงถึงวตัถุประสงคใ์นการใชง้านหรือคุณสมบติัของสินคา้นั้น (3) ดา้นการเช่ือมโยงตรา

สินคา้ (Brand Association) คือ การสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํ

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถดึงขอ้มูลเก่ียวกบัตราสินคา้ออกมาจากความทรงจาํ  (4) 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ี

จะทาํใหเ้กิดความภกัดีต่อตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความยดึมัน่ต่อตราสินคา้ และเกิดการซ้ืออยา่ง

ต่อเน่ือง และ (5) สินทรัพยข์องตราสินคา้ (Proprietary Brand Assets) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีช่วย

สร้างคุณค่าให้เกิดแก่ตราสินค้าได้ ซ่ึงบริษทัเป็นเจ้าของและเช่ือมโยงไปถึงเร่ืองทางกฎหมาย

ทางการคือ เช่น สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ และมาตรฐานต่าง ๆ  

แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับความภกัดขีองลูกค้า 

Mowen and Minor (1998) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบั ความภกัดีต่อตราสินคา้ ไวว้า่ เป็นระดบั

ของทศันคติเชิงบวกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ โดยจะตอ้งมีความผูกพนั (Commitment) และมี

แนวโน้มในการซ้ือในอนาคตอย่างต่อเน่ืองอีกดว้ย (Intend to Continue Purchasing in the Future) ซ่ึง

ความภกัดีต่อตราสินคา้นั้นจะมีอิทธิพล ต่อการสร้างความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจ (Consumer 

Satisfaction/ Dissatisfaction) นอกจากน้ี  (Assael, 1998) ยงักล่าวว่าเป็นผลมาจากการเรียนรู้ของ

ผูบ้ริโภคว่าตราสินคา้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้และเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงทศันคติในเชิง

บวกต่อตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึงซ่ึงผลจากทศันคติ 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

ชลลดา ไชยกุล (2555) ศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์องคก์ร คุณค่าตราสินคา้ และความพึงพอใจ

ในส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ท่ี มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า บริษัท     

ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ผลการวิจยั ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร คุณค่าตราสินคา้ และความพึง

พอใจในส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้  

ชาํนาญ รอดภยั และธรรมวิมล สุขเสริม (2556) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องคก์รและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของหอพกัของนกัศึกษา มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ ชั้นปีการศึกษา คณะวิชาท่ีสงักดั และรายรับ

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความจงรักภกัดีของหอพกัไม่แตกต่างกนั ส่วนความสัมพนัธ์ของการ
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รับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกบัความจงรักภกัดีของหอพกัเป็นไปในทิศทางบวกและ

ทิศทางเดียวกนั เช่นเดียวกบัความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัความจงรักภกัดี

ของหอพกั  

มะลิวลัย ์แสงสวสัด์ิ (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัความเช่ือมัน่และความภกัดี ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า กรณีศึกษาห้างสรรพสินคา้ชั้นนําในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัความเช่ือมัน่ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นภาพลกัษณ์

องคก์ารและปัจจยัความภกัดี ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ภูมิภทัร รัตนประภา (2558) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าตราสินคา้ ส่วนประสม

ทางการตลาดและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีมีอิทธิพลต่อกล

ยทุธ์การสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ ผลการวิจยัพบว่า เพศ อาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อกลยุทธ์การสร้างความภกัดีต่อการใช้บริการบตัรเครดิตท่ีต่างกนั และปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ 

ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ตราสินคา้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ และดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์

กบักลยทุธ์การสร้างความภกัดีต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตในทิศทางบวก ระดบั ปานกลางถึงมาก 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารสาํรวจ (Survey)  

ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการ กูร์เมต ์มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล ์บางกะปิ ซ่ึง

ผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรไม่ทราบขนาดของ

ประชากร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) ผูวิ้จยัเก็บขอ้มูลจาํนวน 414 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล เกณฑก์ารให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั การทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยครอน

บาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าตั้งแต่ 0.707 ข้ึนไป ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

การวิ เคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิ เคราะห์สถิ ติ เชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ดงัน้ี (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช ้แจก

แจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มูล และ (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
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Statistics) ได้แก่ Independent Sample T-Test และ One-Way ANOVA  และ Multiple Regression 

Analysis โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลปัจจยัคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 212 คน (ร้อยละ 51.20) มีอาย ุ21 – 30 ปี 

จาํนวน 171 คน (ร้อยละ 41.30) มีสถานภาพโสด จาํนวน 201 คน (ร้อยละ 48.55) มีระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี จาํนวน 257 คน (ร้อยละ 62.10) มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 205 คน (ร้อยละ 

49.50) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 124 คน (ร้อยละ 30.00) 

ปัจจยัภาพลักษณ์ร้านค้า 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัภาพลกัษณ์ของร้านคา้ โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.20) และเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นการให้บริการ (X̅ = 4.38) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (X̅ = 4.13) และ ดา้นช่ือเสียง (X̅ = 4.10) 

ปัจจยัคุณค่าตราสินค้า  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากมากท่ีสุด (X̅ = 4.38) และเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ 

(X̅ = 4.45)    ดา้นการตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้ (X̅ = 4.39) และดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้(X̅ = 4.28) 

ความภกัดขีองผู้ใช้บริการ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความภกัดีต่อกูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.43) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัความเช่ือมนัในคุณภาพของสินคา้ กูร์เมต ์มาร์เกต็  มากท่ีสุด (X = 4.50) 

รองลงมา ท่านรู้สึกพึงพอใจกับสินค้า และการบริการของ (X = 4.49) และน้อยท่ีสุด จะแนะนาํให้

คนรู้จกัซ้ือสินคา้ของ กร์ูเมต ์มาร์เกต็ (X =  4.35) 
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การทดสอบสมมตฐิาน 

 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า เพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ กูร์เมต ์มาร์เกต็ สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ตวัแปร สถิติ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 
เพศ t-Test 0.033* สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.891 ไม่สอดคลอ้ง 

สถานภาพ F-Test 0.300 ไม่สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-Test  0.673 ไม่สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-Test  0.079 ไม่สอดคลอ้ง 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test  0.013* สอดคลอ้ง 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัภาพลกัษณ์ร้านคา้ 

ปัจจยัภาพลกัษณ์รายคา้ b Std. Error B t Sig. 
(Constant) 1.200 0.137  8.792 0.000* 
ดา้นช่ือเสียง (X1) 0.187 0.047 0.235 3.928 0.000* 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (X2) 0.343 0.049 0.439 7.013 0.000* 
ดา้นการใหบ้ริการ (X3) 0.590 0.042 0.598 14.125 0.000* 
R = 0.778   R2 = 0.606  Adj. R2= 0.603   SEE = 0.327   F = 210.055   Sig. = 0.000*     
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ดา้นช่ือเสียง ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นการให้บริการส่งผลต่อ
ความภกัดีของผูใ้ช้บริการ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์บางกะปิอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.6 โดยด้านท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ดา้นการ
ใหบ้ริการ รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นช่ือเสียง  
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ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ 
ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ b Std. Error B t Sig. 

(Constant) 0.498 0.100  4.988 0.000* 
ดา้นการตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้ (X4) 0.147 0.032 0.142 4.553 0.000* 
ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้(X5) 0.255 0.027 0.337 9.392 0.000* 
ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ (X6) 0.494 0.037 0.502 13.506 0.000* 
R = 0.913   R2 = 0.834  Adj. R2 = 0.832   SEE = 0.213   F= 684.821   Sig. = 0.000*     
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ดา้นการตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้และดา้นการเช่ือมโยง

ตราสินคา้ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา เดอะมอลล์บางกะปิอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 83.4 โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นการเช่ือมโยงตราสิน รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้และน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการ

ตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้  

 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

ปัจจยัคุณลักษณะส่วนบุคคล  

 1) เพศ เน่ืองจาก เพศชาย และเพศหญิงจะมีลกัษณะของอารมณ์ความรู้สึกท่ีต่างกนั ทาํให้

เพศ มีความภกัดีต่างกนัออกไปในแต่ละดา้น โดยจะสังเกตไดว้่า เพศชายนั้นมีความภกัดีมากกว่า

เพศหญิง อาจเป็นเพราะ เพศชายโดยปกติจะมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็วกว่าเพศหญิง โดยจะสังเกตได้

จากพฤติกรรมการซ้ือของเพศชายท่ีจะไม่ค่อยใส่ใจเร่ืองของรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินคา้หรือแมแ้ต่

การเปรียบเทียบราคา ส่วนเพศหญิง เป็นเพศท่ีใช้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดสูง อีกทั้งการเลือกซ้ือ

สินคา้ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากส่ิงท่ีดีท่ีสุดของสินคา้นั้น และมีการตดัสินใจซ้ือไดย้ากกว่าเพศชาย 

โดยส่วนใหญ่นั้นเพศหญิงจะให้ความสาํคญักบัสินคา้เพ่ือการบริโภค อีกทั้งเป็นการซ้ือเพ่ือบริโภค

กบัครอบครัวเป็นหลกั และจะซ้ือสินคา้ในปริมาณท่ีมากกวา่เพศชาย 

2) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกูร์เมต ์มาร์เกต็นั้น เป็นซูเปอร์มาร์เกต็ระดบัไฮเอนด ์โดยเนน้สินคา้ 

และวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสูง ทาํให้มีราคาสูงตาม ฉะนั้น รายไดจึ้งเป็นส่วนสาํคญัในการเลือกบริโภค

ของลูกคา้ หากพิจารณาทางธุรกิจทาํให้เห็นว่า ลูกคา้ท่ี กูร์เมต ์มาร์เก็ต คาดหวงั คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมี

กาํลงัซ้ือปานกลางถึงสูง นอกจากมีกาํลงัซ้ือสูงแลว้ จะแสดงให้เห็นถึงรสนิยมในการเลือกบริโภค
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มากกว่าราคาสินคา้ แต่กลบัพบว่า กลุ่มท่ี กูร์เมต์ มาร์เก็ต ไม่คาดหวงักลบัมีความภกัดีต่อการใช้

บริการมากเท่ากบั กลุ่มท่ีคาดหวงั แสดงว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีฐานรายไดน้้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 

บาท มีมุมมองแนวคิดท่ีจะยกระดบัตวัเอง เพ่ือแสดงออกถึงความมีตวัตนอยู่ในสังคมเดียวกนักบั

กลุ่มท่ี กูร์เมย ์มาร์เก็ต คาดหวงั อีกทั้งยงัเป็นพฒันาคุณภาพการใชชี้วิตโดยการคดัสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุด

ใหก้บัตนเอง 

ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูมิภทัร รัตนประภา (2558) ผลการวิจยัพบว่า 

เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อกลยทุธ์การสร้างความภกัดีต่อการใชบ้ริการบตัรเครดิตท่ีต่างกนั แต่แตกต่าง

กบังานวิจยัของ ชาํนาญ รอดภยั และธรรมวิมล สุขเสริม (2556) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 

เช่น เพศ และรายรับต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความจงรักภกัดีของหอพกัไม่แตกต่างกนั 

 

ปัจจยัภาพลักษณ์ร้านค้า สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัไดด้งัน้ี 

1) ดา้นการให้บริการ เน่ืองจากการบริการเป็นหัวใจสาํคญัในการสร้างความประทบัใจแก่

ผูใ้ช้บริการ เกิดเป็นความพึงพอใจจากประสบการณ์ของตนเอง เม่ือกลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ังก็จะ

รู้สึกถึงการให้บริการท่ีดีอยูเ่สมอ ดงันั้น การบริการท่ีจะตอ้งมีความเอาใจใส่แก่ผูใ้ชบ้ริการ จะตอ้ง

สอบถามความตอ้งการหรือเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ อีกทั้งทกัษะการบริการท่ีดี เช่น 

ความสุภาพในการใหบ้ริการ การใหข้อ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งครบถว้น อีกทั้งยงัตอ้งแกปั้ญหาให้

ลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัทีทนัใด  

2) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจบัตอ้งไดเ้ป็นอยา่งแรก โดยจากการ

มองเห็น ไดก้ล่ินหรือสัมผสั ซ่ึงมีส่วนสําคญัในการประเมินผลอย่างมาก หากสภาพแวดลอ้มของ

ร้านคา้ไม่สอดคลอ้งกบัตาํแหน่งของผลิตภณัฑจ์ะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดการปฏิเสธท่ีจะเขา้ใชบ้ริการ

ทันที  โดย  กู ร์ เมต์  มาร์เก็ต  นั้ น เป็นซู เปอร์มาร์เก็ตชั้ นนําท่ี ใส่ใจในการออกแบบให้ เป็น

ซูเปอร์มาร์เกต็ ท่ีมีความทนัสมยั มีการจดัวางสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคสามารถเลือกใชบ้ริการได้

อย่างสะดวกสบาย และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า สถานท่ีตั้ งของ กูร์เมต์ มาร์เก็ต มีความ

เหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เพราะว่า เดอะมอลลบ์างกะปิ เป็นจุดศูนยร์วมของการชอ้ปป้ิงโดยมี

ร้านคา้ร้านอาหารใหเ้ลือกมากมาย และในอนาคต พื้นท่ียา่นบางกะปินั้น  

3) ดา้นช่ือเสียง โดย กูร์เมต ์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในเดอะมอลลบ์างกะปิ ท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นเวลานาน 

อีกทั้ ง กูร์เมต์ มาร์เก็ต เกิดจากการ รีแบรนด์ด้ิง (Rebranding) จาก โฮม เฟรช มาร์ท ซ่ึงผูใ้ช้บริการมี

ความจาํเก่ียวกบัช่ือเสียงก่อนการปรับเปล่ียนช่ือตราสินคา้อยูแ่ลว้ ทาํให้การสร้างช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัแก่
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ผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองง่าย อีกทั้ งการพฒันาเป็น กูร์เมต์ มาร์เก็ต ได้ทุ่มทุนในการขยายให้เห็นถึงความ

แตกต่างจากช่ือตราสินคา้เดิมอยา่งมากทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงระดบัการเปล่ียนแปลงไดง่้าย  

 ปัจจยัคุณค่าตราสินค้า สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัไดด้งัน้ี 

 1) ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีร้านคา้พยายามเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ เขา้กบัตราสินคา้ 

โดยแสดงให้เห็นถึงคุณสมบติั ประโยชน์ และขอ้มูลต่าง ๆ นาํเสนอแก่ผูใ้ชบ้ริการ เม่ือพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ีย พบว่า บรรจุภัณฑ์ของ กูร์เมต์ มาร์เก็ต มีความโดดเด่น และเหมาะสมแก่การพกพา มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด บรรจุภณัฑท่ี์ทาง กูร์เมต ์มาร์เก็ต ใชน้ั้น คาํนึงถึงคุณภาพ คุณประโยชน์ และการ

ใชง้าน ท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจ ในบรรจุภณัฑข์องทาง กูร์เมต ์มาร์เกต็ อีกทั้ง เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือ

สินคา้กลบัออกไปแลว้ ถุงท่ีใชส้าํหรับใส่สินคา้นั้น ก็มีตราผลิตภณัฑข์อง กูร์เมต ์มาร์เกต็ ติดอยู ่ทาํ

ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถพกพาไดอ้ยา่ง 

2) ด้านคุณภาพท่ีรับรู้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต มองเห็นความสําคญัของผูม้าใช้บริการท่ีจะเกิด

ความรู้สึกมัน่ใจในการใชบ้ริการท่ีจะไดรั้บทุกคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ 

สินคา้ท่ีมีคุณภาพจากประเทศไทยและสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศ การไดรั้บการบริการท่ีดีจาก

พนกังาน ท่ีจะคอยแนะนาํ และพร้อมใหบ้ริการลูกคา้ และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบวา่ ภายใน กูร์

เมต์ มาร์เก็ต มีความสะอาด ทุกคร้ังมาใช้บริการ เพราะว่า ความสะอาด เป็นส่ิงสําคัญสําหรับ

ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างมาก เน่ืองจาก หากสกปรกก็จะมีส่ิงมีชีวิตท่ีไม่พึงประสงค์มารบกวน สินคา้ 

และวตัถุดิบได ้ถา้หากผูใ้ช้บริการ พบเห็นจะทาํให้เขานั้นหมดความภกัดีต่อร้านคา้ได ้อีกทั้ งยงั

ส่งผลกระทบต่อสังคมท่ีผู ้ใช้บริการสังกัดอยู่ทั้ งในโลกออฟไลน์  และโลกออนไลน์ เพ่ือจะ

แสดงออกถึงส่ิงท่ีตอ้งเองพบเจอแลว้บอกต่อใหก้บับุคคลอ่ืน ๆ รับรู้  

3) ดา้นการตระหนักรู้ช่ือตราสินคา้ เป็นประโยชน์ในทางธุรกิจเป็นอย่างมาก เพ่ือทาํให้

ผูใ้ช้บริการนึกถึงช่ือตราร้านคา้เป็นอนัดบัแรก เม่ือมีความต้องการสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเลือกท่ีจะคน้หาจากร้านคา้ของเราเป็นอนัดบัแรก โดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการคิดหรือ

วิเคราะห์ และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบวา่ สามารถจดจาํตราสินคา้ กูร์เมต ์มาร์เกต็ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก กูร์เมต ์มาร์เกต็ สาขาบางกะปิ นั้นตั้งอยูใ่นห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์

บางกะปิ ทาํใหผู้ท่ี้มาใชบ้ริการสามารถพบเห็นตราสินคา้ของ กร์ูเมต ์มาร์เกต็ไดง่้าย และบ่อยคร้ัง  

ขอ้คน้พบทั้ งหมดสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มะลิวลัย ์แสงสวสัด์ิ (2556) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั

ดา้นภาพลกัษณ์องค์การ และความเช่ือมัน่ดา้นคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการห้างสรรพสินคา้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชล
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ลดา ไชยกุล (2555) ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทางกายภาพ การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ และการ

ตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

 1) ดา้นเพศ ควรออกแบบโซนท่ีเป็นท่ีนิยมของแต่ละเพศให้มีความชดัเจนโดดเด่น สะทอ้น

ให้เห็นถึงตวัตนของแต่ละเพศ เช่น เพศชาย ในโซนเคร่ืองด่ืม ควรจะมีการออกแบบของชั้นวาง แสง

ไฟ บรรยากาศ เพ่ิมทาํให้เขารู้สึกถึงความเป็นตวัของตวัเอง ส่วนเพศหญิงเป็นเพศท่ีใชเ้วลาในการซ้ือ

สินคา้นาน เน่ืองจากมีการคน้หาขอ้มูล เปรียบเทียบคุณภาพ ราคา โดยแบ่งระดบัความแตกต่างใหอ้ยา่ง

ชดัเจน เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกดา้นขอ้มูล และการเปรียบเทียบราคา 

 2) ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน กูร์เมต์ มาร์เก็ต ควรให้ความสําคญักับผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้

30,001 – 40,000 บาท โดยการรักษากลุ่มลูกคา้น้ีให้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของ กูร์เมต ์มาร์เก็ต โดย

ใช้การส่ือสารการตลาดกบักลุ่มเป้าหมายน้ี เช่น รายระเอียดของสินคา้ ราคา และโปรโมชัน่ และ

สําหรับกลุ่มผูมี้รายได้ต ํ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ควรจะมีแนวทางในการกาํหนดให้เป็น

กลุ่มเป้าหมายน้ี ใหเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายรอง เน่ืองจาก เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการเพ่ิมระดบัตนเองในสงัคม  

3) ดา้นการให้บริการ ควรให้ความสาํคญักบัการให้บริการดา้นขอ้มูลของพนกังานทั้งของ 

กูร์เมต์ มาร์เก็ต หรือพนักงานจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีการแนะนําและอธิบาย ตาม

ความสําคญัเป็นลาํดบั และอาจจะพฒันาเทคโนโลยีการให้ขอ้มูลแทนการให้ขอ้มูลของพนักงาน 

เช่น การติดตั้งเคร่ืองมือส่ือสารช่วยผูใ้ช้บริการคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้ โดยเลือกตราสินคา้ให้

สะทอ้นถึงความหรูหรา ตวัอยา่งเช่น I pad ท่ีมีเอกลกัษณ์ คือ เป็นผูน้าํทางดา้นเทคโนโลย ี 

4) ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เน่ืองจาก กูร์เมต ์มาร์เกต็ ตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้เดอะ

มอลล์บางกะปิ ซ่ึงเป็นสถานท่ีเดินทางสัญจรสะดวก ถือว่าเป็นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี 

ดงันั้นควรมีการพฒันาและรักษาส่ิงแวดลอ้มน้ีไว ้

5) ด้านช่ือเสียง ปัจจุบนั กูร์เมต์ มาร์เก็ต มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั และเร่ิมขยายสาขาไปตาม

จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีผูใ้ช้บริการมีกาํลงัซ้ือสูง ควรมีการกระตุ้นให้มีการรับรู้เก่ียวกบั

ภาพลกัษณ์ของ กูร์เมต ์มาร์เก็ต อยา่งต่อเน่ือง ผา่นทางส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์และออน์ไลน์ เพื่อ

ตอกย ํ้าหรือเตือนความจาํของผูบ้ริโภค และควรใชก้ลยทุธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพ่ือช่วย

ขยายภาพทศันคติท่ีดีต่อ กร์ูเมย ์มาร์เกต็  
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6) ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ควรออกแบบกลยุทธ์การเช่ือมโยงตราสินคา้ 

โดยการนาํเสนอภาพลกัษณ์ผ่านการประชาสัมพนัธ์ โฆษณา ผ่านส่ือต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

โดยการพยายามเช่ือมโยงเขา้กบั สโลแกน “ครบ สด สะดวก ปลอดภยั” เพ่ือทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการเขา้ใจ

และรับรู้ถึงคุณภาพของ กูร์เมต ์มาร์เก็ต และควรจะให้ความสาํคญักบั บรรจุภณัฑ์ของ กูร์เมต ์มาร์เก็ต 

เน่ืองจาก บรรจุภณัฑจ์ะช่วยอาํนวยความสะดวกแลว้จะช่วยแสดงออกถึงภาพลกัษณ์ของร้านคา้ 

7) ดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ได ้กล่าวไดว้่า ซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีดีนอกเหนือจากการมีสินคา้อุปโภค

บริโภคท่ีตอบสนองความต้องการซ้ือจากลูกค้า ความสะอาด  ยงัเป็นส่ิงสําคัญมากสําหรับ

ซูเปอร์มาร์เก็ต เน่ืองจาก มีวตัถุดิบ ของสด ดงันั้นควรสร้างทศันคติร่วมกบัคนในชุมชนให้เกิดการ

ช่วยรักษาความสะอาด จะเป็นส่ิงดีในการทาํให้คุณภาพของสินคา้และบริการสร้างความมัน่ใจ

ใหก้บัผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึนไปดว้ย  

8) ดา้นการตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ควรจะมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือ

เตือนความจาํ และตอกย ํ้า ให้ตราสินค้านั้ นเข้าไปอยู่ในใจของผูใ้ช้บริการ อีกทั้ งควรจะมีกิจกรรม

ร่วมกบัผูใ้ชบ้ริการ โดยใชช่ื้อตราสินคา้ ร่วมกบัสโลแกนของ กร์ูเมต ์มาร์เกต็ เพ่ือทาํใหเ้กิดความคุน้ชิน  

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1) การทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาความเปล่ียนแปลง เม่ือมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้ใช้

บริการ เพ่ือตรวจสอบความโนม้เอียงของความภกัดีต่อร้านคา้ 

2) ในการวิจัยในคร้ังต่อไปควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมภายในกับผูบ้ริหารและ

พนกังาน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก เพ่ิมแนวทางในการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของตราสินคา้ 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ์

ไบออส ไลฟ์ ซี  (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ของผู ้บริโภคในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) ในประเทศ

ไทย จาํนวน 400 คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาสถิติ

สมมติฐานโดยใช้ค่า T-Test, F-Test (One Way ANOVA), Multiple Regression Analysis (MRA) 

โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 235 คน มีช่วงอาย ุ 21 – 30 ปี จาํนวน 137 คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 126 คน 

มีสถานภาพโสด จาํนวน 221 คน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 198 คน และมีรายไดต้ั้งแต่ 

50,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 138 คน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้น

ราคา (Price) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคา โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด ด้านสถานท่ีจัดจาํหน่าย (Place/ Channel Distribution) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นบุคคล (People) พบว่า 
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กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคลโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ด้าน

กระบวนการ (Process) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกระบวนการโดยเฉล่ีย

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด และปัจจัยการ

ตดัสินใจซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือโดยเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า ดา้นอาย ุดา้นการศึกษา 

ดา้นสถานภาพ และดา้นอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ไบออส ไลฟ์ ซี 

(ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร) ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

(2) ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาด โดยภาพรวมพบว่า ดา้นกระบวนการ ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด และด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ไบออส ไลฟ์  ซี 

(ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร) ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 
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ABSTRACT 

There were two purposes of this study: (1) to study the demographic factors affecting the 

purchasing decision of Bios Life C (food supplements) of consumers in Thailand and (2) to study 

the marketing mix factors that influence the decision to buy Bios Life C ( food supplements)  of 

consumers in Thailand. The research samples comprised 400 buyers who have bought Bios Life C 

in Thailand. This study was operated by using the questionnaire to collect data. The obtained data 

was analyzed by using the T-Test, F-Test (One Way ANOVA), Multiple Regression Analysis, with 

a statistically significant level of 0.05. The study shows that the major samples are 235 women, 137 

samples were in the age of 21-30, 126 samples got undergraduate degree, 221 samples were single, 

198 samples were self-employed, and 138 samples earned more than 50,000 Baht per month. For 

the marketing mix factors, this study shows that the samples were interested in product in the 

highest level, the samples were interested in price in the highest level, the samples were interested in 

place/channel distribution in the highest level, the samples were interested in people in the highest 

level, the samples were interested in process in the highest level, the samples were interested in 
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physical evidence in the highest level, and the samples were interested in decision making factors in 

the highest level. The results of the hypothesis of the demographic factors indicate that different age, 

education, status and occupation influence the Thai consumers’ decision making to buy Bios Life C 

(food supplements) with statistical significance at the level of 0.05. The results of the hypothesis of 

the overall marketing mix factors show that process, promotion and product were significantly 

correlated with the decision making to purchase the Bios Life C ( food supplements)  of Thai 

consumers with statistical significance at the level of 0.05. 

 

Key Word : DEMOGRAPHIC FACTOR, MARKETING MIX, DECISION MAKING 

 

บทนํา 

กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  เป็นสาเหตุการ

เสียชีวิตของประชากรถึง 38 ลา้นคนทัว่โลกในแต่ละปี หรือคิด เป็นร้อยละ 68 ของการเสียชีวิตของ

ประชากรโลกทั้งหมดใน พ.ศ. 2555 และมากกว่า 16 ลา้นคน เป็นผูท่ี้เสียชีวิตในช่วงอายตุ ํ่ากว่า 70 

ปี หรือเรียกวา่เป็นการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร โดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศท่ีมีรายไดต้ ํ่าและปาน

กลาง มีภาระโรคจากการเสียชีวิตก่อนวยัอันควรน้ีมากถึงร้อยละ 82 ซ่ึงส่ง ผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจในช่วง 15 ปีขา้งหน้า ท่ี

ประมาณ 7 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีประเทศไทยนั้นก็เป็นอีกประเทศท่ีมีคนจาํนวนมากท่ี

ป่วยเป็นโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง) ซ่ึงเป็นสาเหตุอนัดบัตน้ๆของการเสียชีวิตของคนไทยทัว่

ประเทศ และมีอตัราการเสียชีวิตท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเห็นไดจ้ากรายงานสถิติสาธารณสุข 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 – 2557 อตัราการเสียชีวิตดว้ยโรคไม่ติดต่อท่ีสําคญั ไดแ้ก่ โรคหัวใจและหลอด

เลือด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวาน มีอตัรา

การเสียชีวิตเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในทุกโรค (สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 

2558)  

 ดังนั้ น เพ่ือต้องการลดอตัราการเสียชีวิตก่อนวยัอันควร และลดอัตราการสูญเสียทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย เจา้ของของธุรกิจอย่างบริษทั ยูนิซิต้ี มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั จึง

นาํเสนอผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีช่ือว่า ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) เพ่ือตอบโจทยใ์น

การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั โดยผลิตสารอาหารท่ีสามารถช่วยลดระดบัของคลอเรสเตอรอล 
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ไขมนัเลว (LDL) เพ่ิมไขมนัดี (HDL) และลดระดบัไตรกลีเซอไรดใ์นกระแสเลือด โดยไดรั้บความ

ไวว้างใจใหถู้กบรรจุอยูใ่น PDR (PHYSICIANS' DESK REFERENCE) ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ

การไวว้างใจมากท่ีสุดในการสั่งจ่ายยา หรือให้คาํแนะนาํจากแพทย ์ท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์าร

อาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกาแลว้ PDR ส่งตรงถึงมือแพทย ์และหัวหน้าเภสัชกรทัว่ทั้ ง

สหรัฐอเมริกา ในปัจจุบนัมีการแข่งขนัรุนแรงมาก ธุรกิจอาหารเสริมของไทยมีมูลค่ามากกว่า 6.67 

แสนลา้นบาท โดยธุรกิจอาหารเสริมน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ อาหารเสริมความงาม อาหาร

เสริมสุขภาพและรักษาโรค และอาหารเสริมเพ่ิมสมรรถภาพทางร่างกาย อาหารเสริมสุขภาพ และ

รักษาโรคเป็นตลาดท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด ดว้ยมูลค่ากว่า 518,000 ลา้นบาทรองลงมาเป็นอาหารเสริม

ความงาม มีมูลค่าตลาดประมาณ  142,000 ล้านบาท  และอันดับสุดท้ายตลาดอาหารเสริมเพ่ิม

สมรรถภาพทางร่างกายมีมูลค่าตลาด 66,700 ลา้นบาท  โดยคาดว่าปี 2017 ตลาดอาหารเสริมจะ

เติบโตเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 11% เป็น 738,000 ลา้น (เว็บไซต์ The Power Network, 2560) ดังนั้ น

ผูผ้ลิตจึงพยายามท่ีจะแข่งขนักนัเพ่ือท่ีจะนาํธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ จึงจาํเป็นตอ้งหาวิธีการ

หรือจาํเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P’s ในการกาํหนดกล

ยทุธ์การตลาด (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ, 2560) 

จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นถึงผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน อนัจะส่งผลเสียใหก้บัมวลมนุษย์

ชาติ รวมถึงผลกระทบทางดา้นของอตัราการเจริญเติบโตทางเศษฐกิจของประเทศ และผลิตภณัฑท่ี์

บริษทั ยูนิซิต้ี มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั ไดน้าํเสนอขายนั้นจะสามารถเขา้มาตอบโจทยข์อง

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ี ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) ของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทย เพ่ือท่ีจะเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งเป็นแนวทางให้กบั

บริษทัในการท่ีจะไปพฒันากลยุทธ์การตลาด เพ่ือให้ธุรกิจสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จ และ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงตามความตอ้งการ  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ไบออส 

ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร) ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ ์ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร) ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 
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สมมตฐิานของการวจิยั 

 1) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) ของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทยต่างกนั 

 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotions) ดา้นบุคคล (People) ดา้น

กระบวนการ (Process) และด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร) ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 งานวิจยัน้ี ตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย และ

ขอบเขตในการวิจยั ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีทาํการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน สิงหาคม 

พ.ศ. 2560 ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง การศึกษาลกัษณะของกลุ่มคนหรือขนาดของ

จาํนวนผูค้นท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ไบออส ไลฟ์ 

ซี (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย อนัประกอบไปดว้ย เพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายได ้

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเจา้ของธุรกิจผลิต

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารใชใ้นการกาํหนดทิศทาง และใชใ้นการสร้างความสาํเร็จให้กบัเจา้ของธุรกิจ

ในดา้นของตลาดบริการ ซ่ึงประกบไปดว้ย องคป์ระกอบ 7 อย่าง ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 

ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotions) ดา้น

บุคคล (People) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดจากการพิจารณาทางเลือกใด 

ทางเลือกหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีอยู่ ท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ โดยจะผา่นขั้นตอนการคิด

วเิคราะห์ หรือประเมินทางเลือกนั้นมาอยา่งดีแลว้ว่าจะสามารถตอบสนองกบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบออส ไลฟ์ ซี เป็นสารอาหารท่ีสกดัจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต ์

เป็นไฟเบอร์อยูใ่นรูปของผงบรรจุซอง โดยผา่นกระบวนการขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ และผ่านการ

ทดสอบทางการแพทย ์ว่าสามารถช่วยลดระดบัของคลอเรสเตอรอล ไขมนัเลว (LDL) เพ่ิมไขมนัดี 

(HDL) และลดระดบัไตรกลีเซอไรดใ์นกระแสเลือด 

 

กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1) ผลงานวิจยัน้ีสามารถนาํไปเป็นแนวทาง และเป็นประโยชน์ในการพฒันาส่วนประสม

ทางการตลาดให้กบับริษทั ยูนิซิต้ี มาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จาํกดั เพ่ือก่อให้เกิดการตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
1) เพศ   2) อาย ุ
3) การศึกษา  4) สถานภาพ
5) อาชีพ  6) รายได ้
 การตดัสินใจซื้อผลิตไบออส ไลฟ์ ซี 

(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ของ
ผู้บริโภคในประเทศไทย 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
- ราคา (Price) 
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
- ดา้นบุคคล (People) 
- ดา้นกระบวนการ (Process) 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
   (Physical Evidence) 
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และเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจของบริษทั ยนิูซิต้ี มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั ใน

การช่วยเพ่ิมยอดขาย และสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2) ผลงานวิจยัน้ีทาํไดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างกลยทุธ์การตลาดท่ี

สอดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นต่าง ๆ 

 3) ผลงานน้ีสามารถนาํไปเป็นประโยชน์สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการจะทาํการศึกษาวิจยัการตลาด

ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

 

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเก่ียวกบับุคคล เช่น 

เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวโุสในการทาํงาน เป็นตน้ โดยจะ แสดงถึง

ความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายของบุคคล น้ี 

สามารถบ่งช้ีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท่ีมีสาเหตุมา 

จากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนัน่เอง (วชิรวชัร งามละม่อม, 

2558) และKotler and Keller (2009, p.255) ใหแ้นวคิดดา้นประชากรศาสตร์น้ี เป็นแนวคิดการแบ่งกลุ่ม 

ประชากรทางการตลาดท่ีมีหลกัการความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ ประชากรท่ีมีลกัษณะต่างกนัจะมี

พฤติกรรมการเรียนรู้ การซ้ือสินคา้ และพฤติกรรมอ่ืน ๆ ต่างกนัโดยแบ่งลกัษณะประชากรเป็น 5 

ลกัษณะ ไดแ้ก่  เพศ (Sex) อาย ุ(Age) การศึกษา (Education) และ5) รายได ้(Income) 

แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

Kotler (1997, p. 92) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ ตวัแปร

หรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนอง ความพึง

พอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมี เพียงแค่ 4 

ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการ จดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตวั

แปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 

และศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน ์(2541, น. 337) ยงัไดก้ล่าวไวว้า่ การเลือก

ทาํเลท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจนั้นมีความสาํคญัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้บริการเน่ืองจาก

ทาํเลท่ีตั้งท่ีกิจการเลือกไวน้ั้นจะเป็นตวักาํหนดกลุ่มลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการ ดงันั้นสถานท่ีใหบ้ริการ
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จึงควรครอบคลุมพ้ืนท่ีในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ี ความสาํคญัของทาํเลท่ีตั้ง 

(Location) จะมีความสาํคญัมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของธุรกิจ แต่ละประเภท 

แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 

จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพิ้จารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้ว่าเป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์และ

เป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นส่ิงสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการบริหาร หรือการจดัการ

เกือบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ทาํงาน การประสานงาน 

และการควบคุม  การตัดสินใจได้มีการศึกษามานาน  ดังท่ี  บาร์นาร์ด  (Barnard, 1983) ได้ให้

ความหมายของการตัดสินใจไวว้่า คือ "เทคนิคในการท่ีจะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือ

ทางเลือกเดียว" อา้งจาก ไพลิน ผอ่งใส (2536:155)  

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 นทัธมน เดชประภสัสร (2558) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารทางอินเทอร์เน็ต” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

ทาง อินเทอร์เน็ต โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ปัจจยัดา้น

ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ  ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัดา้นตรา

ผลิตภณัฑ ์และลกัษณะบรรจุภณัฑ ์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม อาหารทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั โดยท่ี

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีสูงกว่าจะมีค่าเฉล่ียของ การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ี

สูงกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่ากว่า และผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย

ของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารสูงกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ 

 นิธิดา พระยาลอ (2558) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภท

ผลิตภณัฑ์อาหารในโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคท่ีผลิตในจงัหวดัขอนแก่น” 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมาก คือ เร่ืองคุณภาพ

ของผลิตภณัฑท่ี์จะตอ้งมีความสะอาด และความปลอดภยัมีราคาท่ีเหมาะสม ท่ีตั้งของร้านเขา้ถึงได้

สะดวกและมีผลิตภณัฑอ์าหารใหล้องชิม และจากการทดสอบสมมติฐานยงัพบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายรุะดบัการ ศึกษา อาชีพ รายได ้มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ และให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 
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 ธนภทัร เรืองขาน (2558) วจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพผ่านร้านคา้ออนไลน์” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อนั

ไดแ้ก่ อาย ุเพศ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื่อ

สุขภาพผา่นร้านคา้ออนไลนท่ี์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีรดบั 0.05  

 ชญาดา สมศกัด์ิ (2559) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ ยี่ห้ออิเกีย ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยี่ห้ออิเกีย โดยเรียงลาํดบั จากมากไปหานอ้ย มีทั้งหมด 5 

ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัลกัษณะทาง กายภาพ ปัจจยัดา้นตราสินคา้และ

การใช้งานของผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและพนักงาน ในส่วนของลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์พบว่า ปัจจยัด้านอายุ สถานภาพครอบครัว อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยี่หอ้เกียแตกต่างกนั โดยอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย

มีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจซ้ือสินคา้อิเกียมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน และผูท่ี้มีรายได ้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 

15,000-30,000 บาท มีแนวโน้มท่ีจะซ้ือสินคา้ยี่ห้ออิเกียมากกว่าระดบัรายไดอ่ื้น แต่ปัจจยัดา้นเพศ

และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยีห่อ้อิเกียไม่แตกต่างกนั 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

การศึกษาวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ ์

ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร) ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย โดยประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั

คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) ใน

ประเทศไทยทั้งหมด ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรไม่ทราบ

ขนาดของประชากรจากสูตรคอแครน (Cochran, 1977) ไดท้ั้งหมด จาํนวน 384.16 ตวัอย่าง ดงันั้น

ผูว้ิจยัจึงทาํการเพิ่มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งอีก 15 คน ให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ใชว้ิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience sampling)โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rating Scale 5 ระดบั การทดสอบ

ความเช่ือมั่นด้วยครอนบาค  (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าตั้ งแต่  0.725 ข้ึนไป  ซ่ึ งถือว่า

แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ

วิ เคราะห์สถิติ เชิ งอนุมาน  (Inferential Statistics) ดังน้ี  (1) การวิ เคราะห์สถิ ติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยใช้  แจกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
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(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ t-Test และ F-test  และ Multiple Regression Analysis โดยมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 235 คน (ร้อยละ 58.7) มีช่วงอายุ  21 – 30 ปี 

จาํนวน 137 คน (ร้อยละ 34.3) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 126 คน (ร้อยละ 31.5) มี

สถานภาพโสด จาํนวน 221 คน (ร้อยละ 55.3) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 198 คน (ร้อย

ละ 49.5) และมีรายไดต้ั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 138 คน (ร้อยละ 34.5) 

ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̄ = 4.35) โ ดยเรียงลาํดับจากมาไปน้อยในแต่ละด้านดังนี  ้ด้าน

ผลิตภัณฑ์  (Product) (X̄ = 4.44) ด้านราคา (Price) (X̄ = 4.28) ด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย (Place/ 

Channel Distribution) (X̄ = 4.27)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (X̄ = 4.43) ด้ าน บุ คคล 

(People) (X̄ = 4.36) ดา้นกระบวนการ (Process) (X̄ = 4.42)  ด้านลักษณะทางกายภาพ  (Physical 

Evidence) (X̄ = 4.26) ตามลาํดบั 

 

การตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบออส ไลฟ์ ซี 

 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (X̄ = 4.49) โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารไบออส ไลฟ์ ซี 

จากการตระหนกัในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ (X̄ = 4.54) รองลงมา พอใจและมีความตอ้งการท่ีจะ

แนะนาํผลิตภณัฑ์เสริมอาหารออส ไลฟ์ ซี ต่อให้กบัผูอ่ื้น (X̄ = 4.52) และน้อยท่ีสุด มีการคน้หา

ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารไบออส ไลฟ์ ซี (X̄ = 4.39) 

การทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ การศึกษา ถานภาพ อาชีพ และ

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑ ์



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

637 

ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) ของผูบ้ริโภคในประเทศไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ สถิติ ค่านยัสาํคญั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

เพศ T-Test .526 ไม่สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-Test .000* สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษา F-Test .000* สอดคลอ้ง 

สถานภาพ F-Test .037* สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-Test .000* สอดคลอ้ง 

รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือน F-Test .000* สอดคลอ้ง 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด และดา้นผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี 

ส่วนประสมทางการตลาด b Std. Error B Sig. t 
Constant .803 .189  .000* 4.251 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) .221 .055 .212 .000* 4.024 
ดา้นราคา (X2) .043 .062 .044 .495 .682 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) -.041 .051 -.044 .421 -.805 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) .306 .050 .304 .000* 6.077 
ดา้นบุคคล (X5) -.102 .062 -.095 .100 -1.649 
ดา้นกระบวนการ (X6) 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X7) 

.367 

.039 
.065 
.049 

.360 

.043 
.000* 
.429 

5.676 
.791 

R = .739 R2 = .546 Adj.R2 = .538 SEE = .434  F = 67.427  Sig. = .000* 
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(ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร) ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมี

อาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 54.6  

 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 1) ดา้นอายุ เน่ืองจากอายจุะบ่งบอกถึงวยัท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจ 

ซ่ึงจะส่งผลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เพ่ือช่วยดูแลสุขภาพโดยผลิตภณัฑ ์ไบออส ไลฟ์ 

ซี (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร) จะช่วยในเร่ืองของช่วยลดระดบัของคลอเรสเตอรอล ไขมนัเลว (LDL) 

เพ่ิมไขมนัดี (HDL) และลดระดบัไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือด ซ่ึงภาวะน้ีจะพบในผูท่ี้มีอายุมาก

ข้ึน แต่ในปัจจุบนัจะพบวา่ในวยัช่วงอาย ุ20 ปีกวา่ๆกจ็ะเร่ิมมีภาวะไขมนัสะสมแลว้ โดยผลการวิจยั

ยงัพบว่า ผูท่ี้มีอายุ ตั้ งแต่ 31 ปีถึง มากกว่า 50 ปี มีการตดัสินใจสูงกว่าผูท่ี้มีอายุ ตํ่ากว่า21-30 ปี 

โดยเฉพาะผูท่ี้มีอาย ุ41-50 ปี มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด  

 2) ดา้นการศึกษา เป็นตวัช้ีวดัเร่ืองของระดบัความรู้ โดยระดบัการศึกษาจะมีความรู้ความ

เขา้ใจแตกต่างกนัออกไป โดยพบวา่ผูท่ี้มีการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ ์ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑ์

เสริมอาหาร) มากท่ีสุด คือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี แสดงให้เห็นถึง

ภาวะความรู้ท่ีสูงข้ึนจะเป็นตวัช่วยใหเ้ขา้ใจถึงวิธีการรักษาสุขภาพ  

 3) ดา้นสถานภาพ แสดงให้เห็นถึงการดูแลตนเอง โดยเม่ือมีสถานภาพสมรสจะบ่งบอกถึง

การดูแลรักษาตนเองเพื่อครอบครัว ซ่ึงแตกต่างจากผูท่ี้มีสถานภาพโสด และหย่าร้าง โดยผูท่ี้มี

สถานภาพโสดนั้นจะไม่มีภาระผกูพนั ทาํใหดู้แลตนเองนอ้ยกวา่ผูท่ี้มีสถานะภาพสมรส  

 4) ดา้นอาชีพ ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนันั้นจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของส่ิงท่ีไดรั้บ 

เช่น สวสัดิการ โบนสั โดยกลุ่มอาชีพท่ีมีการทาํงานเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา พนกังาน จะไดรั้บการ

ตรวจสุขภาพ ส่วนผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั หรือรับจา้งทัว่ไปนั้นจะตอ้งตรวจสุขภาพดว้ย

ตนเอง ประกอบดว้ย ภาวะทางจิตใจในอาชีพธุรกิจส่วนตวันั้ นจาํเป็นจะต้องดูแลรักษาสุขภาพ

ตวัเองเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีมีรายไดเ้ป็นของตวัเอง และมีเวลาส่วนตวัค่อนขา้งนอ้ยจึงทาํ

ใหผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหารนั้นมีผลต่ออาชีธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด  

 5) ดา้นรายได ้แสดงให้เห็นถึงอาํนาจในการตดัสินใจทางการเงิน โดยผูท่ี้มีรายไดสู้งจะมี

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมากกว่าผูท่ี้มีรายไดน้้อย โดยจากผลการวิจยัพบว่า ผูท่ี้มี
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รายได ้40,000 บาท ถึงมากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป มีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารสูงท่ีสุด 

และยงัพบว่า ผูท่ี้มีรายได ้10,000-20,000 บาท มีการตดัสินใจสูงเช่นเดียวกนั อาจเป็นเพราะการซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารน้ีมีราคาเหมาะสมต่อการบริโภค  

ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ นิธิดา พระยาลอ (2558) จากทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้มีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการซ้ือ และให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั อย่างมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ งานวิจยัของ ธนภัทร เรืองขาน (2558) วิจยัเร่ือง ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ อายุ เพศ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพผา่นร้านคา้ออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีรดบั 0.05  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัได ้ดงัน้ี 

 1) ด้านกระบวนการ เป็นระบบของการจดัการ ของการส่งมอบบริการซ่ึงจะช่วยอาํนวย

ความสะดวกให้แก่ผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร) เพ่ือจะทาํให้การซ้ือ

ผลิตภณัฑ์นั้นเป็นไปโดยสะดวกและราบร่ืน ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ระบบการชาํระเงิน

ค่าบริการ และการตรวจสอบสินคา้ก่อนส่งมอบมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และยงัพบว่าเทคโนโลยทีนัสมยั 

และขั้นตอนการชาํระเงินมีความรวดเร็วมีค่าเฉล่ียอยูในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั แสดงให้เห็นถึง

ความสาํคญัของดา้นกระบวนการท่ีตอ้งมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว  

 2) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

ไบออส ไลฟ์ ซี (ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร) ไดเ้ขา้ใจถึงขอ้มูลท่ีมีประโยชนต่์อสุขภาพร่างกาย โดยผ่าน

การแนะนาํจากโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ หรือแมก้ระทัง่การแนะนาํบอกต่อจากตวัแทน เพื่อช่วย

ประกบการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ ์โดยพบวา่การรับประกนัสินคา้และหากไม่พอใจในตวัสินคา้

สามารถคืนเงินได้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงการกลา้รับประกนัของทางบริษทัเพ่ือให้

บริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑแ์ละยนิดีท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น  

 3) ด้านผลิตภณัฑ์ เสริมอาหาร ไบออส ไลฟ์ ซี เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยลดไขมนัตวัท่ีไม่ดี

(LDL) ไตรกีเซอไรด์ และเพ่ิมไขมนัดี(HDL) ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริโภคนั้นสุขภาพดีข้ึนจากการช่วยลด

ไขมนัท่ีไม่ดี โดยจะพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ไบออสไลฟ์ ซี จาก

การมีเคร่ืองหมายการรับรองคุณภาพมากท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของเคร่ืองหมายการ

รับรองคุณภาพของผลิตภณัฑืเสริมอาหารท่ีมีต่อมุมมองของผูบ้ริโภค  
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ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ชญาดา สมศกัด์ิ (2559) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ยี่ห้ออิเกีย ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ นทัธมน เดชประภสัสร (2558) ผลการวิจยัพบว่า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทาง อินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยั

ดา้นตราผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะบรรจุภณัฑ ์และดา้นกระบวนการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 1) อายุ ทางบริษทัควรให้ความสําคญัผูท่ี้มีอายุตั้ งแต่ 31 ปีถึง มากกว่า 50 ปี โดยให้เป็น

กลุ่มเป้าหมายหลกัทางการตลาดของบริษทั เน่ืองจากกลุ่มน้ีมีความตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริม

อาหาร ไบออส ไลฟ์ ซี มากท่ีสุด และกาํหนดกลุ่มเป้าหมายรองใหก้บัผูท่ี้มีอาย ุ

 2) การศึกษา ทางบริษทัควรทาํการส่งเสริมดา้นความรู้ให้กบัผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี โดยให้เห็นความสําคัญของไขมันดี (HDL) และผลเสียของไขมันไม่ดี (LDL) โดยการจัด

กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดตามมหาวิทยาลยัต่าง ๆ เพ่ือให้นกัศึกษาเกิดความรู้ความเขา้ใจ และ

สามารถบอกต่อผูอ่ื้นได ้

 3) สถานภาพ  ควรสอบถามสถานภาพของผู ้บริโภคท่ีแตกต่างกัน  โดยเฉพาะผู ้ท่ี มี

สถานภาพสมรส เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจให้กบัครอบครัวในเร่ืองของความสาํคญัในการบริโภค

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดน้ีวา่จะช่วยใหค้รอบครัวมีสุขภาพท่ีดีข้ึน 

 4) อาชีพ ควรจะจดัจาํเป็นสวสัดิการให้แก่พนักงานหรือบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ท่ีมี

สภาวะไขมันสูง หรือแนะนําผูท่ี้ต้อการควบคุมไขมัน โดยจดัเป็นโปรแกรมร่วมกับการตรวจ

สุขภาพของแต่ละบริษทั และกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวัใหตระหนกัถึงประโยชน์ของผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารชนิดน้ี 

 5) รายได ้โดยจากผลวิจยัพบว่า ผูท่ี้บริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนั้นมีรายได ้40,000 บาท 

ถึงมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป แสดงให้เห็นถึงผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง ดงันั้น ทางบริษทัควรมีการ

กาํหนดตาํแหน่งทางการตลาดของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารให้ตรงกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง โดย

การกาํหนดภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้กบักลุ่มเป้าหมาย 
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ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 1) ดา้นกระบวนการ ควรให้ความสาํคญักบัการออกแบบกลยทุธ์การส่งเสริมทางการตลาด

ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ประกอบเร่ืองของ มีการ

ตรวจสอบสินคา้ก่อนส่งมอบให้ลูกคา้ทุกคร้ัง การมีระบบการรับชาํระเงินและค่าบริการถูกตอ้ง มี

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเหมาะสมในการให้บริการ และขั้นตอนในการชาํระเงินและรับสินคา้มีความ

รวดเร็ว เจา้ของกิจการอาหารเสริมหรือผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจอาหารเสริมจึงจาํเป็นตอ้งมีการ

ออกแบบหรือพฒันาดา้นกระบวนการใหส้อดคลอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเช่นกนั 

 2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจอาหารเสริมจะตอ้งหันมาทุ่มเทใน

การทาํการส่งเสริมการตลาดใหเ้หมาะสม โดยการส่งเสริมทางการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่

มีความสําคญัมากท่ีสุด คือ การออกแบบกลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองคป์ระกอบเร่ืองของ มีการรับประกนัสินคา้ ผูบ้ริโภค

สามารถคืนเงินไดห้ากไม่พอใจ หรือใชไ้ม่ไดผ้ล การแนะนาํผลิตภณัฑโ์ดยผูท่ี้ใชสิ้นคา้จริงมายนืยนั 

และการบริการหลงัการขาย ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะตอ้งไปทาํการส่งเสริมทางการตลาดดงัท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 3) ด้านผลิตภัณฑ์ จ้าของกิจการหรือผูป้ระกอบการด้านธุรกิจอาหารเสริมจะต้องให้

ความสาํคญักบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองคป์ระกอบเร่ืองของ

เคร่ืองหมายการรับรองคุณภาพ การมีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกหลากหลายขนาด มีฉลากระบุส่วนผสม, วิธี

บริโภค, วนัเดือนปีผลิต และหมดอายท่ีุชดัเจน และบรรจุภณัฑส์ะอาด/มิดชิดปลอดภยั 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1) ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

2) ศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มผูบ้ริโภคใน เจนเนเรชั่นZ ซ่ึงเป็นเจน

เนเรชัน่ท่ีจะมีพลงัแห่งโลกอนาคต 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ความผูกพนัองค์กร  เพื่อทดสอบว่าปัจจยัดา้นแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองค์กร

หรือไม่ โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานบริษทั นิเด็ค  ชิบาอุระ  อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั   จงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน  250 คน   ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถาม   และ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   T-test, 

One-Way Anova, การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  ผลวิจยัพบว่าแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัองค์กรในระดบัมากทุกปัจจยั   ใน

การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี คาดว่าจะสามารถนาํผลวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงกลยทุธ์องคก์ร  เพ่ือช่วย

ธาํรงไวเ้พือ่พนกังานท่ีมีคุณภาพ  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

คาํสําคญั : แรงจูงใจในการปฏิบติังาน, ความผกูพนัองคก์ร 
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ABSTRACT 

The  purposes of this research was to study about working motivation affecting 

organizational commitment for test factory of motivation, they affect with organizational 

commitment or not. The samples used for the research were 250  are employees of  NIDEC 

SHIBAURA ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD in Phathumthani, Thailand. The data 

were collected via used of questionnaires; and  frequency, percentage, mean, standard 

deviation, one-way ANOVA, Pearson Product Correlation analysis were employed for data 

analysis. The result shown that awareness on motivation of work is very high every factor 

by Pearson Product Correlation analysis.  The result of research will use for improve 

organize strategy, for maintain good employees and maximize efficiency in administration. 

 

KEYWORDS    :  MOTIVATION IN WORK, ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

 

บทนํา 

บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ หรือในปัจจุบนัเรียกว่า “ทุนมนุษย”์ มี

ส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้งานต่างๆขององค์กรดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  สร้างความสําเร็จและความกา้วหน้าให้แก่องคก์ร  ดงันั้น การบริหารทรัพยกรมนุษยจึ์งมี

ความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร  เช่น เร่ืองการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลให้สามารถพฒันาทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุค

ใหม่  รวมถึงการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคลากรใหม้ากท่ีสุดดว้ยเทคโนโลยแีละวิทยาการดา้น

ต่างๆ (ดนยั เทียนพฒุ, 2546: 17)  

ฝ่ายงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งเขา้มาดูแลแกไ้ขการจดัสรรทรัพยากรบุคคล 

หรือ “ทุนมนุษย”์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รักษาและจูงใจพนักงานให้ภกัดีและอยากจะทาํงาน

ร่วมกันองค์กร พร้อมท่ีจะทุ่มเททั้ งกายและใจในการทํางาน  ดังนั้ นการจูงใจพนักงานจึงเป็น

กระบวนการท่ีชกันาํโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะสนองตอบความตอ้งการบาง

ประการให้บรรลุผลสําเร็จ (Lovell. 1980) เพราะหากพนักงานเกิดแรงจูงใจ มีใจพร้อมท่ีจะทาํงานเพ่ือ

บริษทัแลว้ ส่ิงท่ีตามมากคื็อผลสาํเร็จขององคก์ร องคก์รมีความกา้วหนา้ บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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อีกทั้งยงัสามารถลดอตัราการลาออกของพนกังาน ลดค่าใชจ่้ายในการสรรหาและอบรมพนกังาน ถือเป็น

อีกหน่ึงความสาํเร็จในการบริหารงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดว้ย 

บริษทั นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบริษทัผูผ้ลิตมอเตอร์สําหรับ

เคร่ืองซักผา้และแอร์คอนดิชันเนอร์  เปิดดําเนินการตั้ งแต่ปีพ.ศ.2539  ปัจจุบันในปีพ.ศ.2560  มี

พนักงานทั้ งส้ิน  553 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายบุคคล เดือนธันวาคม พ.ศ.2560) ปัจจุบันผูท้าํงานวิจยัเป็น

พนกังานในบริษทัแห่งน้ี  จึงมีความคิดท่ีจะศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ความผูกพนัองค์กร : กรณีศึกษาพนักงานบริษทั นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั” 

เน่ืองจากผูว้ิจยัต้องการทราบว่าปัจจยัด้านแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์มากน้อยเพียงใดต่อความผูกพนั

องคก์ร  ปัจจยัใดสามารถจูงใจพนักงานไดดี้ท่ีสุด  และการแข่งขนัในโลกธุรกิจยุคใหม่ท่ีเปล่ียนแปลง

ไป รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคบัต่างๆของภาครัฐท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้องค์กรต้องกลบัมาคิดว่า

ส่ิงจูงใจต่างๆท่ีทางบริษทัมีให้พนกังานนั้น  เพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังานแลว้หรือไม่ และจะ

มีวิธีการแกไ้ขอยา่งไรเพ่ือให้พนกังานมีใจรัก และความผูกพนัต่อองคก์ร  ดงันั้นการจูงใจพนกังานเป็น

ส่ิงท่ีสาํคญัในการรักษาพนักงานให้อยู่ร่วมกบัองคก์ร เม่ือพนกังานเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รแลว้ 

พนกังานจะปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี เสมือนหน่ึงวา่องคก์รคือครอบครัว  ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการ

เปล่ียนแปลงองคก์รไปในทิศทางทีดีข้ึน และก่อใหเ้กิดเป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ มีความรัก ความผูกพนัต่อ

องคก์รตามมา 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

             1)  เพื่ อ ศึ กษาลักษณะด้ านประชากรศาสต ร์  ซ่ึ งประกอบด้วย  เพศ   อายุ   ระดับ

การศึกษา  ตาํแหน่งงาน  อตัราเงินเดือน  ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร  ของพนกังานบริษทั นิ

เดค็ ชิบาอุระ อีเลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย)  จาํกดั 

2)  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

3)  เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

4)  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนั

องคก์ร 
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สมมตฐิานของการวจิยั 

 1) ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อตัรา

เงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองค์กร ของพนักงานบริษทั นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัองคก์ร 

 2) แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์รของพนกังานบริษทั นิเด็ค 

ชิบาอุระ อีเลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัองคก์ร 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตดา้นเน้ือหาของการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ

ผูกพนัองค์กรของพนักงานบริษทั นิเด็ค  ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  จาํกดั  มีพนักงาน

ทั้งส้ิน 553 คน  (ขอ้มูลจากฝ่ายบุคคล เดือนธันวาคม พ.ศ.2560) แต่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีมี

จาํนวน 250 คน  โดยใช้สูตรการคาํนวนณขนาดตวัอย่างของ  Taro  Yamane  ในกรณีท่ีประชากรมี

จาํนวนแน่นอน (Finite  Population) เม่ือมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากนั .05และท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95%(Yamane,1970) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1)  แรงจูงใจในการปฏิบติังาน หมายถึง การใชก้ลยุทธ์ิหรือปัจจยัดา้นต่างๆ ในการกระตุน้การ

ปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจ เตม็ใจท่ีจะปฏิบติังาน และผลการปฏิบติังาน

นั้นจะตอ้งบรรลุวตัถุประสงคท่ี์องคก์รกาํหนดไว ้

 2)  ความผูกพนัองค์กร  หมายถึง  ความเต็มใจของสมาชิกในองค์กรท่ีพร้อมปฏิบติังาน และ

มอบความจงรักภกัดีใหก้บัองคก์ร 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรต้น  (Independent  Variable )   ตวัแปรตาม (Dependent  Variable) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1)  ทราบถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของพนักงานบริษทั นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือนาํไปใชจ้าํแนกลกัษณะของพนกังาน 

 2)  ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดัเพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงนโยบายบริษทั และแกไ้ขปัญหา ลดช่องโหวใ่น

เร่ืองของแรงจูงใจของพนกังานท่ีอาจขาดหายไป 

 3)  ทราบถึงความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัองคก์รของพนกังานบริษทั นิเด็ค ชิบาอุระ อีเลค็โทร

นิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือนาํไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ดา้นการบริหารทรัพยกร

มนุษยใ์หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องคก์ร 

 4)  ผลวจิยัน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายของบริษทัอ่ืนได ้

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์   
- เพศ   - อาย ุ  - ระดบัการศึกษา   - ตาํแหน่งงาน  
- อตัราเงินเดือน  - ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร 

ความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนั
องค์กรของพนักงานบริษทั  
นิเดค็ ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย)  จาํกัด   

 

ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
- ความสาํเร็จในการทาํงาน 
- ลกัษณะงาน   
- ความรับผดิชอบ   
- ความกา้วหนา้ในการทาํงาน   
- การเป็นท่ียอมรับของคนในองคก์ร   
- ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา   
- อตัราเงินเดือนและสวสัดิการ 
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แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์(2538,น.41) ไดก้ล่าวไวว้่า ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ  

อายุ  สถานภาพครอบครัว  ระดบัการศึกษาอาชีพ และรายไดต่้อเดือน  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์มี

ความสาํคญัอยา่งมาก  สามารถนาํสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรมาใชใ้นการกาํหนดตลาดเป้าหมาย  ส่วนใน

ดา้นของจิตวทิยาและสังคมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้นได ้ ในหน่วยงาน

หรือองค์กรจะประกอบไปด้วยบุคลากรในระดบัต่างๆเป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงบุคคลแต่ละบุคคลจะมี

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป  พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัน้ีมีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ อนัไดแ้ก่  เพศ  

อาย ุ สถานภาพระยะเวลาในการทาํงานในองคก์ร   

แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับการปฏบัิตงิาน 

กิติพนัธ์  รุจิรกุล  (2529,หนา้ 58) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการปฏิบติังานในองคก์ารว่า การปฏิบติังาน

ในองคก์ารหรือหน่วยงานต่างๆ นอกจากจะมีการแบ่งระดบัการปฏิบติังานแลว้  ยงัตอ้งมีการแบ่งส่วน

งานท่ีจะตอ้งปฏิบติัออกเป็นหน่วยงานยอ่ยๆ ซ่ึงมีหัวหน้าหน่วยหรือผูน้าํหน่วย เป็นผูรั้บผิดชอบงาน

ตามลกัษณะหน้าท่ีของตนท่ีแตกต่างกนักนัออกไป  ในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างชนิดต่างหนา้ท่ีกนั ก็

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ารหรือหน่วยงานนั้น  ซ่ึงจะทาํให้ผูน้าํมีความสนใจ  มีทกัษะ  มีความรู้  

มีทศันะ  และมีบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป 

แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, หน้า 123-129)  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน   มี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ และปัจจยัเหล่าน้ีใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยบ่งช้ีถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ

แรงจูงใจในการทาํงาน  ซ่ึงมีปัจจยัอยู่ 3 ประการ  คือ  ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factors)  ปัจจยัดา้น

งาน (Factors in the job)  และ ปัจจยัดา้นการจดัการ (Factors Controllable  by Management)  

แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับความผูกพนัองค์กร 

ระพีพร  เบญจาทิกุล (2540:11ให้ความหมายไวว้่าความผกูพนัต่อองคก์รหมายถึง การท่ีสมาชิก

แต่ละคนในองค์กรมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กรมีความห่วงใยในความสําเร็จขององค์กรแสดงออกเป็น

พฤติกรรมโดยการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร  เตม็ท่ีในปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถและปรารถนา

อยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นสมาชิกองคก์รต่อไป 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

กอ้งนภา  ถ่ินวฒันากูล (2556) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใจการปฏิบติังานกบั

ความผูกพนัองค์กรของพนักงานเทศบาล จังหวดัสระแก้ว  พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในด้านการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นการไดรั้บ

การยอมรับนบัถือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  และแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 

คือ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน  ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ดา้นเงินเดือน  นอกจากน้ียงัพบว่า เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อตัราเงินเดือน  และประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน

เทศบาล  ส่งผลต่อความคิดเห็นในเร่ืองความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั  และพบว่าแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน  ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน  ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ด้านความกา้วหน้าในงาน  

ด้านความรับผิดชอบ  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านเงินเดือน  และด้านความสัมพนัธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชา  มีความสมัพนัธ์กบัมีความผกูพนัองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สุกญัญา  จนัทรมณี  (2557)  ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท  ฮานา เซมิคอนดักเตอร์  (อยุธยา) จํากัด พบว่า 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การทั้ง 3 ดา้น  ไดแ้ก่ 

ความเช่ือถือ  ความเต็มใจ และความปรารถนาผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มี

อายุต ํ่ากว่า 30 ปี  มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  มีระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยกว่า 5 ปี  มี

ความเห็นต่อแรงจูงใจในการทาํงาน  มีค่าเฉล่ียเป็น 3.13 สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  มีค่าเฉล่ียเป็น 

3.14 ผลการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมีความผกูพนัต่อองคก์าร

รวม  มีค่าเฉล่ียเป็น 3.17 และพบว่า  บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงานท่ี

แตกต่างกนั  มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั  ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัความผูกพนัต่อองค์การและด้านสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความ

ผกูพนัต่อองคก์าร   

ฐิติพร  มัน่สน (2559) ศึกษาเร่ือง  แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่ออาชีพ

ของช่างแปรรูปทองคาํ  พบว่า ความผูกพนัของช่างแปรรูปทองคาํต่ออาชีพช่างแปรรูปทองคาํโดยรวม  

มีความผูกพนัต่ออาชีพอยู่ในระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.508 
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ระเบียบวธีิวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนั

องคก์รกรณีศึกษาพนกังาน บริษทั นิเดค็  ชิบาอุระ  อีเลค็โทรนิคส์(ประเทศไทย) จาํกดั  โดยใชข้อ้มูลใน

การวิจัยด้วยแบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีจํานวนพนักงานทั้ งส้ิน  250 คน  ใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ 

Likert Scale 5  ระดับ  ค่าความเช่ือมั่น  Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่า 0 .7  ข้ึนไป  ซ่ึ งถือว่า

แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น 

การวิ เคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิ เคราะห์สถิ ติ เชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ดังน้ี  (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้

อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้น (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ t-Test, F-test และการทดสอบสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่าง

ง่ายของเพียร์สนั (PearsonProduct Moment Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน  124  คน  คิดเป็นร้อยละ 49.6  มีอายุ

ระหว่าง 25-30 ปี  มีจาํนวน 90 คนคิดเป็นร้อยละ 36  มีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ 

ปวช. จาํนวน 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 32 ปฏิบัติงานอยู่ในตําแหน่ง Maid /Gardener/Operator/Skill  

Worker  จาํนวน 176  คน  คิดเป็นร้อยละ  70.4  ได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท  

จาํนวน  177  คน  คิดเป็นร้อยละ  70  ปฏิบติังานในบริษทัแห่งน้ีเป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 1 ปี จาํนวน  63  

คน  คิดเป็นร้อยละ 25.2   
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ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั  3.23 และมีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.815  ซ่ึงหากพิจารณาเป็นรายดา้น  โดยเร่ิมจากค่าท่ีมากท่ีสุดไป

หาค่าน้อยท่ีสุด พบว่า  ด้านความรับผิดชอบ  มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.000มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัมาก  ดา้นลกัษณะงาน  มีคะแนน

เฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 2  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.937มีแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานในระดบัมาก  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา  มีคะแนน

เฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 3โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.992มีแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานในระดบัปานกลาง  ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานมีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 4  

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.858 มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปาน

กลาง  ดา้นการเป็นท่ียอมรับของคนในองค์กร  มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 5  โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.14ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.866มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง  ด้าน

ความก้าวหน้าในการทํางานมีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเป็นอันดับท่ี 6  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.97 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.879มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง  ดา้นอตัราเงินเดือนและ

สวสัดิการมีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 7  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั

0.968มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง 

ข้อมูลเก่ียวกับความผูกพนัองค์กร 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความผูกพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  

3.08 และมีค่าเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.929 ซ่ึงหากพิจารณาเป็นรายดา้น  โดยเร่ิมจากค่าท่ีมากท่ีสุดไปหาค่า

นอ้ยท่ีสุด  พบว่า พนกังานตั้งใจจะทาํงานในองคก์รแห่งน้ีอยา่งเตม็ท่ีเตม็กาํลงั เตม็ความรู้ ความสามารถ

ท่ีมี  มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.174  มีแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานในระดบัมาก  พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีโดยคาํนึงถึงช่ือเสียงขององคก์รและจะรู้สึกต่อตา้น 

หากมีใครมาว่าร้ายองคก์ร มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 2 เท่ากบั  การเต็มใจท่ีจะทาํเพ่ือองคก์ร

แมจ้ะนอกเหนือจากหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั

1.104  และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.133ตามลาํดบั  มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง  

พนกังานมีความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นพนกังานท่ีองคก์รแห่งน้ี มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 3  โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั1.024  มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง  

พนกังานรู้สึกวา่องคก์รแห่งน้ีเหมาะสมกบัท่านและเป็นองคก์รท่ีดีท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเป็น
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อนัดบัท่ี  4  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั1.048   มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ในระดับปานกลาง  พนักงานจะปฏิบัติงานท่ีองค์กรแห่งน้ีจนกว่าจะหมดอายุงาน  มีคะแนนเฉล่ีย

รองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 5  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั1.129 มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานในระดบัปานกลาง  พนักงานไม่คิดจะลาจากองคก์รแห่งน้ีแมว้่าท่ีอ่ืนจะมอบโอกาสดีๆให้

ท่านมากกว่า  มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัท่ี 6  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั1.143 มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง 

 

การทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางท่ี 1 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1    
ตวัแปรอิสระ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
สถิติท่ีใชใ้นการ

ทดสอบ 
Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-test 0.276 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
อาย ุ F-test 0.006 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ระดบัระดบัการศึกษา F-test 0.005 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ตาํแหน่งงาน F-test 0.000 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
อตัราเงินเดือน F-test 0.000 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-test 0.538 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
*มีนยัยะสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางท่ี1 พบว่าเพศ  อายุ  ระดบัการศึกา  ตาํแหน่งงาน  อตัราเงินเดือน  ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัองคก์ร ของพนกังานบริษทั นิเดค็ ชิบา

อุระ อีเลค็โทรนิคส์  (ประเทศไทย) จาํกดั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 2 ตารางการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2  

ปัจจยัด้านแรงจูงใจ      r                  Sig.             ระดับความสัมพนัธ์  

1.ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน   0.679  .000**  สูง 
2.ดา้นลกัษณะงาน    0.769  .000**  สูง 
3.ดา้นความรับผดิชอบ    0.674  .000**  สูง 
4.ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน   0.752  .000**  สูง 
5.ดา้นการเป็นท่ียอมรับของคนในองคก์ร  0778  .000**  สูง  
6.ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน  0.713  .000**  สูง 
และผูบ้งัคบับญัชา  
7.ดา้นอตัราเงินเดือนและสวสัดิการ   0.734  .000**  สูง 
   ผลรวมดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน                0.832  .000**  สูง 
**  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 
 

จากตารางท่ี2 พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานในด้านลกัษณะงาน ต่อความ

ผูกพนัองค์กร โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียรสัน  (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient)พบว่าปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัความผูกพนัองค์กร 

(r=0.832) อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ระดับสูงระหว่างแรงจูงใจด้านความสําเร็จในการทํางานกับความผูกพันองค์กร (r=0.679) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงระหว่างแรงจูงใจดา้นลกัษณะงาน

กบัความผูกพนัองค์กร (r=0.769) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ระดบัสูงระหว่างแรงจูงใจดา้นความรับผิดชอบกบัความผูกพนัองคก์ร (r=0.674) อยา่งมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงระหว่างแรงจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน

กบัความผูกพนัองค์กร (r=0.752) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ระดบัสูงระหว่างแรงจูงใจดา้นการเป็นท่ียอมรับของคนในองคก์รกบัความผกูพนัองคก์ร (r=0778) อยา่ง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.01มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงระหว่างแรงจูงใจด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู ้บังคับบัญชากับความผูกพันองค์กร (r=0.713) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงระหว่างแรงจูงใจดา้นอตัราเงินเดือน

และสวสัดิการกบัความผกูพนัองคก์ร (r=0.734) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

1) เพศ   พนักงานท่ีเป็นเพศชาย มีจาํนวน  124  คน  คิดเป็นร้อยละ 49.6  เป็นเพศหญิงจาํนวน  

126 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 

2) อายุ พนักงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-30 ปี   มีจ ํานวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 36  

รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง  31-40 ปี  มีจาํนวน 79 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.6  เป็นพนกังานท่ีมี

อายนุอ้ยกวา่ 25 ปี จาํนวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ  17.6  เป็นพนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี จาํนวน 35 

คน  คิดเป็นร้อยละ 14  และเป็นพนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง  51-60  ปี  จาํนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.8 

3) ระดบัการศึกษา  พนักงานส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

ปวช. จาํนวน 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.8  รองลงมาคือพนักงานท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้หรือตํ่ากว่า จาํนวน  63 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.2  พนกังานมีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า จาํนวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.6  พนักงานท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดบัอนุปริญญาหรื

อปวส .จาํนวน  41 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.4  และพนักงานท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 

จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  2 

4) ระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนั  พนกังานส่วนใหญ่ปฏิบติังานอยูใ่นตาํแหน่ง Maid /Gardener 

/Operator /Skill Worker  จาํนวน  176  คน  คิดเป็นร้อยละ  70.4  รองลงมาคือพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่น

ตาํแหน่ง Foreman  จาํนวน  25 คน  คิดเป็นร้อยละ 10  พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นตาํแหน่ง Office Staff 

 / Engineer  จาํนวน 16  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.4  พนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่ในตาํแหน่ง Manager จาํนวน  

14  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.6  คน พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นตาํแหน่ง Supervisor จาํนวน 13 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 5.2  และพนักงานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นตาํแหน่งสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ 

2.4   

5) อตัราเงินเดือน พนกังานส่วนใหญ่ไดรั้บอตัราเงินเดือนระหวา่ง 10,000 - 20,000 บาท จาํนวน  

177 คน  คิดเป็นร้อยละ  70.8  รองลงมาคือพนักงานท่ีได้รับอตัราเงินเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000  

บาท จาํนวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.4  พนกังานท่ีไดรั้บอตัราเงินเดือนมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 

จาํนวน 15  คน  คิดเป็นร้อยละ  6   พนกังานท่ีไดรั้บอตัราเงินเดือนระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท จาํนวน  

7 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.8  พนกังานท่ีไดรั้บอตัราเงินเดือนระหวา่ง  40,001 – 50,000 บาท  จาํนวน  5  คน  

คิดเป็นร้อยละ  2  
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6) ระยะเวลาในการปฏิบติังานในบริษทัแห่งน้ี พนกังานส่วนใหญ่ปฏิบติังานในบริษทัแห่งน้ี

เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จาํนวน 63  คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 รองลงมาคือพนักงานท่ีปฏิบติังานใน

บริษทัแห่งน้ีเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี จาํนวน 59  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.6  พนกังานท่ีปฏิบติังานใน

บริษทัแห่งน้ีเป็นระยะเวลา 1-3 ปี จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 พนักงานท่ีปฏิบติังานในบริษทั

แห่งน้ีเป็นระยะเวลา 4-6ปี จาํนวน  45 คน  คิดเป็นร้อยละ 18 พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทัแห่งน้ีเป็น

ระยะเวลา 7-10 ปี จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

1)  ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงระหว่างแรงจูงใจดา้น

ความสําเร็จในการทาํงานกับความผูกพนัองค์กร (r=0.679) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการวิจยัดา้นความสาํเร็จในการทาํงานโดยรวมพบว่า พนกังานมีแรงจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง แต่

เม่ือแยกเป็นรายขอ้แลว้พบว่า โอกาสไดรั้บการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง มีแรงจูงใจไปในทิศทางท่ีน้อย

มาก  ดว้ยเหตุน้ีเองอาจทาํใหพ้นกังานหมดกาํลงัใจท่ีจะทาํงาน เน่ืองจากคิดว่าตนทาํงานอยา่งเต็มท่ี เต็ม

ความสามารถ แต่ยงัไม่ไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง ตรงน้ีทางผูบ้ริหารควรเขา้มาใส่ใจให้มากข้ึน ตอ้งปรับ

เล่ือนตาํแหน่งใหแ้ก่พนกังานท่ีทาํงานเตม็ท่ี มิใช่พนกังานท่ีอยูน่านแต่ไม่มีผลงาน 

2) ดา้นลกัษณะงาน  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงระหว่างแรงจูงใจดา้นลกัษณะงานกบั

ความผูกพันองค์กร (r=0.769) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการวิจัยด้านลักษณะงาน

โดยรวมพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในระดบัมาก  พนักงานรู้สึกว่างานท่ีตนทาํนั้น มีความสําคญัต่อ

องคก์ร  ยงัสนุกกบัการทาํงาน แต่กต็อ้งมีการพฒันาวิธีการทาํงาน เพ่ือใหไ้ม่เกิดความซํ้าซากจาํเจในการ

ทํางาน  ต้องมีกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันคิดค้นวิธีการทํางานใหม่ๆ ร่วมกันเสนอแนวคิด เพ่ือ

ปรับปรุงการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

3) ด้านความรับผิดชอบ  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงระหว่างแรงจูงใจด้านความ

รับผิดชอบกบัความผูกพนัองค์กร (r=0.674) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ผลการวิจยัด้าน

ความรับผิดชอบโดยรวมพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในระดบัมากในทุกขอ้คาํถาม  แสดงให้เห็นว่า

พนักงานมีความใส่ใจในการทาํงานท่ีตนไดรั้บมอบหมายอย่างมาก  มีความกระตือรือร้น และปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดขององคก์รอยา่งเคร่งครัด   

4)  ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน  มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงระหวา่งแรงจูงใจดา้น 

ความก้าวหน้าในการทาํงานกบัความผูกพนัองค์กร (r=0.752) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการวิจยัดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงานโดยรวมพบวา่ พนกังานมีแรงจูงใจในระดบัปานกลางในทุก
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ข้อคาํถาม ในปัจจัยด้านน้ี ผูศึ้กษางานวิจยัคิดว่า องค์กรควรให้ความสนใจในการพฒันาบุคลากร

มากกวา่น้ี เช่น ควรส่งพนกังานไปอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน ร่วมถึงเพ่ือกา้วทนัความรู้

ใหม่ๆท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เพ่ือให้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก  รวมถึงการเล่ือนตาํแหน่งท่ี

ไม่เป็นธรรม อาจทาํใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนเองไม่มีโอกาสกา้วหนา้ในองคก์รท่ีตนเองปฏิบติังานอยู ่

 5) ด้านการเป็นท่ียอมรับของคนในองค์กร  มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงระหว่าง

แรงจูงใจดา้นการเป็นท่ียอมรับของคนในองคก์ร กบัความผูกพนัองคก์ร (r=0778) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.01 ผลการวิจยัดา้นการเป็นท่ียอมรับของคนในองคก์รโดยรวมพบว่า พนกังานมีแรงจูงใจ

ในระดบัปานกลางในทุกขอ้คาํถาม  ดงันั้น ทางองค์กรควรให้เกียรติหรือแสดงความเอาใจใส่ ช่ืนชม

พนกังาน เม่ือคราวท่ีทาํเร่ืองดีๆ ใหก้บัองคก์ร เพ่ือใหพ้นกังานมีกาํลงัใจท่ีจะทาํหนา้ท่ีต่อไป   

 6) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผูบ้ ังคบับัญชา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ระดบัสูงระหว่างแรงจูงใจดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชากบัความผูกพนั

องค์กร (r=0.713) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผลการวิจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาโดยรวมพบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในระดบัปานกลาง ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชา

ควรปลูกฝังหรือมีกิจกรรมใหพ้นกังานไดท้าํร่วมกนัมากข้ึน ใหพ้นกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมาก

ข้ึน เช่น กิจกรรมกีฬาสี ท่องเท่ียวประจาํปี เพราะเม่ือพนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัแลว้ จะส่งผลให้

ประสิทธิภาพการทาํงานดียิง่ข้ึนดว้ย 

 7) ดา้นอตัราเงินเดือนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงระหวา่งแรงจูงใจดา้น

อตัรา เงินเดือนและสวสัดิการกบัความผูกพนัองคก์ร (r=0.734) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการวิจยัดา้น อตัราเงินเดือนและสวสัดิการ โดยรวมพบว่า พนกังานมีแรงจูงใจในระดบัปานกลาง  แต่

ในขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ อตัราเงินเดือนและสวสัดิการเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั ซ่ึงตรง

น้ีทางฝ่ายบุคคลควรทาํการสํารวจ บริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั ว่าในปัจจุบนัมีการให้ผลตอบแทน

พนักงานเท่าไหร่ เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของพนักงานแลว้หรือไม่  เน่ืองจากการจ่าย

ผลตอบแทนพนกังานกถื็อเป็นอีกหน่ึงเร่ืองสาํคญัท่ีจะช่วยธาํรงไวซ่ึ้งพนกังาน 

 

ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 

 1)  ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัพนกังานบริษทันิเดค็ 

ชิบาอุระ อีเลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   
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 2)  ควรศึกษาลึกลงไปในแต่ละตาํแหน่งหรือแต่ละแผนกของบริษทัให้มากข้ึน เพ่ือจะไดน้าํ

ขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร 
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บทคดัย่อ 

          การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ มีวตัถุประสงค์  1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึง

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน ระยะเวลาการทาํงาน รายได ้ของ

บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 

(Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และทาํการวิเคราะห์

ข้อมูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป จากบุคลากรทางการแพทย  ์จาํนวน 380 คน ผลการศึกษาพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูร่ะหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

รายไดร้ะหว่างเดือน 25,001-35,000 บาท และ35,001-45,000 บาท มีลกัษณะงานเป็นผูช่้วยพยาบาล 

และมีระยะเวลาการทาํงาน 5-10 ปี   

          ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้น เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อ

เดือน สถานภาพ ระยะเวลาการทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานท่ีไม่แตกต่าง

กนั โดยมีเพียงอายุ และลกัษณะงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 

ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารงาน ดา้นการบริการทรัพยากรมนุษย ์ดา้นทางกายภาพ ดา้นการทาํงาน

เป็นทีม และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกาํหนด โดยเม่ือแยก
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วเิคราะห์รายดา้น พบวา่มีเพียง 2 ดา้น ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือดา้นการบริหารงาน กบั 

ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 

คาํสําคญั : ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม, ประสิทธิภาพในการทาํงาน,บุคลากรทางการแพทย ์

ABSTRACT 

          The propose of this study aims to: 1. study the differences of individual factor such as 

gender, age, status, education, working experiences, income of medical professionals of Siriraj 

Hospital 2. Study environmental factors which affect to performance efficiency of medical 

professionals of Siriraj Hospital. This study was survey research using questionnaires as tool for 

data collection. The data analysis has been conducted by using computer program. The results 

from 380 medical professional samples illustrated that the most respondents are female, ranged in 

31-35 years old, bachelor’s degree, total income ranged in 25,001-35,000 and 35,001-45,000 

baht, division is nursing assistant and working experiences ranged in 5-10 years. 

          The results of the hypotheses test expressed that individual factor such as gender, 

education, income, status, working experiences have affected to performance is not different. 

Only age, work that affects performance. The environmental factors which consisted of 

administration, human resource management, physical, cooperation, and relationship between 

colleagues, have relationships with performance of medical professionals of Siriraj Hospital. 

When analyzing each side, there are only two sides. Conformed to the hypotheses (P=0.05) is the 

administration and human resource management. 

 

KEYWORDS: ENVIRONMENT FACTORS, PERFORMANCE EFFECTIVENESS, 

MEDICAL PROFESSIONALS 

 

บทนํา 

          ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ทั้ งภายในประเทศ  และ

ต่างประเทศ องคก์รต่าง ๆ ตอ้งเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

บุคลากรขององค์กร ก่อให้เกิดความกดดนั และความเครียดในการทาํงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้
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องค์กรส่วนใหญ่จึงตระหนักถึงความสําคญัในเร่ืองของการบริหารจดัการในองค์กนัมากยิ่งข้ึน 

ความสําเร็จขององคก์รจึงข้ึนอยู่กบัคุณภาพของบุคลากรท่ีทาํงาน ทั้งองค์กร และบุคลากรจึงตอ้ง

พ่ึงพาอาศยักนั หากองคก์รนั้นสามารถท่ีจะพฒันาส่งเสริมบุคลากรให้นาํศกัยภาพท่ีตนมีอยูน่าํมาใช้

ให้เกิดประโยชน์แก่องคก์รของตนได ้องค์กรนั้นก็จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ การทาํงานในองค์กร

หรือหน่วยงานนั้น จะมีวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีชดัเจน มีการแบ่งงานตามหน้าท่ีตามความ

เหมาะสม ความรู้ความเช่ียวชาญ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้การทาํงานท่ี

ไดรั้บค่าจา้งเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เพ่ือให้องคก์รเป็นไปในทางทิศทาง

เดียวกนั และยงัทาํใหบุ้คลากรยดึมัน่ และผกูพนักบัองคก์ร เช่น สวสัดิการดา้นต่าง ๆ ความกา้วหนา้

ในอาชีพการงาน บรรยากาศในการทาํงาน ลกัษณะของสถานท่ีทาํงานหรือทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่

รอบตวัในสถานท่ีทาํงาน นัน่คือสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

           เน่ืองจากการใช้ชีวิตในแต่ละวนัอย่างน้อยหน่ึงในสามท่ีอยู่กบัการทาํงาน ซ่ึงใช้เวลาในท่ี

ทํางานพอ ๆ กับอยู่ท่ีบ้าน หากมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางานย่อมมีผลดีต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน หากสภาพแวดลอ้มการทาํงานไม่เหมาะสม บุคลากรอาจเกิดความไม่

พอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบัน่ทอนทั้งร่างกายและจิตใจ การดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง

มีความสุขควรประกอบดว้ย การมีสุขภาพจิตดี ควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ได ้มีเพ่ือนฝูง ปรับตวัเขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้มทั้งผูค้น และธรรมชาติไดต้ามสมควร มีรายไดเ้ล้ียงตวัเอง และครอบครัวไดอ้ย่างย ัง่ยืน 

มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุข 

          เช่นเดียวกบั บุคลากรทางการแพทย ์เป็นส่วนท่ีมีความสําคญักบัทางสังคมไทยในปัจจุบนัมี

ภารกิจในการรักษา ดูแล และให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการพยาบาล โดยการสังเกต และบนัทึกความ

เปล่ียนแปลงในคนไข ้ทราบถึงอาการของคนไขต้ามลกัษณะโรคท่ีเป็นทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 

ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพของคนไข ้ช่วยคนไขใ้หป้รับตวัเขา้กบัภาวะขดัขอ้งใด ๆ ท่ีอาจเกิดจากการเจบ็ป่วย 

จดัให้คนไข ้มีส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขอนามยั ป้องกนั และควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเช้ือ สอน

คนไข ้และประชาชนทัว่ไปให้รู้จกัการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

จงัหวดันนทบุรี, 2555) และดว้ยภาระงานท่ีแตกต่างกนัทาํให้บุคลากรทางการแพทยมี์ความเหน่ือย

ล้า อาจจะเกิดความเบ่ือหน่าย/ขาดความกระตือรือร้น/และความรับผิดชอบในการทาํงานโดย

เฉพาะงานพิเศษนอกเหนือจากหน้าท่ีรับผิดชอบ/แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทยจ์ะมี

ประสิทธิภาพเพียงใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ/เช่น/การบริหารงาน/วฒันธรรมองคก์ร/

การศึกษา/ทกัษะในงาน รายได ้ความสัมพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน  และส่ิงแวดลอ้ม
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ภายในองค์กร/การศึกษาถึงความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคลากร จะส่งผลให้ผูบ้ริหาร

เห็นถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และสามารถตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีได ้ทาํให้เกิดแรงจูงใจใน

การปฏิบติังาน/ส่งผลให้การบริการมีประสิทธิภาพ และให้บริการดว้ยความเต็มใจ/นอกจากนั้นยงั

ก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร/เกิดการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันพร้อมใจกันทาํงานเป็นทีม/

ไวว้างใจกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต้บังคบับัญชาและเพ่ือนร่วมงาน//ทาํให้การทาํงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 

          จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางการแพทยมี์ความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของ

ประชาชน/ดงันั้น ในฐานะผูวิ้จยัไดเ้ห็นถึงท่ีมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว จึงมีความสนใจ

ท่ีจะศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีจะมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันา ยกระดบั และสร้างมาตรฐาน

ในการปฏิบติังานของบุคลากรทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารได้

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือนําไปสู่การ

บริหารงานบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดาํเนินงานโดยรวมของบุคลากร

ทางการแพทยป์ระสบความสาํเร็จตามภารกิจท่ีไดก้าํหนดไวต่้อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ลกัษณะงาน ระยะเวลาการทาํงาน รายได ้ของบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช 

2.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากร

ทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ลกัษณะ

งาน ระยะเวลาการทาํงาน รายได ้ของบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช ท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลศิริราช 
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ขอบเขตของการวจิัย 

          ขอบเขตดา้นเน้ือหาเป็นการศึกษา ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช โดยประชากรท่ีเป็นบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลศิริราช มีบุคลากรจาํนวน 7,547 คน (ประวติัโรงพยาบาลศิริราช:2553) แต่ประชากรท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน 380 คน โดยใชสู้ตรการคาํนวนณขนาดตวัอยา่งของ  Taro  Yamane  ในกรณี

ท่ีประชากรมีจาํนวนแน่นอน (Finite  Population) เม่ือมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากนั .05และท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95 % 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ

บุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช 

2. เพ่ือทราบถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ

บุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช และนําผลท่ีได้เป็นแนวทางในการนําไปปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบับุคลากรทางการแพทย ์

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
                       ตวัแปรต้น                                                      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
-เพศ   
-อาย ุ  
-สถานภาพ   
-ระดบัการศึกษา   
-ลกัษณะงาน 
-ระยะเวลาการทาํงาน   
-รายได ้

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
 -การบริหารงาน 
 -การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 -ทางกายภาพ 
 -การทาํงานเป็นทีม 
 -ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน 

ประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลศิริราช 
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ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการทาํวิจยั 
 

นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 

          1. สภาพแวดล้อมในการทํางาน/หมายถึง/องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีอยูล่อ้มรอบตวัผูท้าํงานทั้งท่ีมี

ชีวิต และไม่มีชีวิต/ทั้ งท่ีมองเห็นได  ้และมองไม่เห็นได้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และ

เอ้ืออํานวยให้การปฏิบัติงานของพนักงานดําเนินไปด้วยดีประกอบด้วย/3/ด้าน  ได้แก่ ด้าน

สมัพนัธภาพ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และดา้นการคงไวแ้ละการเปล่ียนแปลงระบบงาน 

          2. บุคลากรทางการแพทย์  หมายถึง หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและ

สถานพยาบาลทั้งเตม็เวลาและบางเวลา จาํแนกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่  

          เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหาร โรงพยาบาลและ 

สถานพยาบาลในระดบัสูง และระดบัรองลงมา 

          เจา้หนา้ท่ีรักษาพยาบาล หมายถึง เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นการให้บริการตรวจ และรักษาโรค

โดยตรง  

          เจ้าหน้าท่ีบริการทางการแพทย์ หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการให้บริการทาง

การแพทย ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการให้การตรวจรักษาโรคโดยตรง เช่น เจา้หน้าท่ีเอ็กซ์เรย ์นัก

กายภาพบาํบดั นกัเทคนิคการแพทย ์เภสัชกร โภชนากร และเจา้หนา้ท่ีประจาํในแผนกท่ีให้บริการ

ทางการแพทย ์เป็นตน้ 

เจ้าหน้าท่ีบริการโรงพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับการ

รักษาพยาบาลหรืองานบริการทางการแพทย ์

          3. ประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง ความสามารถและทกัษะในการกระทาํของบุคคลของ

ตนเอง หรือของผูอ่ื้นให้ดีข้ึน เจริญข้ึน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและขององคก์ร อนัจะทาํ

ใหต้นเอง ผูอ่ื้นและองคก์ร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในท่ีสุด (สิริวดี ชูเชิด, 2556) 

          4. การบริหารงาน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัดาํเนินการ 

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลาย ๆอย่างท่ีบุคคลร่วมกันกาํหนดโดยใช้

กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (สมศกัด์ิ คงเท่ียง, 

2542) 

          5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการบริหารคน การคดัเลือกบุคลากรเขา้

ทาํงาน การจดัวางตาํแหน่งของบุคลากรให้เหมาะสมกบังานตลอดจนการจดัสวสัดิการ การจ่าย
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เงินเดือนหรือค่าตอบแทน การพิจารณาบทบาทหน้าท่ีและการควบคุมการทาํงานของบุคลากรให้

ทาํงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

          6. ทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ หรือส่ิงไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ ไดแ้ก่ ดิน นํ้ า อากาศ แสงแดด แร่ธาตุ ส่ิงแวดลอ้มท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ อาคารบา้นเรือน วดั โรงเรียน ถนน สะพาน ส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วฒันธรรม 

          7. การทํางานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกนัทาํงานของสมาชิกท่ีมากกว่า 1 คน โดยท่ีสมาชิก

ทุกคนนั้นจะตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนัจะทาํอะไรแลว้ทุกคนตอ้งยอมรับร่วมกนั มีการวางแผนการ

ทาํงานร่วมกันการทาํงานเป็นทีมมีความสําคัญ ในทุกองค์กรการทาํงานเป็นทีมเป็นส่ิงจาํเป็น

สําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทาํงานเป็นทีม มีบทบาท

สาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของงานท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอยา่งดี 

          8. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่ อน  หมายถึง การท่ีคนอยู่ร่วมกันมีการโต้ตอบ  และมีการ

ตอบสนองต่อกนัและกนั ซ่ึงอาจเป็นทั้งความสมัพนัธ์ในทางท่ีดีหรือไม่ดีกไ็ดเ้ช่น ความร่วมมือ การ

แข่งขนั การต่อตา้น การต่อสู้ เป็นตน้ 

 

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิ และทฤษฎปัีจจยัเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

          สุนนัท ์ล้ิมรัตนพนัธ์ (2553:33) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หมายถึง องคป์ระกอบ

ต่าง ๆ ภายในขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และมีผลต่อการรับรู้ ความรู้สึกของ

ผูป้ฏิบติังาน ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละบุคคล และมีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของบุคคล 

ส่ิงท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานสูง/สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของ

องค์การ/ไดแ้ก่/สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  บรรยากาศในการทาํงาน/โครงสร้างของหน่วยงาน

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติเป้าหมายของหน่วยงาน/ความผูกพนัต่อหน่วยงานวิธีการทาํงานการ

ตดัสินใจ/การใหร้างวลัการอบรมพฒันาบุคลากรสวสัดิการ เพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 

แนวคดิสภาพแวดล้อมการทํางานด้านการบริหารงาน 

          สาคร สุขศรีวงศ์ (2553:47) กล่าวว่า เป็นการเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพทัว่ทั้ งองค์กร โดยมี

การปรับปรุงกระบวนการการบริหาร หลกัการบริหารมุ่งเน้นให้ความสําคญักับผูบ้ริหาร และ

รูปแบบการดาํเนินงาน แนวความคิดน้ีเกิดจากความพยายามของนักคิด และนักวิชาการท่ีคิดคน้
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กาํหนดหลกัการบริหารให้ชดัเจนคือ มีการเร่ิมกาํหนดกิจกรรมหลกัในองคก์รธุรกิจ หนา้ท่ีทางการ

จดัการ คุณลกัษณะของผูจ้ดัการ และหลกัการจดัการ 

แนวคดิสภาพแวดล้อมการทํางานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

          วลิาวรรณ รพีพิศาล (2554: 1-9) กล่าววา่ แนวคิดพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไม่วา่

จะเป็นในเร่ืองของการดาํเนินงานขององคก์รจะมีขนาดเลก็หรือขนาดใหญ่ ยอ่มตอ้งการบุคลากรท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถควบคุมการดาํเนินงานให้ทนักบั

การเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และในด้าน

เทคโนโลย ีโดยจะตอ้งคาํนึงว่ามนุษยน์ั้นไม่ใช่เคร่ืองจกัร แต่เป็นผูส้ร้างความสาํเร็จให้แก่องคก์รจึง

ต้องการขวญักาํลงัใจรวมทั้ งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยกันทุกคน ดงันั้ นจึงจาํเป็นท่ีจะให้

บุคลากรในองคก์รไดแ้สดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นใน

การปฏิบติังาน เพ่ือส่งเสริม และสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 

แนวคดิสภาพแวดล้อมการทํางานด้านกายภาพ 

          เทศ แกลว้กสิกรรม (2544:336) กล่าวว่า ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในเร่ืองการวางแผนจดั

สภาพแวดลอ้มอาคารสถานท่ีไว ้4 ประการ ดว้ยเช่นกนั ดงัน้ี 

          แสงสว่าง เป็นส่ิงจาํเป็นในการมองเห็น แสงสว่างควรผ่านเขา้ทางดา้นขา้งไม่แรงจา้เกินไป 

การควบคุมแสงสว่างเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการทาํงาน ซ่ึงจะช่วยให้มองเห็นไดช้ดั ความเม่ือยลา้ และ

ความเครียดของประสาทตากจ็ะไม่เกิดข้ึน 

          สี มีอิทธิพลและมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตมาก เพราะสีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย ์

อิทธิพลของสีทาํให้คนเรามีความรู้สึกสดช่ืนต่ืนเตน้สงบ ยินดี หดหู่ เศร้า แจ่มใส เบิกบาน เร้าใจ

หรือเฉยเมย  

          เสียง มีส่วนสําคญัในชีวิตประจาํวนั ถือว่าเป็นสภาพแวดลอ้มอย่างหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการ

พฒันาของมนุษย ์เสียงเป็นส่ิงท่ีไม่สามรถมองเห็นได ้แต่อนัตรายท่ีเกิดข้ึนนั้นก็มีมาก อาจทาํให้หู

หนวกได ้

          การถ่ายเทอากาศ อากาศเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับชีวิตเรา เราไดอ้อกซิเจนจากอากาศ ร้อย

ละ 21 เพ่ือมาใชฟ้อกเลือดในปอดใหเ้ลือดดาํกลายเป็นเลือดแดง แลว้ส่งเลือดแดงไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกาย ดงันั้นอากาศท่ีตอ้งการ คือ อากาศบริสุทธ์ิท่ีสดช่ืน ไม่อบอา้วร้อนจดัจนเกินไป มีการ

ถ่ายเทอากาศอยูเ่สมอ 
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แนวคดิสภาพแวดล้อมการทํางานด้านการทาํงานเป็นทีม 

          Luecke and Polzer (2549: 37) กล่าวว่า ทีมท่ีสามารถทํางานให้ประสบความสําเร็จ ควร

ประกอบด้วยความสามารถพิเศษ  ความรู้ การมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในองค์กร  ทั้ ง

ประสบการณ์ และความรู้เก่ียวกบัวิธีการทาํงานในเชิงเทคนิคท่ีจาํเป็นสําหรับการทาํงานของทีม 

โดยทีมท่ีปฏิบติังานไดดี้ตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถ หากทีมมีจุดอ่อนหรือขาดแคลน

ความสามารถ กจ็ะเป็นผลทาํให้ทีมนั้นไม่สามารถไปถึงเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ในกรณีน้ีทีมตอ้งแกไ้ข

จุดบกพร่องของตนเองหรือสรรหาสมาชิกท่ีมีความสามารถตรงกบัความตอ้งการของทีม 

 

แนวคดิสภาพแวดล้อมการทํางานด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน      

          คเณศ จุลสุคนธ์ (2554:12) กล่าวว่า สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล คือ การแสดงออกของแต่ละ

บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนั แสดงออกลกัษณะท่ีมีการร่วมมือกนั การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

การยอมรับซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนสามารถปฏิบติังานร่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ ได ้

แนวคดิ และทฤษฎปัีจจยัเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

          สมใจ ลกัษณะ (2552) กล่าวว่า การมีประสิทธิภาพในการทาํงานของตวับุคคลหมายถึงการ 

ทาํงานให้เสร็จ โดยเสียพลงังานน้อยท่ีสุด ได้แก่ การทาํงานท่ีเร็ว และได้งานท่ีดี บุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพในการทาํงาน เป็นบุคลากรท่ีตั้งใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ ใชก้ลวิธี

หรือเทคนิคการทาํงานท่ีจะสร้างผลงานไดม้าก เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ โดยส้ินเปลือง

ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายพลงังาน และเวลานอ้ยท่ีสุด 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

          ทิวา ปฏิญาณสัจ (2553: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานใน

ทัศนะของพนักงานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสําโรง และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผล ต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของพนกังานบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสาํโรง จาํแนกตาม ขอ้ 

มูลส่วนบุคคลของพนกังาน พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบั 

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นลกัษณะงาน และดา้น

การจดัการ อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ผลการเปรียบเทียบ ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน เม่ือจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่าพนกังานท่ีมีสภาพ สมรส

ต่างกนัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน ดา้นบุคคล และภาพรวมทั้ง 

3 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกันให้
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ความสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นการจดัการแตกต่างกนัอย่าง มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

          ยุภาวดี  ภูผาหลวง (2553:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ 

ปฏิบติังานของบุคลากรสงักดัเทศบาลในเขตอาํเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ปัจจยัไดรั้บการ

สนบัสนุนจากองคก์รส่วนใหญ่เป็นการให้โอกาสบุคลากรทศันศึกษานอกสถานท่ี และอนุญาตให้

เดินทางไปศึกษาดูงานเป็นการเพิ่มทกัษะ และความรู้ให้กบับุคลากรผูบ้ริหารไดใ้ห้ความสาํคญัต่อ

การเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากร ส่งผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ปัจจยัดา้นความพึง พอใจใน

งาน ส่วนใหญ่เพ่ือนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือในยามท่ีตอ้งการ และให้ความสนิทสนม เป็นกนัเอง

ส่งผลให้บรรยากาศการทาํงานดีมีโอกาสประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายอีกทั้ง เป็นการบ่งบอกถึง

ความสามคัคีของบุคลากรในองคก์รสามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี และปัจจยัดา้นแรงจูงใจใน

การทาํงาน ส่วนใหญ่คือได้รับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ จากบุคลากรทั้ งภายใน และภายนอก

องคก์รทาํใหบุ้คลากรมีแรงจูงใจในการทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย 

          ธรินทร์  มาลา (2557) งานวิจัยน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของวัฒนธรรมองค์กร 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานใน

องค์กร ผลการศึกษาพบว่า วฒันธรรมขององค์กรในลกัษณะสร้างสรรค์มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพนกังาน สภาพแวดลอ้มทางสังคมไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน แต่

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ดา้นบรรยากาศองคก์รท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันา และการให้รางวลัตอบแทนอยา่งยติุธรรม มีผลต่อ 

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังาน 

ระเบียบวธีิวจิัย 

          การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นวิธีการศึกษา และรวบรวม

ขอ้มูลโดยทัว่ไป เพ่ือศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน

ของบุคลากรทางการแพทย ์โรงพยาบาลศิริราช โดยใชข้อ้มูลในการวิจยัดว้ยแบบสอบถาม ประชากร 

และกลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนทั้งส้ิน 380 คน ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ ลิเคิร์ท (Likert technique) มี 5 ระดบั ค่าความเช่ือมัน่ 

Cronbach’s Alpha โดยรวมมีค่า 0.7 ข้ึนไป ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล และทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี (1) การวิเคราะห์สถิติเชิง
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พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง โดยนาํเสนอ

เป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ t-Test, F-test และการวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ใช ้(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

          ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 248 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีอายุ

ระหว่าง 31-35 ปี มีจาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 233 

คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 มีรายได ้25,001-35,000 บาท และ35,001-45,000 บาท มีจาํนวนคนเท่ากนัท่ี 

109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีสถานภาพโสด มีจาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 ลกัษณะงาน

เป็นผูช่้วยพยาบาล มีจาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 ส่วนใหญ่ทาํงานมาแลว้ 5-10 ปี มีจาํนวน 

203 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 

ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิาน 

          พบว่าบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช มีระดับสภาพแวดล้อมในการทาํงานโดย

ภาพรวมทั้ ง/5 ด้าน/อยู่ในระดับมาก//(x̄ =3.85)//เม่ือพิจารณา เป็นรายด้าน//พบว่าบุคลากรทาง

การแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช ค่าเฉล่ียสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นการบริหารงาน อยูใ่นระดบั

มาก//(x ̄=3.88)//รองลงมา/คือ/ปัจจยัดา้นทางกายภาพ//(x ̄=3.87)//และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ปัจจยั

ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย/์/(x ̄=3.80)/ตามลาํดบั 

การทดสอบสมมตฐิาน 

ตวัแปรอิสระ สถิตท่ีิใช้ ค่านัยสําคญั 
ผลการทดสอบ 
สมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
เพศ T-Test 0.454  ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.022* สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.378 ไม่สอดคลอ้ง 
รายได ้ F-Test 0.589 ไม่สอดคลอ้ง 
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สถานภาพ F-Test       0.322 ไม่สอดคลอ้ง 
ลกัษณะงาน F-Test       0.000* สอดคลอ้ง 
ระยะเวลาการทาํงาน F-Test 0.078 ไม่สอดคลอ้ง 
สมมตฐิานท่ี 2 ปัจจยัสภาพแวดล้อม 
ดา้นการบริหารงาน MRA 0.003* สอดคลอ้ง 
ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ MRA 0.001* สอดคลอ้ง 
ดา้นทางกายภาพ MRA 0.744 ไม่สอดคลอ้ง 
ดา้นการทาํงานเป็นทีม MRA       0.607 ไม่สอดคลอ้ง 
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือน MRA 0.337 ไม่สอดคลอ้ง 
จากสมมติฐานข้อท่ี 1 สามารถอภิปรายผลไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลกลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ รายไดต่้อ

เดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการทาํงานท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน โดยมี

เพียง อายุ และลักษณะงานท่ีแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ  0 .05  แสดงให้ เห็นว่า มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

จากสมมติฐานข้อท่ี 2 สามารถอภิปรายผลไดว้่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการทาํงานของบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้โดยเม่ือแยกวิเคราะห์รายดา้น พบว่ามีเพียง 2 ดา้น ท่ีมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือดา้นการบริหารงาน กบั ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิยั 

          กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยภาพรวมทั้ง/5 ดา้น/อยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น/พบวา่  

          ดา้นการบริหารงาน ผลจากการศึกษาพบว่า ระดบัมากท่ีสุดกบั “ท่านมีความรู้สึกพอใจใน

นโยบายของหน่วยงานของท่านเพราะทาํให้การทาํงานราบร่ืน” มีค่าเฉล่ีย 4.04 และมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .796 และระดบัน้อยท่ีสุด “ผูบ้งัคบับญัชาของท่านให้คาํแนะนาํงานอย่างเหมาะสม” มี

ค่าเฉล่ีย 3.76 และค่าเบ่ียงเบน .714 ตามลาํดบั 

          ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ผลจากการศึกษาพบว่า ระดบัมากท่ีสุดกบั “ท่านไดรั้บการ

ฝึกอบรมท่ีเป็นการเพิ่มความรู้ ทกัษะต่าง ๆ และประสบการณ์อย่างต่อเน่ืองมา” มีค่าเฉล่ีย 3.84 และ

มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .708 และระดบันอ้ยท่ีสุด “ท่านไดรั้บมอบหมายตรงกบัความรู้ความสามารถ

ของท่าน” มีค่าเฉล่ีย 3.76 และค่าเบ่ียงเบน .667 ตามลาํดบั 
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          ดา้นทางกายภาพ ผลจากการศึกษาพบว่า ระดบัมากท่ีสุดกบั “หน่วยงานของท่านมีการรักษา

ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขอนามยัอยู่สมํ่าเสมอ” มีค่าเฉล่ีย 3.94 และค่าเบ่ียงเบน .739 และ

ระดับน้อยท่ีสุด “หน่วยงานมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดการทาํงานมากข้ึน” มี

ค่าเฉล่ีย 3.83 และค่าเบ่ียงเบน.718 ตามลาํดบั 

          ดา้นการทาํงานเป็นทีม ผลจากการศึกษาพบว่า ระดบัมากท่ีสุดกบั “มีส่วนร่วมในการประชุม 

ร่วมออกความคิดเห็น เพ่ือกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการปฏิบติังานของหน่วยงาน” มีค่าเฉล่ีย  

4.09 และค่าเบ่ียงเบน .742 และระดบัน้อยท่ีสุด “หน่วยงานของท่านให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังานอยูส่ม ํ่าเสมอ” มีค่าเฉล่ีย 3.71 และค่าเบ่ียงเบน .783 ตามลาํดบั 

          ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือน ผลจากการศึกษาพบวา่ ระดบัมากท่ีสุดกบั “ท่านมกัจะไดรั้บ

คาํแนะนาํ และความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเม่ือเกิดปัญหากบัท่าน” มีค่าเฉล่ีย 3.98 และค่า

เบ่ียงเบน .742  และระดบันอ้ยท่ีสุด “สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มกัจะมีการติดต่อประสานงาน

กนัอยา่งเป็นประจาํสมํ่าเสมอ” มีค่าเฉล่ีย 3.76 และค่าเบ่ียงเบน .790 ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจิยั 

          ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ/และมีความคาดหวงัว่าขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการพฒันาและ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน//ดงัน้ี 

          1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช ด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย  ์มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ผูบ้ ังคับบัญชาของท่านให้คาํแนะนํางานอย่าง

เหมาะสม ดงันั้น เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเขา้ใจในส่วนต่าง ๆ ของงานมากข้ึน ควรจะ

ให้คาํแนะนาํมากข้ึนกว่าเดิม อธิบายแต่ละหน่วยงานอย่างละเอียด เพ่ือให้การทาํงานเป็นไปอย่าง

ราบร่ืน 

           2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช ด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บมอบหมายงานตรงกบัความรู้ความสามารถ

ของท่าน บางฝ่ายอาจจะมีงานท่ีหลากหลายลกัษณะ จนอาจเกินความสามารถของบุคลากรในฝ่าย

ของตน ดงันั้น อาจจะส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดรั้บการเรียนรู้หรือฝึกฝนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิด

ความเช่ียวชาญ หรือจดัแจงงานแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน 

           3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช ด้านทาง

กายภาพ มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ หน่วยงานมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการทาํงานมาก

ข้ึน ดังนั้ น ในหน่วยงานอาจจะต้องปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมในหน่วยงานเล็กน้อย อุปกรณ์
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เคร่ืองมือจดัอยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสม แสงสว่าง อากาศ ควรให้เหมาะสมกบับริเวณนั้น ๆ จดัหรือตกแต่ง

ใหส้วยงาม สะอาดถูกสุขอนามยั เรียบร้อย เพ่ือใหเ้กิดการกระตุน้ในการทาํงาน 

          4. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลศิริราช ดา้นการทาํงาน

เป็นทีม มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ หน่วยงานของท่านให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอยู่

สมํ่าเสมอ แนะนําคือ เม่ือมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น การจัดให้มีการออกไปอบรมให้กับ

ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการพยาบาล ไดท้ั้งการเสริมสร้างทกัษะแก่ตวั

ของบุคลากรเอง และไดท้าํงานร่วมกนัมากข้ึน 

          5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช  ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ สมาชิกในหน่วยงานของท่าน มกัจะมีการติดต่อ

ประสานงานกนัอย่างเป็นประจาํสมํ่าเสมอ ดงันั้น ควรให้มีการติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึน พูดคุยกนั

มากข้ึน มีการประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ใหแ้ลกเปล่ียนความคิดกนั 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยเนน้ปัจจยั

ดา้นความพึงพอใจ ดา้นแรงจูงใจเพ่ือเป็นการศึกษาให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการทาํงาน

ของบุคลากรทางการแพทย ์

 2. ควรศึกษาลึกลงไปในแต่ละตาํแหน่ง ใหม้ากข้ึน เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีดี และมีคุณภาพมาใชใ้ห้

เกิดประโยชนต่์อองคก์รในภายภาคหนา้ได ้

 

บรรณานุกรม 

          คเณศ จุลสุคนธ์ .2554. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมัพนัธ์ภาพระหวา่งบุคคล และการเป็นสมาชิก

กลุ่ม ไม่เป็นทางการกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

          ทิวา ปฏิญาณสัจ . 2553. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานในทศันะของพนกังาน บ๊ิก 

ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสาํโรง. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฏธันบุรี. 

           เทศ แกลว้กสิกรรม. 2544. หลกัการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา. กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
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          ธรินทร์ มาลา. 2557. การศึกษาดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และ 

ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลต่อคุณชีวิตการทาํงานของพนกังานบริษทัเอกชน เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

          ประวติัโรงพยาบาลศิริราช.2553. “การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต” [ออนไลน์]. เขา้ถึงได้

จาก: http://www.si.mahidol.ac.th/sirirajhospital/history.php 

          ยภุาวดี ภูผาหลวง.2553. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสังกดั

เทศบาลในเขตอาํเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น. ขอนแก่น: มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

          วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดันนทบุรี. 2555. “การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต” 

[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.bcnnon.ac.th/webnonen/?p=1105 

          วลิาวรรณ รพีพิศาล. 2554.  ความรู้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย.์ ในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย.์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์วิจิตรหตัถกร 

          สมใจ ลกัษณะ. 2552. การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน. พิมพค์ร้ังท่ี 6. ศูนยห์นงัสือ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. กรุงเทพฯ. 

          สมศกัด์ิ คงเท่ียง. 2542. “การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต” [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/onlinemag_preview.php?cid=771 

          สาคร สุขศรีวงศ.์ 2553. การจดัการมุมมองนกับริหาร. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ. บริษทัจี.พี.ไว

เบอร์ปรินท ์จาํกดั 

          สิริวดี ชูเชิด. 2556. “การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต” [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก: 

http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/onlinemag_preview.php?cid=771 

          สุนนัท ์ล้ิมรัตนพนัธ์. 2553. ความสมัพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

เจา้หนา้ทีสาํนกังานสรรพากรภาค 6. (สาระนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการ

จดัการภาครัฐและภาคเอกชน, มหาวิทยาลยัศิลปากร) 

          Luecke และ Polzer. 2549. การบริหารจดัการทีมงาน. แปลโดย สุรีพร พึ่งพทุธคุณ. พิมพค์ร้ัง

ท่ี 2. กรุงเทพมหานคร:ธรรกมลการพิมพ.์ 
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ปัจจยัท่ีมผีลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้าผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน์ ของผู้ใช้บริการลาซาด้า (LAZADA) 

ในประเทศไทย 

FACTORS INFLUENCE CONSUMER DECISION OF ONLINE PURCHASING ON 

LAZADA THAILAND 

 

เรณุดา ป้องกัน  

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต    

กิตติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกียรต ิ

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต  

 

บทคดัย่อ  

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของ

ผูใ้ช้บริการลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการ

ลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย โดย

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

คือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดย

ใชส้ถิติ t-Test, One Way Analysis of Variance และ Multiple regression analysis. 

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี อาชีพพนักงาน

เอกชน ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายได ้20,001-30,000 บาท การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือ 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าน้อยกว่า 1คร้ัง/เดือน  ประเภทสินค้าท่ีผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ คือ อิเล็กทรอนิกส์  ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังท่ีซ้ือสินคา้ คือ 1,001-2,000 บาท 

และการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ช้บริการลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทยมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านผลิตภณัฑ์ และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริม

การตลาด  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และ

รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ช้บริการ

ลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือ พบว่า พบว่า ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ และ

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของ

ผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

แต่ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการ

ลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย  

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

เวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด รองลงมาคือ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 40.70  

 

คาํสําคญั: ส่วนประสมการตลาด, แรงจูงใจ, พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to study that the demography factors, buying behavior  

influenced on consumer decision, and marketing mix factors affect to consumer decision. The 

study would explore for 400 questionnaires. The statistical analyses data information,which is 

Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation. The statistical to test hypothesis which is 

Independent Sample t-Test, One Way Analysis of Varience and Multiple regression analysis. 

 The study found that the most sample group were women, age around 21-30 years old, 

work as company employee, bachelor degree graduation, earned monthly income 20,001-30,000 

baht. The buying behavior that most of sample buy a goods less than one a month, there are 

usually buy electronic products. Expenses is 1,001-2,000 baht each time. The Marketing mix 

factors that price is the most influence to consumer decision via www.lazada.co.th, next is place r 

then product and the last is promotion. 
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 From the hypothesis, The results showed that different of gender, age, occupation,  

education and earned monthly income affect to different of consumer decision via 

www.lazada.co.th significant 0.05. The results showed that different of buying behaviour, 

category of product and expenses each time affect to different of consumer decision via 

www.lazada.co.th significant 0.05 but frequency is not. The results showed that all factors of 

marketing mix; product, price, place, promotion are influence to consumer decision via 

www.lazada.co.th significant 0.05.Furthermore the most effective factor is promotion next is 

place and the last is product.Percentage of predictation is 40.70 

 

Key words: MARKETING MIX, CONSUMERS DECISION 

 

บทนํา 

ปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของทุกคน ทั้งทางตรง และทางออ้ม 

รัฐบาลให้ความสาํคญักบักลุ่มดิจิทลั และส่ือสารสนเทศ ตลาดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ มีการปรับตวั

ไปทางทิศไปในทางท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากผลสํารวจของมูลค่าตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ปี 

2559 (รายงานผลการสาํรวจมูลค่าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560 :สาํนกัยทุธศาสตร์ 

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม,2560) ระบุว่า ประเทศไทยนั้นสามารถกวาดรายไดจ้าก พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แซงหน้าทุก

ประเทศในอาเซียน โดยสาเหตุมาจากจาํนวนการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย จาํนวนการใช้

สมาร์ทโฟนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการใชร้ะบบการใชร้ะบบชาํระเงินออนไลน์ผา่นทางแอป

พลิเคชนัต่าง ๆ ทั้งน้ีการคา้แบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ไดเ้ร่ิมทยอยเขา้สู่ สังคมออนไลน์ (Social 

Media) เป็นจาํนวนมาก  

จากการสาํรวจขอ้มูลการใชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย (รายงานผลการสาํรวจพฤติกรรม

ผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี  2560 :สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม,2560) พบว่า คนไทยมี

สดัส่วนการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตถึง 67% จากจาํนวนประชากรทั้งหมดราว 69 ลา้นคน ทั้งน้ีคนไทยใช้

เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตผ่าน แลป็ท็อป หรือ คอมพิวเตอร์ อยูท่ี่ 4.35 ชัว่โมงต่อวนั ในขณะท่ีใช้

อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนเฉล่ียท่ี  4.14 ชั่วโมงต่อวนั  จากผลสํารวจการเข้าเว็บไซต์ท่ีผู ้ใช้
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อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนิยม 10 อนัดบัของคนไทยเม่ือเดือนมกราคม 2560 ท่ีผ่านมา มีดงัน้ี 

พบว่า อนัดบัท่ี 1 คือ เว็บไซต์สังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook.com) อนัดบัท่ี 2 คือ กูเก้ิล

ไทยแลนด ์(Google.co.th) เป็นเวบ็ไซตป์ระเภทโปรแกรมคน้หา (Search Engine) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ 

เว็บไซต์เพ่ือความบนัเทิง ยูทูป (Youtube.com) อนัดบัท่ี 4 เป็นเว็บไซต์ประเภทโปรแกรมคน้หา 

(Search Engine) คือ กเูก้ิล (Google.com) อนัดบัท่ี 5 เป็นเวบ็ไซตข์องประเทศไทยท่ีเนน้เน้ือหาสาระ 

และการตั้งกระทู ้คือ พนัทิป (Pantip.com) อนัดบัท่ี 6 เว็บไซต์สนุก (Sanook.com) เว็บไซต์ไทยท่ี

รวบรวมข่าวสาร และสาระต่าง ๆ อนัดบัท่ี 7 อินสตาแกรม (Instagram.com) และท่ีน่าสนใจคือ 

อนัดบัท่ี 8 เวบ็ไซตซ้ื์อขายของออนไลน์ ลาซาดา้ประเทศไทย (Lazada.co.th) ซ่ึงเป็นตลาดพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E –Commerce) ในประเทศไทยกาํลงัไดรั้บความนิยมอย่างสูง อนัดบัท่ี 9 เป็นของ

กลุ่มสังคมออนไลน์  ทวิตเตอร์ (Twitter.com) และสุดทา้ยอนัดบัท่ี 10 เวบ็ไซตไ์ลฟ์ (Live.com) ซ่ึง

เป็นเวบ็ไซตก์ารเชค็อีเมลส์าํหรับผูใ้ชบ้ญัชีเมลข์อง Hotmail 

จากรายละเอียดขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคในปัจจุบนั มีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ผ่าน

ทางช่องทางออนไลน์มากข้ึน ทาํให้การสร้างเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์มีความสาํคญัมากข้ึน 

เพ่ือเป็นช่องทางในการโฆษณา และจาํหน่ายสินคา้ และบริการ อีกทั้ งยงัเป็นช่องทางท่ีเขา้ถึง

ผูบ้ริโภคท่ีง่าย มีตน้ทุนตํ่า และเวบ็ไซต์ออนไลน์ ลาซาดา้ (LAZADA) ถือไดว้่าเป็นเว็บไซต์ขาย

สินคา้ออนไลน์ท่ีไดรั้บการยอมรับ และเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน์ ลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย 

เพ่ือให้ผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถนาํผลวิจยัน้ีมาวิเคราะห์ หรือเป็นแนวทางในการ ปรับปรุง และ

พฒันาเวบ็ไซตข์องตนเองให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และยงัสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล

พ้ืนฐาน หรือแนวทางการเพ่ิมช่องทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลไดอ้ยา่งสูงสุด 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์

ออนไลน ์ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์อนไลน์ 

ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์

ออนไลน ์ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย 

 

สมมตฐิานของการวจิยั  

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อ

เดือน ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ 

(LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกนั 
2. ปัจจัยพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์

ออนไลน ์ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน ์

ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ประชากรท่ีศึกษาในงานวิจยั คือ กลุ่มผูท่ี้เคยใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ ของ

ผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

2. กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ 

(LAZADA) ในประเทศไทย เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน จึงคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยกาํหนด

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2549) 

3. เน้ือหาของงานวิจยั ตวัแปรท่ีศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

 - ปัจจยัประชากรศาสตร์ : เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 
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- ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซ้ือ: ความถ่ีในการซ้ือ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ และค่าใชจ่้ายในการ

ซ้ือ 

- ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด : ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน ์

ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั  

 ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
- เพศ   
- อาย ุ   
- อาชีพ  
- ระดบัการศึกษา 
- รายไดต่้อเดือน 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด  
- ดา้นผลิตภณัฑ ์  
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต์
ออนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ 

(LAZADA) ในประเทศไทย 

พฤตกิรรมการซื้อ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
- ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ 
- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้ผูป้ระกอบการธุรกิจทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์ LAZADA ไดรั้บทราบถึงความสาํคญั

ของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และส่วนประสม

การตลาด ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์  ของผู ้ใช้บริการลาซาด้า 

(LAZADA) ในประเทศไทย และผลจากการวิจยั เพ่ือผูป้ระกอบการสามารถนาํมาวิเคราะห์และ

พฒันาเวบ็ไซตใ์หต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน์อ่ืน ๆ สามารถนาํผลวิจยัมาเป็นแนวทางในการออกแบบ 

พฒันา และปรับปรุง เวบ็ไซตใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูอุ้ปโภคบริโภคได ้

3. ผู ้ประกอบการสามารถนําผลของการวิจัยมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน  และเพ่ิมแนวทาง

การตลาด ผา่นส่ือออนไลนไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง  

1. แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ 

 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกแนวคิด ทฤษฎีของ Euan Johnston (2016) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ (2541) มาใช้ในการวิจัย ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

ประกอบด้วยการตระหนักถึงความต้องการ หรือปัญหา การสืบค้นข้อมูล ประเมินทางเลือก 

ตดัสินใจซ้ือ และการประเมินหลงัการซ้ือ การตดัสินใจของแต่ละคนอาจแตกต่างกนั เพราะแต่ละ

คนมีทศันคติ ส่ิงจูงใจ ประสบการณ์ การรับรู้ หรือส่ิงกระตุน้ทั้งภายใน และภายนอกท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัดงักล่าวจะนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ การตดัสินใจของ

ผูซ้ื้อ เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจยอ่ย 9 ประการ ไดแ้ก่ ระดบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ประเภทของ

สินคา้/บริการ ชนิดสินคา้ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ ตราผลิตภณัฑ ์ความสะดวกสบาย และความง่าย

ในการเขา้ถึงสินคา้ ปริมาณท่ีจะซ้ือ และโอกาสในการซ้ือ  

2. แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกแนวคิด และทฤษฎีของอดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) 

อธิบายไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นส่ิงท่ีมีความแตกต่างกนัไปในผูบ้ริโภคแต่ละคน และถึงแมจ้ะ

เป็นผูบ้ริโภคคนเดียวกนั ในเวลา หรือสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ก็อาจส่งผลให้มีพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ยก็ได ้จนอาจเรียกไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น มีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากทั้ งปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ 
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ทศันคติ บุคลิกภาพ แนวคิดเก่ียวกบัตนเอง และแบบการดาํเนินชีวิต หรือปัจจยัดา้นสังคม เช่น กลุ่ม

อา้งอิง ครอบครัว วงจรชีวิต ชั้นของสังคม วฒันธรรม และปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ส่วนประสม

ทางการตลาด ดงันั้น นกัการตลาดควรศึกษาให้เขา้ใจในพฤติกรรมผูบ้ริโภคอย่างลึกซ้ึง และพฒันา

ผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด 

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกตวัแปรดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ 

ประเภทของสินคา้ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง จากแนวคิด ทฤษฎีของอดุลย ์จาตุรงคกุล และดล

ยา จาตุรงคกลุ มาเป็นตวัแปรในการวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจยั และผลการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซต์

ออนไลน ์ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย 

3. แนวคิด และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ผู ้วิจัยได้คัด เลือกแนวคิดของ  Ahmad Kareh (2018) ได้ว่า  ส่วนประสมการตลาด 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ไม่วา่จะเป็น การขายโดย

พนักงาน การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การให้ข่าว และประชาสัมพนัธ์ โดยปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดนั้นถือเป็นปัจจยัท่ีสําคญั ท่ีใชใ้นการกระตุน้ให้ลูกคา้สามารถพิจารณา และ

ประเมินตวัเลือกจากความตอ้งการของตนเอง และนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ บริการในท่ีสุด  

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดค้ดัเลือกตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มาเป็นตวัแปรในการวิเคราะห์ 

4. แนวคิด และทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกแนวคิด และทฤษฎีของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า แต่ละบุคคลมี

ความแตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ถือเป็นพ้ืนฐานในการกาํหนดให้แต่ละบุคคล มี

ความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ และมีการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัได ้

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกตวัแปรดา้นเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 

มาเป็นตวัแปรในการวิเคราะห์เพ่ือหาความแตกต่างต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซตอ์อนไลน ์

ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย 

 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

 ประชากร คือ ประชากรท่ีเคยใช้บริการ ซ้ือสินคา้ ออนไลน์ ผ่านเวบ็ไซด์ LAZADA ใน

ประเทศไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 
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 กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มประชากรท่ีเคยใชบ้ริการ ซ้ือสินคา้ ออนไลน ์ผา่นเวบ็ไซด ์LAZADA 

ในประเทศไทย จาํนวน 400 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ประกอบดว้ย ประเภทสินคา้ท่ี

เลือกซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามดา้นการตดัสินใจซ้ือ  

ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ  

 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. ข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือบรรยายลกัษณะของข้อมูล 

วเิคราะห์โดยใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2.  การทดสอบสถิติเชิงอนุมาน ใช้เป็นสถิติท่ีใช้ในการหาความแตกต่างของขอ้มูล และ

ทดสอบสมมติฐานการวิจยั แบ่งการทดสอบเป็น 3 ลกัษณะคือ 

2.1 สถิติ t-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 กลุ่ม 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

2 กลุ่มข้ึนไป หากพบความแตกต่างจะใชว้ิธีเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD 

2.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ วิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจยัปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 

222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 มีอาย ุ21-30 ปี จาํนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 มีอาชีพพนกังาน

เอกชน จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 222 คิดเป็นร้อย

ละ 55.50 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,001-30,000 บาท จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 

 ผลการวิจยัปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผ่าน

เวบ็ไซตอ์อนไลน์ลาซาดา้ (LAZADA) นอ้ยกว่า 1 คร้ัง/เดือน จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.70 

สินคา้ท่ีซ้ือส่วนใหญ่เป็นประเภทอิเลก็ทรอนิกส์  จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 ค่าใชจ่้ายต่อ

คร้ังท่ีซ้ือสินคา้อยูใ่นช่วง 1,001-2,000 บาท จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 

ผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์

ออนไลน์ ของผูใ้ช้บริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นราคามีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 

รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 

ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และน้อยที่สุด คือ ด้าน

การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 ซ่ึงสามารถอธิบาย

แต่ละดา้นได ้ดงัน้ี 

ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ช้บริการ

ลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.46   

ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ช้บริการลาซาดา้ 

(LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.51   

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน์ ของ

ผูใ้ช้บริการลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49   



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

684 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของ

ผูใ้ช้บริการลาซาด้า (LAZADA) ในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57   

 ผลการวจิยั การตดัสินใจซ้ือ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52   

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา 

และรายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของ

ผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
 

สมมติฐาน สถิติ Sig. 
เพศ t-Test 0.000* 
อาย ุ One Way ANOVA 0.000* 
อาชีพ One Way ANOVA 0.000* 

ระดบัการศึกษา One Way ANOVA 0.010* 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน One Way ANOVA 0.000* 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซต์

ออนไลน ์ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

สมมติฐาน สถิติ Sig. 
ความถ่ีในการซ้ือ One Way ANOVA 0.199 
ประเภทสินคา้ One Way ANOVA 0.000* 

ค่าใชจ่้ายท่ีซ้ือต่อคร้ัง One Way ANOVA 0.000* 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด B 
Standard 

Error 
β t Sig 

Constant 0.153 0.222    
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.202 0.050 0.177 4.075 0.000 
ดา้นราคา 0.206 0.048 0.200 4.323 0.000 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.238 0.049 0.243 5.316 0.000 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.260 0.039 0.282 6.632 0.000 

R = 0.638  R2= 0.407  Adj. R2 = 0.401   SEE = 0.405  F = 67.664  Sig = 0.000* 
*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 จากตารางพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น

เวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี

ระดบั 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Sig = 0.000  

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณพิจารณาจาก R เท่ากบั 0.638  มีอาํนาจในการพยากรณ์

ร้อยละ 40.7  (R2 เท่ากบั 0.407) มีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.405 พิจารณาจากค่า SEE เท่ากบั 

0.405 โดยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด 

รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน ์

ของผูใ้ช้บริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 อภิปรายผลดงัน้ี เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย 

ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากเพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิด การใช้

เหตุผลประกอบการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกิติมา สุรสนธิ (2541) กล่าว

ว่า ลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส มีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการเขา้ใจในการ

ส่ือสาร ส่งผลต่อการประเมิน และการตดัสินใจ  
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 ปัจจัยพฤติกรรมการซ้ือมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์  ของ

ผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย อถิปรายไดด้งัน้ี 

 ความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน ์

ของผูใ้ช้บริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ในการ

ตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคอาจไม่ใหค้วามสาํคญัในการประเมินเร่ืองความถ่ี แต่ไปใหค้วามสาํคญัในการ

ประเมินถึงความตอ้งการของตนเอง การหาสินคา้มาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ และการประเมิน

ทางเลือกจากผลิตภณัฑ์ ราคา หรือการส่งเสริมการตลาดมากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

วรรณรัตน์ ขนัจินา (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้แหล่งขอ้มูลทางออนไลน์ และ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านทางออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทาง

ออนไลน์ ดา้นปัจจยัในการเลือกซ้ือ วตัถุประสงค์ในการซ้ือ และงบประมาณในการซ้ือ ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย แตกต่างกนั ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะ สินคา้ประเภทท่ีต่างกนั อาจมีราคา และความจาํเป็นในการใชท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลให้

ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะทาํการซ้ือสินคา้แต่ละชนิด จะมีการวิเคราะห์ และประเมินทางเลือกก่อนทาํการ

ตดัสินใจซ้ือดว้ยระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัตามความจาํเป็น ราคา หรือความสาํคญัของสินคา้นั้น ๆ ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณรัตน์ ขันจินา (2557) ได้ทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้

แหล่งขอ้มูลทางออนไลน์ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ืออาหารคลีนผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยั

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ ดา้นปัจจยัในการเลือกซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

และงบประมาณในการซ้ือ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของ

ผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ของผูใ้ช้บริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศ
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ไทย เน่ืองจาก ในการซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์นั้น ลูกคา้จะไม่สามารถจบัตอ้งสินคา้ไดจ้ริง ลูกคา้

จึงมีความตอ้งการในการรับประกนัสินคา้ หรือสืบหาความน่าเช่ือถือของสินคา้ มีความคาดหวงัท่ีจะ

ไดรั้บความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และการมีประสบการณ์ท่ีดีในการซ้ือสินคา้ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ปรเมษฐ์ สิริพิพฒัน์ และฐติกุล ไชยวรรณ์ (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งอายคุนไทย ผลการศึกษา พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากในด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ และดา้นราคา ตามลาํดบั โดยเม่ือวิเคราะห์ปัจจยั

ย่อยในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ระบบติดตามสถานะของสินคา้มีความสําคญัมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ ส่วนปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า 

การไดรั้บขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัผูใ้ชสิ้นคา้รายอ่ืนมีความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือการให้ส่วนลด

พิเศษ การสะสมแตม้ และการมีกิจกรรมร่วมสนุกใหลู้กคา้อยา่งสมํ่าเสมอ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ/์

บริการ พบวา่ รูปแบบของเวบ็ไซต/์ความเขา้ใจง่ายของเวบ็ไซตมี์ความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ 

เวบ็ไซต์มีสินคา้หลากหลาย ปัจจยัย่อยดา้นราคา พบว่า ราคาสินคา้ตํ่า/ถูกกว่าราคาในทอ้งตลาดมี

ความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีช่องทางการชาํระเงินหลากหลาย  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัน้ีไปใช ้ 

 1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์การมีสินคา้ท่ีหลากหลาย และสินคา้มีความน่าเช่ือถือ เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ให้

ความสําคัญอย่างมาก จึงควรมีการอัพเดทสินค้าใหม่  ๆ อยู่อย่างสมํ่าเสมอ  และเพิ่มการให้

รายละเอียดในตวัสินคา้ และรายละเอียดของผูข้ายมากข้ึน เน่ืองจากลูกคา้ท่ีทาํการซ้ือสินคา้ทาง

ออนไลน์นั้น ลูกคา้จะมีเวลาท่ีจะอ่าน และศึกษาขอ้มูลของผลิตภณัฑ์มากกว่าลูกคา้ตามหน้าร้าน 

ดงันั้น การมีขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ครบถว้น เช่น สี รุ่น ขนาด คุณสมบติั หรืออายกุารใชง้าน จะ

เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัตวัผลิตภณัฑไ์ด ้

 1.2 ด้านราคา ในการซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์นั้ น  ส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวงัคือสามารถ

เปรียบเทียบราคากบัร้านคา้อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็ว ดงันั้นจึงควรมีการแสดงเปรียบเทียบ

ราคาให้ลูกคา้เห็นอย่างชดัเจน โดยอาจแสดงป้าย หรือสัญลกัษณ์ถูกว่า เป็นตน้ และควรมีการนาํ

ระบบธุรกรรมออนไลน์มาประยุกตใ์ชร้วมกบัการชาํระเงินออนไลน์ เม่ือทาํการสั่งซ้ือเลย เป็นการ

ร่วมมือกบัองคก์รอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหก้บัลูกคา้มากข้ึน 
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 1.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย รูปแบบ การเขา้ถึง และการใชง้านของเวบ็ไซต ์ใชง้านง่าย

อยูแ่ลว้ แต่ควรมีการปรับปรุงประเภทของสินคา้ใหม่ ใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน เช่น ประเภทสัตวเ์ล้ียง 

และสินคา้อุปโภคบริโภค ควรแยกทั้ ง 2 ประเภท ออกจากกนั เน่ืองจากความเก่ียวเน่ืองกนัยงัไม่

เหมาะสมเท่าท่ีควร 

 1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระบบสะสมแตม้ในการซ้ือ และการบริการหลงัการขายยงั

ไม่ชดัเจน และไม่มากพอ จึงควรมีระบบหลงับา้นเกบ็ขอ้มูลออเดอร์ของลูกคา้ในทุก ๆ คร้ัง และอาจ

มีโคด้เพ่ือสะสมแตม้ หรือเป็นส่วนลดในคร้ังต่อไป เป็นการสร้างความพึงพอใจ และสร้างความ

ภกัดีต่อลาซาดา้ (LAZADA) มากข้ึนดว้ย นอกจากน้ีอาจมีการใหลู้กคา้กรอกอีเมล หรือเบอร์โทรทุก

คร้ังท่ีทาํการสั่งซ้ือ และส่งขอ้มูลการประเมิน การบริการหลงัการขาย หรือใชเ้ป็นช่องทางในการ

ประชาสมัพนัธ์โปรโมชนัต่าง ๆ เพิม่เติมได ้

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

2.1 ผูว้ิจยัเสนอแนะให้ทาํการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเวบ็ไซตล์าซาดา้ (LAZADA) และ

เวบ็ไซตอ่ื์น ๆ เช่น Shopee เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการ

เขา้ถึง ดา้นความคาดหวงั ดา้นความสะดวกในการใช ้และดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ระบบการส่ังซ้ือ

สินคา้ การชาํระเงิน และการจดัส่งสินคา้ เพ่ือนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันา

เวบ็ไซตเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 2.2 ผูว้ิจยัเสนอแนะให้ทาํการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผ่านแพลตฟอร์มท่ีแตกต่างกนั เช่น เวบ็ไซต ์Facebook Instgram Application เป็นตน้ อนัเน่ืองมาจาก 

กระแส และความนิยมในการใชส่ื้อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย มีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ

ตามเวลาท่ีผา่นไป ดงันั้น ในมุมของนกัการตลาด หรือผูท่ี้ทาํการตลาดออนไลน์ จึงควรมีการศึกษา

กระแส หรือพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์อยู่อย่างเสมอ เพ่ือสามารถนําเสนอสินคา้ของตนใน

ช่องทางท่ีเหมาะสม แพลตฟอร์มท่ีเหมาะสม รูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อให้เขา้ถึงลูกคา้ หรือผูบ้ริโภค

ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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บทสรุป 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ 

(LAZADA) ในประเทศไทย นั้นพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล ใน

ทุก ๆ ดา้น ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือมีเพียงดา้นความถ่ี

ในการซ้ือท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน ์ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ 

(LAZADA) ในประเทศไทย แต่ในดา้นประเภทสินคา้ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ัง มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย 

เน่ืองจากลูกคา้จะใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของความตอ้งการของตนเองต่อสินคา้ มากกวา่การคาํนึงถึง

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ นอกจากน้ี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุก ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ลว้นมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ ของผูใ้ชบ้ริการลาซาดา้ (LAZADA) ในประเทศไทย โดย

ดา้นท่ีมีผลมากท่ีสุด คือดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต  

บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

FACTORS  RELATING  ORGANIZATIONAL  COMMITMENT OF 

MANUFACTURING TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD. 

 

แพรวรรณ สารประดษิฐ์   

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

กฤษฎา มูฮัมหมดั  

อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ

องค์การของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยกลุ่มตวัอย่าง 263 

คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติ

เชิงพรรณนา ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐาน

ใชส้ถิติเชิงอนุมาน t-test, F-test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยั พบวา่ การ

วเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21–30 

ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี3/ปวช. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-5 ปี  และ

ระดบัเงินเดือนท่ีไดรั้บ 10,001-20,000 บาท ปัจจยัจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปัจจยัคํ้าจุนมีความสัมพนัธ์

กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: ความผกูพนัต่อองคก์าร, ปัจจยัจูงใจ, ปัจจยัคํ้าจุน 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

692 

ABSTRACT 

This research aimed to study factors relating organizational commitment of 

manufacturing Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd, given 263 people as a sample. The instrument 

used for data collection was a three sectioned questionnaire. Data were analyzed for percentage, 

mean, standard deviation, inferential statistics t-test, F-test, and simple correlation. The findings 

of the study indicate that: the sample group mostly are women age between 21-30, married with 

vocational certificate; 1-5 years working experience at the company and salary range from 

10,001-20,000 Baht; motivation factors relate to the organizational commitment are being 

significant at the .05 level and maintenance factors relate to the organizational commitment is 

significantly at the .05 level 

 

 Key words: Organizational Commitment, Motivation Factor, Maintenance Factor 

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการแข่งขนักนัมากข้ึนทั้งในดา้นการบริหารงาน 

และบริหารคน องค์การมีหน้าท่ีในบริหาร ทั้งการจดัการองค์การ การจดัการบุคลากร การจดัการ

ทรัพยากรในองคก์าร ทั้งหมดน้ีตอ้งอาศยับุคลากรเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายการวางแผนจดัการในการ

ดาํเนินต่าง ๆ ในองค์การ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ีองค์การตั้ งไว  ้(ศิริวรรณ               

เสรีรัตน์, 2541, น. 94) แรงจูงใจมีความสําคญัต่อการปฏิบติังานของบุคลากรเพราะการปฏิบติังาน

ใด ถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องประกอบไปด้วยส่วนสําคัญ  2 ประการ คือ 

ความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของบุคคล และการจูงใจเพ่ือโน้มน้าวบุคคลให้ใช้

ความสามารถหรือทกัษะในการปฏิบติังาน 

 ความผูกพนัของบุคลากรเป็นความรู้สึกโดยรวมท่ีมีต่องานและองคก์าร โดยท่ีความผูกพนั

เป็นผลท่ีเกิดจากความพึงพอใจ แลว้จึงเช่ือมโยงมาสู่ความผูกพนั ความผูกพนัต่อองค์การเป็นส่ิง

สําคญัท่ีคงไวซ่ึ้งการเป็นบุคลากรในองค์การนั้น การสร้างความผูกพนัต่อองค์การ จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ เพราะหากพนักงานมีความผูกพนัต่อองค์การมาก                 

จะส่งผลให้มีพฤติกรรมท่ีจะทาํให้องค์การบรรลุเป้าหมายท่ีองค์การกาํหนดไวไ้ด ้การขาดความ

ผูกพนัต่อองค์การเป็นปัญหาท่ีสําคญัมากสําหรับทุก ๆ องค์การ ความผูกพนัต่อองค์การเป็นส่ิง
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สาํคญัต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร เพราะหากบุคลากรมีความผูกพนัต่อองคก์าร 

จะมีพฤติกรรมท่ีส่งผลใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จในเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้(Steer, 1997, p. 46) 

 บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง บริษทั โตชิบา             

แคเรียร์ (ญ่ีปุ่น) จาํกดั กบั บริษทั แคเรียร์ (สหรัฐอเมริกา) จาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2542 

บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยกาํลงัหลกัขององค์การอยู่ท่ีฝ่ายการผลิต โดยมี

พนกังานทั้งหมด 764 คน พบว่าในปัจจุบนั พนกังานฝ่ายการผลิตมีการโยกยา้ย และลาออก เพ่ือไป

ประกอบอาชีพส่วนตวัเป็นจาํนวนมาก สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีมีระดบัลดลงจาก

เดิมมาก ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีไม่ต่อเน่ือง และขาด

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 ดงันั้ นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การของ

พนักงานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือนาํผลการวิจยัใช้ประโยชน์ใน

การเสนอแนะแนวทางการวางแผน ปรับปรุง และแกไ้ข การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั           

โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั 

โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน ฝ่ายผลิต 

บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน ฝ่ายผลิต 

บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

สมมตฐิานของการวจิยั  

 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ด้านอายุ ด้านเพศ ด้านสถานภาพ ด้านระดบัการศึกษา ด้าน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือนท่ีได้รับ ท่ีต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

พนกังานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ต่างกนั 

2) ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้น

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ ดา้นความรับผดิชอบ มีความสัมพนัธ์เชิงบวก

กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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3) ปัจจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์าร ดา้นการบงัคบับญัชาและ

การควบคุมดูแล  ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน /

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นตาํแหน่งงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นชีวิตส่วนตวั ดา้นสภาพการ

ทาํงาน ดา้นค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิต 

บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1) ด้านเน้ือหา ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน              

ฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 1.1) ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย (1)ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน เงินเดือนท่ีไดรั้บ (2)ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จใน

การทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นลกัษณะงานท่ี

ทาํ ดา้นความรับผิดชอบ และ (3) ปัจจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหารงานขององคก์าร 

ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน ดา้นความสัมพนัธ์กบั

เพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นตาํแหน่งงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นชีวิตส่วนตวั 

ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทน 

 1.2) ตวัแปรตาม คือ  ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา    

แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 2) ดา้นประชากร 

 2.1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  พนักงานฝ่ายผลิต  บริษัท  โตชิบา แคเรียร์               

(ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 764 คน  

 2.2) ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา              

แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยเลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 263 คน 

 3) ดา้นพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 4) ด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 

มกราคม พ.ศ. 2561 
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กรอบแนวคดิการวจิยั  

ตวัแปรต้น                                                      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1) นาํผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลเสนอแนะผูบ้ริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการ

บริหารงานบุคคล ในด้านระบบการบริหารงาน วิธีในการปฏิบัติงาน กฏระเบียบต่าง ๆ และ

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ - ระดบัการศึกษา 
- อาย ุ - ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
- สถานภาพ - เงินเดือนท่ีไดรั้บ 

ปัจจยัจูงใจ 
- ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 
- ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
- ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
- ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ 
- ดา้นความรับผิดชอบ 

(Herzberg’s, 1959) 

ปัจจยัคํ้าจุน 
- ดา้นนโยบายและการบริหารขององคก์าร 
- ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล 
- ดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน 
- ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน/
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- ดา้นตาํแหน่งงาน 
- ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 
- ดา้นชีวิตส่วนตวั 
- ดา้นสภาพการทาํงาน  
- ดา้นค่าตอบแทน 

(Herzberg’s, 1959) 

ความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนกังานฝ่ายผลิต 
บริษทั โตชิบา แคเรียร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 (Porter, Steers, & 
Mowday, 1974) 
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สวสัดิการต่าง ๆ ของพนกังาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  จะส่งผลให้

พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร  

 2) นาํผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลเสนอแนะผูบ้ริหารเพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

ความผูกพนัต่อองคก์ารของบริษทั เพ่ือนาํปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การมาก

ท่ีสุด มาบริหารให้เกิดผลท่ีดีกบัองคก์ารยิ่งข้ึน เพ่ือรักษาให้พนักงานเกิดความผูกพนัต่อองคก์าร มี

ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร และคงอยูก่บัองคก์ารตลอดไป 

แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

 ทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์

และคณะ, 2550) ทฤษฎีสองปัจจยั หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ทฤษฎีการจูงใจและการธํารงรักษา 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน โดยปัจจยัจูงใจจะทาํให้เกิดทศันคติใน

ทางบวก เป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน และปัจจยัค ํ้าจุน จะทาํหนา้ท่ีเป็นป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พึง

พอใจในการปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการทาํงาน (Motivation Factor or Motivators) 

เป็นปัจจัยภายในบุคคลท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้ทํางานด้วยความพึงพอใจ เป็นปัจจัยในทางบวก 

ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น ดงัน้ี 

 1.1) ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) คือ การสามารถทํางานสําเร็จตาม

เป้าหมาย มีส่วนร่วมในการทาํงาน สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ คือการไดใ้ช้ความรู้ความสามารถ

ของตนปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดส้าํเร็จ 

 1.2) การไดรั้บการยอมรับนับถือ (Recognition) คือ การไดรั้บการยอมรับจากบุคคล

รอบขา้ง โดยไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากคนในองคก์าร  ความภาคภูมิใจในอาชีพ ไดรั้บการยอมรับ

จากเพ่ือนร่วมงาน ไดก้ารยอมรับจากองคก์าร และการมีเกียรติในอาชีพ 

 1.3) ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน (Advancement) คือ การไดรั้บการเล่ือนขั้นเม่ือ

งานสาํเร็จ การไดรั้บตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน และการมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

 1.4) ลักษณะงานท่ีทํา (Work Itself) คือ  ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายมีความ

น่าสนใจ มีความสาํคญั มีคุณค่า มีความทา้ทายในการทาํงาน และมีความอิสระในการทาํงาน ตรง

กบัความถนดัและความรู้ท่ีศึกษามา 
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 1.5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ มีส่วนร่วมในงานท่ีได้รับมอบหมาย มี

ความเหมาะสมของปริมาณงาน ไดรั้บความไวว้างใจในงานท่ีไดรั้บผิดชอบ และไดรั้บมอบหมาย

งานสาํคญั 

 2) ปัจจยัคํ้ าจุนหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Maintenance or 

Hygiene Factor) เป็นปัจจยัท่ีช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย

ปัจจยั 10 ดา้น ดงัน้ี 

 2.1) นโยบายการบริหารขององคก์าร (Company Policy and Administration) คือ การ

บริหารงานขององค์การ ไดแ้ก่ นโยบาย ระบบขั้นตอน ระเบียบขอ้บงัคบั วิธีการทาํงาน วิธีการ

บริหารงานขององคก์าร ไม่ซบัซอ้น เป็นธรรม และชดัเจน 

 2.2) การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (Supervision) คือ  ความยุติธรรมของ

ผู ้บังคับบัญชา ความสามารถของผู ้บังคับบัญชาในการบริหารงาน  การให้ค ําแนะนําต่อ

ผูใ้ต้บังคบับัญชา การมอบหมายงานมีความชัดเจน รับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

 2.3) ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน (Interpersonal Relations with Supervision) คือ การ

มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัหวัหนา้งาน สามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั มีความสนิท

สนม ความจริงใจ ความร่วมมือ และการไดรั้บความช่วยเหลือจากหวัหนา้งาน  

 2.4) ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relations with Peers) คือ การท่ี

สามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั มีความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือและ

การไดรั้บความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน 

 2.5) ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations with Subordinators) 

คือ การท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั มีความ

สนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือและการไดรั้บความช่วยเหลือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 2.6) ตาํแหน่งงาน (Status) คือ อาชีพเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและ

ศกัด์ิศรี งานมีความสาํคญัต่อองคก์าร 

 2.7) ความมัน่คงในการทาํงาน (Job Security) คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ

มัน่คงในการทาํงาน ความยัง่ยืนในหน้าท่ีการงาน ความมัน่คงขององคก์าร ภาพพจน์ช่ือเสียง หรือ

ขนาดขององคก์ารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 
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 2.8) ชีวิตส่วนตวั (Personal Life) คือ ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีเป็นผลท่ีไดรั้บ จากการ

ทาํงาน ไดแ้ก่ สภาพความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ความสะดวก ในการเดินทางมาทาํงาน   

 2.9) สภาพการทาํงาน (Working Conditions) คือ สภาพแวดลอ้มท่ีทาํงาน เช่น ห้อง

ทาํงาน เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิ บรรยากาศในการทาํงาน เวลาในการทาํงาน รวมทั้ งลกัษณะ

ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ 

 2.10) ค่าตอบแทน (Compensations) และสวสัดิการ (Welfares) คือ ผลตอบแทนท่ี

องค์การจ่ายให้แก่บุคลากร ในรูปของเงินเดือน ค่าจา้ง รวมทั้งการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เหมาะสม 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นไปอยา่งเป็นท่ีพอใจ หรือเป็นผลตอบแทนชนิดใดชนิดหน่ึงนอกเหนือจาก

เงินเดือน ค่าจา้ง ไดแ้ก่สวสัดิการดา้นสุขภาพและการประกนัชีวิต วนัหยดุพกัผ่อนหรือพกัร้อน เงิน

ช่วยคา่ครองชีพ เงินโบนสั 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การ 

 Porter (1982) เป็นการศึกษาแนวคิดดา้นทศันคติมี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1) ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร หมายถึง การท่ี

บุคลากรและเป้าหมายขององค์การในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาแลว้ว่าบรรทดัฐานและระบบ

ค่านิยมขององค์การเป็นท่ียอมรับได ้ก็จะแสดงตนว่ามีความเห็นดว้ยและยอมรับจุดมุ่งหมายของ

องค์การ บุคคลจะประเมินองค์การและรู้สึกต่อองค์การในทางท่ีดี รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจในการ

เป็นสมาชิกขององค์การ ยินดีท่ีจะเขา้มีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ เช่ือว่าองคก์รจะ

สามารถนาํพาสู่ความสําเร็จไดแ้ละจะทาํให้องค์การบรรลุเป้าหมาย บุคคลจะรู้สึกว่าไดอ้ยู่ภายใต้

สภาวะท่ีมีโอกาส และสามารถประสบความสาํเร็จในการทาํงานได ้

 2) ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร หมายถึง 

การแสดงความพยายามอย่างเต็มท่ี เต็มใจ และตั้งใจท่ีจะอุทิศแรงกาย แรงใจในการทาํงานซ่ึงจะ

แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมความสมํ่าเสมอในการทาํงาน ใช้ความพยายามอย่างมากเพ่ือ

ตอบสนอง หรือมุ่งสู่เป้าหมายขององคก์าร จึงส่งผลให้มีผลงานการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัท่ีดี เม่ือ

เกิดปัญหาข้ึนจะพยายามช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 

 3) ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะดาํรงรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร หมายถึง การ

แสดงออกถึงความจงรักภกัดี ซ่ือสตัยต่์อองคก์าร ไม่ยา้ยหรือทาํการเปล่ียนแปลงท่ีทาํงาน พยายามท่ี

จะรักษาความเป็นสมาชิกภาพไว ้การแสดงให้เห็นถึงความไม่เต็มใจ หรือการปฏิเสธท่ีจะลาออก
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จากองคก์ารหรือเปล่ียนงานไม่ว่าเป็นการเพ่ิมเงินเดือน รายได ้สถานภาพ ตาํแหน่ง ความสัมพนัธ์ท่ี

ดีกบัเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์าร 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ปาริชาต บวัเป็ง (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน

บริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จาํกดั)” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จาํกดั) และเพื่อศึกษาระดบั

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จาํกดั) ผลการวิจยั 

พบว่า ความผูกพนัต่อองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือแบ่งเป็น 3 ลาํดบั ดา้นท่ีมากท่ีสุด 

คือ ดา้นความรู้สึก รองลงมาเป็นดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม และดา้นความต่อเน่ือง ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนั มีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ชัยวฒัน์ โอสถอาํนวยโชค (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทัท่ีปรึกษาดา้นระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาพนกังานท่ีปรึกษา

ดา้นระบบคอมพิวเตอร์แห่งหน่ึง” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางนโยบายและวิธี

ปฏิบัติเพ่ือรักษาบุคลากรขององค์การให้คงอยู่ตลอดไป ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัคํ้ าจุนในด้าน

เงินเดือน สวสัดิการ ความมัน่คง ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องค์การ ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหน้า ความสําเร็จ และการไดรั้บการยอมรับ มีความสัมพนัธ์กบั

ความผกูพนัต่อองคก์าร  

 ธนาคาร ขนัธพดั (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัคํ้ าจุน และคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผูป้ฏิบติังานในองค์กร กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัจูงใจ ปัจจยัคํ้าจุน และคุณภาพชีวิตท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภกัดีของผูป้ฏิบติังานในองค์กร กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลการวิจยั 

พบว่า ปัจจยัจูงใจทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการไดรั้บคาํสรรเสริญ ดา้นความเจริญกา้วหน้า และดา้นการ

ไดรั้บความไวว้างใจจากหวัหนา้งาน ไม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการปฏิบติังานของผูป้ฎิบติังาน  

ระเบียบวธีิการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารสาํรวจ (Survey)  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

265 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เกณฑก์ารให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 

ระดบั การทดสอบความเช่ือมัน่ดว้ยครอนบาค (Cronbach’s Alpha)โดยค่าสถิติท่ีไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.6 
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ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้

แจกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การ

ทดสอบค่าเฉล่ีย t-test , การหาค่าความแปรปรวนทางเดียว  (One-way Analysis of Variance: 

ANOVA หรือ  F-Test) และสถิติวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson 

Correlation)โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1) ขอ้มูลการวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคล  

 การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น                

เพศหญิง จาํนวน157 คน (ร้อยละ 59.7) ส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ21–30 ปี จาํนวน 104 คน (ร้อยละ 39.5) 

ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จาํนวน 126 คน (ร้อยละ 47.9) ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา          

ปีท่ี3/ปวช. จาํนวน 124 คน (ร้อยละ 47.1) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน1-5 ปี จาํนวน 104 

คน (ร้อยละ 39.5) และส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือนท่ีได้รับ 10,001-20,000 บาท จาํนวน 168 คน             

(ร้อยละ 63.9) 

2) ขอ้มูลการวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจ 

การวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ภาพรวมของปัจจยัจูงใจมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.04 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .435 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน

ความสําเร็จในการทํางาน มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั .422 อยูใ่นระดบัมาก รองมาดา้นความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .602 อยูใ่นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .594 อยูใ่นระดบัมาก  

 3) ขอ้มูลการวิเคราะห์ปัจจยัค ํ้าจุน 

 การวิเคราะห์ปัจจยัคํ้าจุนของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ภาพรวมของปัจจยัคํ้าจุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.02 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .439 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีคะแนนเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .615 อยูใ่นระดบัมาก และดา้นชีวิตส่วนตวัมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด

เท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .463 อยู่ในระดบัมาก รองมา

ดา้นตาํแหน่งงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .587 อยู่ในระดบัมาก 
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และน้อยท่ีสุดดา้นสภาพการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .707 

อยูใ่นระดบัมาก  

 4) ขอ้มูลการวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์ารของกลุ่มตวัอยา่ง 

 การวิเคราะห์ความผูกพนัต่องค์การของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ภาพรวมของความผูกพนัมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .436 อยูใ่นระดบัมาก พิจารณาเป็นรายขอ้ 

ในขอ้ท่านภูมิใจท่ีจะบอกกบัใคร ๆ ว่าท่านเป็นพนักงานขององค์การ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .633 อยูใ่นระดบัมากมีระดบัค่าเฉล่ียสุงสุด รองลงมาในขอ้เม่ือไดรั้บ

มอบหมายงานอย่างหน่ึงท่านจะทุ่มเทให้กบังานอยา่งเต็มท่ีทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .549 อยูใ่นระดบัมาก และน้อยท่ีสุดในขอ้ท่านไม่คิดลาออกแมอ้งคก์าร

ประสบปัญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .673 อยูใ่นระดบัมาก 

การทดสอบสมมตฐิาน 
ตารางท่ี1.1  แสดงการสรุปสมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอายุ ด้านเพศ ด้าน
สถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นระยะเวลาการปฏิบติังาน ดา้นเงินเดือนท่ีไดรั้บ ท่ีต่างกนัมีผล
ต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทโตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
ต่างกนั 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
เพศ T-Test สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test ไม่สอดคลอ้ง 
สถานภาพ F-Test ไม่สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-Test ไม่สอดคลอ้ง 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test ไม่สอดคลอ้ง 
เงินเดือนท่ีไดรั้บ F-Test ไม่สอดคลอ้ง 

ตารางท่ี 1.2 แสดงผลการสรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน 
  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ดา้นลกัษณะ
 งาน  ท่ีท ํา  ด้านความรับ ผิดชอบ  มีความสัมพัน ธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อ
 องคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
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ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
ดา้นความรับผิดชอบ Pearson Correlation สอดคลอ้ง 

ตารางท่ี 1.3 แสดงผลการสรุปสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัคํ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหารของ
องค์การ ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน  ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นตาํแหน่งงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 
ดา้นชีวิตส่วนตวั ดา้นสภาพการทาํงานดา้นค่าตอบแทนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
ดา้นนโยบายและการบริหารองคก์าร Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
ด้ าน ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ เพ่ื อ น ร่ ว ม ง าน /
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

Pearson Correlation สอดคลอ้ง 

ดา้นตาํแหน่งงาน Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
ดา้นชีวติส่วนตวั Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
ดา้นสภาพการทาํงาน Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
ดา้นค่าตอบแทน Pearson Correlation สอดคลอ้ง 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1) ผลการศึกษาวิจยัข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน เงินเดือนท่ีไดรั้บ ท่ีต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร

ของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ต่างกนั พบว่ามี 1 ดา้น ท่ียอมรับ

สมมติฐาน คือ เพศ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั 

โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.5 เพราะ

พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการรับรู้ ความคิดท่ีไม่เหมือนกนั มีลกัษณะในการดาํรงชีวิตท่ีไม่

เหมือนกนั จึงทาํใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีต่างกนั  

 2) ผลการศึกษาวิจัยข้อมูลปัจจัยจูงใจท่ีประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการทํางาน                 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีทาํ และ
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ด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั        

โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ต่างกนั พบวา่ทุกดา้นยอมรับสมมติฐาน 

3) ผลการศึกษาวิจยัขอ้มูลปัจจยัคํ้ าจุนท่ีประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหารของ

องค์การ ด้านการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล  ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน  ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นตาํแหน่งงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 

ดา้นชีวิตส่วนตวั ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นค่าตอบแทน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ

องคก์ารของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ต่างกนั พบว่าทุกดา้น

ยอมรับสมมติฐาน 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

            จากผลการสรุปและวิเคราะห์ผลการวิจยัทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือนาํขอ้มูลท่ี

ไดน้าํขอ้มูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง แกไ้ข วางแผน และพฒันาระบบการบริหารภายในองค์การ 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

          1) ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ควรเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถไดเ้ล่ือน

ตาํแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงข้ึน ส่งเสริมให้พนกังานมีความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยการให้

ทุนศึกษาต่อ หรือจดัการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือให้พนักงานไดมี้การพฒันาความรู้ความสามารถ

เพ่ิมเติมใหต้นเอง 

          2) ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ควรจดักิจกรรมท่ีทาํให้พนกังานและหัวหน้างานไดท้าํ

กิจกรรมร่วมกนั เพ่ือให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เช่น การจดังานสัมมนา การจดังานกีฬาสี การ

จดักิจกรรมในวาระพิเศษต่าง ๆ เพ่ือให้ไดใ้ช้เวลาร่วมกนั ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัของ

หวัหนา้งานและลูกนอ้งรวมถึงเพ่ือนร่วมงาน 

          3) ดา้นสภาพการทาํงาน องคก์ารควรจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน ท่ีทนัสมยั 

และเหมาะสมเพียงพอต่อการใชง้าน ปัจจุบนัมีรถในการรับส่งพนกังานซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี แต่ควรจะมี

จาํนวนท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของพนกังาน และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในองคก์าร ควรจะมีพ้ืนท่ีให้

พนักงานไดพ้กัผ่อน ผ่อนคลายในช่วงเวลาพกัอย่างเพียงพอ เพ่ือพนักงานจะปฏิบติังานได้อย่าง

เตม็ท่ีเม่ือถึงช่วงเวลาปฏิบติังาน 

          4) ดา้นค่าตอบแทน องคก์ารควรมีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงาน เน่ืองจากพนกังาน

ท่ีมีภาระงานท่ีหนกั หรือมีงานท่ีมาก ควรท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนใหเ้หมาะสม เพ่ือท่ีจะเป็นแรงจูงใจ
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ในการปฏิบติังานของพนกังานให้อยากท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี และในดา้นของสวสัดิการ หรือ

ค่าล่วงเวลา ควรท่ีจะมีการปรับใหเ้หมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

จากผลสรุป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

          1) ขยายขอบเขตดา้นประชากรให้ครอบคลุมข้ึน โดยการเก็บขอ้มูลวิจยัดา้นประชากรจาก

ทุกๆ ฝ่ายของบริษทั เพ่ือจะไดท้ราบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบริษทั

อยา่งแทจ้ริง 

          2) มีการสํารวจข้อมูลจากคู่แข่ง หรือธุรกิจท่ี มีลักษณะคล้ายกัน  เพ่ือทราบปัจจัยท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของคู่แข่ง เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบ และเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงใหดี้ข้ึน       
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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือกระเป๋าโมอิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัและใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กระเป๋าโมอิ ณ สถานท่ีจดัจาํหน่ายของทางร้าน จาํนวน 

400 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้สถิติ  Independent Samples t-test , One Way ANOVA F-test ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สันโดยกาํหนดนัยสําคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 และสถิติถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 27-35 ปี มีสถานภาพโสด            

มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพบริษทัเอกชนและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001บาท           

ข้ึนไป ซ่ึงมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือกระเป๋าของผูบ้ริโภคดา้นเหตุผลสําคญัในการซ้ือโดยดูจากการ

ออกแบบของกระเป๋าเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ ์              

ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะกายภาพ ด้าน

บุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นกระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ กระบวนการตดัสินใจซ้ือดา้น
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การรับรู้ปัญหา ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินผลทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการ

ประเมินผลหลงัการซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนเร่ือง อาย ุสถานภาพ อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญัท่ี 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิ พบว่า มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัค่อนขา้ง

สูงท่ี 0.652 มีค่าความเช่ือมัน่ของการพยากรณ์อยูท่ี่ 0.426  มีความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ 0.338 ซ่ึงตวัแปร

ท่ีมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิมี 3 ตวัแปรคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และ ดา้น

กระบวนการ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to ( 1)  Study personal factors influencing consumers in 

MOEI bags purchasing decision in Bangkok Metropolitan area. ( 2) Study mixed marketing 

strategies that influence consumers in MOEI bags purchasing decision. ( 3) Lastly, to study the 

influences and the impact that MOEI bags have on buyers in terms of purchasing decision  

Given 400 people in the Bangkok metropolitan area who actually choose to purchase 

MOEI bags at MOEI bag stores as sample: the instrument used for data collection was a three 

sectioned questionnaire. Data were analyzed for percentage, mean, standard deviation statistical 

hypothesis method; independent samples T-test, One-way Anova F-test, and Pearson's 

Correlation Coefficient are statistically significant at 0.05 levels as well as multiple regression 

analysis. 

The findings of the study indicate that : Most of the people in the sample group are 

female age between 27-35 years, single, with bachelor’s degree and salary around 40,000 tend to 

go for the design of the bag which has proven that mixed product marketing strategy, pricing, 

distribution strategy, marketing support strategy, customer servicing strategy, and overall 

marketing strategy have played a big part as well as purchasing decision making strategy, 

purchasing evaluation in terms of values and reasonability, while sex and educational differences 

do not have an impact on MOEI bags purchasing decision in the Bangkok metropolitan area. Age, 
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salary, and marital status have a big impact on consumers’ MOEI bag purchasing decision in the 

Bangkok metropolitan area which is significantly at .05 levels 

 Mixed marketing factors influences consumers’ purchasing decision at a high level of 

0.652, purchasing evaluation at the level of 0.426 and 0.338 in deviation which has led to 3 

variants that have the impact on consumers’ purchasing decision which are pricing, production, 

and processing.  

 

บทนํา 

กระเป๋าถือเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงนอกจากจะมีประโยชน์ สาํหรับใส่

ส่ิงของท่ีจาํเป็น ยงัเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ แสดงให้เห็นถึงรสนิยม ภาพลกัษณ์ 

ความคิด  และสังคมอีกด้วย  เน่ืองจากเวลาท่ี เป ล่ียนแปลงไปประกอบกับเทคโนโลยี ท่ี มี

ความกา้วหนา้ ทนัสมยัมากยิง่ข้ึน ทาํให้กระเป๋าไดถู้กพฒันาคุณภาพ และรูปแบบอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ 

ซ่ึงกระเป๋าแฟชัน่มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ผลิตไดจ้ากวสัดุท่ีมีทั้งหนงัสัตวแ์ท ้หนงัเทียม ผา้ พลาสติก 

ฯลฯ แต่ละวสัดุสามารถผลิตออกมาไดห้ลากหลาย แตกต่างกนัตามดีไซน์ ตามแฟชัน่ในแต่ละยุค 

ทั้งน้ีผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีการจบัจ่ายใชส้อยลดลงกว่าแต่ก่อน เน่ืองจากมีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึน 

ผูบ้ริโภคหนัมาเป็นผูค้า้จาํนวนมาก ทั้งในตลาดคา้ปลีก ตลาดคา้ส่ง และตลาดออนไลน์ ตอ้งยอมรับ

ว่าตลาดออนไลน์เขา้มามีอิทธิพลกบัธุรกิจการคา้ในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ดงันั้นเพื่อท่ีจะดึงดูด

ผูบ้ริโภคใหจ้งรักภกัดีต่อสินคา้ของเรา จึงจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการ และความเขา้ใจในการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างลึกซ้ึงการตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคในปัจจุบันต้องเข้าใจ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเสียใหม่ เพราะผูบ้ริโภคมีขอ้มูลให้ศึกษาและเปรียบเทียบมากมายจาก

โลกออนไลน ์

ดงันั้นจึงเกิดความคิดท่ีอยากจะศึกษาแนวทางปฏิบติักบักระเป๋าโมอิ เพื่อพฒันาให้ตรงจุด

กบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในแบรนด์สินคา้ อีกทั้ งตอ้งการ

พฒันาศกัยภาพแบรนด์และสินคา้ให้มีคุณค่ามากข้ึน เพ่ือท่ีจะนาํไปใช้กบัการวางแผนการตลาด 

และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิ ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประกอบไปดว้ย เหตุผลสาํคญัในการซ้ือ ประเภทของกระเป๋า 

สถานท่ีซ้ือ โอกาสในการซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือและส่ือท่ีทาํ

ให้ได้รู้จกักระเป๋าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิ ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบไปดว้ย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบรรจุภณัฑ์ ดา้นพนักงานขายและด้าน

ข่าวสารส่งผลต่อการตดัสินใจกระเป๋าแบรนดโ์มอิ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

กระเป๋าโมอิ ณ สถานท่ีจดัจาํหน่ายของทางร้าน เน่ืองจากไม่สามารถทราบจาํนวนท่ีแน่นอนของ

ประชากร จึงกาํหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5 % (กลัยา วานิชย์

บญัชา 2545, น. 25-26) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน สาํรองไว ้15 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

400 คน ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

การสุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเลือกสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยเกบ็ตวัอยา่งจากผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พ้ืน ท่ีในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่  ณ  สถานท่ีจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋าโมอิ  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมของมูลเชิงสาํรวจดว้ยแบบสอบถาม ตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม – 

17 กนัยายน พ.ศ.2560 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการคน้หาการคิด การซ้ือ การใช ้

การประเมินผลในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขาหรือเป็นขั้นตอน

ซ่ึงเก่ียวกบั ความคิดประสบการณ์ การซ้ือ การใช้สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการ และความพึงพอใจของเขา 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือต่างๆ ทางการตลาดท่ีกิจการใช้เพ่ือ

ตอบสนองต่อวตัถุประสงคท์างการตลาดเป้าหมาย ประกอบดว้ยกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสาํคญั เป็น

ปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการ

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นกระบวนการในการทาํงาน ดงัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระเป๋าท่ีนาํเสนอเพ่ือตอบสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ 

ด้านราคา หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูบ้ริโภคจะยอมจ่ายเพ่ือแลกกบัสินคา้หรือการบริหารท่ี

ผูบ้ริโภคพอใจ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ประกอบด้วยทาํเลท่ีตั้ งของร้านคา้หรือสถานท่ีท่ี

ผูผ้ลิตจดัเตรียมหรือจดัหาไวเ้พ่ือขายสินคา้ของผลิตภณัฑ ์

ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายสินค้าเพ่ิมช่องทางต่าง ๆ เพ่ือ

เผยแพร่สินคา้หรือดึงดูดผูบ้ริโภคให้สนใจในตวัสินคา้มากข้ึนเพ่ือให้เกิดผลกาํไรสูงสุดแก่สินคา้ 

เช่น การลดราคา การโฆษณา เป็นตน้ 

ด้านลักษณะกายภาพ  หมายถึง ส่ิงแวดล้อมท่ีมองเห็นได้ในร้านโมอิ เช่น การท่ีผูจ้ ัด

จาํหน่ายสินคา้มีการออกแบบ จดัวางสินคา้ ใหเ้หมาะสมโดดเด่น พร้อมส่งมอบทาํใหลู้กคา้สนใจใน

ผลิตภณัฑแ์ละอยากเลือกซ้ือเลือกหา 
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ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง ผูบ้ริหารและพนกังานทั้งหมดท่ีคอยให้บริการลูกคา้ใน

เร่ืองต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการขาย การตอบคาํถามทั้งหมดดว้ย 

ด้านกระบวนการ หมายถึง การสร้างกระบวนการท่ีวางแผนมาเป็นอยา่งดีเพ่ือให้พนกังาน

ทาํงานไดส้ะดวก และมีแบบแผนเดียวกนั 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง การกระทาํหรือกิริยาอาการของผูท่ี้แสดงออกทาง

ความคิด และความรู้สึกของแต่ละบุคคล เก่ียวกบัการซ้ือกระเป๋าโมอิ ซ่ึงนาํมาใชป้ระกอบในการ

พิจารณาซ้ือกระเป๋าโมอิ 
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กรอบแนวความคดิ 

               ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจซื้อกระเป๋าโมอิของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 
- เหตุผลสาํคญัในการซ้ือ 
- ประเภทของกระเป๋าท่ีเลือกซ้ือ 
- สถานท่ีในการซ้ือกระเป๋า 
- โอกาสในการซ้ือ 
- ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ 
- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 
- ความถ่ีในการซ้ือ 
- ส่ือท่ีทาํใหไ้ดรู้้จกักระเป๋า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
- ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ 
- ดา้นกระบวนการ 

    ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ   
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา     
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิ ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

กระเป๋าโมอิ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและนาํเป็นใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

การศึกษาในคร้ังน้ี ได้นาํเคร่ืองมือมาใช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยผูศึ้กษา                      

ได้จัดทาํแบบสอบถามมาจาก การค้นควา้เอกสาร ทฤษฎี ตํารา แนวคิด และการทบทวนงาน                  

ท่ีเก่ียวขอ้งและนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นคาํถาม  

การวเิคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ใชส้ถิติเชิงอนุมาน ทาํการทดสอบดว้ย Independent Sample 

T-test และทาํการทดสอบ One-Way ANOVA และ LSD 

การวิเคราะห์สมมติฐานขอ้ท่ี 2 และ ขอ้ท่ี 3 ทาํการทดสอบโดยใช้ Multiple Regression 

Analysis เป็นเคร่ืองมือในการทาํการทดสอบ 

 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลปัจจยัคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 311 คน (ร้อยละ 77.80) มีอาย ุ27-35 ปี 

(ร้อยละ 61.50) มีสถานภาพโสด จาํนวน 304 คน (ร้อยละ 76.00) มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี 

จาํนวน 224 คน (ร้อยละ 56.00) มีอาชีพบริษทัเอกชน/ห้างร้าน จาํนวน 172 คน (ร้อยละ 43.00) และ

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 97 คน (ร้อยละ 24.30) 
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ข้อมูลพฤตกิรรมการเลือกซื้อกระเป๋าของผู้ของผู้บริโภค 

 ด้านเหตุผลสําคัญในการซ้ือผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความเห็นต่อ                   

การออกแบบกระเป๋า จาํนวน 224 คน (ร้อยละ 56.00) ด้านประเภทของกระเป๋าท่ีเลือกซ้ือผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความเห็นต่อ หนังเทียม PU จาํนวน  187 คน  (ร้อยละ 46.80)            

ดา้นสถานท่ีในการซ้ือกระเป๋าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็นต่อ IG / Facebook 

จาํนวน 139 คน (ร้อยละ 29.80) ด้านช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ

ความเห็นต่อ ช่วงเยน็ จาํนวน 240 คน (ร้อยละ 51.00) ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีระดบัความเห็นต่อ ราคา 501-1,000 บาทจาํนวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) ดา้นความถ่ีใน

การซ้ือผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็นต่อ น้อยกว่าเดือนละ 1 ใบจาํนวน 253 คน 

(ร้อยละ 63.20) ดา้นส่ือท่ีทาํให้ไดรู้้จกักระเป๋าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็นต่อ 

ส่ือโฆษณา จาํนวน 168 คน (ร้อยละ 41.00)  

 

ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็นต่อ รูปแบบกระเป๋ามีความ

ทนัสมยัสวยงาม ในระดับมาก (X = 4.30 , S.D=0.736) ดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระดบัความเห็นต่อ ราคาของกระเป๋าโมอิมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ในระดบัมาก         

(X =  4.22 , S.D=0.718) ด้ าน ช่ อ งท างก ารจัด จําห น่ ายผู ้ต อบ แบบสอบ ถาม ส่ วน ให ญ่                                   

มีระดบัความเห็นต่อ สถานท่ีตั้งของร้านโมอิอยู่ในทาํเลท่ีเป็นแหล่งชอปป้ิงช่ือดงัและส่ือออนไลน ์

Facebook/Instagram ของร้านโมอิสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ในระดบัมาก (X = 4.20 , S.D=0.809 และ   

X = 4.20 , S.D=0.901)ตามลาํดบั ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบั

ความเห็นต่อ กระเป๋าโมอิมีการรับประกันความพอใจและสามารถเปล่ียนสินค้าได้ใน 7 วนั              

ในระดบัมาก (X = 4.16 , S.D=0.731) ดา้นลกัษณะกายภาพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบั

ความ เห็น ต่อ  การจัดวางกระเป๋ าโม อิใน ร้าน มี รูปแบบ ท่ี น่ าสนใจดึงดูด  ในระดับมาก                              

(X = 4.00 , S.D=0.748) ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็น   

ต่อ พนักงานขายมีความเอาใจใส่ในบริการ ยิ้มแยม้แจ่มใสและพนักงานขายมีความรวดเร็ว              

ในการให้บริการ ในระดับมาก  (X = 4.06 , S.D=0.843 และ X = 4.06 , S.D=0.774)ตามลําดับ         

ดา้นกระบวนการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็นต่อ ร้านโมอิมีระบบการส่งมอบ    

ท่ีมีประสิทธิภาพ ในระดบัมาก (X = 4.02 , S.D=0.786)  
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ข้อมูลกระบวนการตดัสินใจซื้อ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความเห็นต่อ ผูบ้ริโภคจะกลบัไปซ้ือกระเป๋ารุ่นอ่ืนอีก

คร้ังเม่ือเห็นว่ากระเป๋าใชดี้และมีคุณภาพ ในระดบัมาก (X = 4.45 , S.D=0.737) รองลงมาผูบ้ริโภค

ซ้ือกระเป๋าโดยเลือกจากรูปแบบและสีท่ีชอบเป็นสําคญั ในระดับมาก (X = 4.41 , S.D=0.760)       

และน้อยท่ีสุดผู ้บริโภคซ้ือกระเป๋าเพราะทําตามผู ้อ่ืนหรือมีคนแนะนํา ในระดับปานกลาง                  

(X = 3.04 , S.D=1.141) 

 

การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 
สมมติฐานท่ี 1 :  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดโ์มอิของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กระเป๋าโมอิท่ีแตกต่างกนั 

Independent 
Sample T-test 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กระเป๋าโมอิท่ีแตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1.3 
 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิท่ีแตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.4 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิท่ีแตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.5 อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือกระเป๋าโมอิท่ีแตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิท่ีแตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า 
แบรนดโ์มอิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.1 ดา้นเหตุผลสาํคญัในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิท่ี

แตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 
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สมมติฐานท่ี 2.2 ประเภทของกระเป๋าท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิท่ีแตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.3 สถานท่ีในการซ้ือกระเป๋าท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิท่ี

แตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.4 โอกาสในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิท่ีแตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.5 ช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิท่ีแตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.6 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิท่ีแตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.7 ความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิท่ีแตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2.8 ส่ือท่ีทาํให้ไดรู้้จกักระเป๋าท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิท่ี

แตกต่างกนั 

One – way 
ANOVA 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั
จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ลกัษณะทางกายภาพ บุคลากรผูใ้หบ้ริการและกระบวนการมี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าโมอิ 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกระเป๋า
โมอิ 

Multiple 
Regression 
Analysis 

สอดคลอ้งกบั
สมมติฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีทาํให้ทราบว่า ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดว้ย

สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั การใชจ่้าย  การซ้ือสินคา้เร่ืองราคาทาํให้ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็ว

มากข้ึน โมอิจึงนาํเร่ืองราคาขายมาปรับใช ้ขายสินคา้ราคาไม่แพง แต่เม่ือเทียบกบัคุณภาพแลว้วสัดุ

ท่ีใชแ้ลว้ คุม้ค่ากบัเงินท่ีผูบ้ริโภคจ่ายไปแน่นอน 
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2. ผลจากการวิจยัพบว่าเม่ือผูบ้ริโภคนาํสินคา้ไปใช ้แลว้เกิดการบอกต่อภายในครอบครัว 

ว่าสินคา้คุณภาพดี มีดีไซน์ท่ีสวยงาม โมอิจึงมุ่งพฒันาดีไซน์ของสินคา้ เพ่ือให้ตรงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค  

3. ผลจากการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 27-35 ปี ทางโมอิจึงปรับดีไซน์และ

ฟังชัน่การใชง้านของกระเป๋า ใหต้อบโจทยแ์ละเขา้ถึงลูกคา้ใหม้ากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาคุณค่าในตราสินคา้ท่ีส่งผลการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพ่ือนาํมาใช้

พฒันาใหแ้บรนดมี์ความแขง็แกร่งมากยิง่ขั้น 

2. ควรศึกษาถึงปัจจัยท่ี มี อิทธิพลอ่ืนๆ  ท่ี ส่งผลต่อการการตัดสินใจซ้ือ  เพ่ือนํามา

เปรียบเทียบกบั ผลวิจยัและนาํไปพฒันาการบริการต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ี ส่งผลต่อการเลือกเติมเงิน เกมส์ในสมาร์ทโฟนของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกเติมเงิน

เกมส์ในสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัทศันคติท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัการเลือกเติมเงินเกมส์ในสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประชากร

ท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ ผูเ้ล่นเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดย

สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิ้จยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 400 คนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, One-Way Anova (F-test) และการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ(Mutiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จํานวน 308 คน  (ร้อยละ 77.00)มีอายุ 18 – 25 ปี  จํานวน 224 คน  (ร้อยละ 56.00)มี

สถานะภาพโสด จาํนวน 383 คน (ร้อยละ 95.75)มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 

219 คน (ร้อยละ 54.75) มีเป็น นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 263 คน (ร้อยละ 65.75) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 1,501 - 4,500 บาท จาํนวน 97 คน (ร้อยละ 24.25)ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมาก กลาง นอ้ย ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑด์า้นช่องทางจดัจาํหน่ายและดา้น
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ส่งเสริมการตลาดและปัจจยัทศันคติ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมาก กลาง น้อย 

ดงัน้ี ดา้นความเขา้ใจดา้นความรู้สึกและดา้นพฤติกรรม และการเลือกเติมเงินออนไลน์บนสมาร์ท

โฟนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์

พบว่า อายรุะดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์ใน

สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดมี

ความสัมพนัธ์กบัการเลือกเติมเงินเกมส์ในสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ22.4 (3) ปัจจยัทศันคติพบว่า ความ

เขา้ใจ และความรู้สึกมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกเติมเงินเกมส์ในสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ28.6 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัทศันคติ, การเลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน ์

 

ABSTRACT 

The objective of independent study is to study followings; (1) to study the Factors 

affecting the population in choosing pre-payment of consumers for game online on smartphone in 

Bangkok area; (2) To study the marketing mix relation to the consumer in choosing pre-payment 

for game online on smartphone in Bangkok area; and (3) To study the factors relation to the 

attitude of consumer in choosing pre-payment for game online on smartphone in Bangkok area. 

Purposive sample was used to draw sample groups of 400 game-online players. The questionnaire 

was used to collect data from sample group. In analyzing data, the researcher used both 

descriptive and inferential statistics. Descriptive statistics included frequency, percentage, mean 

and standard deviation. Inferential statistics included t-Test, One way Anova (F-Test), Multiple 

regression analysis. Research results showed characteristic of respondents as follows. 308 were 

male (77.00 Percentage) which the age ranging from 18-25 years old. 224 (56.00Percentage), 

status is single 383 (95.75Percentage) completed bachelor degree. 219 (54.75Percentage) were 

secondary school's student. 263 (65.75Percentage)were university’s student. 97 (24.25Percentage) 

were received the monthly average income between 1,501 – 4500 Baht. The result showed that 
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the factor of marketing mix affecting to choose pare-payment for game online at the high level, 

which the order is product, channel distribution and marketing program respectively. The result 

showed that the factor of attitude to choose pre-payment for game on lime show the high level, 

which the order is understanding, emotional and behavior respectively. The hypothesis testing 

showed the following results. ( 1) Demographic: we found that difference of education and 

average income affect in choosing prepayment online on smartphone in Bangkok area. The 

statically significant differences between the comparing groups were 0.05. ( 2) Marketing Mix 

factor: we found that product, price, place (channel distribution), promotion relation to in 

choosing pre-payment online on smartphone in Bangkok area. The statically significant 

differences between the comparing groups were 0.05. The prediction’s power of these predictors 

is 22.4Percentage. ( 3) Attitude factor: we found that understanding and emotion relation to in 

choosing pre-payment online on smartphone in Bangkok area. The statically significant 

differences between the comparing groups were 0.05. The prediction’s power of these predictors 

is 28.6Percentage. 

 

Key Words: MARKETING MIX, ATTITUDE, CHOOSE PREPAYMENT ON GAME 

SMARTPHONE 

 

บทนํา 

โลกปัจจุบันเปล่ียนแปลงพัฒนาตลอดเวลาทั้ งด้านเทคโนโลยี สังคม วฒันธรรม  ท่ี

ขบัเคล่ือนไปโดยระบบเศรษฐกิจ และกลายเป็นระบบทุนนิยมท่ีหล่อหลอมมาจากโครงสร้างทาง

สังคมและโครงสร้างภายนอก นั่นคือคนในสังคมท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผ่านการกระทาํหรือการ

ปฏิบติัแสดงออกโดยมีร่างกายเป็นส่ือกลางการพฒันาของเทคโนโลยีการส่ือสารไดพ้ฒันาอย่าง

ต่อเน่ืองและรวดเร็ว จึงทาํให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ คิดคน้ และออกแบบเทคโนโลยีท่ีจะช่วยอาํนวย

ความสะดวกในต่าง ๆ อีกทั้ งยงัทําให้เทคโนโลยีในรูปแบบของความบันเทิงเติบโตตามด้วย 

ประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 อุตสาหกรรมดิจิทลัคอนเทนต ์พบว่า มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนมาก จากปี พ.ศ.

2557 ท่ีมีมูลค่า 12,745.5 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นแอนิเมชัน่ 3,851.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.9 เกมส์ 

มูลค่า 8,894.4 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.5 เน่ืองจากความตอ้งการบริโภคส่ือทางดา้นความบนัเทิง
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มากข้ึนทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจเร่งพฒันาตนเองเพ่ือเตรียมรับมือกบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน โดย

มาจากการนาํเขา้จากต่างประเทศเป็นหลกั อุตสาหกรรมเกมส์นั้นมีมานานหลายปีแลว้ ตั้งแต่เป็นใน

รูปแบบออฟไลน์ท่ีผูบ้ริโภคสามารถเล่นไดเ้พียงผูเ้ดียว ต่อมาไดพ้ฒันาให้สามารถมีผูเ้ล่นเพิ่มข้ึนได้

เพียงแค่ 2 คน เม่ือเขา้สู่ยคุโลกาวิวฒัน์ทาํให้เกิดโลกออนไลน์ท่ีสามารถเช่ือมต่อกนัไดท้ัว่ทั้งโลกทาํ

ให้เกิดโอกาสในการทํา ฉะนั้ นแล้วโลกท่ีเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาสังคมก็พัฒนาให้เข้ากับ

เทคโนโลยปัีจจุบนันั้น ทาํใหส่ิ้งบนัเทิงเหล่าของถึงผูใ้ชส้มาร์ทโฟนไดง่้าย เพราะฉะนั้นแลว้สาํหรับ

ผูพ้ฒันาเกมส์แลว้ถือเป็นช่องทางการพฒันาเกมท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นจาํนวนมาก และการลงทุน

ลงขายในสมาร์โฟนท่ีตํ่ าถ้าเทียบกับอุตสหกรรมอ่ืน  ธุรกิจเกมส์ในสมาร์ทโฟนในส่วนแบ่ง

การตลาดกบัเกมในเคร่ืองต่าง ๆ แลว้ มีส่วนแบ่งการตลาดถึงคิดเป็นร้อยละ 42 เป็นอนัดบัท่ีหน่ึงใน

ปี 2017 เพราะสาเหตุน้ีจึงเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจในเทรนในปัจจุบนัในการศึกษาการลงทุน ดงันั้นแลว้ 

ปัจจุบนัน้ีธุรกิจเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนจึงเป็นธุรกิจท่ีมีความน่าลงทุนสูง แมจ้ะไม่สามารถ

คืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้ น  แต่ก็มีแนวโน้มท่ีสามารถทํากําไรได้อย่างดีในระยะเวลายาว 

เพราะฉะนั้น ผูวิ้จยัวิจยักลุ่มประชากรผูเ้ติมเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน กลุ่มน้ีจากปัจจยั 3 ดา้น (1) 

ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ (2) ส่วนประสมทางการตลาด และ (3) ทัศนคติ  เพื่อหา

ความสมัพนัธ์ ปัจจยัทั้ง 3 ดา้นน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์ใน

สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์การเลือกเติมเงินเกมส์ใน

สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือศึกษาปัจจยัทัศนคติท่ีมีความสัมพนัธ์การเลือกเติมเงินเกมส์ในสมาร์ทโฟนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์ใน

สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์การเลือกเติมเงินเกมส์ใน

สมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือศึกษาปัจจยัทัศนคติท่ีมีความสัมพนัธ์การเลือกเติมเงินเกมส์ในสมาร์ทโฟนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยอายุตั้งแต่ 10 ปี

บริบูรณ์ข้ึนไปโดยไม่ทราบจาํนวนประชากรแน่นอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิจยัในคร้ังน้ีทั้งส้ิน 400 คน 

การวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ (2) ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และ (3) ปัจจยัทศันคติ และระยะเวลาในการศึกษา ระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ.

2560 – กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 รวมประมาณ 5 เดือน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดของธุรกิจเกมส์

ออนไลน์สมาร์ทโฟนท่ีใชร่้วมกนัในการวางแผน กลยทุธ์ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด 

ซ่ึงมี 4 ประการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด  

ปัจจยัทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความเขา้ใจ และพฤติกรรมท่ีบุคคลมีต่อ การเลือกเติมเงิน

เกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟน และเลือกการเติมเงินไดเ้หมาะสม กบัการบริการท่ีไดรั้บ รวมไปถึง

ความคุม้ค่าจากตวัเงิน ส่ิงของหรือตวัละคร ภายในเกมส์ออนไลนบ์นสมาร์ทโฟน 

การเลือกเติมเงิน หมายถึงการเลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนเป็นพฤติกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ วิธีการ

ชาํระเงิน, บุคคลท่ีมีอิทธิพล, ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจ และวตัถุประสงค ์
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กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ผลการวิจยัสามารถนาํไปแบ่งรูปแบบการเติมเงิน และพฒันาช่องทางการเติมเงินให้

เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคแต่ละส่วนได ้ทาํให้การดาํเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ เพ่ิมกาํไร อีกทั้งยงัช่วย

ขจดัการลงทุนโดยไม่จาํเป็นอีกดว้ย 

 2) ผูป้ระกอบการธุรกิจเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟน สามารถนาํไปใช้ปรับกลยุทธ์ทาง

การตลาด เพ่ือดึงดูดใจผูบ้ริโภคให้มีความสนใจท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากส่ิงของ

ภายในของเกมส์ในดา้นคุณสมบติั และความสวยงาม อีกทั้งยงัช่วยทาํใหเ้ห็นถึงระดบัความคิดเห็นท่ี

มีต่อ เคร่ืองดา้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน เพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจพฒันากลยุทธ์ของทางบริษทั

เกมส์ของท่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

        ปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ                 4. ระดบัการศึกษา 
2. อาย ุ                5. อาชีพ 
3. สถานภาพ       6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัทัศนคติ 
1. ความเขา้ใจ 
2. ความรู้สึก 
3. ดา้นแรงจูงใจ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์        2. ราคา                  
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 

การเลือกเติมเงนิเกมส์ออนไลน์
บนสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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3) ผลการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ทางการศึกษาในการเป็นขอ้มูลพื้นฐาน แนวทางในการ

คน้ควา้ วจิยั ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจศึกษาเร่ืองการเติมเงินเกมส์ออนไลน ์

 

แนวคดิทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึงตวัแปร

ทางการตลาดควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพือ่สนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย 

1)  ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึงส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้

ให้พึงพอใจผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่วนสาํคญัท่ีสุด

ของส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยสินคา้บริการความคิดสถานท่ีองค์การหรือบุคคล

ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) มีมูลค่า (Values) ในสายตาของลูกคา้ 

2) ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงินราคาเป็นตน้ทุนของผูบ้ริโภค

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑถ์า้มูลค่าสูงกวา่ราคาเขากจ็ะตดัสินใจซ้ือ 

3) การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย

สถาบันและกิจกรรมใช้เพ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภัณฑ์และบริการองค์การไปยงัตลาดสถาบันท่ีนํา

ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัตลาดส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจาย

สินคา้ประกอบดว้ยการขนส่งการคลงัสินคา้และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงัbและการจดัจาํหน่าย 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายเพ่ือ

สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายใช้ส่ือเคร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสารมีหลายประเภทซ่ึงอาจเลือกไดด้งัน้ี 

แนวคดิทฤษฎด้ีานทัศนคต ิ

Schermerhorn (2000) ให้ความหมายของทัศนคติไวว้่า ทัศนคติ คือ การวางแนวความคิด 

ความรู้สึก ให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคนหรือต่อส่ิงของ ในสภาวะแวดลอ้มของบุคคล

นั้นๆ และทศันคตินั้นสามารถท่ีจะรู้หรือถูกตีความไดจ้ากส่ิงท่ีคนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ 

หรือจากการสาํรวจท่ีเป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น 

Gibson (2000) ให้ความหมายของทัศนคติไวว้่า ทัศนคติ คือ ตัวตัดสินพฤติกรรม เป็น

ความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนอง



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

725 

ของบุคคลนั้น ๆ ต่อบุคคลอ่ืน ๆ ต่อวตัถุหรือต่อสถานการณ์ โดยท่ีทศันคติน้ีสามารถเรียนรู้หรือ

จดัการไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์ 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับแนวคดิกระบวนการตดัสินใจซื้อ 
แนวความคิดท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ Engel 

Blackwell Miniard Model โดยโมเดลน้ีประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ (1) กระบวนการตดัสินใจ (2) ส่ิง

นาํเขา้ (3) กระบวนการประมวลผลขอ้มูลข่าวสาร (4) ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

โดยศูนยก์ลางของโมเดลอยู่ท่ีกระบวนการตดัสินใจซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัคือการ

ตระหนักถึงความต้องการการค้นหาการประเมินทางเลือกก่อนการซ้ือการซ้ือการบริโภคการ

ประเมินหลงัการซ้ือและการจดัการกบัส่ิงเหลือใชส่ิ้งนาํเขา้หมายถึงขอ้มูลจากแหล่งต่างๆท่ีจะถูก

นาํไปสู่ส่วนของการประมวลผลขอ้มูลหลงัจากท่ีไดผ้่านไปถึงความทรงจาํขอ้มูลนั้นจะมีอิทธิพล

เร่ิมแรกต่อขั้นตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเพื่อการเลือกทางเลือกกระบวนการ

ประมวลผลขอ้มูลในขั้นตอนน้ีจะประกอบไปดว้ยการเปิดรับความสนใจความเขา้ใจการยอมรับ

และการเกบ็รักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บของผูบ้ริโภค 

 
รูปท่ี 2 ปรับปรุงจากแนวคิดการะบวนการตดัสินใจซ้ือของ Engle Blackwell Miniard Model 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

ประไพพรรณ ศุกระศร (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง “การจดัการและกลยุทธ์ทางการตลาดของผู ้

บริการเกมส์ออนไลน์ออดิชัน่” ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ห้บริการเกมส์ออนไลน์ออดิชัน่ มีการจดัการ

เกมส์ออนไลน์ออดิชั่นตั้ งแต่การเลือกและซ้ือสิทธ์ิการให้บริการเกมส์ จากนั้นเป็นการทดสอบ

ระบบแปลภาษา เปิดให้ทดสอบระบบ เปิดให้บริการ และดาํเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย ์โดยรูปแบบ

และเน้ือหาของเกมส์จะเป็นส่ิงท่ีกาํหนดเป้าหมายทางการตลาด การวิจยัพบว่าแนวโนม้ในอนาคต

จะมี การขยายฐานผูเ้ล่นออกไปในทุกช่วงวยัตามจาํนวนของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ต และเป็นทางเลือก

ใหม่ในการเป็นส่ือโฆษณา นอกจากน้ียงัมีแนวโน้มท่ีผูป้ระกอบการและภาครัฐจะร่วมมือกัน

ผลกัดนัให้เป็นกีฬา อี-สปอร์ต เหมือนประเทศอ่ืนๆ และส่ือบนัเทิงแนวใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมและ

เป็นท่ียอมรับในปัจจุบนั 

ถนอม ทยานุวฆัน์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน ์

ของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย” จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในพ้ืนบริเวณรอบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย พบว่าผูต้อบ

แบสอบถามให้ความสาํคญัมาท่ีสุด ในเร่ืองความรวดเร็ว และความถูกตอ้งการเติมเงิน และผูต้อบ

แบบสอบถามมีความเขา้ใจในเร่ืองผลประโยชน์ ของการเติมเงิน และวิธีการเติมเงินเป็นอยา่งดีแลว้ 

ในส่วนปัจจยัดา้นความรู้สึก ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัมากกบัความรู้สึกไดรั้บสิทธิพิเศษ

ภายในเกมส์ออนไลน์ท่ีดียิ่งข้ึน และความรู้สึกความคุม้ค่าการเติมเงิน ซ่ึงบ่งบอกไดว้่า หากผูต้อบ

แบบสอบถามไดรั้บความพอพึงพอใจท่ีตวัตอ้งการแลว้ จะส่งผลเลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน์ตามมา

ภายหลงั 

นนัทยา ดวงภุมเมศ (2555) การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาด และพฤติกรรมการเปิดรับ

เกมส์บน Facebookมี 3 ดา้น (1)ดา้นปัจจยัทางการตลาด(2)ดา้นพฤติกรรมการเล่นเกมส์ และ(3)ดา้น

พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเกมส์ออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑ”์พบว่า ประเด็นเลือกเติม

เงินต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด คือ “ความสวยงาม สมจริงของกราฟิก ภายในเกมส์” 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและแนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด เร่ืองความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์

(Productdifferentiation)และความแตกต่างทางการแข่งขนั ซ่ึงผูใ้หบ้ริการเกมส์ตอ้งนาํเสนอถึงความ

แตกต่างของผลิตภณัฑ์ดา้นราคา พบว่า ประเด็นเลือกเติมเงินต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งมาก

ท่ีสุด คือ “ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการเล่น”เน่ืองจากเกมส์บน Facebook ในปัจจุบนัเป็นระบบ Free Play 

ดงันั้น ปัจจยัดา้นราคาจึงไม่มีอุปสรรคใ์นการเล่นเกมส์ แต่รายไดส่้วนใหญ่จะมาจากการขาย ส่ิงของ
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ภายในเกมส์ในเกมส์ซ่ึงผูเ้ล่นอาจจะซ้ือหรือไม่ข้ึนอยู่กับส่ิงของภายในเกมส์นั้นๆ จะสามารถ

ตอบสนองความพอใจของผูเ้ล่นไดม้ากเพียงใดสอดคลอ้งกบัความหมายเร่ือง  

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกเติมเงินเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรใน

คร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ใช้งานระบบออนไลน์เกมส์บนสมาร์ทโฟนท่ีเคยทาํการเติมเงินเกมส์ออนไลน์บน

สมาร์ทโพนเกมส์ใดเกมส์หน่ึง กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน

ของประชากรผูว้ิจยัจึงใช้สูตรW.G.Cochran (1967) เท่ากบัจาํนวน 400 คน โดยสุ่มตวัอย่างดว้ย

วธีิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูล เกณฑก์ารให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบัค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s 

Alpha พบว่ามีค่า 0.7 ข้ึนไป ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้

อธิบายข้อมูลเบ้ืองต้น (1) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐาน ท่ีตั้ งไว้ ได้แก่ t-Test, F-test และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใช้ (Multiple 

Regression Analysis) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์  สรุปได้ว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 308 คน (ร้อยละ 77.00) มีอาย ุ18 – 25 ปี จาํนวน 224 

คน (ร้อยละ 56.00) มีสถานะภาพโสด จาํนวน 383 คน (ร้อยละ 95.75)  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า จาํนวน 219 คน (ร้อยละ 54.75) มีเป็น นักเรียน, นักศึกษา จาํนวน 263 คน (ร้อยละ 

65.75) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1,501 - 4,500 บาท จาํนวน 97 คน (ร้อยละ 24.25) 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.58) 

โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 3.93) รองลงมา คือ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X = 3.77) ดา้นราคา ( X = 3.47) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

( X = 3.16) 

ปัจจยัทัศนคต ิ

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทศันคติ สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบั

ความคิดเห็นต่อปัจจยัทศันคติ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.39) โดยพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ดา้นความเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.24) รองลงมา คือ ดา้นความรู้สึก ( X = 3.11) และ

นอ้ยท่ีสุด ดา้นพฤติกรรม ( X = 2.61) 

การเลือกเตมิเงนิเกมส์ในสมาร์ทโฟน 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกเติมเงินเกมส์ในสมาร์ทโฟน สรุปได้ว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อการเลือกเติมเงินออนไลน์บนสมาร์ทโฟน โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.12) โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามยนืยนัท่ีจะเติมเงิน

เกมส์ออนไลน์คร้ังต่อไป มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.26) รองลงมาคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีการ

เปรียบเทียบราคาในการเติมเงิน ( X = 4.25) และน้อยท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามตระหนักถึง

ความตอ้งการสินคา้ภายในเกมส์ ( X = 3.63) 

การทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ตวัแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-Test 0.830 ไม่สอดคลอ้ง 
อาย ุ F-Test 0.008* สอดคลอ้ง 
สถานภาพ t-Test 0.710 ไม่สอดคลอ้ง 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.043* สอดคลอ้ง 
อาชีพ F-Test 0.689 ไม่สอดคลอ้ง 
รายไดต่้อเดือน F-Test 0.026* สอดคลอ้ง 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกเติม

เงินเกมส์ในสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด b Std. Error B t Sig. 
(Constant) 2.05 0.23  8.960 0.000* 
ดา้นผลิตภณัฑ(์X1) 0.14 0.05 0.13 2.827 0.005* 
ดา้นราคา(X2) 0.29 0.04 0.35 7.578 0.000* 
ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย(X3) 0.05 0.03 0.08 1.672 0.095 
ดา้นส่งเสริมการตลาด(X4) 0.09 0.03 0.12 2.649 0.008* 
R = 0.473   R2= 0.224   Adj. R2=0.216   SEE = 0.590   F=28.458   Sig. =0.000*     
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์

ในสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และการ

ส่งเสริมการตลาด  ส่งผลต่อการเลือกเติมเงิน เกมส์ในสมาร์ทโฟนของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 22.4 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทศันคติ  
ปัจจยัทศันคติ b Std. Error B t Sig. 

(Constant) 1.51 0.21  7.214 0.000* 
ดา้นความเขา้ใจ(X5) 0.04 0.05 0.41 9.292 0.000* 
ดา้นความรู้สึก(X6) 0.22 0.05 0.24 4.659 0.000* 
ดา้นพฤติกรรม(X7) 0.04 0.04 0.06 1.213 0.226 
R = 0.535   R2= 0.286  Adj. R2=0.281   SEE = 0.566   F=52.924   Sig. =0.000*     
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัทศันคติท่ีส่งผลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์ในสมาร์ทโฟนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเขา้ใจ และความรู้สึก ท่ีส่งผลต่อการเลือกเติมเงิน
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เกมส์ในสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 28.6 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 

ปัจจยัด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 

1) อาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 10 – 17 ปี และ 42 ปี ข้ึนไป มีการเลือกเติมเงิน

เกมส์ในสมาร์ทโฟน นอ้ยกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 – 25 ปี และ 34 – 41 ปี เน่ืองจาก เด็ก

ในวยั 10 – 17 มีการเลือกเติมเงินเกมส์ออนไลน์ในมือถือนอ้ยอยู ่เน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีวุฒิภาวะในการ

ตดัสินใจจบัจ่ายใชส้อยตํ่า และการตดัสินใจส่วนใหญ่มาจากผูป้กครอง  

 (2) ระดบัการศึกษา แสดงถึงสติปัญญา ซ่ึงจะสูงข้ึนเป็นลาํดบั ซ่ึงผูท่ี้มีระดบัการศึกษาใน

ระดบัชั้นประถม ถึง มธัยมศึกษา เป็นกลุ่มท่ีมีความตอ้งการสังคมของเพ่ือนในวยัเรียนใกลเ้คียงกนั 

หรือกลุ่มเดียวกนัจะมีการเล่นเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนเป็นเกมส์เดียวกนัเน่ืองจากตอ้งการมี

ความสมัพนัธ์กนัภายในกลุ่มและเกิดการแข่งขนักนัเองเพ่ือความสนุกและความบนัเทิง เพื่อลดความ

ตรึงเครียดจากการเรียน การทาํการบา้น แต่หากระดบัการศึกษาสูงข้ึนมาในชั้นอุดมศึกษานั้นเร่ิมมี

การจริงจงักบัการเล่นเกมส์มาก เน่ืองจากสังคมของนกัศึกษานั้นจะมีความตอ้งการสงัคมในวงกวา้ง

และอยากไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนต่างคณะ ต่างสาขาท่ีเรียน  

 (3) รายไดต่้อเดือน แสดงถึงความสามารถในการจบัจ่ายใชส้อยและอาํนาจในการตดัสินใจ

ของแต่ละระดบัรายไดว้่ามากหรือนอ้ยต่างกนัอยา่งไร ความแตกต่างระหว่างผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีรายไดจ้ากการทาํงานของตน กบัผูท่ี้มีรายไดจ้ากผูป้กครอง อยา่งชดัเจน เน่ืองจากผูท่ี้มีรายไดจ้าก

ผูป้กครองเป็นหลกัจะมีการเกบ็เงินท่ีไดจ้ากผูป้กครองเพื่อใชส้อยในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การเดินทางไป

กลบัสถานท่ีศึกษา ค่าใชจ่้ายในการบริโภค เก็บออม และรวมไปถึงเพื่อเติมซ้ือไอเท็มภายในเกมส์

ออนไลน์ท่ีตนสังกดัอยู่ แต่ผูท่ี้มีรายไดจ้ากการทาํงานของตนเองนั้น จะสามารถคาํนวณค่าใชจ่้าย

ของตนเองในแต่ละเดือนได ้อาจจะมีการแบ่งส่วน เป็นหลาย ๆ ส่วน และหน่ึงในส่วนท่ีเก็บนั้น

อาจจะมีไวเ้ติมเงินเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนท่ีตนเองสังกดัอยู ่เพ่ือความโดดเด่นภายในเกมส์

นั้น ๆ  
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 1) ดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการเลือกเติมเงินเกมส์ในสมาร์ทโฟน มากท่ีสุด เน่ืองจาก ราคา

เป็นตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้ล่นเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนจะตอ้งจ่ายเพ่ือแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเป็น

ค่าเงินภายในเกมส์ จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียพบวา่ ราคาในการเติมเงินใน เกมส์ออนไลน์บนสมาร์ท

โฟน เพ่ือการแลกไอเทมพิเศษ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจาก ราคาในการเติมในเกมส์ออนไลน์บน

สมาร์ทโฟนนั้น สามารถนาํเป็นแลกไอเทม็พิเศษได ้ 

2) ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ เกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนท่ีออกแบบเพ่ือให้ผูบ้ริโภคไดเ้ล่นเพ่ือ

ความบนัเทิง หรือการแข่งขนัใหเ้กิดพฒันาดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัเกมส์ และทกัษะของผู ้

เล่นในเกมส์ท่ีตนสังกดัอยู ่อีกทั้งยงัจะตอ้งสร้างให้ผูเ้ล่นรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาของ

เกมส์นั้น ๆ โดยเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียจะพบวา่ ความสนุกของเกมส์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

3) ดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อท่ีจะจูงให้ผูเ้ล่นเกิดการรับรู้

ข้อมูลของตัวเกมส์นั้ น ๆ อีกทั้ งยงัสามารถจูงใจให้ผูเ้ล่นเกมส์จากรูปแบบของเกมส์ท่ีมีความ

น่าสนใจ ประกอบกบัการมีการส่งเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพให้แก่ผูเ้ล่นท่ีตอ้งการเล่น และ

พบว่า การลดราคา เช่น เพรช ไอเทม มีผลต่อการเลือกเติมเงินบนเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟน มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

ปัจจยัทัศนคติ 

  1) ดา้นความเขา้ใจ เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการสร้างข้ึนเพ่ือดึงดูดผูเ้ล่นใหเ้ขา้สู่โลกของเกมส์ท่ี

สร้างข้ึนให้เหมือนกบัว่าผูเ้ล่นนั้นสามารถดาํเนินเน้ือเร่ืองภายในเกมส์ไดด้ว้ยตนเอง โดยกาํหนด

เง่ือนไขหรือกฎต่าง ๆ เพ่ือให้ผูเ้ล่น เล่นเกมส์ไปตามท่ีตนเองกาํหนด อีกทั้ งการเติมเงินภายใน

จาํเป็นจะตอ้งผ่านตวักลางทางการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ เช่น บตัรเครดิต มาสเตอร์การ์ด ธนาคาร 

หรือแมแ้ต่แอพพลิเคชัน่  

2) ดา้นความรู้สึก ในการเล่นเกมส์แต่ละเกมส์นั้นมีรูปแบบแตกต่างกนัออกไปและอารมณ์

ก็ต่างกนัออกไปเล่นกนั ฉะนั้นผูเ้ล่นเกมส์ต่าง ๆ ต่างคน้หารูปแบบเกมส์ท่ีตนเองช่ืนชอบต่างกนั

ออกไปเช่นเดียวกนั และหากเกมส์นั้นเป็นเกมส์ท่ีตรงกบัความช่ืนชอบของตนแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ค่าเฉล่ีย ท่ีพบวา่ ผูเ้ล่นเกมส์มีความรู้สึก อยากไดรั้บสิทธิพิเศษของภายในเกมส์หรือตวัละครพิเศษ มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
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ขอ้คน้ทั้งหมดสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทยา ดวงภุมเมศ (2555) ถนอม ทยานุวฆัน์ (2553) และ

ประไพพรรณ ศุกระศร(2551) พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และทศันคติมีความสัมพนัธ์

กบัการเลือกเติมเงินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1) อายุ ควรทําการแบ่งส่วนการตลาดทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู ้ท่ีอายุ 10 – 17 ปี  ให้

สอดคลอ้งกบัวยัท่ีตอ้งอยู่ภายใตก้ารตดัสินใจของผูป้กครอง ให้มีความเขา้ใจลกัษณะของการเติม

เงินภายในเกมส์ หรือใหร้ายละเอียดท่ีมีประโยชนแ์ก่กลุ่มน้ี 

2) ระดบัการศึกษา ควรเขา้ใจถึงลกัษณะทางสังคมการศึกษาในแต่ละระดบั เพ่ือท่ีจะเจาะ

ตลาดกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกนั อย่างเช่น การจดักิจกรรมแข่งขนัภายในโรงเรียน 

หรือมหาลยัใหมี้ความแตกต่างกนัทั้งในดา้นทกัษะ และเงินรางวลั  

3) รายไดต่้อเดือน ควรทาํการแบ่งระดบัของการเติมเงินให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่าง

กนั ระหว่าง ผูท่ี้มีรายไดจ้ากผูป้กครองกบัผูท่ี้มีรายไดเ้ป็นรูปแบบเงินเดือนจากการทาํงาน อีกทั้งยงั

ตอ้งสามารถลดความเหล่ือมลํ้ าระหว่างกลุ่มผูมี้รายไดต่้างกนัดว้ยเพ่ือป้องกนัไม่เกิดความไม่พึง

พอใจ 

4) ดา้นราคา ควรกาํหนดรูปแบบ และเง่ือนไขในการแลกเปล่ียนสิทธิพิเศษให้ชดัเจน และ

ควรท่ีจะมีการแสดงราคาล่วงหน้าให้ผูบ้ริโภครับรู้ อีกทั้งควรตั้งราคาให้เหมาะสมกบัมูลค่าของ

สินคา้ในเกมส์ 

5) ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรพฒันาเน้ือหาภายในเกมส์อยูต่ลอดเวลา สามารถช่วยเพ่ิมความสนุก

ของเกมส์ และการติดตามเน้ือหาของเกมส์ใหเ้ป็นผูบ้ริโภค รู้ไม่น่าเบ่ือกบัเกมส์ท่ีตนเองสงักดั 

6) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรจดัโปรแกรมการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน โดยแบ่งออกเป็น เทศกาลของคนไทย เช่น วนัเดก็ สงกรานต ์ลอยกระทง เป็นตน้ โดยการจดัทาํ

การลดราคาใหก้บัไอเทม็พิเศษประจาํเทศกาล อีกทั้งยงัมีเทศกาลท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นประจาํ 

7) ดา้นความเขา้ใจ ควรมีการติดตาม และรับฟังปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเติมเงิน เพ่ือป้องกนั

การผิดพลาดของระบบให้กบัผูบ้ริโภค ช่วยลดความลงัเล สงสัยให้กบัผูบ้ริโภคอีกทั้งยงัเกิดความ

เช่ือมัน่ 
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8) ดา้นความรู้สึก ควรมีการนาํเสนอคุณสมบติัของไอเท็มพิเศษท่ีไดรั้บ รวมไปถึงการทาํ

ส่ือนําเสนอให้กบัผูเ้ล่นทราบว่า หากท่านไดรั้บไอเท็มท่ีไดแ้ลกเปล่ียนมาจากการเติมเงินนั้นมี

ความรู้สึกพเิศษ หรือแตกต่างอยา่งไร โดยการทาํเป็น คลิปวดิีโอรีวิวตวัอยา่งของไอเทม็ในเกม  

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

  1) ควรศึกษาขอ้จาํกดั และความแตกต่างของการเติมเงินในแต่ละช่องทาง เน่ืองในแต่ละ

ช่องทางกจ็ะมีขอ้จาํกดัในแต่ละแพค็เกจต่างกนัออกไป  

2) ควรศึกษาถึงสภาวะการแข่งของธุรกิจน้ีในปัจจุบนั เพราะ เป็นการแข่งขนัในระดบัโลก 

ทาํให้ทราบว่าคู่แข่งไม่ได้มีเพียงภายในประเทศเท่านั้น แต่มีทัว่ทั้ งโลก และมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา  
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการจัดการตดัสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING TO GOODS PURCHASING DECISION VIA SOCIAL MEDIA 

(INSTAGRAM) OF PEOPLE IN BANGKOK 

 

สุพชิญา ราชสิงโห 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

  ณกมล จนัทร์สม   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต  

 

บทคดัย่อ  

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแก

รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านทัศนคติ ความไวว้างใจและ ส่วน

ประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตวัแปรตน้คือ ทศันคติ ความไวว้างใจ และ

ส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรตามคือการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

กลุ่มตวัอยา่งคือประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 22 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 คน โดยวิธีการ

สุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้วิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)  

ผลการวิจยัพบว่า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง 22-

30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อ

เดือนท่ี 20,001 - 30,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ผ่าน

สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบจะมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผ่าน

อินสตาแกรม เดือนละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้คร้ังละ 500-1,000 บาท ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั

สาํคญัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และ
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน ์

(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจซ้ือ, อินสตาแกรม, ทศันคติ, ความไวว้างใจ, ส่วนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

The purposes of this research are to study factors affecting to goods purchasing decision 

via social media (Instagram) of people in Bangkok in order to study attitude, trust, and marketing 

mix of people in Bangkok. The independent variables are attitude, trust, and marketing mix. The 

dependent variable is goods purchasing decision via social media (instagram). The sample 

consisted of 400 people in Bangkok who’re more than 22 years old. The multi-stage sampling 

method is used to collect data via questionnaire. The statistical analysis methods are percentage, 

mean, standard deviation, and multiple regressions. 

The results show that most of the respondents are female, age between 22 – 30 years old. 

Their highest education is bachelor degree. Most of them are employees of private company and 

have average monthly income between 20,001 – 30,000 Baths. Most of them buy clothes on 

Instagram. The frequency of goods purchasing is once a month and the average price is between 

500 – 1,000 baths. The overall of mean of attitude, trust, and marketing mix level is at high level. 

The hypothesis testing results found that attitude, trust, and marketing mix have effect to goods 

purchasing decision via social media (Instagram) at the statistical significant level of 0.05. 

 

Key words: Purchasing Decision, Instagram, Attitude, Trust, Marketing Mix 

 

บทนํา 

สังคมไทยปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นสังคมโลกาภิวฒัน์ กล่าวคือ สังคมท่ีไร้พรมแดน 

มนุษยส์ามารถติดต่อ ส่ือสารกนัอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการพฒันาทางดา้น

เทคโนโลยี อุปกรณ์การส่ือสารต่างๆ  รวมไปถึงระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ  จากความ

สะดวกสบายท่ีมนุษยไ์ดรั้บจากเทคโนโลยีเหล่าน้ีจึงไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ลยว่าเทคโนโลยีเหล่าน้ีได้
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เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจาํว ันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

ติดต่อส่ือสาร การศึกษา การเขา้ถึงแหล่งความรู้ ความบนัเทิง การทาํงาน การทาํธุรกรรมทางการเงิน 

รวมถึงการซ้ือขายสินคา้และบริการผา่นช่องทางออนไลน ์เป็นตน้ 

จากความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็วน้ีเป็นสาเหตุทาํใหร้ะบบการคา้ในปัจจุบนั

มีความแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงในอดีตการทาํการคา้จะเป็นการขายผ่านทางหนา้ร้านเท่านั้น จึงทาํให้

ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง นอกจากน้ีการทาํการคา้แบบเดิม ร้านคา้นั้นๆ จะเป็นท่ีรู้จกัและสามารถเขา้ถึง

ไดเ้พียงลูกคา้ในพ้ืนท่ีเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการทาํธุรกิจการคา้ 

หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-commerce)  

ซ่ึงเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางการคา้ระหว่างผูค้า้กบักลุ่มลูกคา้ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

กาํลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าเป็นการทาํการคา้ท่ีไม่ตอ้งผา่นพ่อคา้

คนกลาง อีกทั้งยงัเป็นการทาํการคา้ท่ีไร้พรมแดน ไม่มีขีดจาํกดัของเวลาและสถานท่ี ทาํให้สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรงและรวดเร็วผูป้ระกอบการในประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์

ของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ดงัจะเห็นไดจ้ากร้านคา้ออนไลน์ท่ีมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และ

หลากหลายธุรกิจในประเทศไทยท่ีหันมาใชช่้องทางอีคอมเมิร์ซในการจาํหน่ายสินคา้และบริการ 

(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2556) 

 ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) นบัว่าเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของธุรกิจอีคอมเมิร์ซท่ีกาํลงั

ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ระบบการคา้ในปัจจุบันมีการนํา Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

Facebook, Twitter, Instagram และ Line เขา้มาช่วยเพ่ิมช่องทางการขาย เน่ืองจากส่ือเหล่าน้ีสามารถ

เขา้ถึงคนจาํนวนมากไดง่้ายและรวดเร็ว ดว้ยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งขอ้ความ การแชร์

รูปภาพ หรือวิดีโอ เป็นตน้ อีกทั้งยงัสามารถโตต้อบและส่ือสารกนัไดอ้ยา่งทนัท่วงที ในการใชง้าน

ทัว่ไปส่ือสังคมออนไลน์เหล่าน้ีสามารถใชติ้ดต่อส่ือสารกบัคนท่ีมีความชอบในเร่ืองเดียวกนั ใชใ้น

การแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น หรือแมก้ระทัง่รวมตวักนัทาํกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ นอกจากน้ียงั

ใชเ้ป็นแหล่งท่ีพดูคุยกบัเพ่ือนท่ีอยูไ่กลกนัหรือไม่ไดเ้จอกนัมานาน แต่หากจะกล่าวในทางธุรกิจดว้ย

ความท่ีสังคมออนไลน์เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดร้วดเร็วและเป็นช่องทางท่ีสามารถส่ือสารกนัได ้

24 ชัว่โมง จึงทาํใหร้้านคา้ใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์

 ในการโปรโมทตนเอง โปรโมทสินคา้ รวมถึงใชเ้ป็นช่องทางการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้

หรือพูดคุยตอบขอ้ซกัถามถึงสินคา้ และบริการ และจากท่ีกล่าวไปขา้งตน้วา่ในยคุปัจจุบนัมนุษยเ์รา
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เขา้ใช้งานอินเทอร์เน็ตซ่ึงรวมไปถึงส่ือออนไลน์ผ่านทางโทรศพัท์มือถือเป็นส่วนใหญ่จึงทาํให้

ร้านคา้และลูกคา้ยิง่สามารถติดต่อกนัไดง่้ายข้ึนไม่เวน้แมก้ระทัง่ตอนท่ีไม่มีคอมพิวเตอร์ 

จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ของ

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ETDA ท่ีมีสาํรวจผ่านทางออนไลน์ในช่วงเดือน

มีนาคม – พฤษภาคม 2560 พบว่า ผูใ้ช้งานอินเทอร์เน็ตมีระยะเวลาการใช้งานเพ่ิมสูงข้ึนจากผล

สาํรวจปี 2559 โดยกิจกรรมยอดนิยมของผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตในอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ การใช้งานเพ่ือ

ติดต่อส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) แบ่งตาม ลาํดบัความนิยมจากมากไป

นอ้ยได ้ดงัน้ี ยูทิวบ์ (You Tube) ร้อยละ 97.1  เฟซบุ๊ก (Facebook) ร้อยละ 96.6 ไลน์ (Line) ร้อยละ 

95.8 อินสตาแกรม (Instagram) ร้อยละ 56.0 พนัธ์ุทิพย ์(Pantip) ร้อยละ 54.7  ทวิตเตอร์ (Twitter) 

ร้อยละ 27.6  และวอทสแอพ (Whatsapp) ร้อยละ 12.1  

อินสตาแกรม คือ โปรแกรมท่ีสามารถนาํรูปท่ีถ่ายไว ้หรือวิดีโอมาตกแต่งด้วยฟิลเตอร์ 

(Filter) และเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในอินสตาแกรมซ่ึงมีอยู่หลายรูปแบบให้เลือก แลว้นาํรูปไปแชร์ให้

เพ่ือนๆ ใน Social Media ไดดู้ และในทางกลบักนัเรากส็ามารถเปิดดูในรูปหรือวิดีโอท่ีเพ่ือนๆ ของเรา

แชร์ไวไ้ด้ด้วยเช่นเดียวกัน จุดเด่นท่ีทาํให้อินสตาแกรมได้รับความนิยมคือ ใช้งานง่าย สะดวก

รวดเร็ว มีผูใ้ชง้านร่วมกนัเยอะ ยิ่งมีดาราดงัชอบใชก้นัก็ยิ่งส่งผลให้กระแสของอินสตาแกรมมีมาก

ข้ึนเร่ือยๆ จนในปัจจุบนัมีผูใ้ชง้านอินสตาแกรมในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็น

ไดจ้ากสถิติของ Zocial Inc.  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีพฒันาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และจดัอนัดบั Social 

Network ต่างๆ เผยว่ามีจาํนวนผูใ้ช้ งานอินสตาแกรมเพ่ิมมากข้ึนถึง 546.52% จากท่ีเคยมีจาํนวน

ผูใ้ช้งานเพียง  240,000 ราย ตอนน้ีเพ่ิมข้ึนเป็น 1,551,649 รายในปี 2558 (Zocial, Inc., 2016) ดงันั้น 

อินสตาแกรมจึงเป็นส่ือสังคมออนไลน์ประเภทหน่ึงท่ีร้านคา้ต่างๆ เลือกใชเ้ป็นช่องทางในการขาย

สินคา้และติดต่อส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้อีกทั้งอินสตาแกรมจดัเป็นเคร่ืองมือในการทาํการตลาดแบบ

บอกต่อ (Viral Marketing) ชั้นดีเน่ืองจากเม่ือมีผูใ้ชง้านมากด like ในรูปต่างๆ กจ็ะเกิดการกระจายและ

แบ่งปันไปยงัผูใ้ช ้งานอ่ืนๆ อีกจาํนวนมาก ซ่ึงถือเป็นการบอกต่อและโปรโมทสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ช่วยเพ่ิมยอดขายสินคา้ใหก้บัร้านคา้นั้นๆ ดว้ยความสะดวกสบาย ใชง้านง่าย และ ตน้ทุนตํ่า จึงทาํให้

ปัจจุบนัมีร้านคา้เกิดข้ึนบนอินสตาแกรมเป็นจาํนวนมาก (เอมิกา เหมมินทร์, 2556) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ขา้พเจา้สนใจท่ีจะทาํศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการจัดการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่ านสั งคมออนไลน์  (อินสตาแกรม ) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร” เน่ืองจากเลง็เห็นถึงความสาํคญัในการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจ
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ซ้ือของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผูป้ระกอบธุรกิจขายสินคา้บนอินสตาแกรมนาํขอ้มูล

ไปปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยทุธ์การทาํธุรกิจในอนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาทศันคติของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการจดัการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นสงัคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) 

2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นความไวว้างใจของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการ

จดัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) 

3) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการจดัการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นสงัคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) 

4) เพ่ือศึกษาถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) 

 

การดาํเนินการวจิยั 

ในการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน ์

(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้ งแต่ 22 ปีข้ึนไป 

เน่ืองจากเป็นช่วงวยัทาํงานและมีกาํลงัในการซ้ือสินคา้ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีได้

จดัเตรียมไว ้และเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงคาํนวณจากสูตรไม่ทราบขนาด

ตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือน

ร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2552 : 16) ขนาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณ

ค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพ่ือความสะดวก ในการ

ประเมินผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง โดยขั้นตอนการ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ดงัน้ี 
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          ขั้นท่ี 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลาก

เพ่ือเลือกกลุ่มตวัอย่าง จากการแบ่งตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มการปกครอง

โดยสุ่มจบัฉลากจาก 6 กลุ่มใหเ้หลือเพียง 4 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มบูรพา  กลุ่มเจา้พระยา 

และกลุ่มกรุงธนเหนือ 

          ขั้นท่ี 2 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาํหนดให้

เลือกเก็บตวัอยา่งจากทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 1  เขต รวมเป็น 4 เขต ไดแ้ก่ เขตบางรัก เขตลาดพร้าว เขต

ดินแดง และเขตทวีวฒันา เขตละ 100 ชุด รวมทั้งส้ิน 400 ชุด 

                ขั้ นท่ี  3 ใช้วิธีการสุ่มแบบกําหนดตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามจากผูท่ี้สมคัรใจตอบ และจะเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งตามจาํนวน 

ท่ีกาํหนดไว ้ 

 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

     ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียด 

เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

          1) ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีทางการตลาด จากตาํรา เอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ ความไวว้างใจ ส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางใน

การสร้างแบบสอบถาม 

          2) สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด เพ่ือใชใ้นการวดัลกัษณะประชากรศาสตร์ ทศันคติ 

ความไวว้างใจ ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนนั้น 

แบ่งออกเป็น  6 ส่วนใหญ่ๆ โดยส่วนท่ี 1-5  เป็นคาํถามแบบปลายปิด (Close-ended Response 

Question) และส่วนท่ี 6 เป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Openended Response Question) ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นคาํถาม

แบบใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว และคาํถามในส่วนน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งท่ีใชเ้ป็น

ตวัแปร รวมจาํนวน 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามดา้นทศันคติของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจ 
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ซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีคาํตอบให้เลือก 5 ระดบั จาํนวน 5 ขอ้ 

      ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามดา้นความไวว้างใจของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีคาํตอบให้เลือก 5 ระดบั 

จาํนวน 7 ขอ้ 

      ส่ วน ท่ี  4 เป็ นแบบสอบถามด้าน ส่วนประสมทางการตลาดของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยเป็น

คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 

โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั จาํนวน 10 ขอ้ 

      ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

โดยเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s 

Scale) โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั จาํนวน 6 ขอ้ 

      ส่วนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) เป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Open-ended Response 

Question)  

          3) นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนมาเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 

          4) ทาํการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา และนาํเสนอให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือให้อาจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัก่อนแจก

แบบสอบถาม 

          5) แจกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปยงักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 ชุด 

การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

      ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบเคร่ืองมือว่ามีความเท่ียงตรง (Validity) และ

มีความน่าเช่ือถือ (Reliability) มากนอ้ยเพียงใด  

          1) เพ่ือให้แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง (Validity) โดยนาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน เสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและโครงสร้างแบบสอบถามให้ตรง

ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
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          2) เพ่ือให้แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) ไดน้าํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try 

Out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะประชากรท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจริง จาํนวน 30 ราย 

เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability of the Test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า ของครอนบาช 

(Alpha Cronbach Coefficient)  ซ่ึงค่าอลัฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของคาํถาม โดยจะมีค่า 

ระหว่าง 0 ≤ α ≤1 ค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง โดยค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี ดา้นทศันคติ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .829 ดา้นความไวว้างใจ มี

ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .867 ดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .932 และดา้น

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .854 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไปน้ี คือ 

          1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 400 คน 

          2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้เอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งและแหล่งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

     ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าดาํเนินการ ดงัน้ี 

          1) การตรวจขอ้มูล (Editing) ผูว้จิยัตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  

          2) การลงรหัส (Coding) นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหัสตามท่ีได ้กาํหนด

รหสัไวล่้วงหนา้สาํหรับแบบสอบถามท่ีเป็นปลายปิด (Close-Ended)  

          3) การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วได้นํามาบันทึกโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ประมวลผลขอ้มูล เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ของแบบสอบถามและเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าสถิติสาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลไวด้งัน้ี คือ 

          1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพ่ือบรรยายเก่ียวกับ ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และขอ้มูลพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ โดย

นาํเสนอจาํนวนและแจกแจงในรูปของความถ่ี (Frequencies) และคาํนวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
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ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรแบบสอบถามส่วนท่ี  2-6 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552: 39) 

          2) สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ และวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีวิจยั คือทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น

สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน ์

(อินสตาแกรม) และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน ์

(อินสตาแกรม) โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) 

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Dependent Variable) จาํนวนหน่ึง

ตวัแปรกบัตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป เป็นสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ 

สมมติฐานโดยเม่ือทราบค่าตวัแปรหน่ึงกจ็ะสามารถทาํอีกตวัแปรหน่ึงได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552 : 

40) 

ผลการวจิยั 

ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายถึงลกัษณะทัว่ไปของตวัแปรขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึง

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 122 30.50 
หญิง 278 69.50 
รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ดา้นเพศของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ของเป็นเพศหญิง มีจาํนวน 278 

คน คิดเป็นร้อยละ 69.50  ซ่ึงมีจาํนวนมากกวา่เพศชายท่ีมีจาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
อาย ุ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

22-30 ปี 181 45.25 
31-40 ปี 175 43.75 
41-50 ปี 44 11.00 
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รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 2  ดา้นอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ

ระหว่าง 22-30 ปี จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ ผูท่ี้มีช่วงอายรุะหว่าง 31-40 ปี 

จาํนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ตามดว้ยผูท่ี้มีช่วงอายรุะหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 44 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.00   

 

ตารางท่ี 3 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 20 5.00 

ปริญญาตรี 286 71.50 
สูงกวา่ปริญญาตรี 94 23.50 

รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 3  ดา้นระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมาคือผูท่ี้มี

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50  และน้อยท่ีสุดคือ ผูท่ี้มีการศึกษา

ระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 47 11.75 
พนกังานบริษทัเอกชน 210 52.50 

ธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ 119 29.75 
แม่บา้น / พ่อบา้น 8 2.00 

อ่ืนๆ 16 4.00 
รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4 ดา้นอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ พนกังาน

บริษทั เอกชน จาํนวน 210 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.50  รองลงมาคือ ผูท่ี้ทาํธุรกิจส่วนตวั /เจา้ของกิจการ 

จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75  ตามดว้ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75  ตามดว้ยผูต้อบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจา้ง จาํนวน 16 
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คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และน้อยท่ีสุดคือแม่บ้าน / พ่อบ้าน จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 5 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดต่้อเดือน จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 8 2.00 

10,001 – 20,000 บาท 71 17.75 
20,001 - 30,000 บาท 152 38.00 
30,001 - 40,000 บาท 75 18.75 
40,001 - 50,000 บาท 40 10.00 

มากกวา่ 50,001 บาทข้ึนไป 54 13.50 
รวม 400 100 

จากตารางท่ี 5  ดา้นรายไดต่้อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี

รายไดต่้อเดือนท่ี  20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00  รองลงมา คือ 30,001 

- 40,000 บาท จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  ตามดว้ย 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 71 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.75  ตามดว้ย มากกวา่ 50,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ตาม

ด้วย 40,001 - 50,000 บาท จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  และน้อยท่ีสุด คือ ตํ่ากว่าหรือ

เท่ากบั 10,000 บาท จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของประเภทสินคา้ท่ีเลือกซ้ือผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม) 

ประเภทสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
เคร่ืองสาํอาง 103 25.75 

เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย 189 47.25 
อาหารเสริม 65 16.25 
CD,DVD 10 2.50 
GAMES 25 6.25 
อ่ืนๆ 8 2.00 
รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 6  ด้านประเภทสินค้าท่ีเลือกซ้ือผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย จาํนวน 189 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.25  รองลงมาคือ เคร่ืองสําอาง  จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75  ตามดว้ย

อาหารเสริม จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25  ตามดว้ย GAMES จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.25  ตามดว้ย CD, DVD  จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  และนอ้ยท่ีสุดคือเลือกซ้ือสินคา้ชนิด

อ่ืนๆ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั ซ่ึงสินคา้ชนิดอ่ืนๆ ยกตวัอยา่ง เช่น อุปกรณ์ไอที 

นาฬิกา และเคร่ืองประดบัต่างๆ 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม จาํนวน (คน) ร้อยละ 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 70 17.50 
สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 62 15.50 
เดือนละ 1 คร้ัง 112 28.00 
เดือนละ 2-3 คร้ัง 81 20.25 
ปีละ 2-3 คร้ัง 75 18.75 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 7 ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์  (อินสตาแกรม) ของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1 คร้ัง 

จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  รองลงมาคือ เดือนละ 2-3 คร้ัง จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.25 ตามดว้ยปีละ 2-3 คร้ัง จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  ตามดว้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง จาํนวน 

70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และสุดทา้ยคือสปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 8 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละของจาํนวนเงินท่ีซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง 
จาํนวนเงินท่ีซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง จาํนวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 500 บาท 106 26.50 
500-1,000 บาท 142 35.50 

1,001-2,000 บาท 119 29.75 
มากกวา่ 2,000 บาทข้ึนไป 33 8.25 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

746 

รวม 400 100 
จากตารางท่ี 8 ด้านจาํนวนเงินท่ีซ้ือสินค้าในแต่ละคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินค้าคร้ังละ 500-1,000 บาท จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 

รองลงมาคือ ซ้ือสินคา้คร้ังละ1,001-2,000 บาท จาํนวน 119  คน คิดเป็นร้อยละ 29.75  ตามดว้ยซ้ือ

สินคา้ คร้ังละน้อยกว่า 500 บาท จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 และน้อยท่ีสุดคือ ซ้ือสินคา้

คร้ังละมากกวา่ 2,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25  ตามลาํดบั 

การวเิคราะห์ด้านทัศนคตขิองประชากรในกรุงเทพมหานคร 

      ใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วดัระดบัความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา่นสังคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) 

 

ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผา่นสงัคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) 

ทศันคติของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

1. ท่านรู้สึกวา่การซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมเหมาะสมกบั
วถีิชีวิตในปัจจุบนัของท่าน 

 
3.93 

 
.902 

 
มาก 

2. ท่านคิดวา่การซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมมีความสะดวก
เน่ืองจากสามารถซ้ือได ้24 ชัว่โมง 

 
3.86 

 
.853 

 
มาก 

3. ท่านคิดวา่ขั้นตอนการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 
มีความง่ายไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

 
3.78 

 
.811 

 
มาก 

4. การท่ีท่านเล่นอินสตาแกรมเป็นประจาํ ทาํใหท่้านมี
ความรู้สึกวา่การซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมเป็นเร่ืองง่าย 

 
3.77 

 
.886 

 
มาก 

5. ท่านรู้สึกเพลิดเพลินทุกคร้ัง เม่ือไดซ้ื้อสินคา้ผา่นอินสตา
แกรม 

3.59 1.129 มาก 

เฉล่ีย 3.79 .916 มาก 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่ปัจจยัดา้นทศันคติ โดยรวมอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากบั 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .916 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมาก

ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมเหมาะสมกบัวิถีชิวิตในปัจจุบนัของท่าน 

มีค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .902 รองลงมาไดแ้ก่ การซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีความ

สะดวกเน่ืองจากสามารถซ้ือได ้24 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ีย 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .853 ตามดว้ยท่าน
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คิดว่าขั้นตอนการซ้ือสินค้าผ่านอินสตาแกรมมีความง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ค่าเฉล่ีย 3.78 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน .811 ตามดว้ยการท่ีท่านเล่นอินสตาแกรมเป็นประจาํ ทาํให้ท่านมีความรู้สึกว่า

การซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมเป็นเร่ืองง่าย มีค่าเฉล่ีย 3.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .886 ตามลาํดบั 

ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ท่านรู้สึกเพลิดเพลินจากการซ้ือสินค้าผ่านอินสตาแกรม โดยมี

ค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.129 

การวเิคราะห์ด้านความไว้วางใจของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

     ใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วดัระดบัความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร

เก่ียวกบัปัจจยัปัจจยัดา้นความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตา

แกรม) 

 

ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผา่นสงัคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) 
ความไวว้างใจของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. การซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมมีความน่าเช่ือถือและ
ไวว้างใจได ้

3.52 .904 มาก 

2. สินคา้ท่ีขายผา่นอินสตาแกรมมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีไดล้ง
ประกาศจริง 

3.58 .713 มาก 

3. ผูข้ายสินคา้ผา่นอินสตาแกรมมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้
ครบถว้น ถูกตอ้ง ตามคาํบรรยายสินคา้ท่ีไดแ้จง้ใหก้บัลูกคา้
ทราบ 

 
3.69 

 
.615 

 
มาก 

 
4. ผูข้ายสินคา้ผา่นอินสตาแกรมมีขอ้ตกลง เง่ือนไข การ
รับประกนัในการสัง่ซ้ือสินคา้อยา่งชดัเจน 

3.36 1.00 ปาน
กลาง 

5. ผูข้ายสินคา้ผา่นอินสตาแกรมมีประสิทธิภาพในการจดัส่ง
สินคา้ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 

3.63 .761 มาก 

6. ผูข้ายสินคา้ผา่นอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอ้มูลให้
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 

3.74 .676 มาก 

7. สินคา้ท่ีขายผา่นอินสตาแกรมมีราคาถูกกวา่ตามร้านคา้
ทัว่ไป 

2.96 .942 ปาน
กลาง 
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เฉล่ีย 3.50 .802 มาก 
จากตารางท่ี 10  พบว่า ปัจจยัด้านความไวว้างใจอยู่ในระดบัความสําคญัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม

เท่ากบั 3.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .802  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ประชากรมีความไวว้างใจ

ท่ีอยูใ่นเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูข้ายสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอ้มูลให้

ทนัสมยัตลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .676  รองลงมาได้แก่ ผูข้ายสินคา้ผ่าน

อินสตาแกรมมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ครบถว้น ถูกตอ้ง ตามคาํบรรยายสินคา้ท่ีไดแ้จง้ให้กบัลูกคา้

ทราบ มีค่าเฉล่ีย 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .615 ตามด้วย ผูข้ายสินค้าผ่านอินสตาแกรม มี

ประสิทธิภาพในการจดัส่งสินคา้ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด มีค่าเฉล่ีย 3.63 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .761  

ตามดว้ยสินคา้ท่ีขายผ่านอินสตาแกรมมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีได้ลงประกาศจริง  มีค่าเฉล่ีย 3.58  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .713 และการซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้

มีค่าเฉล่ีย 3.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .904 ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ สินคา้ท่ีขาย

ผา่นอินสตาแกรมมีราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 2.96 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .942 

การวเิคราะห์ด้านส่วนประสมทางการตลาดของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

     ใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วดัระดบัความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผ่านสังคมออนไลน ์

(อินสตาแกรม) 

 

ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผา่นสังคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) 

ส่วนประสมทางการตลาดของประชากรใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น
สงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1. สินคา้มีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ         

 
3.76 

 
.806 

 
มาก 

2. ไดรั้บสินคา้ตรงกบัในรูปท่ีเห็นในอินสตาแกรม  4.08 .580 มาก 
3. มีการบอกขอ้มูลของสินคา้อยา่งละเอียด    3.92 .825 มาก 
ด้านราคา (Pr ice) 
4. สามารถเปรียบเทียบราคาได ้    

3.75 .892 มาก 

5. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ    3.56 .880 มาก 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

749 

ด้านช่องทางจัดจาํหน่าย (Place) 
6. สามารถเลือกดูสินคา้ทางอินสตาแกรมไดต้ลอด 24 
ชม.   

 
3.98 

 
.853 

 
มาก 

7. ความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ 3.80 .804 มาก 
8. ประหยดัเวลาในการเดินทาง 4.58 .572 มากท่ีสุด 
ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) 
9. มีการบริการจดัส่งสินคา้ฟรี  

 
4.47 

 
.731 

 
มากท่ีสุด 

10. มีการประชาสมัพนัธ์สินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ   4.04 .751 มาก 
เฉล่ีย 3.99 .769 มาก 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากบั 3.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .769  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมาก

ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ ประหยดัเวลาในการเดินทาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

.572 รองลงมาไดแ้ก่ มีการบริการจดัส่งสินคา้ฟรี มีค่าเฉล่ีย 4.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .731 ตาม

ดว้ยไดรั้บสินคา้ตรงกบัในรูปท่ีเห็นในอินสตาแกรม มีค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .580 ตาม

ดว้ยมีการประชาสัมพนัธ์สินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .751 ตามดว้ย

สามารถเลือกดูสินคา้ทางอินสตาแกรมไดต้ลอด 24 ชม.  มีค่าเฉล่ีย 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .853  

ตามดว้ยมีการบอกขอ้มูลของสินคา้อยา่งละเอียด มีค่าเฉล่ีย 3.92  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .825 ตาม

ด้วยความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .804 ตามดว้ย

สินคา้มีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .806 และสามารถเปรียบเทียบ

ราคาได ้  ค่าเฉล่ีย 3.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .892  ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ โดยมีค่าเฉล่ีย 3.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .880 

 

ระดับการตดัสินใจซื้อผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

     ใชค่้าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วดัระดบัความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

 

ตารางท่ี 12 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านการตัดสินใจซ้ือผ่านสังคม

ออนไลน ์(อินสตาแกรม) 
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การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. การดาํเนินชีวติของท่านมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น
อินสตาแกรมเน่ืองจากไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว 

 
4.09 

 
.911 

 
มาก 

2. จากการท่ีท่านไดอ่้านความคิดเห็นของผูอ่ื้น ส่งผลใหท่้าน
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 

 
3.92 

 
1.022 

 
มาก 

3. จากการท่ีท่านไดค้น้หาและเปรียบเทียบราคาสินคา้ดว้ย
ตวัเอง ส่งผลใหท่้านตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 

3.74 .970 มาก 

4. การประชาสมัพนัธ์สินคา้และการอพัเดทขอ้มูลอยา่ง
สมํ่าเสมอ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 

3.39 .909 ปานกลาง 

5. รูปลกัษณ์และบรรจุภณัฑท่ี์มีความสวยงาม มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 

3.54 1.049 มาก 

6. ความสะดวก รวดเร็ว และง่าย ในการซ้ือสินคา้ ส่งผล 
ใหท่้านตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 

4.04 .737 มาก 

เฉล่ีย 3.79 .933 มาก 
จากตารางท่ี 12 พบว่า พบว่าปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.79  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .933  เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การดาํเนินชีวิตของท่านมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมเน่ืองจากไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.09  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .911  รองลงมาได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว และง่าย ในการซ้ือสินค้าส่งผลให้ท่าน

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม มีค่าเฉล่ีย 4.04  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .737  ตามดว้ย จากการ

ท่ีท่านไดอ่้านความคิดเห็นของผูอ่ื้น ส่งผลให้ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรม มีค่าเฉล่ีย 

3.92 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1 .022  ตามดว้ยจากการท่ีท่านไดค้น้หาและเปรียบเทียบราคาสินคา้

ด้วยตัวเอง ส่งผลให้ท่านตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านอินสตาแกรม มีค่าเฉล่ีย 3.74  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน .970  ตามดว้ยรูปลกัษณ์และบรรจุภณัฑท่ี์มีความสวยงาม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นอินสตาแกรม ค่าเฉล่ีย 3.54  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1 .049  ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุดคือ การประชาสัมพนัธ์สินคา้และการอพัเดทขอ้มูลอย่างสมํ่าเสมอมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นอินสตาแกรม โดยมีค่าเฉล่ีย 3.39  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .909   
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การทดสอบสมมตฐิาน 

     เป็นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือทดสอบตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคม

ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 3 สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ

ไดแ้ก่ ทศันคติ ความไวว้างใจ และส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรตามคือ ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน

สังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ทาํการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis)  

ข้อมูลด้านทัศนคติ ความไวว้างใจ และส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีความสัมพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 13  แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ ทัศนคติ ความไวว้างใจและส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig 
ทศันคติ 
ความไวว้างใจ 
ส่วนประสมทางการตลาด 

.379 

.209 

.438 

.348 

.236 

.354 

7.652 
5.913 
8.696 

.000 

.000 

.000 
Adjust R2 = .658, F = 262.020, p < 0.05 
 ผลการวิจยัตามตารางท่ี 13 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านความ

ไวว้างใจ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ท่ี 0.000  

เม่ือพิจารณานํ้ าหนักของผลกระทบของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคม

ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด (Beta = .354) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

ของประชากรในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านทัศนคติ (Beta = .348) มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์  ((อินสตาแกรม) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ตามดว้ย ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (Beta = .236) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นสงัคมออนไลน ์(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครตามลาํดบั 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

752 

 เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (Adjust R Square =.658) พบว่า ทศันคติ ความ

ไวว้างใจ และส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อตวัแปรตามคือ คือ ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคม

ออนไลน์ (อินสตาแกรม) รวม 65.8% ส่วนท่ีเหลืออีก 34.2% มาจากปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ท่ี t = 

8.696 ปัจจยัดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) t = 

7.652  และปัจจยัดา้นความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตา

แกรม) ท่ี t = 5.913 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 262.020 ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 

0.05 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวัมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

      สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสงัคมออนไลน์ (อินสตาแก

รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากร

ในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแก

รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัขอสรุปการอภิปรายผล ดงัน้ี 

ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมอย่างไรต่อการซ้ือสินคา้ผ่านสังคม

ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ผูว้ิจยัไดส้รุปความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผูต้อบแบบสอบถามจากท่ีมีผูแ้สดง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม จาํนวน 9 ชุด จากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด จากการแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมส่วนใหญ่นั้นพบว่า  ในบางคร้ังรูปถ่ายของสินคา้ท่ีเห็นในอินสตาแกรมท่ีผูข้ายนาํเสนอดู

แลว้เกินความเป็นจริงมากกว่าสินคา้ท่ีไดรั้บ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความคาดหวงัของผูซ้ื้อ เพราะอาจ

ทาํให้ไม่เกิดการตดัสินใจซ้ือซํ้ าในคร้ังต่อไป และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีทางผูต้อบ

แบบสอบถามไดท้าํการแนะนาํมา ดงัน้ี จาํนวนคนติดตามมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แต่ในทาง

ตรงกนัขา้มยอด Like ไม่ส่งผลใดๆ ต่อการตดัสินใจซ้ือ และทางร้านควรมี ID Line เพ่ือเป็นอีก

ช่องทางหน่ึงสาํหรับการติดต่อ ส่ือสารกนัระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย  นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามยงั

มีคาํแนะนาํอีกกว่า การรีวิวสินคา้ท่ีผูซ้ื้อไดรั้บแลว้จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้เป็น
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อย่างดีจากการท่ีผูว้ิจยัศึกษาดา้นทศันคติ ดา้นความไวว้างใจและดา้นส่วนประสมทางการตลาด

สามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ส่ิงท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครมี

ทศันคติในเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมเหมาะสมกบั

วิถีชีวิตในปัจจุบนัของท่าน การซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีความสะดวกเน่ืองจากสามารถซ้ือได ้24 

ชัว่โมง และขั้นตอนการซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรม มีความง่ายไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอน ผลดงักล่าว

สอดคล้องกับแนวคิดของ Schermerhorn (2000 : 75) ท่ีกล่าวว่า ทัศนคติ คือ แนวความคิดและ

ความรู้สึกท่ีตอบสนองในเชิงบวก หรือลบต่อคนส่ิงของในสภาวะแวดลอ้มท่ีบุคคลนั้นๆ เผชิญอยู ่

และทศันคติสามารถรู้หรือถูกตีความคาํพูดท่ีไม่เป็นทางการของคนท่ีพูดออกมา หรือจากการสาํรวจ

อยา่งเป็นทางการ หรือจากการกระทาํของบุคคลนั้นๆ และ จิระวฒัน ์วงส์สวสัดิวฒัน์ (2542 : 33) ได้

อธิบายคาํว่า ทศันคติ คือเคร่ืองมือใชใ้นกาํหนดรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลท่ีตอบ สนองต่อส่ิง

หน่ึงส่ิงใด ซ่ึงความรู้สึกนั้นสามารถเป็นไดท้ั้ งพอใจหรือไม่พอใจก็ไดข้ึ้นอยู่กบัความพร้อมของ

จิตใจหรือประสาท ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ สภาวะความพร้อมจะเป็นตวักาํหนดการกระทาํ

ของบุคคลหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น ทศันคติเป็นท่ีสามารถวดัไดจ้ากความคิดเห็นหรือ

จากภาษาท่ีแสดงออกมา และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชญาวี คณะผล (2553 : 66-72) ไดศึ้กษา

ทัศนคติการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์

กรณีศึกษา: นกัศึกษาและบุคลากรวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา จ. เพชรบูรณ์ พบว่า ส่วนใหญ่มีทศันคติ

ในเชิงบวกต่อเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยใหค้วามเห็นวา่สงัคมออนไลนเ์ป็นช่องทางท่ีเปิดกวา้ง เป็น

ช่องทางท่ีไวใ้หค้นไดแ้สดงความคิดเห็นไดใ้นหลากหลายแง่มุมสามารถคน้หาขอ้มูลและตอบสนอง

ต่อความตอ้งการไดง่้าย และเป็นการโตต้อบส่ือสารกนัโดยอิสระไม่ว่าจะเวลาใด อยูท่ี่ไหน   มีการใช้

ประโยชน์จากสังคมออนไลน์เพื่อพูดคุยกบัเพ่ือน คน้หาเพ่ือนเก่าหรือหาเพื่อนใหม่ เพ่ือการติดตาม

ข่าวสารท่ีสนใจและเหตุการณ์ต่างๆ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบงกช รัตนปรีดากุล (2554 : 

83-85) ทาํการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของทศันคติและบรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้และบริการออนไลนข์องผูบ้ริโภควยัทาํงาน ท่ีพบวา่ทศันคติและบรรทดัฐานทางสงัคมมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานตอนตน้ และสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของนายธินพฒัน์ พงศท์องเมือง (2557 : 67-79) ไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบั การวิเคราะห์ปัจจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ ของผูบ้ริโภครุ่นแซดในประเทศไทย เพ่ือหา

แนวทางการตลาดดิจิตอลท่ีเหมาะสม พบว่า กลุ่มประชากรรุ่นแซดในประเทศไทย ท่ีมี เพศ  อาย ุ

และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์ และแนวโนม้การ

ซ้ือสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์แตกต่างกัน ซ่ึงตามการวิจยัคร้ังน้ี สามารถสรุปผลได้ว่าทศันคติจะมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแก

รม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัสรุปว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ส่ิงท่ีประชากรในกรุงเทพมหานคร

มีความไวว้างใจมากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูข้ายสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุง

ขอ้มูลให้ทนัสมยัตลอดเวลา ผูข้ายสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ครบถว้น ถูกตอ้ง 

ตามคาํบรรยายสินคา้ท่ีไดแ้จง้ให้กบัลูกคา้ทราบ และผูข้ายสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีประสิทธิภาพ

ในการจัดส่งสินค้าตรงตามเวลาท่ีกําหนด ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Moorman, 

Deshpande & Zaltman (1992 :  314 อ้างใน  ธีรพงษ์  เท่ี ยงสมพงษ์ , 2551 : 29) กล่าวว่า  ความ

ไวว้างใจ คือ ความวางใจอยา่งเตม็ใจต่อหุน้ส่วน รวมไปถึงการมีแนวความคิดว่าผูบ้ริโภคจาํตอ้งเกิด

ความเช่ือมัน่ต่อองคก์รอนัเกิดจากความสนใจในช่วงเวลาของการใชบ้ริการความเช่ือมัน่ท่ีกล่าวน้ีจะ

เกิดข้ึนต่อเม่ือผูบ้ริโภคพิจารณาผูใ้ห้บริการท่ีเป็นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด

และมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจอย่างสูง และมีนา อ่องบางน้อย (2553 : 34) ท่ีกล่าวไวว้่า ความไวว้างใจ 

คือ  ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดอันเกิดจากการติดต่อระหว่างผู ้ให้บริการกับลูกค้า ลูกค้าท่ี เกิด

ความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดจะเกิดความไวว้างใจ ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกมัน่ใจต่อสินคา้หรือบริการ ความ

ไวว้างใจกลายเป็นตวัวดัทางสัมพนัธภาพท่ีสามารถจบัต้องยากระหว่างองค์การกับลูกค้า และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลเชษฐ วฒันผล (2556 : บทคดัยอ่ ) ทาํการศึกษาเร่ืองความไวว้างใจต่อ

การซ้ือประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย  ์ของผูสู้ง อายุวยัเกษียณในเขตบางคอแหลม จากผล

การศึกษาพบว่า ด้านความไวว้างใจในตราสินคา้ให้ความ สําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัด้านมีความ

ไวว้างใจในองค์กร นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความไวว้างใจต่อการซ้ือ

ประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายวุยัเกษียณ โดยให้ความ สาํคญัในดา้นความพอใจในการ

ดูแลเอาใจใส่ในประกนัของธนาคารไทยพาณิชยอ์ยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
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มนต์ธิชา ทองคง (2557 : บทคดัย่อ) ทาํการศึกษาเร่ือง ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

อะไหล่รถยนตมื์อสองของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได ้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ และ ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

อะไหล่รถยนตมื์อสอง และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงตามการวิจยัคร้ังน้ี 

สามารถสรุปผลได้ว่าความไวว้างใจจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน ์

(อินสตาแกรม) 

 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน ์ 

(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัสรุปว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลในเชิงบวกมากท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ประหยดัเวลาในการ

เดินทาง มีการบริการจดัส่งสินคา้ฟรี และไดรั้บสินคา้ตรงกบัในรูปท่ีเห็นในอินสตาแกรม  

ผลดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ  Kotler, P. (2000 : 99) ท่ีกล่าวว่าส่วนประสมทาง

การตลาดเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์างการ

ตลาดกลุ่มเป้าหมาย และเสรี วงษ์มณฑา (2547 : 17) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทาง

การตลาด  (Marketing Mix หรือ  4Ps) ไว้ว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็น

เคร่ืองมือท่ีใชร่้วมกนัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท์างการติดต่อส่ือสารขององคก์ารและ ฉตัรยาพร เสมอ

ใจ (2549 : 52-53) ท่ีอธิบายถึงส่วนผสมทางการตลาดไวว้่า คือแนวคิดท่ีเป็นหลกัในการพิจารณา

ส่วนประกอบท่ีสําคญัเพ่ือตอบสนองตลาดอย่างเหมาะสม โดยเร่ิมจากธุรกิจตอ้งมีผลิตภณัฑ์ท่ีจะ

เสนอลูกคา้ มีการตั้งราคาท่ีสมควร มีวิธีนาํส่งไปยงัลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการส่ือสาร

เพ่ือทาํการโปรโมทและดึงดูดให้เกิดการซ้ือดว้ยการส่งเสริมการตลาด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

มไหศวรรย  ์ มหัทธนาภิวฒัน์ (2554 : 75-80) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือนํ้ าข้าวกล้องงอกของผู ้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง  4  ปัจจยัมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้น
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การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการ

ซ้ือ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทามาศ จนัทรถาวร (2556) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ี ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าบน  Facebook ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ในดา้นสินคา้ ราคา และการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559 : 183-185) ได้

ทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั การศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ด้านบุคลากรและคุณภาพของสินคา้ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้และร้านคา้ และดา้นขอ้มูลร้านคา้ ขอ้มูลสินคา้ และกระบวนการ

ให้บริการ ทุกปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์  ซ่ึงตามการวิจยัคร้ังน้ี 

จากขา้งต้นท่ีกล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด สามารถทาํให้เห็นได้ว่าถ้าธุรกิจต้องการท่ีจะ

ประสบความสาํเร็จนั้นความเหมาะสมในการกาํหนดส่วนประสมการตลาดเป็นเร่ืองสาํคญั 

 สําหรับปัจจยัด้านการตดัสินใจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ การดาํเนินชีวิตของท่านมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมเน่ืองจากไดรั้บความ

สะดวกรวดเร็ว  และความสะดวก รวดเร็ว และง่าย ในการซ้ือสินคา้ส่งผลให้ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นอินสตาแกรม สุดทา้ยคือ จากการท่ีท่านไดอ่้านความคิดเห็นของผูอ่ื้น ส่งผลใหท่้านตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผ่านอินสตาแกรม ผลดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2000 : 176-178) กล่าวว่า 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยัภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและ

ทศันคติซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ และตระหนกัว่ามีสินคา้ให้เลือกมากมาย กิจกรรมท่ีมี

ผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ หรือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตให้มาและสุดทา้ยคือ การ

ประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโกวิทย ์กงัสนนัท ์(2549 : 3) กล่าว

ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีผูต้ ัดสินใจมีตัวเลือกหลายๆ ตัว และต้องนําตัวเลือกต่างๆ มา

เปรียบเทียบกนั ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึง เพ่ือให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ี

ต้องการ และยงัสอดคล้องกับแนวคิดของจตุพล พงษ์วิทยาภานุ (2554 : 73) ทาํการศึกษาเร่ือง 

อิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม โดยรวบรวมขอ้มูล

การศึกษาจากการการสอบถามผูท่ี้อยู่อาศยัในคอนโดมิเนียม ย่านกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท่ี้อยู่
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อาศยัในคอนโดมิเนียมมีอตัราการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารก่อนการตดัสินใจซ้ือจากการใชเ้ครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ในระดบัท่ีมาก แต่อิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการซ้ือคอนโดมิเนียมอยู่

ในระดบัปานกลาง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปุลณัช เดชมานนท์ (2556 : 57-60) ไดท้าํการ 

ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจาํกดั โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบว่า อายมีุผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น 

ส่วนอาชีพมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีและด้านส่งเสริมการขาย รายได้

เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นส่งเสริมการ

ขายเพราะความสะดวกในการรับสินคา้ ส่วนเหตุผลของการซ้ือเลือก มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นส่งเสริมการขาย ในขณะท่ีวิธีการสั่งซ้ือและ

ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น นอกจากน้ียงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิริลกัษณ์ เงินศิริ (2558 : 67-70) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ประเภทของส่ือ

สังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีผูศึ้กษารวบรวมไดอ้ตัราส่วนของเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 

26-35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

15,000 – 25,000 บาท โดยประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั (1) ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอาชีพ

ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในประเทศไทยบนส่ือสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊กท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ (2) ประเภทของส่ือสังคม

ออนไลน์ท่ีมีผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด คือ อินสตาแกรม  จึงสรุปไดว้่าการ

ตดัสินใจ เกิดจากการเลือกและเปรียบเทียบส่ิงท่ีตอ้งการจากทางเลือกมากมายโดยนาํมาพิจารณาดว้ย

เหตุผลและผา่นหลายๆ ขั้นตอนก่อนการตดัสินใจเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 

ข้อเสนอแนะ 

     ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ทางธุรกิจ 

1. จากผลการวิจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการขายสินคา้ผ่านสังคม

ออนไลน์สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปทาํการวางแผนและกาํหนดกลยุทธ์เพื่อดาํเนินการทาง

การตลาดต่อไป เช่น การนาํขอ้มูลไปทาํการส่งเสริมการขายหรือการตั้งราคาให้เหมาะสมเพื่อท่ีจะ

ทาํใหเ้กิดยอดขายท่ีเพ่ิมมากยิง่ข้ึน  
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2. จากผลการวิจยัดา้นทศันคติ พบว่าทศันคติของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงควรมีการสร้างการรับรู้ของผูซ้ื้อใหเ้กิด

ทศันคติในเชิงบวกต่อธุรกิจของตนเอง ซ่ึงสามารถสร้างไดโ้ดยการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เช่น การ

บริการท่ีดี ความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ และความเตม็ใจท่ีจะให้บริการ ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อทศันคติของ

ผูบ้ริโภค  

          3. จากผลการวิจยัดา้นความไวว้างใจ พบว่าประชากรมีความไวว้างใจท่ีอยู่ในเชิงบวกมาก

ท่ีสุดเป็น 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูข้ายสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัตลอดเวลา  ดงันั้น 

ผูป้ระกอบการจึง 

ควรให้ความสาํคญักบัการอพัเดทขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ผูซ้ื้อรู้สึกสะดวกสบายในการคน้หา

ขอ้มูล และยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ตวัธุรกิจเองดว้ย 

          4. จากผลการวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่าประชากรให้ความสาํคญัในเร่ืองการ

ประหยดั เวลาในการเดินทางและบริการจดัฟรี ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาเหล่าน้ีคือปัจจยัทางดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัดา้นน้ีมากเป็นพิเศษ   

 

     ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

         เพื่อใหผ้ลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ใน

การอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้นการซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) หรือ

ปัญหาอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. เลือกกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกต่างจากการวิจยัในคร้ังน้ี เช่น การเลือกทาํวิจยักบั

ประชากรในจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือจะไดเ้ห็นว่าผลการวิจยัเป็นอย่างไร เหมือนหรือมีความแตกต่างกนั

อยา่งไร 

               2. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา เพ่ือให้งานวิจยั

กวา้งขวางและสมบูรณ์มากข้ึน 

               3. ควรศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกในกลุ่มผูท่ี้ยงัไม่เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน ์

โดยอาจใชวิ้ธีสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม เพ่ือนาํขอ้มูลต่างๆ มาปรับใชก้บัธุรกิจร้านคา้

ในสงัคมออนไลนต่์อไป 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

759 

บรรณานุกรม 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

กลุเชษฐ วฒันผล. (2556). ความไว้วางใจต่อการซ้ือประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของผู้สูงอายุ วัย

เกษยีณในเขตบางคอแหลม. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต. 

โกวิทย ์กงัสนนัท.์ (2549). กระบวนการตัดสินใจด้านการบริหารและกรอบความคิดท่ัวไป.  

กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

จตุพล พงษว์ทิยาภานุ. (2554). อิทธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอนโดมิเนียม. การคน้ควา้อิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

จิระวฒัน ์วงส์สวสัดิวฒัน์. (2542). ทัศนคติ ความเช่ือ และพฤติกรรม: การวัด การพยากรณ์ และการ 

เปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สามดีการพิมพ.์ 

ฉตัรยาพร เสมอใจ. (2549). การจัดการและการตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 

ธินพฒัน์ พงศท์องเมือง. (2557). การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านส่ือ

ออนไลน์ ของผู้บริโภครุ่นแซดในประเทศไทย เพ่ือหาแนวทางการตลาดดิจิตอลท่ีเหมาะสม. ปัญหา

พิเศษวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

ธีรพงษ ์เท่ียงสมพงษ.์ (2551). โมเดลเชิงสาเหตุของความจงรักภักดีต่อการใช้บริการ สถานีบริการ

นํา้มันของลกูค้าในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ. 

บงกช รัตนปรีดากุล. (2554). อิทธิพลของทัศนคติและบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงท่ีมีต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ของผู้บริโภควัยทาํงานตอนต้น. การคน้ควา้อิสระ ปริญญามหาบณัฑิต, 

หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู. (2559). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า ผ่านทางสังคมออนไลน์.  

การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ปุลณชั เดชมานนท.์  (2556). การตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาจาํกัด. 

การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี.  

พิชญาวี คณะผล. (2553). การศึกษาทัศนคติ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของการส่ือสาร

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา: นักศึกษาและบคุลากรวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา จังหวัด

เพชรบูรณ์. สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

760 

มนตธิ์ชา ทองคง. (2557). ความไว้วางใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสองของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,  มหาวิทยาลยั

รังสิต. 

มีนา อ่องบางนอ้ย. (2553). คุณค่าตราสินค้าความไว้วางใจและความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความภักดีต่อ

ตราสินค้า CAT CDMA (แคท ซีดีเอม็เอ). วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินท

รวโิรฒ. 

มไหศวรรย ์มหทัธนาภิวฒัน์. (2554). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือนํา้ข้าวกล้องงอกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สิริลกัษณ์ เงินศิริ. (2558). ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ของผู้บริโภคในประเทศไทย. การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาเทคโนโลยรีาช มงคล

ธญับุรี. 

เสรี วงษม์ณฑา. (2547). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษทั ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์ 

จาํกดั. 

สุทามาศ จนัทรถาวร. (2556). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินค้าบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัรังสิต. 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร. (2556 ข). สืบคน้จาก 

            http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/electThaiRep56.pdf. 

เอมิกา เหมมินทร์. (2556). พฤติกรรมการใ ช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลท่ีได้จากการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปริญญา  

มหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

Kotler, P. (2000). Marketing management (10th ed.). New Jersey : Prentice –Hall,Inc. 

Schermerhorn, J.R., & Hunt, J.G. (2000). Organizational behavior (7th ed.). New York: John 

Wiley and Sons. 

Zocial, Inc. (2016 b). Retrieved from http://www.zocialinc.com/blog/iginfographic-2013/. 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

761 

ปัจจยัท่ีมผีลต่อความพงึพอใจของนักศึกษาต่างชาตท่ีิใช้บริการศูนย์บริการนานาชาต ิ

มหาวทิยาลัยรังสิต 

Factors affecting the satisfaction of international students using the  

International Service Center  Rangsit Univer sity 

 

ชัยวุฒิ คงพูน  

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

ณกมล จนัทร์สม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิง

สาํรวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่างชาติท่ีเขา้รับการ

บริการท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาต่างชาติระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 237 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป 2) แบบวดั

ความพึงพอใจ 3) ขอ้คาํถามปลายเปิด ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  

คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบั

ความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจแต่ละดา้นใชส้ถิติ Independent Sample T-test เพ่ือทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่ม และ ใช้สถิติ One-Way ANOVA เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ระหวา่งประชากรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 

 จากผลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 45.6 เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.4 

ตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.13

และเม่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจในแต่ละดา้นคือ ดา้นหระบวนการหน้าท่ี/ขั้นตอนการให้บริการ ดา้น

บุคลากรท่ีใหบ้ริการ ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นผลของการให้บริการ พบว่าทุกดา้นมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั (x̄ = 4.08, 4.15, 4.14 และ 4.19 ตามลาํดบั) เม่ือวิเคราะห์ปัจจยั

ส่วนบุคคลต่อความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจในแต่ละดา้นพบว่า เพศ ช่วงอาย ุชั้นปีท่ีกาํลงั

ศึกษา และเกรดเฉล่ีย มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่สัญชาติของนกัศึกษา



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

762 

ท่ีเขา้รับบริการท่ีต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(p=0.036) โดยเม่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการมี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p=0.037) ส่วนดา้นอ่ืนๆนั้นไม่มีความความ

แตกต่าง 

 ผลท่ีไดด้งักล่าวน้ีทาํให้ทราบว่าสัญชาติท่ีต่างกนัจะส่งผลเกิดความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

เน่ืองมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ประสบการณ์ในแต่ละประเทศท่ีไดรั้บมามีความแตกต่างกนั ทาํให้

มีทศันคติและค่านิยม ในการมองส่ิงต่างๆแตกต่างกนั ซ่ึงความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัน้ีจะช่วยใหผู้ใ้หบ้ริการ

เกิดความเขา้ใจ และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัรูปแบบการให้บริการได ้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผูรั้บบริการ ผูใ้หบ้ริการ และองคก์ร 

 

คาํสําคญั : นักศึกษาต่างชาต,ิ ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาต,ิ ความพงึพอใจ 

 

ABSTRACT 

This research is a quantitative research using the Survey Research model aims to study 

the satisfaction of international students attending the service center at Rangsit University. The 

data were collected from 237 international undergraduate students.  The research instruments 

used in this research were 1) general information questionnaire, 2) satisfaction measurement 

questionnaire, and 3) An open questionnaire. Descriptive statistics were also used to describe the 

general characteristics of the sample, such as the percentage, mean, and standard deviation. To 

analyze the relationship between personal factors and overall satisfaction, an Independent Sample 

T-test and the one-way ANOVA was used to test the differences between the two groups. 

 The results of the study showed that the sample was 108 male which is account for  45.6 

percent and 129 is female which account for 54.4 percent were satisfied at the service center at 

the level (x ̄ = 4.13).  By analyzing each section independently based on duty and process of 

service, staff that provide services, facilities, and the results of the service, the result of all of the 

sections that have been measured were highly satisfied at the level (x ̄ = 4.08, 4.15, 4.14 and 4.19, 

respectively). When analyzing personal factors on overall satisfaction and satisfaction in each 

aspect, it was found that gender, age, year of study, and GPA indicated that there were no 
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statistically significant differences. However, the nationality of the students who received the 

service indicate the differed significantly at the 0.05 level of significance (p = 0.036). The 

process/ service process was significantly different at the 0.05 level (p = 0.037). 

The result of this research indicated that different nationalities result in different levels of 

satisfaction. Due to the cultures differences, experience that each individual has which have made 

an impact on the individual attitude and values and how they see things in different perspective.  

The knowledge gained from this research will help the service provider understand and adapt to 

the service model. This will benefit both the service provider and the organization. 

 

Keywords: Foreign, students, International Service Center , Satisfaction 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนั การพฒันาดา้นการศึกษาของไทยมีความกา้วหน้า ทั้งยงัมีความเป็นสากลเพ่ิม

มากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากระบบการศึกษาของไทยไดเ้ป็นระบบสองภาษา และไดใ้ห้ความสาํคญักบั

ภาษาต่างประเทศมากยิ่งข้ึน อีกทั้งดว้ยสังคมท่ีเปิดกวา้ง ระบบสารสนเทศเจริญกา้วหนา้และมีการ

แผ่ขยายอยา่งทัว่ถึง ทาํให้คนเราเกิดการศึกษาเรียนรู้ขา้มวฒันธรรมอยา่งง่ายดาย อีกทั้งยงัเกิดความ

ร่วมมือกนัระหว่างประเทศ อาทิเช่น ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  ซ่ึงทาํให้การเรียนรู้แลกเปล่ียน

ขา้มวฒันธรรมเป็นเร่ืองสาํคญั และไม่ควรมองขา้ม สาํหรับทางดา้นการศึกษานั้น มีการแลกเปล่ียน

นกัเรียน นกัศึกษา ในระหว่างประเทศ มีนกัเรียนนกัศึกษาชาวต่างชาติเขา้มาเรียนท่ีประเทศไทย ซ่ึง

ส่ิงน้ีส่งผลให้สถานศึกษาในประเทศไทย ตอ้งมีหน่วยงานรองรับ นักเรียนหรือนักศึกษาต่างชาติ 

เพ่ือเอ้ืออาํนวยความสะดวก และเป็นแหล่งรวมรวมขอ้มูล กระจายข่าวสารให้แก่นักเรียนหรือ

นกัศึกษาต่างชาติ จึงก่อใหเ้กิดศูนยบ์ริการนานาชาติในบางอุดมศึกษาข้ึน 

ผูว้ิจัยได้ทําการวิจัยในหน่วยงานศูนย์บริการนานาชาติ ในส่วนงานบริการนักศึกษา

นานาชาติ เน่ืองจากส่วนงานน้ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการนักศึกษาต่างชาติโดยตรง ดงันั้นเพ่ือให้การ

บริการเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาหาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่างชาติต่อการ

ให้บริการของศูนยบ์ริการนานาชาติ และเน่ืองจากจดัตั้งศูนยบ์ริการนานาชาติมา ยงัไม่เคยมีการ

ประเมินผลการดาํเนินงานเก่ียวกบัการให้บริการของศูนยบ์ริการนานาชาติ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ี

จะประเมินการให้บริการของศูนยบ์ริการนานาชาติ โดยใช้การประเมินจากความพึงพอใจ ทั้ ง
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ทางดา้นการบริการ บุคลากร สภาพแวดลอ้ม ผลการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ

วางแผน ปรับปรุง และพฒันาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนกาํหนดนโยบายเพ่ือ

พฒันาศูนยบ์ริการนานาชาติต่อไป อีกทั้ งผูว้ิจยัเห็นว่างานวิจยัส่วนใหญ่นั้นจะวดัระดบัความพึง

พอใจของคนไทยมากกว่าชาวต่างชาติ งานวิจัยน้ี มีการแปลแบบวดัความพึงพอใจเป็นฉบับ

ภาษาองักฤษ ซ่ึงสามารถนาํไปเป็นแนวทางในงานวิจยัอ่ืนๆได ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.1 เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติต่อการให้บริการของศูนยบ์ริการ

นานาชาติมหาวทิยาลยัรังสิต 

1.2 เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติท่ีมีต่อการ

ใหบ้ริการของศูนยบ์ริการนานาชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต 

1.3 เพ่ือนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในการใหบ้ริการต่อไป 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

1.1 ขอบเขตดา้นประชากรท่ีทาํการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาต่างชาติท่ีกาํลงัศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 462 คน (ปี 2559) 

1.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหาและขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่างชาติต่อการให้บริการของศูนยบ์ริการนานาชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นรูปแบบ

การศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive) โดยศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติ รวมถึง

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจของนกัศึกษาต่างชาติ ท่ีมีต่อการใหบ้ริการ  
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

         ตัวแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน  4 ด้าน คือด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอน ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้น

ผลของการใหบ้ริการ ต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติแตกต่างกนั 

1.2 ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดา้น คือด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอน ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้น

ผลของการใหบ้ริการ ต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติแตกต่างกนั 

1.3 ระดบัชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษาท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดา้น 

คือดา้นกระบวนการ/ขั้นตอน ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

และดา้นผลของการใหบ้ริการ ต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติแตกต่างกนั 

1.4 ผลการเรียนสะสมท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดา้น คือ

ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอน ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก และ

ดา้นผลของการใหบ้ริการ ต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติแตกต่างกนั 

1.5 สัญชาติท่ีต่างกนัของนกัศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจใน 4 ดา้น คือ

ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอน ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก และ

ดา้นผลของการใหบ้ริการ ต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติแตกต่างกนั 

 

 

ระดบัความพึงพอใจ ใน 4 ดา้น 

- ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอน 
- ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 
- ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความ

สะดวก 
- ดา้นผลของการใหบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา 
- ผลการเรียนสะสม 
- สญัชาติ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.1 ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติท่ีมีต่อการให้บริการของศูนยบ์ริการ

นานาชาติ สามารถนาํไปใชใ้นการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

1.2 ทราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการให้บริการของศูนยบ์ริการนานาชาติ ซ่ึงสามารถเขา้

ใจความแตกต่างของนกัศึกษาต่างชาติท่ีเขา้มารับบริการ และสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.3 สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาหน่วยงานใหมี้

ศกัยภาพยิง่ข้ึนไป 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการให้บริการ 

จากการศึกษาคน้ควา้งานเอกสารเร่ืองแนวคิดและทฤษฎีการให้บริการนั้น มีผูวิ้จยัและ

ผลการวิจยัท่ีไดใ้หค้วามหมายของการบริการไว ้ดงัน้ี 

Lehtinen (1983) การบริการ คือกิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมหลายอย่างท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลหรืออุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงทาํใหอี้กฝ่ายเกิดความพึงพอใจ 

Groonroos (1990) ไดนิ้ยามไวว้่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือกิจกรรมหลาย

อยา่งท่ีมีลกัษณะไม่อาจจบัตอ้งได ้โดยทัว่ไปไม่จาํเป็นตอ้งทุกกรณีท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิสมัพนัธ์ 

Kotler (1997) กล่าวว่า การบริการหมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบติัใดๆท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึง

สามารถนาํเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหน่ึง ซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งได  ้และไม่ได้ส่งผลของความเป็น

เจา้ของส่ิงใด ทั้งน้ีการกระทาํดงักล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยูก่บัส่ิงของหรือสินคา้ท่ีมีตวัตนได ้

พจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ (2530) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริการหมายถึงการปฏิบติัรับ

ใช้ การให้ความสะดวก การกระทําท่ี เป่ียมไปด้วยความช่วยเหลือและการดําเนินการท่ีเป็น

ประโยชนก์บัผูอ่ื้น 

สมิต สัชฌุกร (2542) ให้ความหมายว่า การบริการเป็นการปฏิบติังานท่ีกระทาํหรือติดต่อ

เก่ียวข้องกบัผูใ้ช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้ งด้วยความ

พยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทําให้ บุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้รับความ

ช่วยเหลือจดัไดว้่าเป็นการให้บริการทั้งส้ิน การจดัอาํนวยความสะดวก การสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถ ดาํเนินการไดห้ลากหลายวิธี จุดสาํคญัคือ 

เป็นการช่วยเหลือและอาํนวยประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการ  
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บุษยมาศ แสงสีเงิน (2559) การบริการ (Service) หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติ

เพ่ือให้ผูรั้บบริการไดรั้บความสุข ความสะดวก ความสบาย ความพึงพอใจอนัเป็นการกระทาํท่ีเกิด

จากจิตใจท่ีเป่ียมไปดว้ยความปรารถนาดี การช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ความเอ้ืออาทร ความมีนํ้าใจไมตรี 

การใหค้วามเป็นธรรมเสมอภาคอาจรวมไปถึงการไม่เลือกปฏิบติั 

 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวกับความพงึพอใจ 

Vroom (1964) ความพึงพอใจ คือผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้มีส่วนร่วมกบัส่ิงนั้น ผลบวก

คือความพงึพอใจ ผลลบคือความไม่พึงพอใจ 

Good (1973) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึงสภาพคุณภาพ หรือระดบัความ

พึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจต่างๆ และทศันคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงท่ีทาํอยู ่

Powell (1983) ความพึงพอใจเป็นสภาพอารมณ์ความรู้สึกดา้นบวกของบุคคลท่ีพบหรือ

ไดรั้บการตอบสนองจากประสบการณ์ 

Kotler (2000) ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจไวว้่า เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลท่ีเม่ือไดรั้บ

ส่ิงท่ีตอ้งการหรือความผิดหวงั ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้กบัความคาดหวงั ถา้การรับรู้ต่อ

ส่ิงท่ีตอ้งการเหมาะสมกบัความคาดหวงั บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า 

หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบใจ พอใจ และพึงใจ 

ทรงสมร คชเลิศ (2543)ไดใ้ห้ความหมายความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบั

อารมณ์ ความรู้สึกและทัศนคติของแต่ละบุคคล อนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและแรงจูงใจ ซ่ึงปรากฏ

ออกมาทางพฤติกรรมวา่รู้สึกชอบ รู้สึกพอใจ และมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้นๆ 

ประภาส เกตุแก้ว (2546) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของมนุษยท่ี์เก่ียวข้องกับ

อารมณ์ เม่ือไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ โดยแสดงออกมาทางพฤติกรรม สังเกตไดจ้าก

สายตา คาํพดู และการแสดงออกทางพฤติกรรม 

สุชีรา ฐิติภูมิเดชา (2548) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกท่ีเกิดจากการไดรั้บการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการเป็นอยา่งดีหรือสมบูรณ์ท่ีสุด 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

ยุวดี เพชระ (2554) ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อห้องสมุดวิทยาลยัขอนแก่น 

ผลการวิจยัพบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อบริการของหอสมุดกลางอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 3.06) จาํแนกเป็นดา้นคือดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ดา้นเจา้หน้าท่ี/บุคลากร 

ดา้นบริการของห้องสมุด ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นการประชาสัมพนัธ์ พบว่า

ทุกดา้นมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

วรรณวิมล จงจรวยสกุล (2551) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการ

ของงานทะเบียนและวดัผล โดยจาํแนกตามเพศและคณะ พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจในระดบั

มาก นักศึกษาชายพอใจมากกว่านักศึกษาหญิงในเร่ืองของการตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิ้ม

แยม้แจ่มใส ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 ส่วนนักศึกษาหญิงพอใจมากกว่านักศึกษาชายในเร่ืองของผู ้

ใหบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ 

 ชะเอ้ิน พิศาลวชัรินทร์ (2553) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตยท่ี์มีต่อการให้บริการงานกิจการนกัศึกษา ซ่ึงพบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์

ความพึงพอใจในระดับมากในหน่วยงานต่างๆ ทั้ ง 4 ด้านคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ

ให้บริการ ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้านสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก ด้านผลของการ

ให้บริการ เม่ือหาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลต่อความพึงพอใจพบว่า เพศหญิงและเพศชาย 

มีความพึงพอใจงานบริการกิจการนกัศึกษาไม่แตกต่างกนั รวมถึงชั้นปีท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ

ในงานบริการกิจการนกัศึกษาไม่แตกต่างกนัเช่นกนั โดยเม่ือดูปัจจยัคณะวิชานั้น พบวา่ นกัศึกษาพึง

พอใจในงานบริการกิจการนกัศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

ประชากรท่ีใชศึ้กษาในการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาต่างชาติท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรังสิต ในปีการศึกษา 2559 จาํนวน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือ นกัศึกษาต่างชาติ

ท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 462 คน จากการใชสู้ตร Taro Yamane ทาํให้

ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 215 คนเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดของขอ้มูล เพ่ิมขนาดกลุ่มตวัอย่างข้ึน 

10% ผูว้ิจยัใชวิ้ธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ให้ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง

เท่ากบั 237 คน เน่ืองจากนกัศึกษาต่างชาติท่ีติดต่อท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติมีความหลากหลาย และ

ผูว้จิยัตอ้งการกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาใชบ้ริการจริง จึงเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาติดต่อท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั    

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ คาํถามเก่ียวกบั

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัชั้นปีท่ีศึกษา ผลการเรียนสะสม และสัญชาติ ส่วนท่ี 2 

จะเป็นคาํถามเก่ียวกบัการวดัระดบัความพึงพอใจในแต่ละดา้นของการให้บริการของศูนยบ์ริการ

นานาชาติ และส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามแบบปลายเปิด ให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของงานในศูนยบ์ริการนานาชาติ 

เป็นลกัษณะคาํถามท่ีใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ 1 = พอใจนอ้ยท่ีสุด และ 5 = พอใจมาก

ท่ีสุด) แบบสอบถามท่ีสร้างได้ทดลองแจก  30 ชุดได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบวดัทั้งชุดเท่ากบั 0.97 ซ่ึงแปลไดว้่าแบบสอบถามชุดน้ีมีค่า

ความเช่ือมัน่ในระดบัสูง สามารถนาํมาวดัในการวจิยัได ้

 

การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

ดงัน้ี 

1.1 ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในดา้นขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และในดา้นความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ค่าต ํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.2 ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติท่ีมีต่อการ

ให้บริการท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติ จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือสถิติ    t-test และ one-way 

Anova 

 

 ผลการวจิยั 

การวิจัยแบ่งเป็น  3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อายุ ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม สัญชาติ ส่วนท่ี 2 ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลแสดงระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติท่ีมีต่อศูนยบ์ริการนานาชาติ และ

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความพึงพอใจ

ในแต่ละดา้น  ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรวม 237 คน เป็นเพศชาย 108 คน เพศหญิง 129 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 และร้อยละ 54.4 ตามลาํดบั ช่วงอายสุ่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามคือ ช่วง

อาย ุ21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.7 รองลงมาคือช่วงอายนุอ้ยกว่า 20 ปี ร้อยละ 24.1 ช่วงอาย ุ26-30 ปี 

ร้อยละ 15.2 ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู่ในระดับชั้ นปีท่ี 4 ร้อยละ 29.5 

รองลงมาคือ ปี3 ปี1 และปี2 ร้อยละ 26.2 ร้อยละ 25.7 และร้อยละ 18.6 ตามลาํดบั สาํหรับเกรดเฉล่ีย

สะสม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง 3.01-3.50 จาํนวน 95 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.1 สัญชาติของผูต้อบแบบสอบถาม จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดจ้าํแนก

เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มท่ีมีสัญชาติอยูใ่นประเทศกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และกลุ่มท่ีมีสญัชาติ

ในประเทศท่ีอยูน่อกเหนือเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คิดเป็นร้อยละ 38.4 และร้อยละ 61.6 ตามลาํดบั 

 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจ 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของนกัศึกษาต่างชาติท่ี

เข้ารับการบริการท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติ เท่ากบั 4.13 คือมีความพึงพอใจมาก และจากการหา

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละด้านนั้นพบว่าความพึงพอใจทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาระหน้าท่ี/

ขั้นตอนการให้บริการ ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นผล

ของการใหบ้ริการ มีความพึงพอใจระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.08, 4.15, 4.14 และ 4.19 ตามลาํดบั  

 

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านแรกคือ ดา้นภาระหน้าท่ี/ขั้นตอนการให้บริการ 

พบว่าตวัแปรตน้แต่ละประเภท ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม และสัญชาติ ไม่มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัต่อความพึงพอใจโดยรวม และความพึง

พอใจในแต่ละดา้นนั้นพบว่า ช่วงอายท่ีุต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจในแต่ละ

ดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบชั้ นปีท่ีกาํลังศึกษาท่ีแตกต่างกัน พบว่า มีความพึงพอใจ

โดยรวม และความพึงพอใจในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

771 

 ผลการวิเคราะห์เกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจโดยรวมและ

ความพึงพอใจในแต่ละดา้นนั้น การวิเคราะห์พบว่า เกรดเฉล่ียสะสมท่ีแตกต่างส่งผลต่อความพึง

พอใจทั้งโดยรวมและความพึงพอใจในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ผลการวิเคราะห์สัญชาติของนกัศึกษาต่างชาติ นั้นพบว่า กลุ่มนกัศึกษาต่างชาติท่ีมีสัญชาติ

อยูใ่นกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละกลุ่มนกัศึกษาต่างชาติท่ีอยู่ในประเทศนอกเหนือจากเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้มีความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนยบ์ริการนานาชาติ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือวิเคราะห์แยกแต่ละดา้นของความพึงพอใจ พบวา่ ในดา้นภาระหนา้ท่ี 

ขั้นตอนการใหบ้ริการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

อภปิรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าเพศท่ีต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกนันั้น 

สามารถอธิบายได้ว่า เพศไม่ได้เป็นตัวแปรช้ีวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติท่ีมีต่อ

ศูนยบ์ริการนานาชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจยัของอุไร ดวงระหวา้ (2554) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อคุณภาพการให้บริการศูนยบ์ริการ One Stop Service ช่วงอายขุองนกัศึกษาต่างชาติ

ท่ีเขา้รับบริการท่ีต่างกนัก็ไม่มีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการเขา้รับบริการท่ีศูนยบ์ริการนานาชาติ

เช่นกนั ผลท่ีไดน้ี้สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ มณีรัตน์ แตงอ่อน (2551) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อทศันคติการรับบริการของนกัศึกษาปริญญาตรี กรณีศึกษาสาํนกับริการการศึกษามหาวิทยาลยัอีส

เทิร์นเอเชีย ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษาและเกรดเฉล่ียสะสมของนกัศึกษาต่างชาติท่ีเขา้รับบริการท่ีต่างกนันั้น 

กไ็ม่มีผลต่อความพึงพอใจเช่นกนั ซ่ึงผลท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ พรพิมล คงฉิม (2552) ท่ี

ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไดรั้บบริการจากบริษทั เอ็มเอชที-ดีแมก 

จาํกดั อาจเน่ืองมาจากการบริการของศูนยบ์ริการนานาชาติเป็นการเอ้ืออาํนวยความสะดวกโดยรวม

แก่นกัศึกษาตั้งแต่เขา้ศึกษาตลอดจนถึงจบการศึกษา ทาํให้นกัศึกษาทุกชั้นปี ไดรั้บการรับบริการท่ี

เหมือนกัน ทําให้ปัจจัยน้ีไม่ส่งผล รวมถึงช่วงอายุอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากเน่ืองจากเป็น

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทาํใหผ้ลท่ีไดไ้ม่แตกต่างกนั รวมถึง ศูนยบ์ริการนานาชาติจะดูแลในเร่ือง

ของการอยูอ่าศยัในประเทศไทย ทาํให้ผลการเรียน หรือเกรดเฉล่ียของนกัศึกษาไม่มีผลต่อความพึง

พอใจต่อการเขา้รับบริการ ซ่ึงเกรดเฉล่ียสะสมน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพิมล คงฉิม (2552) ท่ี

พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอ่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ  



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

772 

สําหรับการวิเคราะห์เร่ืองสัญชาติกบัความพึงพอใจนั้น พบว่าสัญชาติท่ีต่างกนัส่งผลต่อ

ความพึงพอใจต่อศูนยบ์ริการนานาชาติต่างกนั ทั้งความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจในดา้น

ภาระหนา้ท่ี/ขั้นตอนการให้บริการ โดยผูวิ้จยัไดจ้บักลุ่มสัญชาติเป็น 2 ประเภทคือ กลุ่มท่ีมีสัญชาติ

อยู่ในประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และกลุ่มท่ีมีสัญชาติอยู่นอกเหนือประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า แต่ละสัญชาติมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงประเทศใน

กลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถือวา่เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีวฒันธรรมใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด ภูมิประเทศ

ท่ีอยู่ใกลก้นั ทาํให้มีการเรียนรู้ ทศันคติ การใชชี้วิตท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงผลท่ีไดน้ี้สอดคลอ้งกบัการ

วิจยัของวิไลลกัษณ์ สิริตระกูล (2555) ท่ีพบว่านักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกภูมิภาค โดยธรรมชาติจะมี

ความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบต่างๆแตกต่างกนั เพราะไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมท่ีเฉพาะเจาะจง

และประสบการณ์จากสถานการณ์ในประเทศของตนเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรพร ฉายก่ี 

(2556) ท่ีศึกษาเร่ืองนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีสถานภาพทางสัญชาติต่างกนัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อ

การเขา้ชมอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั อาํเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั โดยรวมแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาคร้ังน้ีนั้น ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ในการวิจยัศึกษาคร้ังต่อไป ควรหาปัจจยัจากผู ้

ใหบ้ริการ วา่ปัจจยัของผูใ้หบ้ริการแบบใด ท่ีส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการ เพ่ือสามารถ

นาํมาปรับใช ้ปรับปรุง และเกิดประโยชน์ต่อการทาํงานท่ีสมบูรณ์ 
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ปัจจยัด้านโลจิสตกิส์ท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจ กรณีศึกษาการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการ 

LOGISTICS FACTORS THAT AFFECT CUSTOMER SATISFACTION  

SAMUTPRAKAN TOURISM CASE STUDY 

 

สุภรพล เผ่าจนิดา  

นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

พฒัน์ พสิิษฐเกษม 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสมัพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้2 ขอ้ ดว้ยกนัคือ (1) 

เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ (2) 

เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นโลจิสติกส์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการผูว้ิจยั

จึงเลือกท่ีจะใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษาจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยล่ะ ค่าความถ่ี 

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นทดสอบสมมติฐาน คือ T-Test , F-Test    

(One Way ANOVA) และ Multiple Regression Analysis เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 

2 ชุด หรือตวัแปร 2 ตวั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ในการหาค่าความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระและ

ตวัแปรตาม  

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย  มีอายุอยู่ในช่วง 26  - 30  ปี  มีสถานภาพโสด  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี โดยมีรายได ้15,001-25,000 บาทต่อเดือน 

โดยผลการศึกษาปัจจยัดา้นโลจิสติกส์พบว่า ดา้นการไหลทางกายภาพนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่พึง

พอใจในเร่ืองความปลอดภัยในสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด  ด้านการไหลของสารสนเทศ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่พึงพอใจในเร่ืองขอ้มูลดา้นท่ีพกัมากท่ีสุด ดา้นการให้บริการนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่พึงพอใจในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวมีความสะอาด สะดวก สบาย มากท่ีสุด ดา้นสถานท่ี

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่พึงพอใจในเร่ืองการเดินทางมีความสะดวกและมีป้ายสัญลกัษณ์บอกทาง
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ชัดเจนมากท่ีสุด ด้านบุคลากรนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่พึงพอใจในเร่ืองพนักงานดูแลเอาใจใส่ 

กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ มากท่ีสุด ดา้นค่าใชจ่้ายนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่พึงพอใจในเร่ือง

ราคาท่ีพกัมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  

 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและอายุท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการไม่แตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั

มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนัท่ีระดบั

นัยสําคญั 0.05 และปัจจยัดา้นโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวพบว่า 

ดา้นการไหลทางกายภาพ และดา้นบุคลากรไม่มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวใน

จงัหวดัสมุทรปราการท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 แต่ดา้นการไหลของสารสนเทศ ด้านการให้บริการ 

ด้านสถานท่ี  และด้านค่าใช้จ่าย มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจังหวดั

สมุทรปราการท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

คาํสําคญั : นักท่องเท่ียว ความพงึพอใจ ปัจจยัด้านโลจสิตกิส์ 

 

ABSTRACT 

In this study, Research has set the objective of Article 2 of the study together. (1) study 

the personal factors affecting the satisfaction of tourists in Samutprakan . (2) study the logistics 

factors that affect customer satisfaction of tourists in Samutprakan. The sample used in this study. 

Tourists who travel to Samutprakan, the researchers chose to use a total population sample study 

of 400 people the tools used in the study was a questionnaire. Data were analyzed using 

descriptive statistics include percentage, frequency, average and standard deviation. Inferential 

statistics used in the test is the T-Test, F-Test (One Way ANOVA) and Multiple Regression 

Analysis to test the relationship between 2 variables at 0.05 significance level to determine the 

difference between. independent variables and the dependent variable According to studies, it has 

been found that The sample consisted of 400 respondents, most were male. During the last 26-30 

years, single most career as a private company. A degree is a bachelor's degree by earning 15001-

25. 000 baht per month study component logistics were found. Physical factors on the flow of 
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tourists, mostly satisfied with the security in most destinations. The flow of information, most 

tourists satisfied with the information about the hotel. Most tourists personnel satisfaction in 

caring staff eager and willing to serve, most tourists satisfied with the accommodation prices are 

very reasonable as possible. 

 The hypothesis testing found that personal factors. Personal factors of gender and age 

differences do not affect the satisfaction of tourists visiting Samutprakan significance level of 

0.05.  However, the current status Education, occupation and income differences affect the 

satisfaction of tourists visiting Samutprakan at the 0.05 significance level.  And the logistics 

factors were found.The physical flow and the Staff does not affect the satisfaction of tourists 

visiting Samutprakan, the significance level of 0.05.  But factor in the flow of information, 

service ,location and cost affect the satisfaction of tourists visiting Samutprakan, the significance 

level of 0.05. 

 

Keywords: TOURIST, FACTORS THE LOGISTICS , SATISFACTION 

 

บทนํา 

จงัหวดัสมุทรปราการตั้ งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ท่ีบริเวณปลายสุดของแม่นํ้ า

เจ้าพระยา ติดชายฝ่ังทางด้าน เหนือของอ่าวไทย  เป็นจังหวัดขนาดเล็กบริเวณชานเมือง

กรุงเทพมหานคร มีช่ือเรียกอ่ืนๆ อีกว่า “เมืองปากนํ้ า” และ “เมืองพระประแดง” มีคาํขวญัประจาํ

จงัหวดัว่า “ป้อมยทุธนาวี พระเจดียก์ลางนํ้ า ฟาร์มจระเขใ้หญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานตพ์ระ

ประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบวั ครบถว้นทัว่อุตสาหกรรม” คนทัว่ไปอาจจะมองเห็นว่า

สมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรม แต่อนัท่ีจริงแลว้จงัหวดัสมุทรปราการมีทรัพยากรในดา้นการ

ท่องเท่ียวมากมาย และหลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และ 

วฒันธรรม ท่ีโดดเด่น คือ การเยีย่มชมวดัต่างๆ สักการะศาลเจา้พ่อหลกัเมือง เท่ียวชมพิพิธภณัฑช์า้ง

เอราวณั ฟาร์มจระเขแ้ละสวนสัตวส์มุทรปราการ สาํหรับผูท่ี้ช่ืนชอบธรรมชาติและการเท่ียวชมวิถี

ชีวิต มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ คือ ดูนกชายเลนและนกทะเล กินอาหารทะเลสดๆ ริมชายทะเล ท่ีสถาน

ตากอากาศบางปู เท่ียวตลาดนํ้ า พกัโฮมสเตย ์พายเรือและล่องเรือชมธรรมชาติริมแม่นํ้ าเจา้พระยา 

ชมบา้นทรงไทยอายกุวา่ 100 ปี และข่ีจกัรยานเท่ียวชมสวนผลไม ้
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ภาวการณ์ท่องเท่ียวของจงัหวดัสมุทรปราการในปี 2559 ยงัคงมีการเจริญเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองทั้งน้ีปัจจยัท่ีกระตุน้กระแสการเดินทางท่องเท่ียวมาจากการความสะดวกดา้นการเดินทาง

เน่ืองจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร อีกทั้ งสมุทรปราการมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอยู่

หลายแห่ง นอกจากน้ีในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมและตน้เดือนพฤศจิกายน จะมีการจดังาน

พระสมุทรเจดียห์รือท่ีเรียกกนัว่า "งานเจดีย"์ เป็นเวลา 12 วนั 12 คืน ซ่ึงเป็นงานประจาํจงัหวดั

สมุทรปราการ จดัข้ึนบริเวณใจกลางเมืองของตวัอาํเภอเมืองฯ นอกจากน้ีการเพ่ิมข้ึนของท่ีพกัแบบ

โฮมสเตยก์็มีส่วนผลักดันให้นักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบความงามตามธรรมชาติและกิจกรรมทาง

ธรรมชาติเช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ก็มีส่วนผลกัดนัให้นักท่องเท่ียวเดินทางหลัง่ไหลเขา้มาใน

พ้ืนท่ีเป็นจาํนวนมาก 

โลจิสติกส์ท่องเท่ียว คือ “การจดัการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) เพ่ือ

ทาํให้การไหลของนักท่องเท่ียว (Physical Flow) จากตน้ทางไปสู่ปลายทางโดยไม่มีขอ้ผิดพลาด 

และยงัทาํใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด”  

การท่องเท่ียวสาํหรับนักท่องเท่ียวนั้น มีหลายปัจจยัเขา้มามีส่วนในการตดัสินใจเป็นอย่าง

มาก เช่น ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลบัในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง การคาํนวณวนัหยุด

พกัผ่อนประจาํปีของนักท่องเท่ียว เช่น การลาพกัร้อน  หรือวนัหยุดตามเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 

นักท่องเท่ียวบางคน ไม่ต้องการท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวไกลจากท่ีอยู่อาศยัจนเกินไป อาจเป็น

เพราะเบ่ือเร่ืองการเดินทาง เบ่ือเร่ืองการขบัรถระยะทางไกลๆ เบ่ือเร่ืองจาํนวนท่ีพกัท่ีอาจจะเต็ม

ในช่วงวนัหยดุตามเทศกาล  เบ่ือจาํนวนคนท่ีพลุกพล่าน เป็นตน้ดงันั้นการนาํมาหลกัการดา้นโลจิส 

ติกส์มาใชก้บัการท่องเท่ียวกส็ามารถทาํได ้

จากขอ้มูลและสถานการณ์ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัดา้นโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อ

ความพึงพอใจ กรณีศีกษาการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือทราบถึงภาพรวมของหลัก         

โลจิสติกส์การท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการในปัจจุบนั และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 

เพ่ือเช่ือมโยงกบัการกลบัมาเท่ียวซํ้ าของนกัท่องเท่ียว รวมทั้งศึกษาแนวคิดการพฒันาโลจิสติกส์การ

ท่องเท่ียวในมุมมองของผูเ้ก่ียวข้องโดยตรงเพ่ือนําผลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบ         

โลจิสติกส์การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดัสมุทรปราการต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.1เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในจังหวัด

สมุทรปราการ 

1.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั

สมุทรปราการ 

ขอบเขตของการวจิยั 

ในการศึกษางานวิจยั ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขอบเขตดงัน้ี กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวใน

จงัหวดัสมุทรปราการ 

ศึกษาในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลเช่น เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้และ ปัจจยั

ดา้นโลจิสติกส์ เช่น ดา้นการไหลทางกายภาพ ดา้นการไหลของสารสนเทศ ดา้นการให้บริการ ดา้น

สถานท่ี ดา้นบุคลากร และดา้นค่าใชจ่้าย เพ่ือวดัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดั

สมุทรปราการ 

ศึกษาขอ้มูลในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2560 ในสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดั

สมุทรปราการเช่น ฟาร์มจระเขแ้ละสวนสัตวส์มุทรปราการ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู วดั

บางพลีใหญ่กลาง พิพิธภณัฑช์า้งเอราวณั โฮมสเตยบ์า้นขนุสมุทรจีน เป็นตน้  

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

         ตัวแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้

ปัจจยัดา้นโลจิสติกส์ 
- การไหลทางกายภาพ 
- การไหลของสารสนเทศ 
- การใหบ้ริการ 
- สถานท่ี 
- บุคลากร 
- ค่าใชจ่้าย 
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สมมตฐิานการวจิยั 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างกนั 

1.2 ปัจจยัดา้นโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.1 ประโยชน์ทางวิชาการ ให้รายงานฉบบัน้ีเป็นฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ นักวิจยั และผูท่ี้สนใจ 

เพ่ือนาํขอ้มูลน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและทาํวจิยัต่อไป 

1.2 ประโยชน์ทางดา้นการนาํไปปฏิบติั เม่ือทราบปัจจยัองคป์ระกอบ และการจดัการโลจิ

สติกส์ดา้นการท่องเท่ียว ทาํให้นักท่องเท่ียวพอใจ และนาํไปพฒันาไดดี้ข้ึน ช่วยให้นักท่องเท่ียว

กลบัมาเท่ียวซํ้ามากข้ึน ก่อใหเ้กิดรายไดใ้หก้บัภาครัฐและภาคเอกชนได ้

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล 

ความหมายของปัจจยัส่วนบุคคล  

ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายไดอ้าชีพ 

การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ ท่ีนิยมใช้ในการแบ่ง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะท่ี

สาํคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยกาํหนดตลาดเป็นเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกว่า

ตวัแปรอ่ืนๆ (ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ 2538, หนา้ 41-42) 

ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ (2542, หนา้ 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎี

ท่ีใชห้ลกัการของความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคือพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจาก

ภายนอกมากระตุน้เป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกนัไปด้วย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ 

Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่างๆของ

บุคคลหรือลกัษณะทางประชากรซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆได  ้คือ บุคคลท่ีมี

พฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ดงันั้นบุคคลท่ีอยูใ่นลาํดบัชั้นทางสงัคมเดียวกนัจะ

เลือกรับ และตอบสนองต่อเน้ือหา   ข่าวสารในแบบเดียวกนัและทฤษฎีความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

(Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดรั้บการพฒันาจากแนวความคิดเร่ืองส่ิงเร้าและการ

ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อนและได้นํามา

ประยุกตใ์ชอ้ธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารว่าผูรั้บสารท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั จะมีความสนใจตอ

ข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
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แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับองค์ประกอบของการท่องเท่ียว 

องค์ประกอบของการท่องเท่ียว  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดใ้ห้คาํจาํกดัความขององค์ประกอบในการท่องเท่ียวไว้

ดงัน้ี (กองวิชาการและฝึกอบรม การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2546 : 7) องค์ประกอบของการ

ท่องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ องคป์ระกอบต่าง ๆ 8 ประการ ประกอบดว้ย การ

คมนาคมขนส่ง (ซ่ึงหมายถึง ทั้ งการคมนาคมขนส่งทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศ), ท่ีพัก, 

ร้านอาหารและภตัตาคาร, บริการนาํเท่ียว, ส่ิงดึงดูดใจให้เกิดการท่องเท่ียว เช่น ทะเล ภูเขา แม่นํ้ า 

รวมทั้งประเพณี วฒันธรรม และโบราณสถาน (กล่าวคือ ส่ิงท่ีทาํให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจ 

และตอ้งการมาเยี่ยมชม ซ่ึงอาจเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนก็ได)้, ร้าน

ขายของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมือง, ความปลอดภยั, การเผยแพร่และโฆษณา 

เนาวรัตน์ พลายนอ้ย และคณะ (2538 : 4) เสนอวา่ การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวนั้น

มกัจะกล่าวถึง ปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายสาํหรับการ

ท่องเท่ียว เวลาสําหรับการท่องเท่ียว และความตั้ งใจท่ีจะท่องเท่ียว ซ่ึงทั้ ง 3 องค์ประกอบน้ีเป็น

ตวักาํหนดท่ีสําคญัยิ่งต่อการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์

องคป์ระกอบเหล่าน้ี จึงเป็นกรอบกาํหนดทิศทางและขนาดของพฤติกรรมการท่องเท่ียวให้แตกต่าง

ออกไปตามขอ้จาํกดัท่ีแต่ละบุคคลมีอยู ่กล่าวคือ บุคคลท่ีมีรายไดต้ ํ่า มีเวลาน้อย หรือไม่ตั้งใจท่ีจะ

ท่องเท่ียว ย่อมสามารถท่องเท่ียวไดใ้กล ้และในเวลาส้ันเท่านั้น ขณะท่ีคนท่ีมีรายไดสู้งมีเวลามาก

และมีความตั้งใจท่ีจะท่องเท่ียวสถานท่ีท่ีทนัสมยัและมีคุณภาพเหนือกวา่ เป็นตน้ 

โครงการศึกษาวิจยัการจดัการมนุษยก์ับส่ิงแวดล้อมและสถาบันดาํรงราชานุภาพ ได ้

สรุปวา่ การท่องเท่ียวประกอบกนัข้ึนจากองคป์ระกอบสาํคญั 5 ประการ ซ่ึงต่างกมี็ความสมัพนัธ์กนั

ประกอบด้วย นักท่องเท่ียว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) แบ่งนักท่องเท่ียวภายในประเทศ

ออกเป็น 3 ประเภท คือ นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ (domestic visitor) นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ

ท่ีค้างคืน (domestic tourist) หมายถึง นักท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีไปค้างคืนนอกท่ีพักอาศัย

ปัจจุบนัแต่ละคร้ังอยา่งน้อย 1 คืน นกัท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีไม่คา้งคืน(domestic excursionist)

การตลาดท่องเท่ียว หมายถึง ความพยายามท่ีจะทาํให้นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของตน แลว้ใช้ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและบริการ

ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้น โดยการตลาดท่องเท่ียวอาจทาได ้2 วิธี คือ การให้บริการขอ้มูล

ข่าวสารการท่องเท่ียว และการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว การขนส่ง หมายถึง การจดั
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ใหมี้การเคล่ือนยา้ยนกัท่องเท่ียวดว้ยยานพาหนะประเภทต่าง ๆ จากภูมิลาเนาไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ตอ้งการและกลบัสู่ภูมิลาเนา โดยการขนส่ง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การขนส่งทางรถยนต ์การ

ขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางเคร่ืองบิน ทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง 

ส่ิงดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวใหเ้กิดการเดินทางไปเยอืนหรือไปท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทยไดแ้บ่งทรัพยากรท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท คือ ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภท

ธรรมชาติ ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์โบราณสถาน และทรัพยากรท่องเท่ียวประเภท

ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว เป็นสรรพส่ิงท่ี

รองรับการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว เพ่ือให้การเดินทางและการท่องเท่ียวเป็นไปดว้ย

ความสะดวกสบายและปลอดภยั โดยสรุปกล่าวไดว้่า การท่องเท่ียวมีองค์ประกอบสําคญัหลาย

ประการ ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวตลาดการท่องเท่ียว การขนส่ง ทรัพยากรการท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกทางการท่องเท่ียวซ่ึงองคป์ระกอบท่ีกล่าวมานั้น มีกระบวนการท่ีขบัเคล่ือน สอดคลอ้งกนัไป 

คือ เร่ิมจากนักท่องเท่ียวสนใจท่ีจะท่องเท่ียว ต่อมาก็หาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว การเดินทางจะไป

อยา่งไร และแหล่งท่องเท่ียวนั้นมีอะไรท่ีน่าสนใจบา้ง พร้อมพิจารณาถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมี

ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวดว้ย 

 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวกับความพงึพอใจ 

จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ไดมี้นกัวิชาการ

หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี 

กูด (Good 1973 P. 13) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า หมายถึง คุณภาพ หรือ

ระดบัความพงึพอใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจและทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพของส่ิงนั้น 

ทิฟฟิน (Tiffin 1973 P. 384) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (feeling) 

มีความสุข เม่ือคนเราไดรั้บผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (wants) หรือแรงจูงใจ 

(motivation) 

วอลแมน (Wolman 1973 P. 384) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก

(feeling) มีความสุข เม่ือคนเราไดรั้บผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (wants) หรือ

แรงจูงใจ (Motivation) 
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กฤษณะ สินธุเดชะ (2538 น. 20) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษยท่ี์ตั้งอยูบ่น

ความต้องการด้านพื้นฐาน (Basic Need) มีความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธ์ิ และ

ส่ิงจูงใจ (Incentive) 

วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2549) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนเรามี

ความสัมพนัธ์กบัโลกทศัน์ท่ีเก่ียวกบัความหมายของสภาพแวดลอ้ม ค่าความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ

สภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เช่น ความรู้สึกดี-เลว พอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็นตน้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า 

หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบใจ พอใจ และพึงใจ 

Pearce (1988) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจหรือการบรรลุความคาดหวงัอาจจะข้ึนอยู่กบัว่า

บุคคลให้คุณค่าหรือตีค่าผลลพัธ์ของความคาดหวงันั้นมากน้อยแค่ไหน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ 

ความพึงพอใจของคนเราข้ึนอยู่กบัค่านิยมหรือความเช่ือต่าง ๆ และไดพ้บว่าความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว ข้ึนอยูก่บัความชอบท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่อแหล่งท่องเท่ียวก่อนจะเดินทาง ความชอบท่ีว่า

น้ีส่งผลต่อการประเมินความรู้สึกต่อแหล่งท่องเท่ียวภายหลงัจากการเดินทางไปเยอืนแลว้ โดยพบวา่

ถา้ความชอบในแหล่งท่องเท่ียวมีอยู่มากเป็นทุนเดิมก่อนการเดินทาง จะส่งผลให้นักท่องเท่ียว

ประเมินความพึงพอใจ หลงัความเดินทางไปในทางบวกและสรุปเป็นทฤษฎีว่า ถา้นักท่องเท่ียว

ได้รับความพึงพอใจ นักท่องเท่ียวอาจกลับมาเยือนแหล่งท่องเท่ียวนั้ นซํ้ า หรือแนะนําแหล่ง

ท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวคน อ่ืน หรือแสดงออกทางคาํพูดด้วยการช่ืนชมในแหล่งท่องเท่ียวนั้น 

ในทางตรงกนัขา้มถา้นกัท่องเท่ียว ไม่พอใจ นกัท่องเท่ียวกอ็าจจะไม่กลบัมาเยอืนแหล่งท่องเท่ียวนั้น

อีก และอาจจะไม่แนะนาํให้ นกัท่องเท่ียวอ่ืนมาเท่ียว หรืออาจจะพูดถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้นทางดา้น

ลบ และทาํใหแ้หล่งท่องเท่ียว ไดรั้บความเสียหายทางดา้นตลาดได ้

Hughes (1991) นักท่องเท่ียวผูซ่ึ้งความคาดหวงัไดรั้บการตอบสนองด้วยประสบการณ์    

ต่าง ๆ จะเกิดความพึงพอใจ และในทางตรงกนัขา้มนกัท่องเท่ียวท่ีไดป้ระสบการณ์ท่ีไม่ตอบสนอง

ต่อความคาดหวงัก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ ยิ่งช่องว่าง (disparity) ระหว่างความคาดหวงักับ

ประสบการณ์ท่ีไดมี้มากเท่าไหร่ก็จะส่งผลให้ความไม่พอใจเกิดมากข้ึนเท่านั้น โดยมีการจาํแนก

ความพึงพอใจทางด้านบวกเป็น 3 ระดับได้แก่ พอใจอย่างยิ่ง (very satisfied) พอใจมาก (quite 

satisfied) และพอใจ (satisfied) ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือความคาดหวงัไดรั้บการตอบสนอง

เท่าท่ีหวงัเอาไวห้รือเกินกวา่ท่ีหวงัไว ้(Shames และ Glover (1988) ) 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

นรินทิพย  ์ศรีชัย (2551) ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการท่องเท่ียวโฮมสเตยใ์นอาํเภออมัพวา

จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการให้บริการท่องเท่ียวโฮมสเตย์

โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก นักท่องเท่ียวท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการ

บริการโฮมสเตยใ์นอาํเภออัมพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจในการให้บริการท่องเท่ียวโฮมสเตย์

ในอาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ นักท่องเท่ียวท่ีมี

สถานภาพต่างกนัมีความพึงพอใจในการให้บริการท่องเท่ียวโฮมสเตยใ์นอาํเภออมัพวา จงัหวดั

สมุทรสงคราม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั

มีความพึงพอใจในการให้บริการท่องเท่ียวโฮมสเตยใ์นอาํเภอ อัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นาวิน วิไลเลิศ (2549 น. 99) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ

ท่องเท่ียวในโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลม จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลมท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ

พึงพอใจในการท่องเท่ียวในโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้ทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยเก็บข้อมูลในวนั

พฤหสับดีถึงวนัอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 08.30 -18.30 น. ของทุกวนั โดยเก็บจากจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย  ท่ีมาเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการเช่น  ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์

สมุทรปราการ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู วดับางพลีใหญ่กลาง พิพิธภณัฑ์ช้างเอราวณั 

โฮมสเตยบ์า้นขนุสมุทรจีน เป็นตน้ โดยแบ่งจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมดเป็นจาํนวนเท่าๆ กนั รวม

ทั้งส้ิน 400 ชุด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั    

เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นงานวิจยัน้ี คือ การใชแ้บบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามทั้งแบบปลาย

ปิดและแบบปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ทั้ งน้ีแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

786 

ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการได้แก่ เพศ, อายุ, 

สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้ส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นโลจิสติกส์

ไดแ้ก่ การไหลทางกายภาพ การไหลของสารสนเทศ การใหบ้ริการ สถานท่ี บุคลากร และค่าใชจ่้าย 

ส่วนท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรปราการ 

การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามสาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี

โดยใชส้ถิติสาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล และสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ 

สถิติเชิงพรรณนา ใชส้าํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการบรรยายคุณลกัษณะของ 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สถิติเชิงอนุมาน ใชส้าํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการทดสอบความสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้

ประกอบไปด้วย Independent-Sample T-Test One-Way ANOVA หรือ F-Test  

 

ผลการวจิยั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล จากการวิจยั พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่

คือ เพศชายจาํนวน 223 คน (ร้อยละ 55.7) อยูใ่นช่วงอาย ุ26 - 30 ปี จาํนวน 196 คน (ร้อยละ 49) มี

สถานะโสด จาํนวน 321 คน (ร้อยละ 80.25) มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

326 คน (ร้อยละ 81.5) ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนจาํนวน 201 คน (ร้อยละ 50.2) และ

เป็นผูท่ี้มีรายได ้15,001 – 25,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 225 คน (ร้อยละ 56.25) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านโลจิสติกส์ต่อปัจจัยต่าง  ๆพบว่า กลุ่มตวัอย่าง

นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นโลจิสติกส์ในภาพรวมอยู่ในระดบั

“ปานกลาง” โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ สถานท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 

3.49 รองลงมาคือการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 และการไหลของสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.35 ตามลาํดบั  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวพบว่า กลุ่มตวัอย่าง

นักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัโลจิสติกส์ในดา้นความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบั“มาก” โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านมีความพึง
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พอใจในความสะดวกในการเดินทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึง

ภายในจงัหวดัสมุทรปราการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.69 รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจในความ

หลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว (เช่นแหล่งธรรมชาติ แหล่งวฒันธรรม ฯลฯ)มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 

และท่านมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของราคาท่ีพกัและบริการท่ีไดรั้บมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 

ตามลาํดบั  

 

ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ยเพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีไปท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ี

ไปท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการต่างกนัมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวั

แปรตามท่ีมีค่านยัสาํคญัน้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้น

อาชีพ และดา้นรายไดต่้อเดือน 

สมมตฐิานท่ี 2 ปัจจยัดา้นโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว มี

ตวัแปรอิสระของดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด 4 ตวั

แปรท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามท่ีมีค่านยัสาํคญัน้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการไหล

ของสารสนเทศ ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นสถานท่ี และดา้นค่าใชจ่้าย   

 

อภปิรายผล 

การศึกษาปัจจยัดา้นโลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ กรณีศึกษาการท่องเท่ียวจงัหวดั

สมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

เพศ อายุ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวในจังหวัด

สมุทรปราการไม่ต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ช่วงอายุ

แตกต่างกนั หากมีความพึงพอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียว สภาพแวดลอ้ม และการเลือกใชบ้ริการแลว้ 

ไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวกสะบายในการเดินทางท่ีเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ไม่

เลือกปฏิบติั จะก่อให้เกิดความพึงพอใจกบันกัท่องเท่ียว ทาํให้อยากกลบัมาเท่ียวซํ้ า จึงเป็นเหตุให้

เพศ และอายไุม่มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการ 
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สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, รายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ท่ีไปท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นรินทิพย ์ศรีชัย 

(2551) ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในองคพ์ระปฐมเจดียจ์งัหวดันครปฐมเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความ

พึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการให้บริการท่องเท่ียวโฮมสเตยใ์นองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวดั

นครปฐม พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมี ความพึงพอใจต่อการให้ บริการท่องเท่ียว

โฮมสเตย ์ในองคพ์ระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

งานวิจยัของ นาวิน วิไลเลิศ (2549 : 99) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ

ท่องเท่ียวในโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลม จงัหวดัอุดรธานี พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดิน

ทางเขา้มาท่องเท่ียวในโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลมท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึง

พอใจในการท่องเท่ียวในโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ  0.05 งานวิจัยของ พิษณุ  วงศ์เกษม  (2548) ได้ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตป่าอนุรักษภู์พระบาท อาํเภอบา้นผือ จงัหวดัอุดรธานี 

ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิง นิเวศ

ใน 4 ดา้น ตามลกัษณะพ้ืนฐานบางประการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 งานวิจัยของ นรินทิพย  ์ศรีชัย (2551) ศึกษาแหล่ง

ท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสงคราม เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อ

การให้บริการท่องเท่ียวโฮมสเตยใ์นอาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี

รายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการท่องเท่ียวโฮมสเตย ์ในอาํเภออมัพวา จงัหวดั

สมุทรสงคราม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัโลจิสติกส์ ดา้นการไหลทางกายภาพ และดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการ อาจเป็นเพราะนักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมต่อปัจจยั

ดา้นการไหลทางกายภาพ และปัจจยัดา้นบุคลากรแตกต่างกนั หากเม่ือมีความปลอดภยัในสถานท่ี

ท่องเท่ียว และสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารและเคร่ืองด่ืมได้ง่าย รวมทั้ งพนักงานดูแลเอาใ จใ ส่ 

กระตือรือร้น และเต็มใจใหบ้ริการ บริการดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร ก่อให้เกิดความพึงพอใจกบั

นกัท่องเท่ียว จึงเป็นเหตุใหปั้จจยัดา้นการไหลทางกายภาพ และปัจจยัดา้นบุคลากรไม่มีผลต่อความ

พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการ 

ปัจจยัโลจิสติกส์ด้านการไหลของสารสนเทศ การให้บริการ สถานท่ี และค่าใช้จ่ายมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของ รัฐทิตยา หิรัณยหาด (2544) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาเพ่ือเสริมศกัยภาพ หมู่บา้นวฒันธรรม

เพ่ือการท่องเท่ียว : กรณีศึกษาบา้นหนองขาว อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

ศกัยภาพของการท่องเท่ียวดา้นความปลอดภยั การประชาสัมพนัธ์ และพื้นท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวอยู่

ในระดบัสูง แต่ศกัยภาพดา้นความพร้อมของบุคลากรตอ้งมีการปรับปรุงเน่ืองจากบุคลากรมีความ

พร้อมนอ้ย รวมทั้งเพ่ิมเติมในดา้นสาธารณูปโภคขั้นสูงในส่ิงต่าง ๆ เช่น ร้านคา้ขายอาหาร ร้านขาย

ของท่ีระลึก สุขาสําหรับนักท่องเท่ียว และศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียว งานวิจยัของ สุธดี ชิดชอบ 

(2548) ศึกษาถึงทศันคติและความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว ณ เกาะชา้ง จงัหวดัตราด ในดา้นแหล่ง

ท่องเท่ียว ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านท่ีพัก ด้านการบริการ และด้านความสะดวกสบายใน

ภาพรวม นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง นอกจากน้ีแนวทางในการแก้ไข 

ปรับปรุง ขอ้เสนอแนะในการพฒันาให้ก่ิงอาํเภอเกาะชา้งมีช่ือเสียง เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน ดา้นความสะดวกสะบาย ประกอบดว้ย การเพ่ิมถงัขยะ ท่ี

จอดรถสาธารณะ ขยายเส้นทางให้กวา้งข้ึน ประชาสัมพนัธ์ท่ีรวดเร็วและขอ้มูลทนัสมยั ครอบคลุม

ความต้องการของนักท่องเท่ียวและไฟฟ้าสาธารณะ ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 

ประกอบดว้ย การรักษาความสะอาด ราคาห้องพกั เพ่ิมการให้บริการดา้นคมนาคม ความปลอดภยั 

และพฒันาจุดชมวิวให้มากข้ึนเพ่ือความสะดวกสบายแก่นกัท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบั 

และอเดย ์และ แอนเดอร์สัน (Aday and Anderson 1978 : 283-292) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึง

พอใจของประชาชนท่ีมาท่องเท่ียวในสวนสาธารณะในมลรัฐแคริฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จาํนวน 1,240 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสถานท่ีอาํนวยความ

สะดวก สภาพภูมิอากาศ และการจดัการโดยทัว่ไป ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรท่ีจะศึกษาจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการศึกษา

กบันักท่องเท่ียวในจังหวดัอ่ืนๆ เพ่ือขยายผลการวิจยัให้กวา้งข้ึนจะทาํให้เกิดประโยชน์ในการ

กาํหนดปัจจยัทางโลจิสติกส์ในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

ท่ีมผีลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนท่ีผดิปกตใินกลุ่มมีเดยี 

DEMISE OF KING RAMA 9 AND ABNORMAL RETURNS IN MEDIA 

SECTOR : EVIDENCE FROM THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 

กันตพฒัน์ สําราญบํารุง 

นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 

กุลบุตร โกเมนกุล 

อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพระบรมโกศ 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบต่อ

อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุ่มมีเดีย การศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือ ทุก

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มหุ้นมีเดีย 27 บริษทั เป็นการศึกษา

แบบเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ (Event Study) โดยใชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์และนาํไป

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ t-Test ซ่ึงผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี 

ราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย 27 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มี

ค่าเฉล่ียดงัน้ี   

ก่อนเกิดเหตุ 15 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ -.0153%  

วนัเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) มีอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ 0.0018% หลงัวนัเกิด

เหตุ 15 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ 0.0134%  

หลงัวนัเกิดเหตุ 30 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ -0.0014%  

หลงัวนัเกิดเหตุ 45 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ 0.0004%  

หลงัวนัเกิดเหตุ 60 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ -0.0002%  

หลงัวนัเกิดเหตุ 75 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ 0.088%  

หลงัวนัเกิดเหตุ 90 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ -.0050%  
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หลงัวนัเกิดเหตุ 105 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ 0.0018%  

หลงัวนัเกิดเหตุ 120วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ 0.0007%  

หลงัวนัเกิดเหตุ 135 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ 0.0000%  

หลงัวนัเกิดเหตุ 150 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ 0.0495%  

หลงัวนัเกิดเหตุ 165 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ 0.0004% และหลงัวนัเกิด

เหตุ 180 วนั มีอตัราผลตอบแทนท่ีผดิปกติในกลุ่มมีเดียอยูท่ี่ 0.0056%  

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า วนัเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) หลงัวนัเกิดเหตุ 180 วนั ของ

การสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่มีผลกระทบ

ต่อราคาหุน้ในกลุ่มมีเดีย 

 

คาํสําคญั : การสวรรคต, ในหลวงรัชกาลท่ี 9, ราคาหุน้, กลุ่มมีเดีย 

 

ABSTRACT 

Research: DEMISE OF KING RAMA 9 AND ABNORMAL RETURNS IN MEDIA  

SECTOR: EVIDENCE FROM THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

Purpose: to study the abnormal earnings yields the media and entertainment stock market 

after the passing of the late king Rama IX 

The populace included in this study are all registered public media and Entertainment 

Company listed in 27 media and entertainment stocks. This study is an event study by analyzing 

the earning yields abnormal fluctuations after his majesty’s passing through t-test hypotheses and 

the results are as follows: 

The stock price fluctuation of 27 media and entertainment stocks: 

15 days before the passing the averages are at -0.153% abnormal earnings yields 

The day of the passing (Oct 13 2016), There is 0.0018% abnormal earnings yields  

15 days after the passing, There is 0.0134% abnormal earnings yields  

30 days after the passing, There is -0.0014% abnormal earnings yields  

45 days after the passing, There is 0.0004% abnormal earnings yields  

60 days after the passing, There is -0.0002% abnormal earnings yields  
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75 days after the passing, There is -0.0050% abnormal earnings yields  

90 days after the passing, There is 0.0018%abnormal earnings yields  

105 days after the passing, There is 0.0007% abnormal earnings yields  

120 days after the passing, There is 0.0000% abnormal earnings yields  

135 days after the passing, There is 0.0495% abnormal earnings yields  

150 days after the passing, There is 0.0007% abnormal earnings yields  

165 days after the passing, There is 0.0004% abnormal earnings yields  

180 days after the passing, There is 0.0004% abnormal earnings yields 

The test, in comparison to the hypotheses yields that the day of the passing and 180 days after the 

passing of the late king Rama IX have no effect to the media and entertainment stock prices. 

 

Keywords :  DEMISE OF KING RAMA 9 AND ABNORMAL RETURNS IN MEDIA  

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   

ปัจจุบนัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตาม

ทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกิจ และนอกจากน้ียงัมีจาํนวนบริษทัจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย 

ทาํให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายมากมาย และเป็นทางเลือกให้แก่

นกัลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหภ้าวะการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มี

การขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนดว้ย แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากราคาของหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย มกัจะมีความผนัผวนตามภาวะของตลาดหลกัทรัพย ์จึงถือไดว้่าการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นั้นเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง โดยภาวะของตลาดหลกัทรัพยฯ์นั้น

มกัจะเกิดจากผลกระทบดา้นปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นการเมือง และปัจจยัภายนอก

ต่างๆ ซ่ึงถือไดว้่ามีความเส่ียงอย่างมากสําหรับผูล้งทุนท่ีซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่อย่างไรก็ตามการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก็ยงัได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มผูล้งทุนทั่วไป 

เน่ืองจากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงภายในเวลาอนัรวดเร็ว อีกทั้งดชันีการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยย์งัเป็นตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัในการวดัระดบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในรูปของการวดัการลงทุนอีกดว้ย (ณฐัณิชา สวา่งศรี, 2556) 
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ปัจจุบนัราคาหุน้จะถูกกาํหนดข้ึนดว้ย 2 ปัจจยัหลกั ๆ คือ 1) ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

ทั้งในรูปของเงินปันผลและส่วนต่างราคา  2) ความเส่ียงท่ีผูล้งทุนจะตอ้งเผชิญจากการลงทุนในหุ้น 

โดยผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บและความเส่ียงท่ีผูล้งทุนจะตอ้งเผชิญจากการลงทุนในหุน้ จะเป็น

ตวักาํหนดมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้น และมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้นจะส่งผลต่อราคาตลาดของหุ้น โดย

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดราคาหุ้น เป็นพื้นฐานสําคญัท่ีสามารถจดักลุ่มเป็น 3 ปัจจยัใหญ่ ๆ คือ ภาวะ

เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดาํเนินงานของบริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 

2558)  

หุน้ในกลุ่มมีเดีย เป็นหุน้กลุ่มหน่ึงท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ตลาดประมาณ 10% ซ่ึงราคาหุน้

หลายตวัในกลุ่มน้ีมีราคาเพิ่มสูงข้ึนในเวลาท่ีรวดเร็ว จึงทาํให้นักลงทุนหลายคนไดก้าํไรเป็นเงิน

จาํนวนมาก เพราะกลุ่มน้ีมีปัจจยัพ้ืนฐานรองรับ แต่ก็มีอีกหลายคนท่ียงัรอดูสถานการณ์ เพราะไม่

แน่ใจว่า ราคาหุ้นวนัน้ีสมเหตุสมผลหรือไม่ เน่ืองจากเมด็เงินค่าโฆษณา จะไม่กระจายตวัในทุกส่ือ

เหมือนในอดีต เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภค และเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลง ทาํให้ส่ือแบบใหม่ 

(New Media)  มีความน่าสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะส่ือโฆษณา ดิจิทลั จาํพวก Facebook YouTube 

และ Line รวมไปถึงส่ือโฆษณานอกบ้าน ซ่ึงเติบโตตามการขยายตวัของชุมชนเมืองกบัเส้นทาง

รถไฟฟ้า ส่ือโฆษณาโรงภาพยนตร์ท่ีจะเติบโตตามแผนเพ่ิมโรงภาพยนตร์ และการฉายภาพยนตร์ท่ี

น่าสนใจ และทีวีดิจิทลัท่ีมี เรตต้ิงสูง ขณะท่ีส่ือแบบเก่าไม่ว่าจะเป็น ทีวีอะนาล็อก วิทยุ ส่ิงพิมพ ์

หรือนิตยสาร   ไม่อาจเข้าถึงผู ้บ ริโภคได้มาก เห มือนในอดีต  (www.moneychannel.co.th/ 

news_detail/20287, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560) 

เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวใน

พระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทาํใหท้างรัฐบาลกาํหนดไวทุ้กขพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัใน

พระบรมโกศโดยการลดธงคร่ึงเสาเป็นเวลา 30 วนั รวมทั้ งงดงานร่ืนเริงเป็นเวลา 30 วนั รวม

อุตสาหกรรมมีเดียต่าง ๆ  อาทิ สถานีโทรทศัน์ของไทย รวมถึงส่ือออนไลน์ ฯลฯ ตอ้งอยูใ่นโหมด

ของการไวทุ้กข ์โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพสีขาวดาํ อีกทั้งสถานีโทรทศัน์

ของไทยยงัถูกงดการเผยแพร่รายการท่ีแสดงถึงความร่ืนเริงเป็นเวลา 30 วนั และไม่การโฆษณาใด ๆ 

ทั้ งส้ินอีกด้วย ทาํให้ให้สถานีโทรทัศน์ของไทย รวมถึงส่ือออนไลน์ ฯลฯ ขาดรายได้ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา และอาจส่งผลใหร้าคาหุน้ในกลุ่มมีเดียลดตํ่าลงอีกดว้ย 

จากความสาํคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการศึกษาปัจจยัการสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี  9 ท่ี มีผลกระทบต่ออัตรา
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ผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุ่มมีเดีย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยั

ดงักล่าว และเพ่ือจะไดน้าํขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ท่ีสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการลงทุนหุ้นใน

กลุ่มมีเดียต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพ่ือศึกษาเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุ่มมีเดีย ในช่วงก่อนและหลงัเหตุการณ์ 

 

กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

               -15           13 ต.ค.            +15             +30                 ........                             +180 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มี

ผลกระทบต่อราคาหุน้ในกลุ่มมีเดีย 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัจจยัการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพระบรมโกศในหลวง

รัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุ่มมีเดีย 

2. สามารถนาํขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวโนม้ของราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย

ใหแ้ก่นกัลงทุน และยงัสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํกบัดูแลราคาหุน้ของบริษทัในกลุ่มมีเดีย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการกําหนดราคาหุ้น 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2558) ไดก้ล่าวไวว้่า การหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้น เกิด

จากความเช่ือท่ีว่า ผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนในหุ้นวนัน้ี ย่อมคาดหวงัผลประโยชน์หรือผลตอบแทน

ท่ีว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตจากการลงทุนในหุ้นดงักล่าว ดงันั้น ราคาหุ้นท่ีผูล้งทุนยอมจ่ายในวนัน้ี จึง

เป็นราคาสาํหรับส่ิงท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บในอนาคตนัน่เอง และราคาหุน้ท่ีเปล่ียนแปลงไป น่าจะเกิด

วนั 
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จากท่ีผูล้งทุนคาดการณ์ว่าส่ิงท่ีตนจะไดรั้บในอนาคต ทั้งในรูปของเงินปันผล และส่วนต่างราคาท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เช่น ถา้ผูมี้ผูค้าดการณ์วา่การลงทุนในหุน้ ABC จะไดรั้บผลตอบแทนในรูป

ของเงินปันผลมาก ก็จะทาํให้บุคคลนั้นยินดีท่ีจะจ่ายเงินเพ่ือซ้ือหุ้น ABC ในราคาท่ีสูงข้ึน ราคาหุ้น 

ABC ก็จะปรับตวัสูงข้ึน แต่ในทางกลบักนัถา้ผูล้งทุนทุกคนคาดการณ์ว่าหากลงทุนในหุ้น ABC ณ 

ปัจจุบนั โดยถือไปอีก 2-3 เดือน แลว้ขายต่อ อาจจะไดร้าคาขายต่อนอ้ยกว่าตอนท่ีซ้ือมา ผูล้งทุนคน

นั้นก็จะไม่ยอมจ่ายเงินเพ่ือซ้ือหุ้น ABC ณ ราคาปัจจุบนั แต่จะยอมจ่ายในราคาท่ีตํ่ากว่า เพ่ือชดเชย

กบัความเส่ียงท่ีคาดวา่ตนอาจจะเผชิญในอีก 2-3 เดือนขา้งหนา้ ราคาหุน้ ABC กจ็ะปรับตวัลดลง 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการลงทุน 

เพชรี ขมุทรัพย ์(2544) (อา้งถึงในวศิน โตตระกูลพิทกัษ,์ 2552) การลงทุน หมายถึง การซ้ือ

อสังหาริมทรัพย ์หรือสังหาริมทรัพยข์องบุคคลหรือสถาบนั ซ่ึงให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบั

ความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อยา่งตํ่าไม่เกิน 3 ปี โดยการลงทุนแบ่งออกเป็น

ประเภทใหญ่ ๆได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer Investment) การลงทุน

ในธุรกิจ (Business or Economic Investment) และการลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities 

Investment) 

แนวคดิและทฤษฎคีวามเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์ 

วศิน โตตระกูลพิทกัษ ์(2552) ไดก้ล่าววา่ ความเส่ียงจากการลงทุน คือ ความน่าจะเป็นหรือ

โอกาสท่ีการลงทุนจะไดรั้บผลตอบแทนนอ้ยกว่าท่ีเราคาดการณ์ไว ้หากผลตอบแทนจริงแตกต่าง

จากหรือเบ่ียงเบนจากค่าท่ีผูล้งทุนคาดหวงัมากก็จะมีความเส่ียงสูงหากแตกต่างหรือเบ่ียงเบนนอ้ยก็

จะมีความเส่ียงตํ่า และส่ิงท่ีนักลงทุนตอ้งหลีกเล่ียงโดยส่วนมากนักลงทุนตอ้งการมีผลตอบแทน

ชดเชยหากเกิดความเส่ียงข้ึนมา ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยความเส่ียงเรียกว่าส่วนชดเชยความ

เส่ียง (Risk Premium) ซ่ึงก็คือผลต่างระหว่างผลตอบแทนท่ีไม่มีความเส่ียงกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 

อีกทางเลือกหน่ึงท่ีนกัลงทุนนิยมใชห้ลีกเล่ียงความเส่ียงคือการกระจายการลงทุน (Diversification) 

โดยการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์หลากหลายซ่ึงมีคุณลกัษณะและอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ต่างกนัไปทาํให้ความเส่ียงน้อยลง โดยประเภทของความเส่ียงนั้น ประกอบด้วย ความเส่ียงจาก

ปัจจยัมหภาค (Macro Factors) และความเส่ียงจากปัจจยัจุลภาค (Micro Factors/Unsystematic Risk) 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 อุรสา บรรณกิจโศภณ (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า การตดัสินใจซ้ือขายหุ้น ผูล้งทุนจะตอ้งอาศยั

ปัจจยัต่างๆ เพ่ือประกอบการตดัสินใจ อาทิ การใชปั้จจยัพื้นฐานในการวิเคราะห์หุ้นก่อนตดัสินใจ
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ซ้ือหรือขาย การสอบถามขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีการตลาดท่ีดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์การติดตาม

ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัจดทะเบียนผ่านส่ือต่างๆ โดยแนวคิดในการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์เป็น

เคร่ืองมือท่ี ช่วยในการตัดสินใจในการซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึ งประกอบด้วย  การวิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐาน และการวเิคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง  

ลลิตา เอ้ืออาํนวยชยั (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลกระทบของเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ต่ออตัราส่วนทางการเงิน โดยเลือกภาคธุรกิจบริการท่ีประกอบดว้ย

หมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ หมวดธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ และหมวดธุรกิจ

พาณิชย  ์วิเคราะห์ผลโดยใช้อตัราส่วนทางการเงินมาเป็นตัวช้ีวดัผลกระทบของเหตุการณ์ทาง

การเมืองท่ีมีต่อธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ยอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชว้ดัทั้งความเส่ียงและความสามารถ

ในการทาํกาํไร โดยใชวิ้ธีการทดสอบ t-test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยผลการทดสอบ พบว่า 

เหตุการทางการเมืองส่งผลกระทบต่อความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนและความสามารถในการทาํกาํไรท่ีลดลง

อยา่งมีนยัสาํคญัของหมวดธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ และหมวดธุรกิจการขนส่งและโลจิ

สติกส์ ในทางกลบักนั ความเส่ียงท่ีลดลง และความสามารถในการทาํกาํไรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของหมวด

ธุรกิจพาณิชย์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสวนทางกับอีกสองหมวดธุรกิจข้างต้นนั้ น  ไม่ได้มี

ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน โดยอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี

การเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน ซ่ึงส่งผลมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน นั่นคือ อตัราส่วน

มูลค่าตลาดของผูถื้อหุน้ต่อหน้ีสินรวม และอตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานต่อทรัพยสิ์นรวม 

วิรัญญา โลหะผล (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียว

และสันทนาการ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีนาํมาศึกษาในมี 3 บริษทั คือ บริษทั แชงกรี-ล่าโฮเต็ล จาํกดั 

(มหาชน) บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

โดยปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา ประกอบดว้ย จาํนวนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ อตัราการเขา้พกัแรมของ

ทั้ งประเทศไทย และเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง จากการศึกษาพบว่า  ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา 

ประกอบดว้ย จาํนวนนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ อตัราการเขา้พกัแรมของทั้งประเทศไทย และ

เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองไม่มีผลต่อต่อราคาหลกัทรัพยห์มวดการท่องเท่ียวและสันทนาการ 

เน่ืองมาจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากปัจจยัภายนอกท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของบริษทั โดยเฉพาะปัจจุบันซ่ึงประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก รวมถึงปัญหาด้าน
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การเมืองของประเทศไทยท่ียงัคงไม่เสถียรภาพซ่ึงลว้นส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการเดินทาง

ของนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศและส่งผลไปยงัอตัราการเขา้พกัแรมดว้ย  โดยเหตุการณ์การ

ชุมนุมทางการเมือง ปัจจยัน้ีไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวดการท่องเท่ียวและ

สันทนาการ เน่ืองจากความไม่มัน่คงทางการเมืองภายในประเทศอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ชุมนุม

ของกลุ่มคนท่ีไม่พอใจการทาํงานของรัฐบาลเป็นปัจจยัท่ีกดดนัการดาํเนินงานของธุรกิจอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2549 มีความถ่ี

มากข้ึนในปี 2551 ถึงกลางปี 2553 ทาํใหน้กัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางเขา้มาในประเทศไทย

น้อยลงและรวมไปถึงอตัราการเขา้พกัแรมย่อมลดตํ่าลงไปดว้ย ซ่ึงอาจส่งผลทาํให้เศรษฐกิจชะลอ

ตวัลงและส่งผลกระทบไปสู่ราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดการท่องเท่ียวและสันทนาการลดลง แต่

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองไม่มีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัในหมวด

การท่องเท่ียวและสันทนาการ ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐบาลมีแนวนโยบายในการพฒันาเศรษฐกิจและการ

ลงทุนเพ่ือใหน้กัลงทุนเกิดความเช่ือมัน่ในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือ ทุกบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยในกลุ่มหุ้นมีเดีย 27 บริษทั และต้องอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.  

2559-2560   

 

ขอบเขตการวจิยั 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุ่ม

มีเดีย โดยการใชข้อ้มูลหุน้ของกลุ่มมีเดียท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเป็น

ขอ้มูลราย 15 วนั ดงัน้ี  

ก่อนการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

จาํนวน 15 วนั   

ภายหลงัการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 

9 จาํนวน 180 วนั 
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ศึกษาหุ้นในกลุ่มมีเดียท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทุกบริษทั ยกเวน้ 

บริษทัท่ีเพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

 

เคร่ืองมือในการศึกษาวจิยั  

เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี คือ การศึกษาแบบเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ (Event Study) โดยใช้

ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์และนาํไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (t-test) เพ่ือทดสอบ

ความแปรปรวนของหลกัทรัพยใ์นแต่ละช่วงเวลา จากนั้นทาํการสรุปผลของขอ้มูล 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพระบรมโกศ 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุ่มมีเดีย มีขั้นตอนการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 1) คาํนวณราคาหุน้ในกลุ่มมีเดีย 

2) การคาํนวณผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

3) การคาํนวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติ 

4) การคาํนวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสม 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ก่อนเกิดเหตุ 15 วนั ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า -4.514 จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน วนัเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.135 จึงยอมรับสมมติฐาน  

หลงัวนัเกิดเหตุ 15 วนั ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 4.978 จึงยอมรับสมมติฐาน หลงัวนัเกิดเหตุ 30 

วนั ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า -0.785 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หลงัวนัเกิดเหตุ 45 ผลการวิเคราะห์ t-

Test มีค่า  0.170 จึงยอมรับสมมติฐาน หลงัวนัเกิดเหตุ 60 วนั ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า -0.073 จึง

ปฏิเสธสมมติฐาน หลงัวนัเกิดเหตุ 75 วนั ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า  1.095 จึงยอมรับสมมติฐาน 

หลงัวนัเกิดเหตุ 90 วนั ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า -0.584 จึงปฏิเสธสมมติฐาน หลงัวนัเกิดเหตุ 105 

วนั ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.724 หลงัวนัเกิดเหตุ 120 วนั ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.408 จึง

ยอมรับสมมติฐาน หลงัวนัเกิดเหตุ 135 วนั ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.014 จึงยอมรับสมมติฐาน 

หลงัวนัเกิดเหตุ 150 วนั ผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.903 จึงยอมรับสมมติฐาน หลงัวนัเกิดเหตุ 
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165 วนั มีผลการวิเคราะห์ t-Test มีค่า 0.266 จึงยอมรับสมมติฐาน หลงัวนัเกิดเหตุ 180 วนั ผลการ

วเิคราะห์ t-Test มีค่า 1.621 จึงยอมรับสมมติฐาน  

 

ผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิยั 

จากผลการวิเคราะห์  พบว่า ราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย 27 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่าเฉล่ียแต่ละช่วงเวลาดงัน้ี  ก่อนเกิดเหตุ 15 วนั มีค่าเฉล่ียราคาหุน้ใน

กลุ่มมีเดีย -.0153 วนัเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) มีค่าเฉล่ียราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย 0.0018  หลงัวนัเกิด

เหตุ 15 วนั มีค่าเฉล่ียราคาหุน้ในกลุ่มมีเดีย 0.0134 หลงัวนัเกิดเหตุ 30 วนั มีค่าเฉล่ียราคาหุ้นในกลุ่ม

มีเดีย -0.0014 หลงัวนัเกิดเหตุ 45 วนั มีค่าเฉล่ียราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย 0.0004  หลงัวนัเกิดเหตุ 60 วนั 

มีค่าเฉล่ียราคาหุน้ในกลุ่มมีเดีย -0.0002 หลงัวนัเกิดเหตุ 75 วนั มีค่าเฉล่ียราคาหุน้ในกลุ่มมีเดีย 0.088 

หลงัวนัเกิดเหตุ 90 วนั มีค่าเฉล่ียราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย -.0050 หลงัวนัเกิดเหตุ 105 วนั มีค่าเฉล่ีย

ราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย 0.0018 หลงัวนัเกิดเหตุ 120 วนั มีค่าเฉล่ียราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย 0.0007 หลงั

วนัเกิดเหตุ 135 วนั มีค่าเฉล่ียราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย 0.0000 หลงัวนัเกิดเหตุ 150 วนั มีค่าเฉล่ียราคา

หุน้ในกลุ่มมีเดีย 0.0495 หลงัวนัเกิดเหตุ 165 วนั มีค่าเฉล่ียราคาหุน้ในกลุ่มมีเดีย 0.0004 และหลงัวนั

เกิดเหตุ 180 วนั มีค่าเฉล่ียราคาหุน้ในกลุ่มมีเดีย 0.0056 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ก่อนเกิดเหตุ 15 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย วนัเกิดเหตุ 

(13 ตุลาคม 2559) การสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 

9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย หลงัวนัเกิดเหตุ 15 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย หลงัวนั

เกิดเหตุ 30 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย หลงัวนัเกิดเหตุ 45 การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย  หลงัวนัเกิด

เหตุ 60 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มี

ผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย หลงัวนัเกิดเหตุ 75 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย  หลงัวนัเกิด

เหตุ 90 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มี
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ผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย หลงัวนัเกิดเหตุ 105 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย หลงัวนัเกิด

เหตุ 120 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่

มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย หลงัวนัเกิดเหตุ 135 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย หลงัวนัเกิด

เหตุ 150 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่

มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย หลงัวนัเกิดเหตุ 165 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย และหลงัวนั

เกิดเหตุ 180 วนั การสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ในกลุ่มมีเดีย 

 

การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษา พบว่า ช่วงเวลา 14 เหตุการณ์ท่ีทาํการวิเคราะห์ ซ่ึงไดแ้ก่ ก่อนเกิดเหตุ 15 

วนั วนัเกิดเหตุ (13 ตุลาคม 2559) หลงัวนัเกิดเหตุ 15 วนั หลงัวนัเกิดเหตุ 30 วนั หลงัวนัเกิดเหตุ 45 

วนั หลงัวนัเกิดเหตุ 60 วนั หลงัวนัเกิดเหตุ 75 วนั หลงัวนัเกิดเหตุ 90 วนั หลงัวนัเกิดเหตุ 105 วนั 

หลงัวนัเกิดเหตุ 120 วนั หลงัวนัเกิดเหตุ 135 วนั หลงัวนัเกิดเหตุ 150 วนั หลงัวนัเกิดเหตุ 165 วนั 

และหลงัวนัเกิดเหตุ 180 วนั มีช่วงเวลาท่ียอมรับสมมติฐาน 10 เหตุการณ์ และมีช่วงเวลาท่ีปฏิเสธ

สมมติฐาน 4 เหตุการณ์ ทาํให้สามารถสรุปไดว้่า การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัใน

พระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า 

เหตุการณ์การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อยคร้ัง อีก

ทั้งการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบกบัส่ือต่าง ๆ เพียงชัว่คราว เน่ืองจากการสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทางรัฐบาลไดก้าํหนดไวทุ้กข์

โดยการลดธงคร่ึงเสาเป็นเวลา 30 วนั รวมทั้งงดงานร่ืนเริงเป็นเวลา 30 วนั และอุตสาหกรรมมีเดีย

ต่าง ๆ  อาทิ สถานีโทรทศัน์ของไทย รวมถึงส่ือออนไลน์ ฯลฯ ตอ้งอยูใ่นโหมดของการไวทุ้กข ์โดย

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพสีขาวดาํ อีกทั้งสถานีโทรทศัน์ของไทยยงัถูกงด

การเผยแพร่รายการท่ีแสดงถึงความร่ืนเริงเป็นเวลา 30 วนั และไม่การโฆษณาใด ๆ ทั้งส้ินอีกดว้ย 

ส่งผลให้สถานีโทรทศัน์ของไทย รวมถึงส่ือต่าง ๆ ขาดรายไดใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาไป

เพียงชัว่คราวเท่านั้น และเม่ือส้ินสุดช่วงเวลาของการไวทุ้กข ์ส่ือต่าง ๆ ก็กลบัมาสู่สภาวะปกติ  จึง
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ทาํให้การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่มี

ผลกระทบต่อราคาหุน้ในกลุ่มมีเดียนัน่เอง  

 จากการศึกษา พบว่า ก่อนเกิดเหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพระ

บรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9  15 วนั มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย แต่ภายลงัการเกิด

เหตุการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9  180 วนั ไม่

มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุการณฺดงักล่าวกลุ่ม

นกัลงทุนอาจไดย้ินข่าวลือเก่ียวกบัการสวรรคต จึงมีการขายหุ้นต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก เพ่ือป้องกนั

ความเส่ียงจากการลงทุน แต่เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวข้ึน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 นั้นกลบัไม่ไดมี้ผลกระทบกบัราคาของหุ้นในกลุ่ม

มีเดีย  

 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยัคร้ังนี ้

จากการศึกษา พบว่า การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพระบรมโกศ ใน

หลวงรัชกาลท่ี 9 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มมีเดีย ดงันั้นนกัลงทุนควรใชข้อ้มูลอ่ืน ๆ เพ่ือใช้

ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นในกลุ่มมีเดียในช่วงสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ได้เกิดข้ึน

บ่อยคร้ัง อาทิ ปัจจยัทางการเมือง ปัยจยัทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในพระ

บรมโกศ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุ่มมีเดีย ในคร้ัง

ต่อไปควรศึกษา ปัจจยัการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพระบรมโกศ ในหลวง

รัชกาลท่ี 9 ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติในกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบ เช่น หุ้น

ในกลุ่มการท่องเท่ียวและสนัทนาการ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

  การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัมีวตัถุประสงค ์4 ดา้นเพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์

ท่ีส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเก็ต

เมเจอร์เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการของเวบ็ไซต์

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์และเพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชากรผูท่ี้ใช้บริการ

เวบ็ไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์จาํนวน 400 คนแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายขุองผูใ้ชบ้ริการ

ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20–29 ปี ระดบัการศึกษาของผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายไดข้องผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีรายได ้10,000–

20,000 บาท ใชบ้ริการจองบตัรคอนเสิร์ต/การแสดง/มิวสิคลั เป็นส่วนใหญ่ความถ่ีท่ีใชบ้ริการส่วน

ใหญ่ใชบ้ริการปีละ 1–3 คร้ัง และราคาท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นจาํนวนเงิน 1,000–5,000บาท/คร้ัง  

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ปรากฏว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการเว็บไซต์

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นทศันคติท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใช ้ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือต่อ

การใชบ้ริการดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซต์

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ไดแ้ก่ มีบริการหลายช่องทางทั้งเคาน์เตอร์บริการและเวบ็ไซต ์ดา้นของคุณภาพ
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การบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ได้แก่ การบริการ

สามารถให้ความไวว้างใจได ้และสุดทา้ยดา้นของการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

ไดแ้ก่ ตดัสินใจใชบ้ริการจากการนาํเสนอโปสเตอร์การแสดง รูปภาพท่ีแสดงบนเวบ็ไซตน่์าสนใจ 

 

คาํสําคญั : อิทธิพล, การตดัสินใจใชบ้ริการ, เวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study are ( 1) study on the differences of demographic factors 

influencing on using  Thaiticketmajor Website;( 2) study the different demographic factors on 

marketing mix factors in making decisions of using Thaiticketmajor Website;(3) study the 

different demographic factors on service quality in  Thaiticketmajor Website. And (4) study the 

differences of demographic factors influencing on making decisions to use Thaiticketmajor 

Website. As sample of 400 respondents were collected from consumers who used Thaiticketmajor 

Website. In addition, the instruments used in the study was a questionnaire. The data were  

analyzed  by using Statistical Package.  

 The results showed that (1) most of consumers were female, aged between 20-29 years 

old, educational Bachelor’s Degree, private employees with incomes between 10,000- 20,000 

baht a month;(2) most of consumers used Thaiticketmajor Website to book the concert tickets, the 

show tickets, and the musical concert tickets about 1-3 times a year and most paid price was 100-

500 baht each time. 

 The average score of sample group for the factors influencing on many decisions to use 

Thaiticketmajor Website showed that (1) the consumers’ satisfaction is the reliability on 

Thaiticketmajor Website; (2) The factor on  marketing mix influencing on the decisions of using  

Thaiticketmajor Website is various service ways, such as the counter service and the website 

service; and (3) the decision on using Thaiticketmajor Website is the poster presentation and the 

interesting illustration on the website. 

 

KEYWORDS : SERVICE DECISIONS, THAITICKETMAJOR WEBSITE 
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บทนํา 

 การพาณิชยกรรมออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกรรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ 

ช่องทางท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์สมาร์ท

โฟน การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) หรือ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ทาํให้

รูปแบบการซ้ือ ขาย บริการ ในปัจจุบนัเปล่ียนไป จากผลสาํรวจของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอต็ดา้) กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม เผยพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ปี 2560 พร้อมผลสาํรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี 2560 ช้ียอด

การซ้ือสินคา้และบริการทางออนไลน์เติบโตต่อเน่ืองพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และการใช้บริการ

ออนไลน์ของคนไทยท่ีตดัสินใจเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์ายของออนไลน์ต่างๆ คิดเป็น 55.9% จากการ

สํารวจยงัพบว่า คนส่วนใหญ่ใช้บริการออนไลน์เก่ียวกบัการบริการด้านความบันเทิงและการ

เดินทางท่องเท่ียว 17.9%  

 ข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ได้อธิบายไวว้่า บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จาํกัด 

ดาํเนินธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนให้บริการโดยเน้นบริการในรูปแบบ “Online Realtime” มุ่ง

สร้างสรรคบ์ริการรูปแบบใหม่ เป็นตวัแทนจาํหน่ายบตัรเขา้ชมการแสดงบริการจองห้องพกั เช่า

รถทวัร์ จองแพคเกจทวัร์ รวมถึงเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ จากการดาํเนินงานท่ีผ่านมาทาํ บริษทั 

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จาํกดั ไดเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายบตัรมากกว่า 800 งานแสดง โดยออกบตัรให้ ผูถื้อ

บตัรท่ีออกโดยไทยทิคเกต็เมเจอร์มากกวา่ 8 ลา้นใบทาํให้ บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั เป็นผูน้าํ

การใหบ้ริการตวัแทนจาํหน่ายสินคา้และบริการออนไลน ์

 จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีแนวความคิดท่ีอยากศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเก็ตเมเจอร์ (TTM) เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ช่องทางท่ีเหมาะสมต่อ

การดาํเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ เพื่อการประกอบธุรกิจไดต้รงตามเคร่ืองมือส่ือสารออนไลน์

ของกลุ่มลูกคา้อยา่งแทจ้ริงและเพ่ือวางแผนการตลาดในการเพ่ิมยอดขาย ขายธุรกิจรูปแบบบริการ

ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อให้การดาํเนินธุรกิจประสบความสําเร็จตามเป้าหมายใน

อนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั  

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใช้

บริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 
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 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

การตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการของ

เวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างด้านปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ

เวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 
 

สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกใช้บริการเว็บไซต์

ไทยทิคเกต็เมเจอร์แตกต่างกนั 

 2. ปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติในการเลือกใช้บริการเว็บไซต์

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์แตกต่างกนั ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใช้

บริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์แตกต่างกนั 

 3. ปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์

ไทยทิคเกต็เมเจอร์แตกต่างกนั 

 4. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเก็ต

เมเจอร์แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 ตวัแปรตน้ ปัจจยัด้านปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ตวัแปรตาม ส่งผลดา้นทศันคติ ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นคุณภาพบริการ และ

ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 กลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัจะทาํการคาํนวณหาตวัอย่างตามสถิติ โดยการใชสู้ตรการคาํนวณของ 

W.G.cochran กาํหนดจาํนวนของกลุ่มตวัอย่างโดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 96 และ
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ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ผลจากคาํนวณ คือ 400 คนเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากร

ท่ีแทจ้ริง 

 3. ดา้นขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีกระจายแบบสอบถามออนไลน์ โดยใชบ้ริการ Google Form เพ่ือ

ตอ้งการใหเ้ขา้ถึงประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 4. ดา้นขอบเขตดา้นเวลาระยะเวลาในการศึกษาวจิยั ตั้งแต่ เดือนกมุภาพนัธ์–เมษายน 2561 

 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเก็ตเมเจอร์” 

มีกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

         ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 2. เพ่ือนาํขอ้มูลจากการศึกษางานวิจยัไปพฒันาการบริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 3. เพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับผูใ้ห้บริการในการสร้างความเช่ือมัน่เพื่อให้ตอบสนองกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้ใชบ้ริการเวบ็ไทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 2. การตัดสินใจใช้บริการ หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลทางเลือก

เพ่ือใชบ้ริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ 

 3. ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิด ความรู้สึกนึกคิดของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2.  อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4.  อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1. ดา้นทศันคติ  
2. ดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
3. ดา้นคุณภาพบริการ  
4. ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 
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 4. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะพ้ืนฐานของผูใ้ช้บริการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายไดข้องผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง  ราคา รูปแบบของบริการ บริการ การส่งเสริม

การขายในเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 6. เว็บไซต์ไทยทิคเก็ต เมเจอร์  เป็นเว็บไซต์ท่ี มีธุรกิจในรูปแบบการรับจองบัตรชม

ภาพยนตร์ บตัรคอนเสิร์ต มิวสิคลั ออนไลนช็์อปป้ิง เป็นตน้ 

 7. ราคา หมายถึง ส่ิงท่ีผูรั้บบริการใชจ่้ายเพ่ือแลกกบับริการหรือสินคา้ในเว็บไซต์ไทยทิค

เก็ตเมเจอร์ แสดงเป็นมูลค่าในรูปแบบของเงินตราลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ ราคาของตัว๋ชมคอนเสิร์ต 

ราคาของสินคา้ ราคาหอ้งพกั ราคาแพคเกจทวัร์ เป็นตน้ 

 8. บริการ หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บเม่ือทาํรายการบนเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 9. รูปแบบบริการ หมายถึง บริการต่างๆ ท่ีมีให้บริการบนเวบ็ไซตไ์ทยทิคเก็ตเมเจอร์ เช่น 

จองบตัรคอนเสิร์ต จองหอ้งพกั ช็อปป้ิง เป็นตน้ 

 10. ความถี่ในการใช้บริการ หมายถึง จาํนวนความบ่อย หรือจาํนวนคร้ังท่ีผูใ้ช้บริการทาํ

รายการบนเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 11. ด้านส่งเสริมการตลาดหมายถึง รูปแบบในการกระตุ้นหรือนําเสนอให้ผูใ้ช้บริการ

เวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์เห็นถึงบริการ 

 12. ออนไลน์ หมายถึง ส่ือท่ีผูใ้ช้บริการใช้เป็นตวัแทนส่ือสารกบัผูใ้ห้บริการปัจจุบนัการ

ส่ือสารแบบน้ีจะทาํผา่นอินเตอร์เน็ตหรือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 

 13. บัตรชมคอนเสิร์ต  หมายถึง บัตรชมคอนเสิร์ตท่ีเปิดให้ซ้ือบนเว็บไซต์ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ 

 14. บริการเช่ารถ หมายถึง บริการท่ีผูใ้ชบ้ริการจองรถเช่าผา่นเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 15. บริการจองห้องพัก หมายถึง ห้องพกัท่ีผูใ้ชบ้ริการทาํการจองผ่านเวบ็ไซต์ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ 

 16. แพคเกจทัวร์ หมายถึง การจองแพคเกจทวัร์ของผูใ้ช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ 

 17. ช็อปป้ิง หมายถึง การเลือกซ้ือสินคา้บนเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

813 

 18. บริการจัดส่งบัตร หมายถึง บริการส่งบตัรต่างๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการชาํระเงินแลว้ทางเวบ็ไซต์

จดัส่งบตัรใหท้างไปรษณีย ์

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

 ถวลัย ์วรเทพพุฒิพงษ ์(2540 : 2) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการ

เลือกทางปฏิบัติทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกต่างๆ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้องการโดยใช้

หลกัเกณฑบ์างประการพิจารณาและตดัสินใจ 

 โกวิทย ์ กงัสนันท์ (2549 : 3) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การท่ีผูต้ดัสินใจมีตวัเลือก 

หลายๆ ตวัและตอ้งนาํตวัเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบกนั ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกตวัเลือกใดตวัเลือก

หน่ึงเพ่ือใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

 แนวคิดความคิดของทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดท่ีมีความสําคญัมากแนวหน่ึงทาง 

จิตวิทยาสังคม และการส่ือสาร และมีการใชค้าํน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย สาํหรับการนิยามคาํวา่ ทศันคติ 

นั้น ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 โรเจอร์ (Roger, 1978 : 208–209 อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533 : 122) ไดก้ล่าวถึง

ทศันคติวา่เป็นดชันีช้ีวา่บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอยา่งไรกบัคนรอบขา้งวตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจน

สถานการณ์ต่างๆ โดย ทศันคติ นั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้

ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าและเป็นมิติของการประเมินเพ่ือแสดงว่า

ชอบห รือไม่ชอบ ต่อประเด็นห น่ึ งๆ  ซ่ึ งถือ เป็นการ ส่ือสารภายในบุคคล  (Interpersonal 

Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

 เคลเลอร์ (Howard H. Kendler ,1963 : 572) กล่าวว่าทศันคติ หมายถึง สภาวะความพร้อม 

ของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อตา้นบุคคล สถาบนั สถานการณ์

หรือ แนวความคิด 

 นอร์แมน แอลมุน (Norman L. Munn ,1971 : 71) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึกและ 

ความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของบุคคลสถานการณ์สถาบนัและขอ้เสนอใดๆ ในทางท่ีจะยอมรับ 

หรือปฏิเสธซ่ึงมีผลทาํให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดว้ยพฤติกรรมอย่างเดียวกนั

ตลอด 

 ส่วนผสมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ท่ีธุรกิจตอ้งใช้

ร่วมกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรือเพ่ือกระตุน้
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ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการ ประกอบไปด้วย 4 ประการ หรือ 4P

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจาํเป็นหรือความ

ตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา 

คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้บริการสถานท่ีบุคคล

หรือความคิดผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ สินคา้ บริการ ความคิด 

สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผล

ทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได,้ ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้ง

จ่ายเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑห์รือคุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็นตวั P ตวัท่ีสองท่ีเกิดถดัจาก 

P Produce ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑก์บัราคา

ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินในซ้ือหรือใชบ้ริการการจดัจาํหน่าย

(Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมท่ีใช้เพ่ือเคล่ือนยา้ย

ผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์กรยงัตลาดสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนั

การตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การจดัเก็บรวมถึง

คลงัสินคา้ การจดัจาํหน่าย, การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือ

สร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ รวมทั้งส่งเสริมความคิดของตวับุคคลเพ่ือจูงใจให้เกิด

ความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑ์หรือบริการ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 

ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ หรืออีกอยา่งเพ่ือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้าย

กับผูซ้ื้อหรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทัศนคติและ

พฤติกรรมการซ้ือ 

 คุณภาพบริการ หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการในการบริการของผูใ้ห้บริการโดยทาํการ

เปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีคาดหวงั (expectation service) กบับริการท่ีรับรู้จริง (perception 

service) จากผูใ้ห้บริการ ซ่ึงหากผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการท่ีสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการหรือสร้างการบริการท่ีมีระดบัสูงกว่าท่ีผูรั้บบริการได้คาดหวงั จะส่งผลให้การ

บริการดงักล่าวเกิดคุณภาพการใหบ้ริการ 

 การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือก จากหลายๆ ปัจจยัท่ีไดพิ้จารณาหรือประเมินอยา่ง

ดีแลว้ว่า เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร การตดัสินใจเป็นส่ิงสําคญัและ

เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการบริการ หรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่จะเป็นการวางแผน การจดัการ

องคก์ร การจดัการคนเพื่อใหเ้ขา้กบังาน การประสานงาน และการควบคุม การตดัสินใจ 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 MISS YANG LAN และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดจ้ากการออกแบบสอบถามประชาชนวยัทาํงาน ท่ีมีอายรุะหว่าง 15– 60 

ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ

31–35 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั สถานภาพสมรสแลว้ วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน  15,001–20,000 บาท จากการศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยส่ือกลางท่ีใช้ในการทาํธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประเภท

ธุรกรรมท่ีใช้บริการ จาํนวนเงินท่ีทาํธุรกรรม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทาง

อินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั 

 กฤษฎา การีหว่าง และ ดร.สุมาลี สว่าง (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นสตรีทางออนไลน์ในเขตจังหวัดปทุมธานี  มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน ์

ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดจ้ากแบบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภค

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีออนไลน์ ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน  400 คน ผลการศึกษาพบว่าส่วน

ใหญ่ผูใ้ชบ้ริการอายอุยูใ่นช่วง 21–30 ปี และมีสถานภาพโสด และระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีระดบั

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี และอาชีพนักเรียนนักศึกษา รายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนอยู่ในช่วง 

10,001–20,000 บาท พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่สตรีออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั ส่วนดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดส่้วนบุคคลต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีออนไลน์ท่ีไม่แตกต่างกนั ปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสตรีออนไลน์ พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแตกต่างกนั 

 รุ่ง สงสกุล และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง  (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัความไวว้างใจใน

การทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย ์วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่าง

ทางดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจในการทาํธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์

ธนาคารไทยพาณิชย ์ซ่ึงไดจ้ากการแบบสอบถามเก็บขอ้มูลของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารไทย

พาณิชยส์าขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการเป็นเพศ
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หญิง ช่วงอายุอยูร่ะหว่าง 31–40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 

20,000–30,000 บาท มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ลูกคา้ลดค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางไปธนาคารมากท่ีสุด และขั้นตอนการใช้บริการง่ายไม่ซับซ้อน มีบริการครบถว้น

ครอบคลุม ลดเวลาในการไปทาํธุรกรรมท่ีสาขา มีการแจง้ขอ้มูลตอบกลบัทุกคร้ัง มีความปลอดภยั

ในการใชบ้ริการ 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชบ้ริการเวบ็ไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์กลุ่ม

ตัวอย่าง  (Sampling) ซ่ึ งไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน  จึงใช้สูตรการคํานวณของ 

W.G.cochran เพ่ือกาํหนดจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งโดยกาํหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 96 และ

ระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) ซ่ึงสูตรในการคาํนวณท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ี คือ 

     สูตร  n = P(1-P)Z2 

                                                             E2 

เม่ือ n แทนค่าขนาดตวัอยา่ง 

 P แทนสดัส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยักาํลงัสุ่ม .05 

 Z แทนระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 

95 (ระดบั .05)  

 E ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน = .05  

แทนค่า          n = (0.5)(1-5)1.962 

                                                            (.05)2 

              = 384.16 

 ใชข้นาดตวัอย่าง อยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด

ไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือว่าผ่านเกณฑต์ามเง่ือนไข 

วธีิการสุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัเลือกใชแ้บบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ “แบบสอบถาม (Questionnaire)” โดยมีองค์ประกอบ

และรายละเอียดของแบบสอบถาม จาํนวน 30 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ส่วนรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบ แบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน บริการท่ีใช ้ความถ่ีในการใชบ้ริการ จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้น

แต่ละคร้ังในการใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ ระดบัขอ้คาํถามเป็นขอ้มูลระดบันามบญัญติั 

 ส่วนท่ี 2 ด้านทัศนคติในการใช้บริการ ประกอบไปด้วย ความเช่ือถือในการใช้บริการ 

ทศันคติท่ีดีในการใช้บริการ การรับรู้มาตรฐาน ความสะดวก รูปแบบบริการท่ีหลากหลายของ

เวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 ส่วนท่ี 3 ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ความหลากหลายของ

รูปแบบการให้บริการ บริการท่ีตรงตามความต้องการ มีการแสดงผงัท่ีนั่ง/ราคาท่ีชัดเจน มีการ

ให้บริการทั้งเคาน์เตอร์บริการและเว็บไซต์ มีการให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ความรู้ในการ

ใหบ้ริการของพนกังาน และระบบการชาํระเงินท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนัสมยั  

 ส่วนท่ี 4 ดา้นคุณภาพการบริการ ประกอบไปดว้ย ความไวว้างใจในการบริการ ความง่าย

ในการใชบ้ริการ ความรวดเร็วในบริการ มีการรับประกนับริการ และการบริการเลือกท่ีนัง่/ห้องพกั

ตามความตอ้งการของลูกคา้  

 ส่วนท่ี 5 ด้านการตัดสินใจใช้บริการ ประกอบไปด้วย การตดัสินใจใช้บริการเพราะมี

บริการจดัส่งบตัรทางไปรษณีย ์เพราะไดรั้บขอ้มูลครบถว้น เพราะการนาํเสนอขอ้มูลบริการตาม

ความเป็นจริง เพราะการนาํเสนอโปสเตอร์การแสดงท่ีน่าสนใจ และการตดัสินใจท่ีจะแนะนาํบุคคล

อ่ืนใหม้าใชบ้ริการ 

 การวดัระดบัของแบบสอบถามส่วนท่ี 2–5 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 

ตามแบบของ Likert แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

  5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

  3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

  2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

  1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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 เกณฑท่ี์ใชใ้นการตีความค่าเฉล่ียการวิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัวิชาการ 

ประคอง กรรณสูต  

   ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4 .50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดว้ยมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดว้ยปานกลาง 

   ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดว้ยนอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ/เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล 

ได้แก่  ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าความถ่ี  (Frequency) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าจาํนวนและ

ค่าร้อยละของเพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วิเคราะห์ขอ้มูล

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาค่า

จาํนวนและค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาด โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการ

หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ี

กาํหนดไวโ้ดยในการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบสมมติฐานจะใชส้ถิติ ดงัน้ี ทดสอบสมมติฐาน

ขอ้ท่ี 1 คือ การรับขอ้มูลจากปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

อาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างจะส่งผลต่อการตดัสินใจ

มาตรส่วน (Rating Scale) และคาํถามแสดงความคิดเห็นเติมคาํลงในช่องวา่ง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัเลือกใชก้ารสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใชบ้ริการ Google Form เพ่ือตอ้งการให้

เขา้ถึงประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จาํนวน 400 คน 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 และเพศชาย จาํนวน 
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164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 ช่วงอายขุองผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ อยูร่ะหว่าง 20–29 ปี มีจาํนวน 131 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.8 ในดา้นระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี มีจาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 อาชีพของผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน มีจาํนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 ดา้นรายไดข้องผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีรายได ้

10,000–20,000 บาท มีจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ดา้นพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการเวบ็ไซต์

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มีจาํนวน 400 คน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการ จองบตัรคอนเสิร์ต/การ

แสดง/มิวสิคคลั มีจาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 ดา้นความถ่ีท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการปี

ละ 1–3 คร้ัง มีจาํนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 ดา้นราคาท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นจาํนวนเงิน 

1,000–5,000 บาท/คร้ัง มีจาํนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3  

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการเวบ็ไซต์ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ในแต่ละดา้น พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเก็ตเมเจอร์

 1. ดา้นทศันคติท่ีผูใ้ช้บริการเลือกใช้อนัดบั 1 ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือต่อการใช้บริการ มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.78 อนัดบั 2 ไดแ้ก่ การเวบ็ไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์เกิดความสะดวกมากข้ึน ค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 4.60  

 2. ดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซต์

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ อนัดบั 1 ไดแ้ก่ มีบริการหลายช่องทางทั้งเคา้เตอร์บริการและเวบ็ไซตมี์ค่าเฉล่ีย

นอยู่ท่ี 4.49 อนัดบั 2 ไดแ้ก่ การมีระบบการชาํระเงินท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง และทนัสมยั ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

4.47  

 3. ดา้นของคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการเว็บไซต์ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ อนัดบั 1 ไดแ้ก่ การบริการสามารถให้ความไวว้างใจได ้ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.58 อนัดบั 2 ไดแ้ก่ 

การใหบ้ริการมีความรวดเร็ว ครบถว้น ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.55  

 4. ในดา้นของการตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเก็ตเมเจอร์ อนัดบั 1 ไดแ้ก่ ตดัสินใจ

ใช้บริการจากการนาํเสนอโปสเตอร์การแสดง รูปภาพท่ีแสดงบนเวบ็ไซต์น่าสนใจ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

5.52 อนัดบั 2 ไดแ้ก่ การนาํเสนอขอ้มูลบริการตามความเป็นจริง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.51 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 1. ดา้นทศันคติพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติในการใช้บริการไม่แตกต่างกนั 

ดา้นอายุพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั ดา้นการศึกษา

พบวา่ การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั ดา้นการอาชีพพบว่า 

การอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติในการใชบ้ริการไม่แตกต่างกนัดา้นรายไดพ้บว่า รายไดท่ี้

แตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติในการใชบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลในการใชบ้ริการดา้น

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นอายุพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลในการใช้

บริการ ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านการศึกษาพบว่า การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลในการใช้บริการด้านปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นการอาชีพพบว่า การอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลในการใชบ้ริการดา้น

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นรายได้

พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลในการใชบ้ริการ ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3. ดา้นคุณภาพการบริการ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลในการใชบ้ริการดา้นคุณภาพท่ีไม่

แตกต่างกนั ดา้นอายพุบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลในการใชบ้ริการดา้นคุณภาพท่ีแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการศึกษาพบว่า การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลในการใชบ้ริการ

ดา้นคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั ดา้นการอาชีพพบว่า การอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลในการใชบ้ริการ

ดา้นคุณภาพท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นรายไดพ้บวา่ รายไดท่ี้แตกต่าง

กนัส่งผลในการใชบ้ริการดา้นคุณภาพท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 4. ด้านการตัดสินใจใช้บริการ เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการท่ีไม่

แตกต่างกนั ดา้นอายุพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการศึกษาพบว่า การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการอาชีพพบว่า อาชีพท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั ดา้นรายไดพ้บว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผลการวจิยั 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 

จาํนวน 400 คน พบวา่ แต่ละดา้นมีความสาํคญัสามารถนาํมาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นทศันคติ พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติในการใชบ้ริการแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ไดพ้บว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วน

ใหญ่ใชบ้ริการจองบตัรคอนเสิร์ต/การแสดง/มิวสิคลัเป็นหลกั ซ่ึงบริการดงักล่าวมีระดบัของราคา

หลายระดบัเพ่ือตอบสนองตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยราคาท่ีสูงท่ีสุดจะนัง่อยู่ในโซนท่ี

ใกลท่ี้สุดของการแสดงนั้นๆ และราคาตํ่าท่ีสุดจะอยู่ในระยะท่ีนั่งท่ีไกลท่ีสุดของการแสดงนั้นๆ 

ทั้งน้ีเป็นเพราะรายไดท่ี้ไม่เท่ากนัของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ส่งผลต่อการเลือกราคาบตัรท่ีชมการ

แสดงท่ีแตกต่างกนั โดยผูมี้รายไดม้ากจะเลือกบตัรการแสดงท่ีมีราคาสูงกวา่ผูท่ี้มีรายไดร้องลงมา 

 2. ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลในการใชบ้ริการดา้น

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีไม่แตกต่างกนั ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูใ้ช้บริการทั้ งเพศชายและหญิง

เลือกใชบ้ริการเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์จากความช่ืนชอบส่วนบุคคล โดยเลือกชมการแสดงจากผู ้

แสดงเป็นหลกั โดยเลือกชมจากศิลปิน ดารา การแสดงโปรดเป็นหลกัซ่ึงเพศท่ีแตกต่างกันไม่

เก่ียวขอ้งกบัประสมทางการตลาดของการใชเ้วบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ 

 3. ด้านคุณภาพการบริการ พบว่า ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลในการใช้บริการด้าน

คุณภาพท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนท่ีมี

ทศัคติต่อมาตรฐานคุณภาพการบริการแตกต่างกนัจึงส่งผลต่อการใชบ้ริการดา้นคุณภาพ 

 4. ดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ พบว่า ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

แตกต่างกนั โดยผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีช่วงอายุ อยู่ระหว่าง 20–29 ปี ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากกลุ่มคน

ดงักล่าวอยู่ในช่วง Generation Y เป็นกลุ่มมีลกัษณะนิสัยชอบการแสดงออกจะให้ความสําคญักบั

ความสนุกสนานและความสุขของตวัเอง 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่พบปัญหา

ดา้นการบริการบนเวบ็ไซตไ์ทยทิคเก็ตเมเจอร์ท่ีไม่สามารถรองรับการเขา้ถึงเวบ็ไซตไ์ดพ้ร้อมๆ กนั

ในเวลาเดียวกนัจึงทาํให้เว็บไซต์ลม้บ่อยคร้ังเม่ือมีการจองบตัรงานแสดงใหญ่ๆ ดงันั้นทางผูใ้ห้
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บริการเวบ็ไซตค์วรมีการวางแผนพฒันาเวบ็ไซตใ์หส้ามารถรองรับการเขา้ชมไดใ้นปริมาณมาก ๆ ใน

เวลาเดียวกนัเพ่ือเป็นการรองรับความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 2. พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่พบปัญหาในเร่ืองบริการเสริม ทิคเก็ตโพรเท็คท่ีผูซ้ื้อบตัรจะ

ไดรั้บคืนค่าตัว๋กรณีไม่สามารถมาเขา้ชมการแสดงไดเ้พราะอุบติัเหตุต่างๆ เป็นบริการท่ีดีแต่นาํเสนอ

ข้อความไม่ชัดเจนทาํให้ผูใ้ช้บริการบางคนเข้าใจผิดและกดยอมรับบริการ และโดนเรียกเก็บ

ค่าบริการเสริมท่ีหลงั ดงันั้นผูใ้หบ้ริการเวบ็ไซตค์วรมีการปรับปรุงขั้นตอนในการใชบ้ริการเสริมให้

เด่นชดัตามกรณีต่างๆ   

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ขอ้เสนอแนะสําหรับงานวิจยัคร้ังต่อไปควรจะทาํการศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองพฤติกรรม

สําหรับผูท่ี้ไม่เคยใชบ้ริการบนเวบ็ไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เพ่ือท่ีจะทราบถึงสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการ

และยงัใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนในรูปแบบการบริการต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตการวิจัย โดยศึกษาจาก

ผูใ้ชบ้ริการไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ท่ีใชบ้ริการดา้นช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการจองบตัรกบัไทยทิคเกต็เมเจอรดา้นช่องทางนั้นๆ 
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 การบริหารปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) 

เบญจมาส แกว้สาํอางคแ์ละ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร (2559) “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

 ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าร้านวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร” วารสารการวิจยัทางธุรกิจ 

 และการบริหารปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

823 

รุ่ง สงสกุล และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2559) “ปัจจยัความไว้วางใจในการทํา ธุ ร ก ร ร ม บ ริ ก า ร

 ธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย์” วารสารการวิจยัทาง ธุรกิจ  และการบริหารปีท่ี  4 

 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) 

MISS YANG LAN และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร (2559) “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

 บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” วารสารการวิจยัทางธุรกิจ และ

 การบริหารปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559) 

ข้อมูลการพาณิ ชยกรรมออนไลน์  ธนาคารแห่ งประเทศไทย [ออนไลน์ ]. เข้าถึ งได้จาก  :  

 guru.sanook.com 

ขอ้มูลการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ธนาคารแห่งประเทศไทย [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก : guru.sanook.com 

ขอ้มูลความหมายของทศันคติ [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก : www.novabizz.com 

ขอ้มูลพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [ออนไลน์]. เขา้ถึง

 ไดจ้าก : www.etda.or.th 

ขอ้มูลเวบ็ไซตไ์ทยทิคเกต็เมเจอร์ [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก : www.thaiticketmajor.com 
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการนํา้มนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 

CUSTOMER SATISFACTION WITH SERVICE OF PTT GAS STATION 

CHACHOENGSAO KM.60 

 

วริศรา  มหาโภคา, ณชัรัญ จนัทร์เมฆา 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ภสัส์ศิรัส ศรีอําพนั 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความ

พึงพอใจของผู ้ใช้บริการ สถานีบริการนํ้ ามัน  ปตท . ฉะเชิงเทรา กม.60 โดยจาํแนกตามด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้

วธีิการสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ การสุ่มตวัอยา่งตามจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ

สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ผูว้ิจยัจึงกาํหนดกลุ่มประชากรศาสตร์ข้ึน ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างคือ 

ผูใ้ชบ้ริการสถานี บริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 จาํนวน 400 คน ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ โดยมีสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดว้ยการใช ้t-test ,F-test 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง     

25-35 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ท่ี ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. และอาชีพส่วนใหญ่ เป็นนกัเรียน/

นกัศึกษา และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการมากกว่า 6 คร้ังแลว้กลบัมาใชบ้ริการซํ้ าอีก ซ่ึง

การเติมนํ้ ามนัต่อคร้ังอยูท่ี่ประมาณ 300-800 บาท อีกทั้งเหตุผลในการใชบ้ริการ คือ ความน่าเช่ือถือ

ของ ปตท. และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีคนเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ 7-Eleven 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาย ุการศึกษา และ

อาชีพท่ีมีความแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. 

ฉะเชิงเทรา กม.60 มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง
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เก่ียวกับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ สถานีบริการนํ้ ามัน ปตท . ฉะเชิงเทรา กม.60 ในด้าน

ผลิตภณัฑ์ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

เก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ในดา้นบริการ

ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบั

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ในด้านบุคลากรใน

ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความ

พึงพอใจของผูใ้ช้บริการ สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 ในด้านส่ิงอาํนวยความ

สะดวกในภาพรวม พบวา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 

 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ ,ผูใ้ชบ้ริการ, สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60  

 

ABSTRACT 

 This research aims at studying demographic characteristics that affect to customers’ 

satisfaction; classified into products, services, service officers, and facilities, with service of PTT 

gas station Chachoengsao km.60. A number of customers visiting the gas station were randomly 

selected as purposive sampling. It was then gender, age, education level, and careers indicated as 

the geographic characteristics in this study. The sample group were 400 customers visiting the 

PTT gas station Chachoengsao km.60.Data collection was done by the questionnaire. The 

statistics used for results analysis were percentage, mean, standard deviation, and hypothesis 

testing using t-test and F-test. 

 The results reveal that most customers were female, aged 25 to 35 years old, high school 

education level, and students. Most customers have ever used the service at this gas stationover 6 

times andreturned tothis gas station. Customers spent 300 to 800 baht per timefor fuel up at this 

gas station. Another reason of using the service there weredue to PTT’s credibility. And the 

facilities that customers used the service the most was theconvenient store, 7-Eleven. 

 Results of Hypothesis testing found that factors of various geographic characteristics like 

gender, age, education, and careerssignificantly affect to customers satisfaction with service of 

PTT gas station Chachoengsao km.60 at 0.05. The average of customers’ satisfactionon products, 
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services, service officers, and facilities at PTT Chachoengsao km.60 is at 4.45, 4.30, 4.31, and 

4.51 respectively. 

 

KEYWORDS : SATISFACTION, CUSTOMER, PTT CHACHOENGSAO KM.60 

 

บทนํา 

 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) หรือ ปตท. มีช่ือเดิม คือ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  

ปตท. จดทะเบียนจดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2544 โดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิดชอบ สินทรัพย ์และพนกังานทั้งหมด ภายใต้

พระราชบญัญติัทุนรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2542  ปตท.มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 2,000 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยไดท้าํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยวนัแรก ในวนัท่ี 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 และมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 การประกอบธุรกิจของ ปตท. นั้น มีทั้ ง ปตท. ดาํเนินกิจการเอง และ ปตท. ลงทุนผ่าน

บริษทัในกลุ่ม โดยหน่ึงในธุรกิจท่ีทาง ปตท. ดาํเนินกิจการเอง นั่นคือ ธุรกิจนํ้ ามนั หรือ สถานี

บริการนํ้ ามนั โดย ปตท. มีสถานีบริการนํ้ ามนัมากมายครอบคลุมอยูท่ ัว่ประเทศไทย อีกทั้งยงัมีการ

บริการเสริมท่ี ปตท.ให้มากกว่าสถานีบริการนํ้ ามนั เพ่ือตอบสนอง Lifestyle ของผูบ้ริโภคยคุใหม่ 

โดยใชแ้นวคิด One Stop Service  อีกทั้งภายในสถานีบริการนํ้ ามนั ของ ปตท. ยงัมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกอยา่งครบ ครัน อาทิเช่น ร้านกาแฟ Amazon, ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 เป็นตน้                                           

[ท่ีมา : http://www.pttplc.com/th] 

 นาย เจริญ มหาโภคา เป็นผูป้ระกอบการกิจการ สถานีบริการนํ้ ามนัมากว่า 20 ปี และได้

ประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามนัมาหลายสถานี อาทิเช่น สถานีบริการนํ้ามนัเชลล ์เอสโซ่ เร่ือยมา

จนปัจจุบนั ไดด้าํเนินกิจการสถานีบริการนํ้ ามนั ภายใตช่ื้อ ปตท. หรือ PTT จึงไดต้กลงซ้ือท่ีดินกว่า 

6 ไร่ บนถนน สุวินทวงศ์  (จ.ฉะเชิงเทรา กม.60) โดยบริหารกิจการสถานีบริการนํ้ ามนัแบบครบ

วงจร ซ่ึงพ้ืนท่ีจาํนวน 4 ไร่ เป็นสถานีให้บริการนํ้ ามนั และใชพ้ื้นท่ีจาํนวน 1 ไร่ ร่วมกบัปตท. เปิด

ใหบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-11 และ ร้านกาแฟ Amazon  พ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือเปิดเป็นพ้ืนท่ีเช่าจาํนวน 6

ร้าน โดยมีร้าน เจา้สัว 2 ห้อง , ร้านก๋วยเต๋ียว 1 ห้อง , ร้านอาหารอีสาน 1 ห้อง , ร้านอาหาร 2 ห้อง , 

ร้านขนมจีน 1 ห้อง และ ร้านขา้วมนัไก่ 1 ห้อง โดยเหตุผลในการร่วมดาํเนินธุรกิจของ คุณเจริญ 

มหาโภคา เน่ืองจาก ปตท.เป็นของรัฐฯ และมีความมัน่คง 
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 จากการศึกษาความเป็นมาท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น ส่งผลให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษา 

เร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูล

ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ ในการกาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินธุรกิจ ของสถานีบริการ

นํ้ ามนัแห่งท่ี 2 ซ่ึงอยูห่่างจากสถานีบริการนํ้ ามนัปัจจุบนั ประมาณ 20 กม.อยา่งมีประสิทธิภาพโดย

ใชลู้กคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centric) 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ท่ีแตกต่างกนั 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน  ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามัน  ปตท . 

ฉะเชิงเทรา กม. 60 โดยมีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

 ตวัแปรอิสระ 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

 ตวัแปรตาม 

 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ท่ีมีต่อด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร ได้แก่ ผูใ้ช้บริการสถานีบริการนํ้ ามัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ทุกหน่วย

ประชากร 
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 ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจาก ไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ใน

การมาใชบ้ริการ จึงใชสู้ตร ไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

โดยไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

 สถานท่ีในการเก็บขอ้มูล และทาํการศึกษาวิจยั คือ สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา 

กม. 60 

 4. ขอบเขตดา้นเวลา 

 ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่ เดือนกมุภาพนัธ์-เมษายน 2561 

 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

         ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ทาํใหท้ราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร 

และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ของสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีของบุคคล มกัเกิดข้ึนหลงัจากไดรั้บ

บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการ เป็นความรู้สึกดา้นบวกท่ีแสดงถึงความชอบ หรืออาการถูกใจต่อ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดการจดจาํ และเกิดการอยากซ้ือซํ้ า 

 2. พฤติกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงแสดงออกมาเพื่อบ่งบอกลกัษณะการใช้

บริการของบุคคลนั้น 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2.  อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4.  อาชีพ 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสถานี
นํา้มัน ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นบริการ  
3. ดา้นบุคลากร  
4. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
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 3. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูท่ี้มีความตอ้งการใช้สินคา้หรือบริการ โดยมีเงินเป็นตวักลางใน

การจบัจ่ายใชส้อย เพ่ือแลกกบัสินคา้หรือบริการ 

 4. สถานีบริการนํา้มนั หมายถึง สถานท่ีใหบ้ริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงแก่ยานพาหนะ 

 5. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตผลท่ีไดจ้ากกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัดิบโดยใช้ความร้อนสูง 

หรือผ่านการปรุงแต่งคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการกลัน่นํ้ ามนัโดยตรง จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์

ต่างๆ ออกมาเช่น ดีเซลปาล์ม E20 E85 Gasohol95 Gasohol91 และนํ้ ามนัชนิดอ่ืนๆ ท่ีให้บริการ

ภายในป๊ัม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 

 6. การบริการ หมายถึง การกระทาํเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการใน

สถานีบริการนํ้ามนั ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

 7. บุคลากร หมายถึง พนกังานท่ีปฏิบติังานภายในป๊ัม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 

 8. ส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง สถานท่ี หรือบริการท่ีจดัสร้างข้ึนเพ่ืออาํนวยความ

สะดวกให้แก่ผูใ้ช้บริการภายในสถานีบริการนํ้ ามนั อาทิเช่น ห้องนํ้ า 7-Eleven ศูนยอ์าหาร และ 

Cafe Amazon ท่ีเปิดให้บริการภายในป๊ัม ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 และยงัรวมถึงการเป็นจุดพกัรถ

อีกดว้ย 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

 วรูม (Vroom, 1964 อา้งถึงใน กลัยา  รุ่งเรือง, 2546, หนา้ 16) กล่าววา่ ทศันคติและความพึง

พอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใชแ้ทนกนัไดเ้พราะทั้งสองคาํน้ีจะหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ี บุคคลเขา้ไป

มีส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความพึงพอใจส่ิงนั้นและ ทศันคติดา้น

ลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พอใจนั้นเอง  จากความหมายของความพึงพอใจท่ีมีผูใ้ห้ไวต้าม

กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัพอสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมี

ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือมีความช่ืนชอบ พอใจต่อการท่ีบุคคลอ่ืนกระทาํการส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอบสนอง

ความต้องการของบุคคลหน่ึงท่ีปรารถนา ให้กระทาํในส่ิงท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้น

สามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคล นั้นได ้แต่ทั้งน้ีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมี

ความแตกต่างกนัหรือมีความพึงพอใจมากนอ้ย ข้ึนอยูก่บัค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสมัพนัธ์
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ของปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจตลอดจน ส่ิงเร้าต่างๆ ซ่ึงอาจสามารถทาํให้ระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนัได ้เช่น ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บ ความสวยงาม ความเป็นกนัเอง ความภูมิใจ การยก

ยอ่ง การไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตอ้งการและ ความศรัทธา เป็นตน้ 

 คอทเลอร์ (Kotler, 1994, อา้งถึงใน กิตติยา  เหมนัค์, 2548, หน้า 12)ไดก้ล่าวว่า ความพึง

พอใจว่า เป็นระดบัความรู้สึกท่ีมีผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจากการทาํงาน หรือ

ประสิทธิภาพกบัความคาดหวงัของลูกคา้โดยลูกคา้ไดรั้บบริการหรือสินคา้ตํ่ากว่าความคาดหวงั จะ

เกิดความไม่พึงพอใจแต่ถ้าตรงกับความคาดหวงัลูกค้าจะเกิดความพอใจและถ้าสูงกว่า ความ

คาดหวงัจะเกิดความประทบัใจ 

 ลกัษณวรรณ พวงไมม่ิ้ง (2545, หน้า 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของจิตท่ี 

ปราศจากความเครียด ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยน์ั้นมีความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการนั้นไดรั้บ 

การตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดจะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทาง 

กลบักนั ถา้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนองความเครียดและความไม่พึงพอใจจะเกิดข้ึน 

 

แนวคดิทฤษฎเีก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) การบริการ หมายถึง การปฏิบติัรับใช ้การให้

ความสะดวกต่างๆ 

 สุนนัทา ทวีผล (2550, หนา้ 13) กล่าวถึงการใหบ้ริการ สรุปไดด้งัน้ี 

 1. หลกัความสอดคลอ้งกบัความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ 

บริการท่ีองคก์ารจดัให้นั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่ 

เป็นการจดัให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลว้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในการเอ้ืออาํนวยประโยชน์และบริการแล้วยงัไม่คุ้มค่ากับการดาํเนินงานนั้ นๆ 2. หลกัความ

สมํ่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ มิใช่ทาํๆ หยดุๆ ตาม

ความพอใจของผูบ้ริการหรือผูป้ฏิบติั 3. หลกัความเสมอภาค บริการท่ีจดันั้นจะตอ้งให้แก่ผูม้าใช้

บริการทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกนั 4. หลกัความประหยดั ค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการ

บริการจะตอ้งไม่มากจนเกินกว่าผลท่ีจะไดรั้บ 5. หลกัความสะดวก บริการท่ีจดัให้แก่ผูรั้บบริการ

จะตอ้งเป็นไปในลกัษณะปฏิบติัไดง่้าย สะดวก สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั ทั้งยงัไม่เป็น

การสร้างภาระ ยุง่ยากใจใหแ้ก่ผูบ้ริการ หรือผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป 
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 สมิต สัชฌุกร (2542, หน้า 13 อา้งถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หน้า 14) ให้ความหมายว่า 

การบริการเป็นการปฏิบติังานท่ีกระทาํหรือติดต่อเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ การใหบุ้คคลต่างๆ ไดใ้ช ้

ประโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้งดว้ยความพยายามใดๆ ก็ตามดว้ยวิธีการหลากหลายในการทาํให ้

บุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจดัไดว้่าเป็นการให้บริการทั้งส้ิน การจดัอาํนวยความ

สะดวก การสนองความต้องการของผูใ้ช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถ 

ดาํเนินการไดห้ลากหลายวิธี จุดสาํคญัคือ เป็นการช่วยเหลือและอาํนวยประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ภานุพงศ์ คงคาน้อย (2552 : บทคดัย่อ) การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษา

ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ในเขตพื้นท่ีจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการสถานี

บริการนํ้ ามนั ปตท.ในเขตพ้ืนท่ีจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล การศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอ้มูล นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใชคื้อ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบด้วยค่าสถิติ T (t-test) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA หรือ F-test) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี

ของ LSD (Least Significant Difference) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25-30 ปี 

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด มีอาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทัเป็นส่วนใหญ่ มีรายไดร้ะหวา่ง 

10,001-30,000 บาท ความถ่ีในการเติมนํ้ ามนัอยู่ท่ี 1 คร้ังต่อสัปดาห์ จาํนวนเงินท่ีเติมต่อคร้ัง 300-

500 บาท ส่วนใหญ่เติมนํ้ ามนัประเภท ดีเซล ชาํระเงินโดยเงินสด เหตุผลหลกัท่ีเขา้มาใชบ้ริการ คือ

ใกลแ้หล่งธุรกิจ/ท่ีพกัอาศยั  ส่วนใหญ่ใช้บริการเสริมคือ ซ้ือสินคา้ในมินิมาร์ท และส่วนใหญ่พกั

อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นว่า ระดบัความพึงพอใจโดยรวมมีระดบัความพึง

พอใจมาก โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ในดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือดา้นกระบวนการในการ

ให้บริการ ส่วนความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาดน้อยท่ีสุด และพบว่าอายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่าง

กนั การศึกษาช้ีใหเ้ห็นวาควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมจากสถานีบริการนํ้ามนั ปตท.ในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ดว้ย 

เพ่ือจะไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในภาพรวมของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท.และ จดั
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ฝึกอบรมให้แก่ผูป้ระกอบการและพนักงานเป็นส่ิงสําคญัเพ่ือปรับปรุงการบริการซ่ึงคาดว่าจะเพ่ิม

ระดบัความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้

 ภูเด่น แกว้ภิบาล, วไลพร สุขสมภกัด์ิ, กฤติกา จินาชาญ, เกศกุฎา โกฏิกุล, กฤษณภรณ์ บุญ

วงค,์ นิธิพฒัน รัตนบุร (2559 : บทคดัย่อ) การวิจยัน้ีการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชป๊ั้มนํ้ ามนั เขต

พ้ืนท่ี อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหท้ราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการการเลือกใชป้ั้มนํ้ ามนั และเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกลยทุธ์และปรับปรุงรูปแบบ

ในการบริหาร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ประชากรท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี อาํเภอทุ่งสง โดยทาํ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 20-25 ปี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา,

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 5,000 บาท ท่ีอยูอ่าศยั ต.ถํ้าใหญ่ ผลการ

ทดสอบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อ เพศ อาย ุศาสนา รายได ้ยานพาหนะ ดา้น

สถานท่ีให้บริการ มีผลต่อระดบัความตอ้งการ ดา้นราคานํ้ ามนั และดา้นผลิตภณัฑท่ี์ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนดา้นสถานท่ีให้บริการป๊ัมนํ้ ามนั ดา้นการให้บริการของพนักงาน ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้น

ความปลอดภยั มีระดบัความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

 วรอมาตย ์อมาตยกุล (2553 : บทคดัย่อ) การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษากลยทุธ์ และ

ประสิทธิผลการประชาสัมพนัธ์สถานีบริการนํ้ ามนั พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น ของบริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) ตลอดจนการเปิดรับและจดจาํข่าวสารซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการ

นํ้ ามนัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายรุะหว่าง 18-50 ปี การวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ การวิจยัเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงและการวิจยัเชิงปริมาณ

โดยใช้แบบสอบถามจํานวน  400 ชุด  และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม  SPSS for Windows  

ผลการวิจยัพบว่า ส่ือมวลชน อนัไดแ้ก่ ส่ือโทรทัศน์และส่ือวิทยุ เป็นส่ือท่ีกลุ่มตวัอย่างเปิดรับ

ข่าวสารเก่ียวกบัสถานีบริการนํ้ ามนั พีทีที ไลฟ์ สเตชัน่ มากท่ีสุด ส่ือชนิดต่างๆ มีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจใช้บริการนํ้ ามันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร การเปิดรับข่าวสารการ

ประชาสัมพนัธ์สถานีบริการนํ้ ามนั พีทีที ไลฟ์ สเตชัน่  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจ 

ใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั พีทีที ไลฟ์ สเตชัน่ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและการ

จดจาํข่าวสารการประชาสัมพนัธ์สถานีบริการนํ้ ามนั พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น ไม่มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิัย 

 ประชากรของงานวิจยั  คือ ผูใ้ช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ทุก

หน่วยประชากร การสุ่มตวัอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามจาํนวนผูใ้ช้บริการ

สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60  เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนในการ

เข้ามาใช้บริการ จึงใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรของ W.G 

Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ จาํนวน 400 คน 

โดยคาํนวณไดจ้ากสูตร 

 

n  
P 1 P 𝑍

𝑑
 

กาํหนดให ้   

 n คือ จาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 P คือ สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม โดยใชส้ดัส่วน 30% หรือ 0.30 

 Z คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีกาํหนด หรือระดบันัยสําคญัทางสถิติ (มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95%) 

 d คือ สดัส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้(ระดบั 0.05) 

ดงันั้น จะสามารถคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

n  
0.3 1 0.3 1.96

0.05
 

   
0.3 0.7 3.8416

0.0025
 

 
0.807

0.0025
 

=   323 

 ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 323 ตวัอย่าง เพ่ือป้องกนัการสูญเสียของ

แบบสอบถาม เน่ืองจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ จึงทาํการเก็บ

ตวัอยา่งเพ่ิม รวมทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 

ผูว้ิจยัได้เลือกใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะของแบบสอบถามโดยมีการนํา

เน้ือหาท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง

แบบสอบถามในคร้ังน้ี เพ่ือใหค้รอบคลุมเน้ือหา และวตัถุประสงคใ์นการวิจยัท่ีตอ้งการประมวลผล

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นการสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล

ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามแบบปลาย

ปิดมีทั้งหมด 4 ขอ้ คาํถามในแต่ละขอ้จะมีหลายคาํตอบใหเ้ลือก โดยใหผู้ต้อบสามารถเลือกตอบได้

เพียงขอ้เดียว 

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชส้ถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 เป็นการสอบถาม

ขอ้มูลเก่ียวกบั ความถ่ีในการใช้บริการ จาํนวนเงินท่ีใช้ในการเติมนํ้ ามนัในแต่ละคร้ัง เหตุผลท่ี

เลือกใช้บริการในคร้ังต่อไป และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเลือกใช้ในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. 

ฉะเชิงเทรา กม.60 โดยลักษณะคาํถามเป็นแบบมีหลายคาํตอบให้เลือก โดยให้ผูต้อบสามารถ

เลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 เป็น

คาํถามท่ีให้ผูต้อบแสดงระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ เพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจทั้ง 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบริการ ด้านบุคลากร และด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยแบ่งระดบั

ความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 

  ระดบัความพงึพอใจ    คะแนน 

   มากท่ีสุด        5 

   มาก         4 

        ปานกลาง        3 

       นอ้ย         2 

       นอ้ยท่ีสุด        1 
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การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย 

ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Raiting Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จากตาํราของ บุญชม  ศรีสะอาด  (2553 :  120 - 121) 

ดงัน้ี 

 คะแนน 4.21 - 5.00  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการมากท่ีสุด 

 คะแนน 3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการมาก 

 คะแนน 2.61 - 3.40  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการปานกลาง 

 คะแนน 1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการนอ้ย 

 คะแนน 1.00 - 1.80  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

 จากการเก็บรวบรวมได้กลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด ผูว้ิจ ัยได้ใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ             

ครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดผ้ลวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 

ปัจจยัด้านต่าง  ๆ Cronbach’s Alpha N of items 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.908 5 
ดา้นการบริการ 0.879 5 
ดา้นบุคลากร 0.932 4 
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 0.924 4 
รวมทั้ง 4 ดา้น 0.939 18 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเร่ิมเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์–10 มีนาคม 2561 รวมเป็นเวลา

ทั้งหมด 22 วนั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จากกลุ่มผูใ้ช้บริการสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา     

กม. 60  จาํนวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.8  และเพศชาย จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 มีช่วงอายุส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 25-35 ปี 

จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ท่ีระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. จาํนวน 
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168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และอาชีพ ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน/นักศึกษา จาํนวน 142 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ พนกังานบริษทั จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 

 ส่วนของพฤติกรรมการใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม. 60 ส่วนใหญ่

จะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการมากกว่า 6 คร้ังแลว้กลบัมาใชบ้ริการซํ้ าอีก จาํนวน 202 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.5 ซ่ึงการเติมนํ้ ามนัต่อคร้ัง อยู่ท่ีประมาณ 300-800 บาท จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.3 อีกทั้งเหตุผลหลกัในการใชบ้ริการ คือความน่าเช่ือถือของ ปตท. เป็นจาํนวน 216 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54 และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีคนเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ 7-Eleven จาํนวน 234 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.5 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา 

กม. 60 การศึกษาระดบัความพึงพอใจนั้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นการบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก สามารถสรุปไดว้่า ดา้นผลิตภณัฑ ์

ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการมากท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.54 ในด้านผลิตภัณฑ ์

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ี 1 เท่ากนั 2 อนัดบั คือ ช่ือเสียงของสถานีบริการ

นํ้ ามนั ปตท. และคุณภาพของนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 รองลงมา คือ มาตรฐานความ

ปลอดภยั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 ดา้นการบริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการมากท่ีสุด

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ในดา้นการบริการ ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 1 คือ สร้าง

ความไวว้างใจในการบริการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39   อนัดบัท่ี 2 คือ มีมาตรฐานการให้บริการ ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.38 ดา้นบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 

โดยด้านบุคลากร ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 1 คือ ด้านการเอาใจใส่ต่อการ

ปฏิบติัหน้าท่ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 รองลงมา คือ ดา้นการแต่งกายสะอาด สุภาพ เหมาะสม ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.33 ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการมากท่ีสุด

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 ในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 1 

คือท่ีจอดรถกวา้งขวาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 อนัดบัท่ี 2 คือ ทาํเลท่ีตั้ ง สะดวกในการมาใช้บริการ 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 
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อภิปรายผลการวจิยั 

 จากสมมติฐาน ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจทาง 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ท่ีแตกต่างกนั จากการ

ทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

 ผลการวิจยัพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก แต่ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ

นั้นมีผลต่อระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นบุคลากร แต่ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจ

ทางด้านบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่วนระดบัการศึกษานั้นมีผลต่อความพึงพอใจด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และส่วนอาชีพนั้นมีผลต่อ

ความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก แต่ไม่มีผลต่อระดบั

ความพึงพอใจทางดา้นบริการ ซ่ึงมีนัยสําคญัทางสถิติอยู่ท่ี 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้

บางส่วน แสดงว่าตวัแปรเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร

และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยอธิบายไดด้งัน้ี 

 สาเหตุท่ีมีผูม้าใชบ้ริการ สถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ฉะเชิงเทรา กม.60 เป็นส่วนใหญ่ ใน

ดา้นผลิตภณัฑ์ คิดเป็นค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.54 เม่ือนาํมาเปรียบเทียบแลว้อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ช่ือเสียงของสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. และคุณภาพของนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีได้

มาตรฐาน ในดา้นบริการ คิดเป็นค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.30 อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด เน่ืองมาจาก

การสร้างความไวว้างใจในการบริการ ส่วนดา้นบุคลากร คิดเป็นค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.31 อยูใ่นระดบัความ

พึงพอใจมากท่ีสุด เน่ืองมาจาก การเอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากร และดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวก อยู่ในระดับ  4.51 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  เน่ืองมาจากมีท่ีจอดรถ

กวา้งขวาง สะดวกสบาย 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 ผลจากการศึกษาวิจัย เร่ืองความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ สถานีบริการนํ้ ามัน  ปตท . 

ฉะเชิงเทรา กม.60 ทาํให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบริการ 

ดา้นบุคลากร และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดนโยบายและวาง

แผนการดาํเนินธุรกิจ โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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 1. ให้เพ่ิมจาํนวนร้านอาหาร ให้มากข้ึนเน่ืองจากลูกคา้ท่ีมาแวะสถานีบริการนํ้ ามนัส่วน

ใหญ่มาใชบ้ริการสถานีบริการนํ้ามนัแลว้ยงัแวะรับประทานอาหาร หรือเบเกอร่ีอีกดว้ย 

 2. เพ่ิมการอบรมพนกังานให้มี Service mind กบัลูกคา้มากข้ึน วางแผนเตรียมความพร้อม

ในการทาํธุรกิจ Plug-in ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต โดยแยกเป็นสดัส่วนกบัสถานีบริการนํ้ามนั 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรเพ่ิมลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 

 2. ควรเพ่ิมปัจจยัดา้นความพึงพอใจ (ตวัแปรตาม) ใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 

ควรเพ่ิมดา้นความตอ้งการของลูกคา้ลงไปในแบบสอบถาม เพ่ือสาํรวจส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการท่ีแทจ้ริง 

และจะไดน้าํมาพฒันาเพ่ิมเติมส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
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 การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา. 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง โดยผ่าน Instagram 

FACTORS AFFECTING CHOOSING DECISION BUYING OF USED BRAND NAME 

HANDBAGS BY INSTAGRAM 

 

กฤตยชญ์ โฆษติพล, ศกลรัตน์ จาบไชยภูมิ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

เบญจา สันติธนานนท์ 

อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

  การจดัทาํวิจยัในคร้ังน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัการตดัสินใจ

ซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมมือสองโดยผา่น instagram กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  ผูท่ี้นิยมเลือกซ้ือ

กระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง และเลือกซ้ือทาง Instagram จํานวน  400 คน  เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลทดสอบสมมติฐาน  คือ  T-Test, F-Test (One WAY 

ANOVA) และMultiple Regression Analysis เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 ในการหาค่าความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

 จากการศึกษาพบว่า การตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมมือสอง โดยผ่าน instagram ผูต้อบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 373 คน (ร้อยละ 93.30) อาย ุ25-30 ปี จาํนวน 373 คน 

(ร้อยละ 93.3) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001–30,000 บาท จาํนวน 192 คน (ร้อยละ 48.00) มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 317 คน (ร้อยละ 79.3) ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 276 

คน (ร้อยละ 69.0) และมีสถานภาพโสด จาํนวน 310 คน (ร้อยละ 77.5) 

 ผลจากการวิเคราะห์และศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมโดย

ผา่น Instagram จาํนวน 399 คน (ร้อยละ 99.08) ในหน่ึงเดือนพบวา่ ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือกระเป๋าแบ

รนด์เนมมือ 2 อยู่ท่ีราคา 10,001-50,000 บาท จาํนวน 278 คน (ร้อยละ 69.05) จาํนวนเฉล่ียในการ

ซ้ือกระเป๋าใบใหม่ หน่ึงเดือนคร้ัง จาํนวน 211 (ร้อยละ 52.08) ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการเลือกซ้ือ

พบว่าจะอยู่ในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน จาํนวน 267 (ร้อยละ 66.08) คุณสมบติักระเป๋าท่ีมีผลต่อการ



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

841 

ตดัสินใจซ้ือ คือ วสัดุ จาํนวน 270 คน (ร้อยละ 68.00) ผูท่ี้เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมมือสองส่วน

ใหญ่มีความสนใจ กระเป๋าแบรนด ์Louis Vuitton จาํนวน 275 (ร้อยละ 73.08) 

 

คาํสําคญั : พฤติกรรม, ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ, กระเป๋าแบรนดเ์นมมือสอง, อินสตาแกรม  

 

ABSTRACT 

 The object of research is to know customers behavior and factors of buying second hand 

brandname bag from instagram. Survey by questionair to 400 people used brand name bags by 

instagram. Questionnaire is the tool data collection. Statistics for data analysis are percentage, 

mean and standard deviation. Statistics for hypotheses testing is T-Test, F-Test (One WAY 

ANOVA) and Multiple Regression Analysis. To test the hypotheses testing at the 0.5 To find the 

difference between the independent variable and the dependent variable. 

 From the survey most of respondents are ladies is 373 ( 93.30%) .age between  25-30 

years total 3 7 3  ( 9 3 .3 0%)  monthly income 20,001–30,000 total 192 ( 48.00%). most of them 

graduate bachelor degree is 317 people (79.30%),and working in general company is about 276 

people (69.00%) and most of the are single 310 (77.5%) 

 The survey found people who is buy second hand brandname bags they used instagram to 

a purchase totally 399 ( 99.08%) significant levels were as follows, In 1 month is most 

respondents are buying of used brand name bags cost 10,001-50,000 THB . the research is total 

278  (69.05%).Purchase volume buying of used brand name bags  1 month , the research  is total 

211 (52.08%)  Most of the time to the purchase is found to be in uncertain times total 2 6 7 

(66.08%)  Bag properties that affect purchasing decisions are material. total 270 (68.00%) Those 

who buy the most second hand brand name bags are interested Louis Vuitton total 275 (73.08%) 

 

KEYWORDS : BEHAVIOR, DECISION MAKING, SECONDE HAND BRANDNAME 

BAGS, INSTAGRAM 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัน้ีความสาํคญัของกระเป๋ากลายเป็นธุรกิจสร้างมูลค่ามหาศาล หลายคนยอมทุ่มทุน

เพ่ือซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมราคาแพงแสนแพง  กระเป๋าแต่ละรุ่นจะเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนก็จากภาพของ

เหล่าดารา นางแบบช่ือดงัจากฮอลลีวูล ถือออกมาเฉิดฉายกนัทั้งในทีวีและหน้าหนังสือพิมพห์รือ

นิตยสารต่างๆ  และหลายๆ คน และอยากจะไดม้าครอบครองเน่ืองจากถือว่า เป็นกระเป๋าคุณภาพสูง 

ดีไซน์ท่ีไม่ตกยุคสามารถถือไดต้ลอดแทบทุกโอกาส และปัจจุบนัน้ีมีความนิยมสินคา้กระเป๋าแบ

รนดเ์นมมากข้ึน แต่กไ็ม่ไดย้ดึติดอีกต่อไปแลว้ ว่าตอ้งเป็นของ “มือหน่ึง”  เท่านั้น สินคา้จะผา่นการ

มีเจา้ของมาก่อนก็ได ้ไม่ไดรู้้สึกเสียเกียรติท่ีจะใช ้ภาพสะทอ้นการเติบโตของกระเป๋าแบรนด์เนม

มือสอง พร้อมการให้นิยามใหม่ในตลาด คือ บรรดาร้านขายของแบรนดเ์นมมือสองท่ีผดุข้ึน สินคา้

มือสอง มีจุดเร่ิมตน้ในการขายสินคา้ระหว่าง ‘ผูใ้ช ้ถึง ผูใ้ช ้ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดย

ตวัจุดตลาดให้โต คือ กระแสการบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) และความน่าเช่ือถือของร้าน

นั้นในความเป็น “Authentic” หรือ ของแท ้ของจริง ไม่มีของปลอมมาหลอกขายให้ลูกคา้ (กรุงเทพ

ธุรกิจ, 2018) 

 ในปัจจุบนัมีการขายของออนไลน์ในประเทศไทยมีสัญญาณการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย

คาดว่าในปี 2557 มูลค่าตลาดน่าจะมากกว่า 100,000 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีมีมูลค่า

การตลาดประมาณ 90,000 ลา้นบาท จากการใชง้านท่ีเพ่ืมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงเกิดธุรกิจท่ีเรียก

กว่า E-Commerce หรือท่ีเรารู้จกักนัในช่ือว่า ขายของออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบนัถือเป็นธุรกิจท่ีมาแรง

กว่าอาชีพอ่ืนๆ  E-Commerce หรือ  พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  คือ  การดําเนินธุรกิจโดยใช้ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจท่ีไดว้างไว ้เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริการ การ

โฆษณาผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์ โทรทศัน์ วิทยุ หรือแมแ้ต่อินเตอร์เน็ต โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือลดค่าใชจ่้าย และเพ่ืมประสิทธิภาพขององคก์ร โดยการลดบทบาทองคป์ระกอบ

ทางธุรกิจลง เช่น ทาํเลท่ีตั้ง อาคารประกอบการ โกดงัเก็บสินคา้ ห้องแสดงสินคา้ รวมถึงพนกังาน  

จึงลดขอ้จาํกดัของระยะทาง และเวลาลงได ้(MTHAINEW,2014) Instagram ปัจจุบนัน้ีอินสตาแก

รม สําหรับการเล่น  IG นั้ น ไม่ใช่เพ่ือความสนุก หรือ เล่นเพ่ือให้ทันตามยุคตามสมัยเท่านั้ น 

เพราะว่า Instagram ถือว่าเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการทาํมาหากินของใครหลายๆ คนเม่ือมนั คือ 

Social media และคือ สถานท่ี เวบ็ไซต ์หรือ Application ท่ีมีคนมากมาย รวมตวักนัอยูใ่นนั้น พูดคุย 

แบ่งปันขอ้มูล ข่าวสาร ดงันั้นเม่ือมีคนเขา้ไปรวมตวักนัอยู่มากๆ เราก็สามารถท่ีจะสร้างการรับรู้ 

ประชาสมัพนัธ์ ส่ิงท่ีเราตอ้งการไดข้ายสินคา้ผา่นเน้ือหา และการเล่าเร่ืองบน Instagram สาํหรับการ
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ขายสินคา้บน Instagram ควรท่ีจะตอ้งขยนัสร้างเน้ือหา ไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาสั้นๆ หรือเน้ือหายาวๆ ก็

ตาม นอกจากการโพสต์ภาพธรรมดาแลว้ เราสามารถเลือกท่ีจะแต่งภาพก่อน โดยใส่อกัษรลงไป

เป็นการเล่าเร่ืองในระดบัหน่ึง และบรรยายใตภ้าพและเพ่ิมเติมรายละเอียดหลกัของสินคา้ (watchara 

manisri, 2015) 

 ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นถึงความสาํคญัในการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบ

รนดเ์นมมือสอง โดยผา่น Instagram 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนเนมด์มือ

สอง โดยผา่น Instagram ท่ีแตกต่างกนั 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนเนมดมื์อสอง

โดยผา่น Instagram ท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ 

 ผูท่ี้นิยมกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง และเลือกซ้ือทาง Instagram ผูท่ี้นิยมกระเป๋าแบรนด์

เนมมือสอง และเลือกซ้ือทาง Instagram   

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ใชต้วัแปร ในการศึกษามีดงัน้ี  

  2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ  

รายได ้และ สถานภาพ 

  2.2 ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย  ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง 

โดยผา่น Instagramประกอบดว้ย 

  2.2.1 ขอ้มูลดา้นตวัสินคา้ 

  2.2.2 ขอ้มูลดา้นรูปแบบ Instagram 

   2.2.3 ขอ้มูลดา้นการบริการ 

  3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
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 ผูว้ิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม google form 

แบบสอบถามสุ่มตวัอยา่งทางอินเตอร์เน็ต 

 4.ขอบเขตดา้นเวลา 

 การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล 

สรุปขอ้มูล และรายงาน โดยไดด้าํเนินการวิจยัตั้งแต่ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 10 มีนาคม  

2561 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

         ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง โดยผ่าน 

instagram 

 2. เพ่ือทราบถึงความตอ้งการ และเขา้ถึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของผูซ้ื้อ 

 3. เพ่ือทราบถึงขอ้มูล และนาํมาศึกษามาปรับใช้ ยงัสามารถประกอบกิจการคา้ขายผ่าน

อินเตอร์เน็ตไดต่้อไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. สังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง เป็นเวบ็ไซตท่ี์ทาํงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โดยมีผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสารเล่าประสบการณ์เร่ืองราว รูปภาพ หรือวีดีโอ แลว้นาํมาแบ่งปันใหผู้อ่ื้นซ่ึงอยู่

บนเครือข่ายของตน การซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ หมายถึง การซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค

ท่ีมีการเสนอขายผา่นทางร้านคา้ออนไลน์หรือเวบ็ไซตโ์ดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2.  อาย ุ
3. การศึกษา 
4.  อาชีพ 
5. รายได ้
6. สถานภาพ 

การตดัสินใจซื้อสินค้า 
1. ขอ้มูลดา้นตวัสินคา้  
2. ขอ้มูลดา้นรูปแบบ Instagram  
3. ขอ้มูลดา้นบริการ  
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 2. Application Instagram หมายถึง Application บน Social Media ท่ีมีผู ้คนใช้มากมาย 

รวมตวักนัอยู ่เพ่ือพูดคุย แบ่งปันขอ้มูล ข่าวสารเล่าเร่ืองราวในหนา้เพจของตวัเอง รวมถึงธุรกิจร้าน

ขายของออนไลนห์ลากหลายสินคา้ 

 3. ด้านราคา หมายถึง จาํนวนเงินท่ีบุคคลตอ้งจ่ายเพ่ือตอบแทนเพ่ือแลกกบัสินคา้ หรือใน

อีกความหมายหน่ึง คือ ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการในรูปเงินตรา 

 4. พฤติกรรมการเลือกซื้อ หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํการคน้หา เลือกซ้ือเพ่ือสนอง

ความตอ้งการ และการประเมินความสามารถในการใชจ่้าย โดยใชก้ารตดัสินใจ 

 5. กระเป๋าแบรนด์เนม หมายถึง กระเป๋า Design ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นท่ียอมรับกนัในวง

กวา้งว่า สวยงามน่าสนใจ น่าดึงดูดเป็นท่ีหลงไหลของคนทั่วโลกหรือออกแบบโดยดีไซน์เป็น

เอกลกัษณ์ตวัสินคา้มีคุณภาพดีมีความเหมาะสม ผลิตจากวตัถุดิบท่ีดีไม่สามารถหาทัว่ไปไดต้าม

ทอ้งตลาดผ่านการคดัสรรเลือกเฟ้นมาเป็นอยา่งดีพร้อมทั้งมีการผลิตดว้ยความปราณีตและใส่ใจใน

คุณภาพมากกว่าปริมาณ ส่งเสริมในรสนิยมของผูใ้ชว้่า เป็นผูท่ี้มีรสนิยมท่ีดี เลือกใชใ้นสินคา้ท่ีดี มี

คุณภาพท่ีดี 

 6. กระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง หมายถึง สินคา้แบรนดเ์นมท่ีมีราคาสูงและท่ีผ่านการใชง้าน

มาแลว้ ท่ียงัสามารถสร้างมูลค่าไม่ให้เสียเปล่า ผูใ้ชน้าํมาแลกเปล่ียนเป็นเงินได ้และเป็นสินคา้ท่ีมี

ราคาถูกกวา่สินคา้มือหน่ึง 

 7. ประชากร หมายถงึ ผูท่ี้นิยมกระเป๋าแบรนดเ์นมมือสอง และเลือกซ้ือทาง Instagram 

 8. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก

ทางเลือกต่างๆ ท่ีมี โดยท่ีจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ เป็น

กระบวนการการตดัสินใจท่ีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

 9. คุณภาพและความคุ้มค่า หมายถึง กระเป๋ามีราคาสูงมีความพิถีพิถนักระบวนการในการ

ตดัเยบ็และมีความคงทนสูง ใชง้านไดห้ลายปี 

 10. การนําเสนอโฆษณา หมายถึง (ดร.เสรี วงษม์ณฑา) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การโฆษณา 

คือ กิจกรรมส่ือสารมวลชนท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจูงใจให้ผูบ้ริโภค มีพฤติกรรมอนัเอ้ืออาํนวยต่อความเจริญ

ของธุรกิจ การขายสินคา้หรือบริการ โดยอาศยัจากเหตุผล ซ่ึงมีทั้งกลยุทธ์ จริงและเหตุผลสมมติ 

ผา่นทางส่ือโฆษณาท่ีตอ้งรักษาเวลาและเน้ือท่ี ท่ีมีการระบุบอกผูโ้ฆษณาอยา่งชดัแจง้ 
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 11. ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง หมายถึง การบริการ ถาม-ตอบ สินคา้ ยินดีใหบ้ริการทุกวนั

ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกสบายและรวดเร็วเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 12. บริการหลังการขาย หมายถึง การติดตามผลและการบริการหลงัการขาย การกระทาํท่ี

เกิดข้ึนหลงัจากไดเ้ปิดการขายแลว้ ไม่ว่า กิจกรรมท่ีมีโอกาสท่ีจะสร้าง สัมพนัธภาพท่ีดี ซ่ึงสามารถ

ก่อใหเ้กิดผลดีในอนาคต 

 13. การจัดส่งสินค้า หมายถึง การจดัส่งสินคา้ ผ่านบริษทัจดัส่งของ โดยบริษทัผูรั้บส่ง

สินคา้เป็นผูก้ระจายใหถึ้งผูบ้ริโภคกบัมือ 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

 การศึกษาวิจยัในเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมมือสอง โดยผ่าน 

Instagram มีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ดงัน้ี 

 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการตดัสินใจซ้ือ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นกัการตลาดไดน้าํมาประยกุตใ์ช้

ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยทุธ์การโฆษณาและผูแ้สดงโฆษณา (Presenter) ให้

บทบาทใดบทบาทหน่ึง เช่น ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปมี 5 บทบาท

คือธวลัวรัตน ์อินทนนชยั (2552) 

ทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจซื้อ 

ความหมายของการตดัสินใจ 

 1. การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิง

หน่ึงจากทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และ

บริการอยู่เสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การ

ตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค ฉตัยาพร เสมอใจ, (2550:46) 

 2. ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคโดยมีลาํดบักระบวนการ 5 ขั้นตอน ดงักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของบริโภค

ดงัน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541: 145) 
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ภาพแสดง กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค คอทเลอร์ (Kotler, 1997) 

กระบวนการตดัสินใจซื้อ 

 1. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมีความแตกต่าง

กัน  มีความต้องการแตกต่างกันแต่ผู ้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ีคล้ายคลึงกัน  ซ่ึง

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  

 เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภคก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการ

ตดัสินใจ จากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 

 2. การประเมนิทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

 เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ี

ดีท่ีสุด วิธีการท่ีผูบ้ริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูล

เก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้และคดัสรรในการท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตรายี่ห้อ

ให้เหลือเพียงตรายี่หอ้เดียว อาจข้ึนอยูก่บัความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินคา้นั้นๆ หรืออาจข้ึนอยูก่บั

ประสบการณ์ของผูบ้ริโภคท่ีผา่นมาในอดีตและสถานการณ์ของการตดัสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยู่

ดว้ยทั้งน้ี มีแนวคิดในการพิจารณา เพ่ือช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพ่ือใหต้ดัสินใจไดง่้ายข้ึน  

 3. การตดัสินใจซื้อ (Decision Marking) 

 โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะต้องการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจสําหรับ

ผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั คือ ผลิตภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการขอ้มูลมาก ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

เปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑผ์ูบ้ริโภคกไ็ม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนาน 
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 4. พฤตกิรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior ) 

 หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความ

พอใจหรือไม่พอใจกไ็ด ้ถา้พอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่างๆ ของสินคา้ทาํใหเ้กิดการซ้ือซํ้าได้

หรืออาจมีการแนะนาํให้เกิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคกอ็าจเลิกซ้ือสินคา้นั้นๆ ในคร้ัง

ต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ทาํใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 

ความหมายของกระเป๋าแบรนด์เนม 

 กระเป๋าแบรนดเ์นม หมายถึง สินคา้ท่ีมีคุณสมบติัแยกออกมาไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. สินคา้ท่ีจะเรียกไดว้่า Brand Name นั้น Design คือ ส่ิงสําคญัโดยจะตอ้งเป็น Design ท่ี

โลกเป็นท่ียอมรับกนัในวงกวา้งว่า สวยงามน่าสนใจ น่าดึงดูดเป็นท่ีหลงไหลของคนทัว่โลกหรือ

ออกแบบโดยดีไซนเ์นอร์ชั้นนาํท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก 

 2. ตวัสินคา้มีคุณภาพดีมีความเหมาะสม ผลิตจากวตัถุดิบท่ีดีไม่สามารถหาทัว่ไปไดต้าม

ทอ้งตลาดผ่านการคดัสรรเลือกเฟ้นมาเป็นอยา่งดีพร้อมทั้งมีการผลิตดว้ยความปราณีตและใส่ใจใน

คุณภาพมากกวา่ปริมาณ 

 3. ส่งเสริมในรสนิยมของผูใ้ชว้่า เป็นผูท่ี้มีรสนิยมท่ีดีเลือกใชใ้นสินคา้ท่ีดี มีคุณภาพท่ีดี มี

ดีไซน์ดี 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 กัญญ์วรา ศิริผ่อง (2558) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือสตรี แบ

รนด์เนมมือสองของผูบ้ริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร จุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด และรูปแบบการดาํเนินชีวิต ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าถือสตรีแบรนด์เนมมือสองของผูบ้ริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคสตรีในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือกระเป๋าถือสตรีแบรนดเ์นม

มือสอง 

 สุวิตรา จักร์แก้ว และ วรัท วินิจ (2558) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ผลต่อผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศ

มือสอง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 300 ตวัอยา่ง ทาํการเก็บตวัอย่างขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

ผลวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เลือกยี่ห้อกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง 5 

อนัดบัแรก ดงัน้ี Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci และ Hermes โดยซ้ือผา่นช่องทางการฝากคน

รู้จกัซ้ือจากต่างประเทศ, ร้านคา้กระเป๋าเเบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง โดยเลือกซ้ือเฉล่ียตํ่ากว่า 2 
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ช้ินต่อปี วางงบประมาณในการซ้ือ ระหว่าง 25,001-40,000บาท/ช้ิน โดยระบุว่า เหตุผลในการซ้ือ

กระเป๋าแบรนดเ์นมต่างประเทศมือสอง เพราะ มีราคาถูกกว่าของมือหน่ึง 50-70% ข้ึนกบัสภาพการ

ใชง้าน ความชอบส่วนตวั/เก็บสะสม ขายต่อแลว้ราคาไม่ตก/ขายต่อไดก้าํไรและเปล่ียนกระเป๋าท่ีใช้

บ่อย 

 นพเก้า พงษ์อมรพรหม (2553) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมใน 

จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง โดยร้อยละ 56.70 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี

และมีร้อยละ 21.19 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.68 มี

ความถ่ีในการเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้ ปีละ 1  คร้ัง และมักซ้ือจากร้านค้าใน

หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 38.95 และกระเป๋าใบเก่าท่ีไม่ไดใ้ชม้กัจะเกบ็ไวคิ้ดเป็นร้อยละ 62.00 

สําหรับปัจจยัในการเลือกซ้ือนั้น พบว่า บุคคลท่ีไม่เคยใช้กระเป๋าแบรนด์เนมมาก่อน มีโอกาสจะ

เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมถึงร้อยละ 51.91 ปัจจยัท่ีพบรองลงมา คือ รายไดข้องผูซ้ื้อมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 41.03 และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกระเป๋าแบ

รนด์เนมเพ่ิมข้ึนในช่วงร้อยละ 20-30 ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ และคุณภาพและความทนทานของ

กระเป๋า 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  

 ผูท่ี้นิยมกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง และเลือกซ้ือทาง Instagram เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบ

จาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยไดค้าํนวณจากสูตรท่ีไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสูตรการหาค่า  

 โดยใช ้สูตรของ W.G. Cochran, 1953 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%ท่ีความคลาดเคล่ือน ± 5% 

จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

 

                              

n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 p = สดัส่วนประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะสุ่มสามารถนาํค่าสถิติในอดีตมาใชแ้ทนได ้

 z= ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั นยัสาํคญัทาง 

สถิติ 0.05 มีค่าเท่ากบั 1.96 (มัน่ใจ 95%) 

2

2

d
P)ZP(1n 
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 p= สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอ่มเกิดข้ึนได ้

จะได ้  n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2  = 385 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้นิยมกระเป๋าแบรนดเ์นมมือสอง 

และเลือกซ้ือทาง Instagram เพราะฉะนั้นเพ่ือความชัดเจนของขอ้มูล จึงกาํหนดจาํนวนของกลุ่ม

ตวัอย่างในงานวิจยัน้ีเผ่ือไวใ้นจาํนวนเท่ากบั 400 การสุ่มแบบออนไลน์โดยใชว้ิธีการกลุ่มตวัอย่าง

แบบสะดวกสบาย (Convenience) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

การเกบ็ขอ้มูลสอบถามและนาํมาวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป แบ่งออกเป็น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ รายได ้คาํถาม

อ่ืนๆ ใชศึ้กษาพฤติกรรม เป็นแบบสอบถามท่ีมีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions)   

(รวม 14 ขอ้) 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เป็นคาํถามเก่ียวกบั

พฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมมือสองของผูต้อบแบสอบถาม ซ่ึงใชค้าํถามแบบปลายปิด โดย

ให้คะแนนนํ้ าหนกั (Multiple Rating List Scale Questions) และเป็นระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตร

ภาคชั้น (Interval Scale) (รวม 15 ขอ้) แบ่งเป็น   

  1. ขอ้มูลดา้นตวัสินคา้ 6 ขอ้       

  2. ขอ้มูลดา้นรูปแบบของ Instagram 3 ขอ้ 

  3. ขอ้มูลดา้นการบริการ 6 ขอ้  

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ เป็นแบบสอบถามท่ีมีหลายคาํตอบให้เลือก 

(Multiple Choices Questions) (รวม 2 ขอ้) 

 จากนั้นนาํค่าเฉล่ียการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัความเป็น

จริง ผูว้ิจยัจึงกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียตามหลกัเกณฑข์องประคอง กรรณ

สูต (2528,70) ดงัน้ี 

   4.50 – 5.00   หมายถึง   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

   1.50 – 4.49   หมายถึง   อยูใ่นระดบัมาก 

   2.10 – 3.49   หมายถึง   อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   1.50 – 2.49   หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ย 
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   1.00 – 1.49   หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

จากการสุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

สาํหรับกระบวนการและขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูลมีดงัน้ี 

 1. ผู ้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างผู ้ท่ีนิยมกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง และเลือกซ้ือทาง 

Instagram จาํนวน 400 คน 

 2. ผูว้ิจยัได้ทาํการช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของการทาํวิจยั รวมถึงหลกัเกณฑ์ในการตอบ

แบบสอบถาม เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถาม มีความเขา้ใจในขอ้คาํถาม และความตอ้งการของงานวิจยั 

 3. ทาํการแจกแบบสอบถามออนไลน์ จาํนวน 400 ชุด ไปยงัร้านแบรนด์เนมมือสอง ทาง 

Instagram 

 4. นาํแบบสอบถามท่ีไดม้า นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติดว้ยเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้

ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้บรรยายคุณลกัษณะของข้อมูล โดย

แสดงผลเป็นความถ่ีค่าร้อยล่ะ  (Percentage) ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าเฉล่ีย  (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ีกาหนดไว ้

โดยในการวเิคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ ANOVA 

สรุปผลการวจิยั 

 จากการศึกษาขอ้มูลเพ่ือการอธิบายและการเปรียบเทียบสมมุติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรแต่

ละตวั ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมจากแบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 400 ชุด 

ผลการวจิยัดงัน้ี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้มูล และ

รายงาน โดยไดด้าํเนินการวิจยัตั้งแต่ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง วนัท่ี 10 มีนาคม  2561 ระยะเวลา

รวม 22 วนั 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง โดยผ่าน 

Instagram พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 373 คน (ร้อยละ 93.30) อาย ุ

25-30 ปี จาํนวน 373 คน (ร้อยละ 93.3) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001–30,000 บาท จาํนวน 192 คน

(ร้อยละ 48.00) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 317 คน (ร้อยละ 79.3) ส่วนใหญ่มีอาชีพ

พนกังานเอกชน จาํนวน 276 คน (ร้อยละ 69.0) และมีสถานภาพโสด จาํนวน 310 คน (ร้อยละ 77.5) 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ี ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนเนมด์มือสอง โดยผ่าน 

Instagram พบว่า เป็นลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมโดยผ่าน Instagram จาํนวน 399 คน (ร้อยละ 

99.08) ในหน่ึงเดือนพบว่า ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมมือ 2 อยู่ท่ีราคา 10,001-50,000 

บาท จาํนวน 278 คน (ร้อยละ 69.05) จาํนวนเฉล่ียในการซ้ือกระเป๋าใบใหม่ หน่ึงเดือนคร้ัง จาํนวน  

211 (ร้อยละ 52.08) ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการเลือกซ้ือพบว่า จะอยูใ่นช่วง เวลาท่ีไม่แน่นอน จาํนวน 

267 (ร้อยละ 66.08) คุณสมบัติกระเป๋าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ วสัดุ จาํนวน 270 (ร้อยละ 

68.00) ผูท่ี้เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองส่วนใหญ่มีความสนใจ กระเป๋าแบรนด์ Louis 

Vuitton จาํนวน 275 (ร้อยละ 73.08)  

 ปัจจยั ท่ี ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนเนมดมื์อสอง โดยผา่น Instagram  สรุปเป็น

ดา้นๆ ดงัน้ี   

 ดา้นขอ้มูลดา้นตวัสินคา้ และเม่ือพิจารณาเป็นขอ้ๆ พบว่า ราคาสินคา้ ถูกกว่าการซ้ือจาก

แหล่งอ่ืนจาํนวน 310 คน (ร้อยละ 77.05) ให้คะแนนความเห็นดว้ยอยู่ ในระดบัมาก  ความสะดวก

ในการเปรียบเทียบราคาของสินคา้จาํนวน 369 คน (ร้อยละ 92.03) ให้คะแนนความเห็นดว้ยอยู่ใน

ระดบัมาก มีขอ้มูล รูปภาพ และรายละเอียดสินคา้อย่างชัดเจน จาํนวน 354 คน (ร้อยละ 88.5) ให้

คะแนนความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก มีสินคา้หลากหลายแบรนด์จาํนวน 327 คน (ร้อยละ 81.08)

ให้คะแนนความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก คุณภาพสินคา้ตรงตามท่ีโฆษณาจาํนวน  356 คน (ร้อยละ 

89.00) ให้คะแนนความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก ความหลากหลายของสินคา้จาํนวน 360 คน (ร้อย

ละ 90.00) 

 ขอ้มูลดา้นรูปแบบของ instagram และเม่ือพิจารณาเป็นขอ้ๆ พบว่า โครงสร้างของหน้า 

Instagram มีความสวยงามจาํนวน  341 คน (ร้อยละ 85.03) ให้คะแนนความเห็นดว้ยอยู่ในระดบั

มาก มีการโพสตข์อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งสมํ่าเสมอจาํนวน 357 คน (ร้อยละ 89.03) ให้คะแนน
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ความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก มีการประชาสัมพนัธ์ และโฆษณาท่ีดี จาํนวน 344 คน (ร้อยละ 

86.00) ใหค้ะแนนความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 

 ขอ้มูลดา้นการบริการและเม่ือพิจารณาเป็นขอ้ๆ พบว่า ความสะดวกในการให้บริการ ซ้ือ

สินคา้และบริการตลอด 24 ชัว่โมง จาํนวน 361 คน (ร้อยละ 90.03) ให้คะแนนความเห็นดว้ยอยู่ใน

ระดับมาก สามารถซ้ือสินค้าได้ไม่จาํกัดสถานท่ี จาํนวน 344 คน (ร้อยละ 86.00) ให้คะแนน

ความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของสินค้าและการจัดส่งได้

ตลอดเวลา จาํนวน 355 คน (ร้อยละ 88.00) ให้คะแนนความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก  มีการโตต้อบ-

ติดต่อ-สอบถามผ่านหน้า page ภายใน 24 ชั่วโมง จาํนวน 350 คน (ร้อยละ 84.00) ให้คะแนน

ความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก มีการกาํหนดระยะเวลาในการจดัส่งท่ีแน่นอน จาํนวน 340 คน (ร้อย

ละ 84.08) ให้คะแนนความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก มีบริการหลงัการขาย สอบถามขอ้มูล ปรึกษา

ข้อมูลต่างๆ ของสินคา้เพ่ิมเติม จาํนวน 345 คน (ร้อยละ 86.05) ให้คะแนนความเห็นดว้ยอยู่ใน

ระดบัมาก 

 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หลงัการขาย พบวา่ ส่วนใหญ่กลบั มาซ้ือซํ้า จาํนวน 359 

คน (ร้อยละ 89.08) และมีการแนะนาํบอกต่อ จาํนวน 398 คน (ร้อยละ 99.05) 

การทดสอบสมมุตฐิานสามารถจําแนกคุณลักษณะส่วนบุคคลได้ดงันี ้ 

ผลการวเิคราะห์สมมุตฐิาน   

 สมมุติฐานท่ี 1 ลูกคา้ท่ี ซ้ือกระเป๋าแบรนเนมดมื์อสอง โดยผ่าน Instagram ท่ีมีเพศแตกต่าง

กนั มีการตดัสินใจซ้ือและบริการไม่แตกต่างกนั 

 สมมุติฐานท่ี 2 ลูกคา้ท่ี ซ้ือกระเป๋าแบรนเนมดมื์อสอง โดยผ่าน Instagram ท่ีมีอายแุตกต่าง

กนั มีการตดัสินใจซ้ือและบริการไม่แตกต่างกนั 

 สมมุติฐานท่ี 3 ลูกคา้ท่ี ซ้ือกระเป๋าแบรนเนมด์มือสอง โดยผ่าน Instagram ท่ีมีสถานภาพ

แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือและบริการไม่แตกต่างกนั 

 สมมุติฐานท่ี  4 ลูกค้าท่ี  ซ้ือกระเป๋าแบรนเนมด์มือสอง โดยผ่าน  Instagram ท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือและบริการไม่แตกต่างกนั 

 สมมุติฐานท่ี 5 ลูกค้าท่ี ซ้ือกระเป๋าแบรนเนมด์มือสอง โดยผ่าน Instagram ท่ีมีรายได้

แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือและบริการไม่แตกต่างกนั 

 สมมุติฐานท่ี 6 ลูกค้าท่ี ซ้ือกระเป๋าแบรนเนมด์มือสอง โดยผ่าน Instagram มีการศึกษา 

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการไม่แตกต่างกนั ส่วนการศึกษาท่ีต่างกนัส่งผล
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ต่อรูปแบบการขายแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ ประกอบดว้ย  1. ปริญญาตรี กบั 

สูงกวา่ปริญญาตรี ค่าทางสถิติอยูท่ี่ระดบั 0.45 

อภิปรายผลการวจิยั 

 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนเนมดมื์อสอง

โดยผ่าน Instagram ท่ีแตกต่างกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จาํนวน 373 

คน (ร้อยละ 93.30) อายุ 25-30 ปี จาํนวน 373 คน (ร้อยละ 93.3) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001–

30,000 บาท จาํนวน 192 คน (ร้อยละ 48.00) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 317 คน (ร้อยละ 

79.3) ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จาํนวน 276 คน (ร้อยละ 69.0) และมีสถานภาพโสด 

จาํนวน 310 คน (ร้อยละ 77.5) ส่งผลต่อปัจจยัการตดัสินไม่ต่างกนัมีการศึกษา แตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการไม่แตกต่างกนั ส่วนการศึกษาท่ีต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการขาย

แตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ ประกอบดว้ย  1.ปริญญาตรี กบั สูงกว่าปริญญาตรี  

ค่าทางสถิติอยูท่ี่ระดบั 0.45 

 ปัจจยัดา้นตวัสินคา้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย เห็นดว้ยอยู ่

ในระดบัมาก ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชิโนรส 

กรีธาดาํรงเดช (2548) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม

ต่างประเทศของนกัศึกษาปริญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ปัจจยัดา้นรูปแบบ Instagram พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย

เห็นด้วยอยู่ ในระดบัมากโครงสร้างของหน้า instagram มีความสวยงามจาํนวน 341 คน (ร้อยละ 

85.03) ให้คะแนนความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก มีการโพสตข์อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งสมํ่าเสมอ

จาํนวน 357 คน (ร้อยละ 89.03) ใหค้ะแนนความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก มีการประชาสัมพนัธ์ และ

โฆษณาท่ีดี จาํนวน 344 คน (ร้อยละ 86.00) ให้คะแนนความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากแต่พบว่าไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืน 

 ดา้นการบริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ีย เห็นดว้ยอยู ่ใน

ระดบัมาก พบว่า ผูซ้ื้อให้ความสาํคญัต่อความสะดวกในการให้บริการ ซ้ือสินคา้และบริการตลอด   

24 ชัว่โมง สามารถซ้ือสินคา้ไดผ้า่นทาง อินเตอร์เน็ตไดทุ้กสถานท่ี สามารถตรวจสอบความคืบหนา้

ของสินคา้และการจดัส่งได้ตลอดเวลา มีการโต้ตอบ-ติดต่อ-สอบถามผ่านหน้า page ภายใน 24 

ชัว่โมง มีการกาํหนดระยะเวลาในการจดัส่งท่ีแน่นอนมีบริการหลงัการขาย สอบถามขอ้มูล ปรึกษา
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ขอ้มูลต่างๆ ของสินคา้โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพเกา้ พงษ์

อมรพรหม (2553) ในดา้นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หลงัการขาย พบว่า ส่วนใหญ่ กลบั มาซ้ือซํ้ า บอกต่อ

แนะนาํจากคนรู้จกั 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. ดา้นตวัสินคา้ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่แลว้เป็นผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย (ร้อยละ 93.30) ส่วน

ใหญ่ท่ีใหค้วามสนใจจะอยูร่าวอาย ุ25-30 ปี ผูป้ระกอบการควรท่ีจะศึกษาความตอ้งการลูกคา้ สินคา้ 

ประเภท ยี่ห้อ ศึกษา ให้ตรงจุดต่อความต้องการ และลูกค้ามีความต้องการสินคา้ท่ีหลากหลาย 

สภาพสินคา้ท่ีต่างกนั ไม่ควรให้สินคา้อยูใ่นมือนานจนเกินไป การให้ความสาํคญัในระดบัมาก ใน

เร่ือง ขอ้มูล รูปภาพ และรายละเอียดสินคา้อยา่งชดัเจน 

 2. ดา้นรูปแบบ Instagram ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัต่อรูปแบบใหม่ๆ การหาจุด

ดอ้ยไปพฒันารูปแบบการขายใหส้มบูรณ์ดียิง่ข้ึน การนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งสมํ่าเสมอ 

 3. ดา้นการบริการ ลูกคา้ค่อนขา้งให้ความคาํคญัต่อความสะดวกในการใหบ้ริการ ซ้ือสินคา้ 

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัต่อการตอบสนองความตอ้งการ รวมถึงความรวดเร็วต่อการสัง่ซ้ือ 

สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของสินค้าและการจดัส่งได้ตลอดเวลา มีการโต้ตอบ-ติดต่อ-

สอบถามผ่านหน้า page ภายใน 24 ชัว่โมง มีการกาํหนดระยะเวลาในการจดัส่งท่ีแน่นอน มีบริการ

หลงัการขาย สอบถามขอ้มูล และใหค้าํปรึกษา 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. เพ่ิมการศึกษาความเช่ือมัน่ของการตดัสินใจซ้ือกบัร้านคา้ท่ีจดทะเบียนอิเลก็ทอรนิกส์ 

 2. เพ่ิมการศึกษาการรับรู้และการเขา้ถึงรูปแบบหนา้ต่าง Instagram การเขา้ถึงให้ง่ายข้ึนเพ่ือ

พฒันาและแกไ้ข 

 3. เพ่ิมการศึกษารูปแบบแนวทางการชาํระเงิน ท่ีส่งผลต่อการเช่ือมัน่ 
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บทคดัย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีมี

ผลต่อแรงจูงใจ ดา้นปัจจยัจูงใจ และดา้นปัจจยัคํ้าจุนในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยไูนเต็ด 

อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดัซ่ึงกลุ่มประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ พนักงานบริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ 

ไฮเวย ์จาํกดั (UIH) จาํนวน 234 ตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการศึกษาพบวา่ 

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ  อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนักงาน บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย ์จาํกดั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ 

รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อปัจจัยจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน บริษทั ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 แสดงว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั 
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 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ  อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนใน

การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 

สถานภาพ ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัคํ้ าจุนในการปฏิบติังานของ

พนกังาน บริษทั ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 แสดงว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัคํ้ าจุนใน

การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั 

 

คาํสําคญั : แรงจูงใจ, ปัจจยัจูงใจ, ปัจจยัคํ้าจุน, การปฏิบติังาน  

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research aimed to explore demographic factors including gender, 

age, marital status, educational level, work position, monthly income, and work duration affecting 

motivation factors and maintenance factors and employee performance of United Information 

Highway Co., Ltd. The samples consisted of 234 employees of United Information Highway Co., 

Ltd. The data were obtained using questionnaires. The finding were demonstrated as follows. 

 The demographic factors including gender, age, marital status, educational level, work 

position, monthly income, and work duration had an effect on the motivation factors and the 

employee performance of United Information Highway Co., Ltd. it found that different marital 

status, monthly income, and work duration had no effect on the motivation factors and the 

employee performance of United Information Highway Co., Ltd.  On the other hand, statistically 

significant differences at 0.05 level among gender, age, educational level and work position were 

found. Therefore, it could be concluded that different gender, age, educational level and work 

position affected the motivation factors and the employee performance of United Information 

Highway Co., Ltd. 
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 The demographic factors including gender, age, marital status, educational level, work 

position, monthly income, and work duration had an effect on the maintenance factors and the 

employee performance of United Information Highway Co., Ltd. However, different marital 

status, work position and work duration had no effect on the maintenance factors and the 

employee performance of United Information Highway Co., Ltd.  On the other hand, statistically 

significant differences at 0.05 level among gender, age, educational level and monthly income 

were found. Therefore, it could be concluded that different gender, age, educational level and 

monthly income affected the maintenance factors and the employee performance of United 

Information Highway Co., Ltd. 

 

KEYWORDS : MOTIVATION, MOTIVATION FACTORS, MAINTENANCE FACTORS, 

OPERATION 

 

บทนํา 

 กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นกลุ่มบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจให้บริการส่ือสารโทรคมนาคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศภายใตก้ารบริหารและดาํเนินงานโดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจมา

ยาวนานกว่า 50 ปี ดว้ยปณิธานมุ่งมัน่ท่ีจะใช้ประสบการณ์ในการบริหารพฒันาธุรกิจต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพและเติบโตควบคู่ไปกบัความกา้วหนา้ของประเทศ โดยบริษทั ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ 

ไฮเวย ์จาํกดั เป็นหน่ึงในกลุ่มบริษทัเบญจจินดา  

 บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ผูน้าํธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร มี

บริการดา้นไอทีหลากหลายมาพร้อมโซลูชัน่ให้เลือกมากมายตามความตอ้งการของแต่ละประเภท

ธุรกิจ โดย บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย ์จาํกดั เป็นเจ้าของเครือข่ายส่ือสารทั่วประเทศ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเศรษฐกิจทัว่ประเทศไทยระดบัตาํบล และมีการบริหารจดัการระบบเครือข่าย

ทั้งหมดดว้ยตนเอง ทั้งยงั สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายระหว่างประเทศเพ่ือส่ือสารไปยงักลุ่มประเทศ 

AEC อาทิ ลาว พม่า กมัพูชา มาเลเซีย เวียดนาม หรือไปยงัประเทศอ่ืนๆ กว่า 120 ประเทศทัว่โลก 

ผ่านบริการ Global Connectivity และ PoP (Point of Presence) ท่ีประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง ซ่ึงมี

ประสบการณ์ทาํงานในธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี ซ่ึงบริษทัจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้รอบ

ดา้นในการบริการ มีประสบการณ์และเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้องคก์ร มีความเช่ียวชาญพร้อม 
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Certificated เฉพาะดา้น ดงันั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหน่ึงในตวัแปรสําคญัท่ีมีผลต่อการดาํเนิน

ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ หน่ึงในเคร่ืองมือสาํหรับการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพให้อยู่

กบัองคก์รก็คือ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีดีให้กบับุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรัก

ต่อองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลให้องคก์รมีประสิทธิภาพ ลดการขาดแคลนบุคลากร เพราะหากเกิดปัญหา

ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพแลว้ อาจจะส่งผลให้การดาํเนินงานในองคก์รหยดุชะงกั และตอ้งปิด

ตวัลงในท่ีสุด 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดต้ระหนักถึงความสําคญัของทรัพยากรบุคคล จึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงมีทฤษฎีแรงจูงใจหลายทฤษฎีท่ีจะ

ช่วยวิเคราะห์ว่าปัจจัยด้านใดบ้างท่ี ส่งผลให้บุคลากรรักองค์กร และปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  เพราะว่าปัจจุบนัองคก์รประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคล เน่ืองจากบุคลากร

โยกยา้ยเปล่ียนงานบ่อย อตัราการเขา้ออกสูง ทาํให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานใน

องคก์รทั้งน้ีเพ่ือนาํผลการศึกษามาเป็นขอ้มูลให้องคก์รนาํไปปรับปรุงพฒันาและใชส้ร้างแรงจูงใจ

ใหก้บับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น 

ไฮเวย ์จาํกดั 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทัยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั 
 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา: ในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั 

ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั สาํหรับตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ 

ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, ตาํแหน่งงาน, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นปัจจยัจูงใจ และแรงจูงใจดา้นปัจจยัคํ้าจุน 
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 2. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี: ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนักงานระดบัปฏิบติังาน 

และระดบัหวัหนา้งาน ของบริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั จาํนวน 600 คน กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย ใชต้ารางสาํเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan) จาํนวน 234 ตวัอย่าง ใช้เทคนิควิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้หลกัความน่าจะ

เป็น (Nonprobability Sampling) โดยวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา: ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา กมุภาพนัธ์ 2561 ถึง มีนาคม 2561 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

         ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือทราบถึงระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ 

ไฮเวย ์จาํกดั เพ่ือใหบ้ริษทันาํไปพฒันาและปรับใชใ้หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. เพ่ือทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานบริษทัยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั 

 3. เพ่ือนาํผลงานวิจยัท่ีได ้ไปเป็นแนวทางในการวางนโยบายการจดัการทรัพยากรมนุษย์

ขององค์กรและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้กบัพนักงานบริษทัยูไนเต็ด อินฟอร์

เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการทาํวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงขอกาํหนดความหมาย และ

ขอบเขตของนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีมีอยูใ่นงานวิจยัดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2.  อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ระดบัตาํแหน่งงาน 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ 
- ดา้นความสาํเร็จของงาน  
- ดา้นการยอมรับนบัถือ  
- ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
- ดา้นความรับผดิชอบ 

แรงจูงใจในด้านปัจจยัคํา้จุน 
- ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน 
- ดา้นนโยบายและการบริหาร 
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 1. บริษทั หมายถึง บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั 

 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงผลกัดนัหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายในและ

ภายนอกตวับุคคลท่ีกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการทาํงาน ทิศทางในการกระทาํ เพ่ือไปยงัจุดมุ่งหมาย

ท่ีตอ้งการ 

 3. ปัจจัยจูงใจ หมายถึง เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงเพ่ือจูงใจให้คนชอบและรัก

งานปฏิบติั เป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 4. ความสําเร็จของงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานได้เสร็จส้ินและประสบ

ความสาํเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

เม่ือผลงานสาํเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลสาํเร็จของงานนั้นๆ 

 5. การยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา การ

ยอมรับน้ีอาจจะอยู่ในการยกยอ่งชมเชยแสดงความยินดี การให้กาํลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ี

ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได้ทาํงานอย่างหน่ึงอย่างใดบรรลุผลสําเร็จ การ

ยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานดว้ย 

 6. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

ทา้ทายให้ตอ้งลงมือทาํ หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระทาํไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยลาํพงัแต่ผู ้

เดียว 

 7. ความรับผดิชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ

งานใหม่ๆ และมีอาํนาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

 8. ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึนของบุคคลในองค์การ การมี

โอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพ่ิมเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 

 9. ปัจจัยคํ้าจุน  หมายถึง ปัจจัยท่ีจะคํ้ าจุนให้แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู่

ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในบริษทั บุคคลในบริษทัจะเกิดความไม่

ชอบงานข้ึน และปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบุคคล 

 10. เงินเดือนและค่าตอบแทน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือน และสวสัดิการ

ต่างๆ ในตาํแหน่งงานท่ีรับผดิชอบ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน 
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 11. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารของบริษัท การ

ติดต่อส่ือสารภายในบริษทั 

 12. ความมั่นคงในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการ

ทาํงาน ความยัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

 การจูงใจของ Frederick Herzberg ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีการจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ

กนัอย่างกวา้งขวางในวงการบริหาร ช่ือทฤษฎีของ Herzberg มีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไป คือ 

“motivation-maintenance theory” หรือ“dual factor theory”หรือ  “the motivation-hygiene theory”  

 ในการเร่ิมตน้คน้ควา้เพ่ือสร้างทฤษฎี Herzberg ไดด้าํเนินการสัมภาษณ์นกัวิศวกรและนกั

บัญชี ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการค้นควา้ เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีเก่ียวกบังานเพื่อท่ีจะให้มีหนทางเพ่ิม

ผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการทาํงาน และเพื่อประโยชน์ทัว่ไปสาํหรับ

ทุกๆ คนกคื็อ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอิทธิพลต่างๆ ท่ีจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงขวญั และกาํลงัใจ ท่ี

จะส่งผลใหทุ้กคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 

 จากการวิเคราะห์คาํตอบจากขอ้ความท่ีผูถู้กสมัภาษณ์ตอบมา ปรากฏวา่ ปัจจยัหลายๆ อยา่ง

ท่ีแตกต่างกนัมีส่วนสมัพนัธ์โดยตรงกบัความรู้สึกท่ีดีและท่ีไม่ดีท่ีเกิดข้ึน ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีสามารถ

แยกออกไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีดีและมีผลเก่ียวกบัความพึง

พอใจเก่ียวกบังานท่ีทาํก็คือ ความสาํเร็จ (achievement) การยอมรับ (recognition) ความรับผิดชอบ 

ความกา้วหน้า และคุณลกัษณะของงานท่ีทาํอยู่ คือ ฐานะ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัหัวหน้า

งาน กบัเพ่ือนร่วมงานกบัลูกน้อง เทคนิคในการบงัคบับญัชา นโยบายของบริษทัและการบริหาร 

ความมัน่คงในงาน สภาพการทาํงาน เงินเดือน และเร่ืองราวส่วนตวัท่ีถูกกระทบโดยสภาพของงาน 

Herzberg ให้ ช่ือ ปั จจัยก ลุ่มหลังน้ี ว่ า  “ปั จจัย ท่ี เก่ี ยวกับการบํา รุงรักษาจิตใจ” (hygiene or 

maintenance factors) เหตุผลท่ีเรียกช่ือเช่นน้ีเพราะปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี ล้วนแต่เป็นปัจจยัท่ีมีผล

ในทางป้องกนัเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ปัจจยัเหล่าน้ีจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได ้แต่อาจป้องกนัมิ

ให้แรงจูงใจเกิดข้ึนมาได ้การตอ้งสนใจติดตามดูปัจจยัท่ีจาํเป็นเพ่ือการรักษาจิตใจน้ี จึงนับว่าเป็น

เร่ืองท่ีจาํเป็น แต่ปัจจยักลุ่มน้ีเพียงกลุ่มเดียวย่อมไม่เป็นการเพียงพอ สําหรับท่ีจะให้เป็นเง่ือนไข

สาํหรับการสร้างแรงจูงใจ 
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 1.  ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) 

 2.  ปัจจยัคํ้าจุน (Maintenance Factor) 

 ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงเพ่ือจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบติั เป็น

การกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองคก์าร ให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน เพราะปัจจยัท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการภายในบุคคลไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ ความสําเร็จใน

การทาํงานของบุคคล, การไดรั้บการยอมรับนบัถือ, ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั, ความรับผดิชอบ และ

ความกา้วหนา้  

 ปัจจยัคํ้าจุนหรืออาจเรียกว่า ปัจจยัสุขอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีจะคํ้าจุนให้แรงจูงใจในการ

ทาํงานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์าร  บุคคล

ในองคก์ารจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ เงินเดือน, โอกาสท่ี

จะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต , ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน, 

สถานะของอาชีพ, นโยบายและการบริหารงาน, สภาพการทาํงาน, ความเป็นอยู่ส่วนตวั, ความ

มัน่คงในการทาํงาน, วธีิการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 กฤษฎา ตันเปาว์, น้าทิพย์ จันนา และอนันตโชค รัตนการุณย์พงศ์. (2559 ; บทคัดย่อ) ได้

วิจยัเร่ือง กรณีศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทั ดีไลน์ คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั กล่าวว่า กรณีศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของพนกังานต่อแรงจูงใจท่ีมีผล

ต่อการปฏิบติังาน บริษทั ดีไลน์ คอน สตรัคชั่น จาํกดั ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ พนักงานบริษทั 

ดีไลน์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั จาํนวน 288 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ดว้ยสถิติ 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพนกังานต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน พบว่า พนกังาน

ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัแปรใหค้วามเห็นต่อแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้ะแนนใน

ด้านของเงินเดือนและสวสัดิการ รองลงมาคือ ด้านความมั่นคง ด้านสภาพการทํางาน  ด้าน

ความสาํเร็จของงาน และดา้นการยอมรับนบัถือ ซ่ึงอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียสถิติวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีเกบ็มา

ไดจ้ากจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายและการบริหาร 

ด้านความรับผิดชอบ และด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบัตินั้ น ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยการ

ทดสอบสมมุติฐานพบว่าพนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลเร่ือง เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั

การศึกษาและรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิดเห็นต่อแรงจูงในท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้
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ระยะเวลาการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั ท่ีแตกต่างกนั

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

การศึกษา และรายไดต่้อเดือนต่างกนัจะมีความคิดเห็นดา้น แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน ยกเวน้ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่าง กนัไม่

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 อัทธเมศร์ อัครชัยวรานนท์  และเกสรา สุขสว่าง.  (2557; บทคัดย่อ) ไดว้ิจยัเร่ือง แรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานขายอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) กล่าววา่ การวิจยัคร้ังน้ี

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการ ปฏิบติังานของพนกังานขาย จาํแนก

ตามขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานขายอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส การศึกษา และ

รายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานขาย อิสระ เขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล จาํนวน 294 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ .927 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์

ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การ

ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ 

test 

 ยุทธศิลป์ อุทโธ. (2559; บทคัดย่อ) ไดว้ิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ

สัสดี ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม กล่าวว่า การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการสัสดีในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือ

เปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการ ปฏิบติังานของขา้ราชการสัสดีในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัมหาสารคาม

จาํแนกตามระดบัชั้นยศ และ ศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ี ยวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ

สัสดีในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั มหาสารคาม โดยศึกษาจากประชากร คือ ขา้ราชการสัสดีท่ีปฏิบติังานใน

เขตพ้ืนท่ีจังหวดั มหาสารคาม จาํนวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาคือ 

แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 

5 ระดบั ทั้งหมด 3 ตอน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และ พรรณนาวเิคราะห์ 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนักงานของบริษทัยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย ์

จาํกัด จาํนวน 600 คน  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น  (Probability Random 
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Sampling) โดยเลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แบ่งกลุ่มตาม

ตาํแหน่งงานท่ีคลา้ยคลึงกนั และสุ่มเลือกตวัอย่างจากแต่ละกลุ่ม โดยไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็น 

(Non probability Random Sampling) วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling) 

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 234 คน มาจากการใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan) ตารางน้ีใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร และกาํหนดให้สัดส่วน

ของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และระดบั

ความเช่ือมัน่ 95%  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั แบ่งตามลาํดบัตาํแหน่งงาน ดงัน้ี  

 1. ระดบัหวัหนา้งาน กลุ่มตวัอยา่ง 32 คน จากประชากร 83 คน  

 2. ระดบัปฏิบติังาน   กลุ่มตวัอยา่ง 202 คน จากประชากร 517 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัน้ี คือ แบบสอบถามจาํนวน 234 ฉบบั ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนักงานบริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั เป็นแบบ

เลือกตอบ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาํแหน่งงาน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน  

 ส่วนท่ี 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็นด้านปัจจยัจูงใจ และด้านปัจจยัค ํ้ าจุน 

คาํถามมีจาํนวน 21 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามมาตรประมาณ

แบบลิเคิร์ท (Likert) โดยแต่ ละคาํถามจะมีระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอ้ย และ นอ้ย ท่ีสุด โดยแบ่งเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  ระดบั 5   หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  ระดบั 4   หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

  ระดบั 3   หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  

  ระดบั 2   หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  

  ระดบั 1   หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

เกณฑก์ารตีความท่ีแต่ละระดบัชั้นมีค่าเท่ากนั ซ่ึงไดม้าจากสูตร 

  คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด = 5-1 =  0.8 

   จาํนวนชั้น   5 

ดงันั้นการตีความจะเป็น 
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  4.21 - 5.00  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  3.41 - 4.20  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

  2.61 - 3.40  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

  1.81 - 2.60  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

  1.00 - 1.80  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 

234 ชุด ไดมี้การนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการทดสอบความเช่ือมัน่โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในการหาค่า

ความเช่ือมัน่ โดยใชเ้กณฑ์สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้

ค่าเท่ากับ  0.908 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่าระดับความเท่ียง อัลฟ่า ( α ) มากกว่า 0.08 จึงสรุปได้ว่า

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีความเช่ือมัน่ (Reliability) อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 

ปัจจยัด้านต่าง  ๆ Cronbach's Alpha N of Items 
ดา้นความสาํเร็จของงาน 0.822 4 

ดา้นการยอมรับนบัถือ 0.776 3 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 0.767 3 

ดา้นความรับผิดชอบ 0.592 2 

ดา้นความกา้วหนา้ 0.888 3 

ดา้นเงินเดือน และค่าตอบแทน 0.799 3 

ดา้นนโยบายและการบริหาร 0.824 3 

รวมทั้ง 7 ดา้น 0.908 21 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัเก็บขอ้มูลโดยนาํแบบสอบถามไปแจก

ให้แก่ พนังงานบริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์-มีนาคม พ.ศ.

2561 จาํนวน 234 ชุด โดยมีการช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของการทาํวิจยั และหลกัเกณฑ์ในการตอบ

แบบสอบถาม เพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั และเกบ็รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดดว้ยตนเอง 
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ผลการวจิยั 

 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 234 คน สามารถจาํแนกขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้งัน้ี ผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นเพศชายจาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 เป็นเพศหญิงจาํนวน 126 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่มีอาย ุ20-30 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 41 นอ้ยท่ีสุดอาย ุ51 ปี

ข้ึนไป จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.8 สถานภาพสมรส จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และสถานภาพหยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย 

จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 

58 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.8 และตํ่ ากว่าปริญญาตรี  จํานวน  7 คน  คิดเป็นร้อยละ  3.0 ผู ้ตอบ

แบบสอบถามอยูใ่นระดบัตาํแหน่งงานปฏิบติังานมากท่ีสุด จาํนวน 201 คน และอยูใ่นระดบัหวัหนา้

งานจาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 มีรายไดต่้อเดือน 25,001-35,000 มากท่ีสุด จาํนวน 74 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.6 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 

มีอายกุารทาํงาน 4-6 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาอายุงาน 10 ปีข้ึนไป 

จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และอายงุาน 7-9 ปี นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

 ในการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงาน 

บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดัประกอบดว้ยดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นการยอมรับ

นับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ  และด้านความก้าวหน้า พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นความสาํเร็จของ

งาน โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.07) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลาํดบัท่ี 1 ท่านสามารถ

ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายสําเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ มีความคิดเห็นในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.13) รองลงมาคือ ท่านสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานไดส้ําเร็จ มีความ

คิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.07) และลาํดบัสุดท้ายคือ ท่านรู้สึกภูมิใจในผลงานของท่าน มี

ความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.04) ดา้นการยอมรับนับถือ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย = 3.92) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลาํดบัท่ี 1 ท่านรู้สึกพึงพอใจเม่ือไดรั้บการยอมรับจาก

เพ่ือนร่วมงาน มีความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.92) และลาํดบัสุดท้ายคือ ท่านได้รับคาํ

ชมเชยและความไวว้างใจจากผูบ้ ังคบับญัชาว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบังานท่ีได้รับ

มอบหมาย มีความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.63) ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั มีค่าเฉล่ียรวมอยู่

ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.66) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลาํดบัท่ี 1 งานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมาะสม
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กบัความรู้และความสามารถของท่าน มีความคิดเห็นในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.74) และลาํดบั

สุดท้ายคือ หน้าท่ีของท่านส่งเสริมให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความคิดเห็นในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย = 3.56) ด้านความรับผิดชอบ  มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.98) ด้าน

ความก้าวหน้า มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.91) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 

ลาํดบัท่ี 1 บริษทัส่งเสริมในดา้นการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพิ่มทกัษาและความรู้ให้แก่ท่าน มีความ

คิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.05) และลาํดบัสุดทา้ยคือ บริษทัสนบัสนุนให้ศึกษาต่อ เพ่ือ

เพ่ิมวุฒิการศึกษาในการเล่ือนตาํแหน่ง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.7)โดยเม่ือ

วิ เคราะห์ รวมทุกด้านของปัจจัย จูงใจมี ค่ าเฉ ล่ียรวม  อยู่ในระดับมาก  (ค่ าเฉ ล่ีย  =  3.67) 

 ในการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ประกอบดว้ยดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน นโยบาย

และการบริหาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบติังานด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.05) เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบว่า ลาํดบัท่ี 1 ท่านไดรั้บสวสัดิการต่างๆ เหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าท่ี มีความ

คิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.29) และลาํดบัสุดทา้ยคือ เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บเพียงพอกบั

ค่าครองชีพในปัจจุบนั มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.8) ด้านนโยบายและการ

บริหาร โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.12) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ลาํดบัท่ี 1 บริษทั

มีการกาํหนดชัว่โมงการทาํงานอย่างเหมาะสม มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.56) 

และลาํดบัสุดทา้ยคือ ในแต่ละหน่วยงานมีการส่ือสาร และทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ มีความ

คิดเห็นในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.84) โดยเม่ือวิเคราะห์รวมทุกดา้นของปัจจยัค ํ้าจุนมีค่าเฉล่ีย

รวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.09) 

 ในการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 

สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดัส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน บริษทั ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.05 แสดงว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั 

 ในการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนใน

การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 

สถานภาพ ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อปัจจยัคํ้าจุนในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัคํ้ าจุนในการปฏิบติังานของ

พนกังาน บริษทั ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 แสดงวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้น

การยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้ไม่แตกต่างกนั ส่วนเพศท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อแรงจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน และดา้นนโยบายและ

การบริหารแตกต่างกนั  

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจดา้นความสาํเร็จของงาน ดา้น

การยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบไม่แตกต่างกนั ส่วนอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจดา้น

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั แตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่ามี 2 คู่ประกอบดว้ย (1) 20- 30 ปี 

กบั41-50 ปี และ (2) 41-50 ปีกบั 51 ปีข้ึนไป อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจดา้นความกา้วหน้า

แตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ คือ 20-30 ปี กบั 31-40 ปี อายท่ีุแตกต่างกนัมีผล

ต่อแรงจูงใจ ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน แตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ คือ 

20-30 ปี กบั 31-40 ปี และอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจดา้นนโยบายและการบริหารแตกต่าง

กนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่ามี 3 คู่ประกอบดว้ย (1) 20-30 ปี กบั 31-40 ปี (2) 20-30 ปี กบั 

41-50 ปี และ (3) 20-30 ปี กบั 51 ปีข้ึนไป 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจดา้นความสาํเร็จของ

งาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้น

เงินเดือนและค่าตอบแทน และดา้นนโยบายและการบริหารไม่แตกต่างกนั 
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 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจดา้นความสาํเร็จ

ของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และดา้นความรับผิดชอบไม่แตกต่างกนั

ส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจดา้นความกา้วหนา้แตกต่างกนัและหากวิเคราะห์

เป็นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ คือ ปริญญาตรี กบั สูงกว่าปริญญาตรี ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

แรงจูงใจดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทนแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ คือ 

ปริญญาตรี กบั สูงกว่าปริญญาตรี  และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจดา้นนโยบาย

และการบริหารแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ คือ ปริญญาตรี กบั สูงกว่า

ปริญญาตรี 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจความสําเร็จ

ของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน และดา้นนโยบายและการบริหารไม่แตกต่างกนัส่วนระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อแรงจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้าน

ความสําเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น

ความกา้วหนา้ และดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่แตกต่างกนั ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อแรงจูงใจนโยบายและการบริหารแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่

ประกอบด้วย (1) 15,000–25,000 บาทกบั 25,001–35,000 บาท และ (2) 15,000–25,000 บาท กบั 

มากกวา่ 45,001 บาท 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจดา้น

ความสําเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น

ความกา้วหนา้ ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน และดา้นนโยบายและการบริหารไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผลการวจิยั 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา : บริษทั ยูไนเต็ด 

อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั (UIH) สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจของพนักงานบริษัท 

ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย  ์จาํกัด จากการวิจยัพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจด้าน

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัอาจเน่ืองมาจากเพศชายและเพศหญิง มีลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั 

เพศชายส่วนมากในบริษทั ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั จะเป็นในส่วนของช่างเทคนิคท่ีตอ้ง
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ใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมากกว่า ซ่ึงส่งผลในดา้นลกัษณะการปฏิบติังานท่ียากกว่าเพศ

หญิง อายุแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจาก

พนักงานท่ีอายุน้อย อาจมีประสบการณ์ในการทาํงานไม่เพียงพอ ขาดความอดทนกบัการทาํงาน  

พนกังานท่ีอายมุาก อาจเพราะคิดว่าตนเองอายมุาก ผ่านการทาํงานมามากมาย ไม่เปิดรับการทาํงาน

แบบใหม่ๆ จึงส่งผลต่อการแรงจูงใจในดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อแรงจูงใจดา้นความกา้วหน้าแตกต่างกนั  อาจเน่ืองมาจากพนกังานท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกว่า

ปริญญาตรีไม่ไดรั้บการสนับสนุนให้เล่ือนตาํแหน่ง หรือพนักงานท่ีจบการศึกษาปริญญาหรือตํ่า

กวา่ปริญญาตรี ไดรั้บการสนบัสนุน ส่งเสริมในดา้นการฝึกอบรม สมัมนา เพ่ือเพ่ิมทกัษะและความรู้

ไม่เพียงพอและตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนั

อาจเน่ืองมาจากระดับหัวหน้างาน งานท่ีได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบและความเป็นผูน้ ํา

แตกต่างจากพนกังานระดบัปฏิบติังาน 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจด้านปัจจยัคํ้ าจุนของพนักงาน บริษัท 

ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั จากการวิจยัพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อแรงจูงใจด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน และด้านนโยบายและการบริหารแตกต่างกัน อาจ

เน่ืองมาจาก เพศชายและเพศหญิง มีลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั เพศชายส่วนมากในบริษทั ยูไนเต็ด 

อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั จะเป็นในส่วนของช่างเทคนิคท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น

มากกว่า และดว้ยฐานเงินเดือนของช่างวิศวะโทรคมนาคมค่อนขา้งสูง  และดา้นนโยบายและการ

บริหารทั้ งเพศและอายุท่ีแตกต่างกันอาจทาํให้เกิดช่องว่างในการส่ือสารงานภายในได้ ระดับ

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัอาจส่งผลให้ความคิด และมุมมองในการทาํงานแตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจด้านนโยบายและการบริหาร อาจเน่ืองมาจากนโยบายของ

บริษทัอาจยงัไม่ชดัเจน ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกบัชัว่โมงการทาํงาน 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 จากผลการวิจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์

จาํกดั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยเพศ อาย ุระดบัการศึกษา เป็นตวัแปรสาํคญัท่ี

มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั ทั้งดา้น

ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ํ้ าจุน ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาความสัมพันธ์ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกยิ่งข้ึน 
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 2. บริษทัควรมีการวางแนวทางในการส่งเสริมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง สร้างความเช่ือมัน่ให้

พนกังานเพ่ือใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายท่ีบริษทัตั้งไว ้

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบักลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย 

เพ่ือหาปัจจยัท่ีเหมาะสมกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

 2. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษา

เพ่ิมเติมในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือเป็นการเจาะขอ้มูลเชิงลึก 

 3. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานตามกรอบแนวคิดทฤษฎีอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก

การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 

บรรณานุกรม 

กฤษฎา ตนัเปาว,์ นา้ทิพย ์จนันา และอนนัตโชค รัตนการุณยพ์งศ.์ (2559). “กรณีศึกษาแรงจงูใจที่มี 

 ผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด”. การประชุม 

 วชิาการระดบัชาติสหวทิยาการเอเชียอาคเนย ์2559 คร้ังท่ี 3. 

เกศณรินทร์ งามเลิศ. (2559). “แรงจงูใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 

 ลกูจ้าง องค์การคลงัสินค้า”. การคน้ควา้อิสระ, มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ขอ้มูลกลุ่มบริษทัเบญจจินดา. สืบคน้ 31 มกราคม 2561, จาก:  

 https://www.benchachinda.co.th/about.php?cate=corp 

ขอ้มูลบริษทั ยไูนเตด็ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย ์จาํกดั. สืบคน้ 31 มกราคม 2561, จาก:  

 https//www.uih.co.th/th 

2552). ทฤษฎีแรงจูงใจ Herzberg. สืบคน้ 31 มกราคม 2561, จาก :  

 https://www.l3.nr.org/posts/292462%20%5BSearched%20Date%2021 

ทวี ทองอยู่ และกาญจนาท เรืองวรากร. (2556). “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 

 พนักงาน กรณีศึกษาบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)”. วารสารการเงิน การ 

 ลงทุน การตลาด และการบริการธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2556). กรุงเทพฯ:  

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

874 

ปฐมวงค์ สีหาเสนา. (2557). “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลค่ายเนินวง 

 ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี”. งานนิพนธ์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั

 บูรพา. 

ยุทธศิลป์ อุทโธ. (2559). “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสัสดี ในเขตพื้นที่จังหวัด 

 มหาสารคาม”. การคน้ควา้อิสระ, มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 

อทัธเมศร์ อคัรชยัวรานนท ์ และเกสรา สุขสวา่ง.  (2557). “แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ขายอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)”. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และ 

 การบริการธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม 2557). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรังสิต. 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

875 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) สาขาราชวตัร 

CUSTOMER SATISFACTION, THE BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY 

LIMITED RATCHAWAT BRANCH 

 

โสรญา จ้อยโทน, ว่านสวรรค์ รุจริภานันท์ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ชนะเกียรต ิสมานบุตร 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

  การศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการ

ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจใน

การใช้บ ริการของธนาคารก รุงศ รีอยุธยา  จํากัด  (มหาชน ) สาขาราชวัตร  ตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ โดยจาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา เร่ืองท่ีติดต่อเป็นประจาํ  และความถ่ีใน

การใช้บริการ กลุ่มประชาการท่ีศึกษาได้แก่ ผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  

สาขาราชวตัร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอในของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 

(มหาชน) สาขาราชวตัร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความพึง

พอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 

3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ และ ดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวก 

 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ, การใหบ้ริการ, พนกังานธนาคาร  
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study customer satisfaction level in banking service,  

the Bank of Ayudhya Public Company Limited, Ratchawat branch. We want to compare the 

satisfaction of using the services in Bank of Ayudhya Public Company Limited, Ratchawat 

branch by gender, age, education, regular contact and frequency of service. The sample consisted 

of 400 people using the questionnaire as a tool to collect data.  

 The results have showed that the satisfaction of customers in using the service of Bank of 

Ayudhya Public Company Limited, Ratchawat branch The overall level is very high. When 

considering each aspect, it was found that the satisfaction of the customers used in the Bank of 

Ayudhya Public Company Limited (Ratchawat) is at a high level in all three areas: First staff and 

process providers, Second service procedures and Third facilities. 

 

KEYWORDS : SATISFACTION, SERVICES, BANK STAFF 

 

บทนํา 

 ในสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นส่ือกลางทางการเงิน ธนาคารพาณิชยถื์อได้ว่า เป็นสถาบนัท่ีมี

ความสาํคญัมากท่ีสุด และมีบทบาทมากท่ีสุดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะสามารถสร้าง

เครดิตไดซ่ึ้งส่งผลต่อปริมาณเงินในระบบของประเทศ 

 สถาบันการเงินเป็นอีกสถาบันหน่ึงท่ีมีบทบาทสูงในการดาํเนินธุรกิจ กล่าวคือ มีส่วน

สนบัสนุนใหเ้กิดการลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อสภาพความเป็นอยูแ่ละมาตรฐานการ

ครองชีพของประชาชนในประเทศ โดยให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับฝากเงิน

การโอนเงิน การให้สินเช่ือการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริการตัว๋แลกเงิน ตลอดจนบริการ

รับชําระค่าสาธารณูปโภค ซ่ึงแต่ละสถาบันการเงิน  ต่างต้องแข่งขันกันในการให้บริการแก่

ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ทาํใหแ้ต่ละแห่งเกิดการทุ่มเททรัพยากรเพ่ือการพฒันาหน่วยงานของตน

เพ่ือให้บริการท่ีดีกว่าคู่แข่งขนั เช่น มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีบรรยากาศของหน่วยงาน เพ่ือ

ดึงดูดลูกคา้โดยการนาํวิธีการต่างๆ เช่น การบริหารคุณภาพโดยรวม, องคก์ารมาตรฐานสากล เป็น

ตน้ มาปรังปรุงคุณภาพการบริการ มีการขยายสาขาเพ่ือขยายการบริการใหร้อบคลุมในทอ้งถ่ินต่างๆ 

(สมชาย กิจยรรยง 2540:41) 
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 เน่ืองจากงานบริการของสถาบนัการเงินเป็นหัวใจสําคญัของการแตกต่างในดา้นการใช้

บริการของสถาบนัการเงินต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนั ดงันั้นการปรับปรุง

การให้บริการในดา้นต่างๆ ของสถาบนัการเงินให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ถือเป็นส่ิงสาํคญั เพ่ือให้

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้และเพ่ือมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศตามวิสัยทัศน์มุ่งมัน่ด้วยจิตสํานึกในการสร้างความเป็นเลิศเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานและ

บริการท่ีดีท่ีสุด 

 เม่ือใดก็ตามท่ีลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจต่อการให้บริการท่ีพวกเขาไดรั้บจาก

หน่วยงานท่ีให้บริการเม่ือนั้ นการมาใช้บริการของลูกค้าของธนาคารนอกจะเพ่ิมมากข้ึนและ

บ่อยคร้ังข้ึนรวมทั้งยงัมีการบอกต่อไปยงับุคคลใกลชิ้ดดว้ยสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวท่ีว่า “หัวใจสาํคญั

ของการบริการท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่คุณภาพของการบริการท่ีสามารถสร้างความประทบัใจอยา่งแนบแน่น

ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ” (จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์2543:60) 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการ

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร เพ่ือท่ีจะสามารถนาํขอ้มูลในการวิจยัไป

ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการในคร้ังต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร

กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ความถ่ี ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการใหบ้ริการของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ

ท่ีแตกต่างกนั 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ความถ่ี ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร ดา้นกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 
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 2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ความถ่ี ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร ด้านส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

 พ้ืนท่ีในการใชถ้ามแบบสอบถามคือธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขา ราชวตัร 

 2. ขอบเขตกลุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดรั้บความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขา ราชวตัร จาํนวน 400 ชุด 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 ระยะเวลาในการจดัทาํวิจยัตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2561–วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ระยะเวลา

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561–วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 

 4. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมุ่งศึกษาหาความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร ทาํการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารกรุง

ศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัรโดยจาํแนกเป็นดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดา้นกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

         ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2.  อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ความถ่ี 

ความพงึพอใจในการให้บริการ 
- ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  
- ดา้นกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ  
- ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
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ตวัแปรอิสระ 

 ตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ความถ่ี 

 ตวัแปรตาม 

             ตวัแปรตามในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร แบ่งเป็น 3 ดา้นดงัน้ี ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการดา้น

กระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ และ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 เพ่ือนาํไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร ใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือ ทศันคติของลูกคา้หลงัไดรั้บบริการหรือระหวา่ง

การใชบ้ริการไดบ้รรลุเป้าหมาย หรือไดรั้บการบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั หรือดีเกินกว่า

ความ คาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงอาจสงัเกตไดจ้ากการแสดงออกทางสายตา คาํพดู หรือพฤติกรรมต่างๆ 

 2. ลูกค้า หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร 

 3. พนักงาน หมายถึง พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร 

 4. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ หมายถึง พนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขา

ราชวตัร 

 5. การให้บริการ หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร

การใหบ้ริการในดา้นต่างๆ แก่ลูกคา้ อยา่งเหมาะสม 

 6. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง เป็นวิธีการดาํเนินงานขององค์กร

เพ่ือให้เกิดการบริการท่ีดีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ ทาํให้ลูกคา้เกิด

ความพึงพอใจ 

 7. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)

สาขาราชวตัร ให้บริการแก่ลูกคา้ ดา้นความสะดวกสบาย ทางดา้นอุปกรณ์ความทนัสมยัของขอ้มูล 

รวมไปถึงสถานท่ีใหบ้ริการดว้ย 
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การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ได้นาํเสนอเป็น

หวัขอ้ตามลาํดบั ดงัน้ี 

เก่ียวกับความพงึพอใจ 

 Blum and Naylor (1968: 365) ได้ให้ทัศนะว่า คาํว่า เจตคติของผูป้ฏิบัติงาน (Employee 

Attitude) ความพึงใจในการทํางาน  (Job Satisfaction) สับสนกันและได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า มี

ความหมายไม่เหมือนกนัโดยให้เหตุผลว่า เจตคติก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานความพึงพอใจใน

งานก่อใหเ้กิดขวญัดี และไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจในการทาํงานวา่เป็นผลรวมของเจตคติ

ต่างๆ ของบุคคลท่ีมีต่อองคป์ระกอบของงาน 

 Locke (1976: 160) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ 

(Cognitive) ความรู้สึก (Affective) และการประเมินปฏิกิริยาโต้ตอบ (Evaluative Reaction) ของ

บุคคลแต่ละคนท่ีมีต่อการปฏิบติังานของตน 

 Robbins (1982: 78) กล่าวว่า การท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของบุคลากร คือ 

การจูงใจ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะทาํให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน ผูมี้ความพอใจในการ

ทาํงานสูงเท่าใดแสดงวา่ บุคคลนั้นมีทศันคติท่ีดีต่อการทาํงานสูงข้ึนเท่านั้น 

 Davis and Newstrom (1985: 112) กล่าวถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความ

พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัของผูป้ฏิบติังาน

ท่ีมีต่องานกบัผลประโยชนท่ี์จะไดรั้บ 

 สมยศ นาวีการ (2533: 222–224) กล่าวถึง ความพอใจในการทาํงาน คือ ความรู้สึกท่ีดีโดย

ส่วนรวมของคนต่องานของพวกเขา เม่ือเราพูดว่าคนมีความพึงพอใจในงานสูงเราจะ หมายถึง ส่ิงท่ี

คนชอบและใหคุ้ณค่ากบังานของเขาสูงและมีความรู้สึกท่ีดีต่องานของเขาดว้ย 

 วชิยั โถสุวรรณจินดา (2535: 111) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ภาวการณ์มี

อารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินประสบการณ์ในงานของบุคคล ความพอใจในการ

ปฏิบติังานจะส่งผลถึงขวญัของบุคคล อนัเป็นพลงัผลกัดนัต่อการทาํงานในอนาคต 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 24) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลเป็น

ทศันคติความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ หรือเป็นความแตกต่างระหว่างรางวลัของแรงงานท่ีไดรั้บ 

และจาํนวนรางวลัท่ีเขาเช่ือวา่เขาควรจะไดรั้บ บุคคลท่ีเกิดความพึงพอใจจะมีผลผลิตมากกว่าบุคคล
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ท่ีไม่พึงพอใจ และยงัเก่ียวขอ้งกบัการขาดงาน หรือการลาออกจากงานดว้ยจึงอาจกล่าวไดว้่า ความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานจะสะทอ้นถึงทศันคติมากกวา่พฤติกรรม 

 จอห์น ดี มิลเล็ต (John D.Millet. 1954 : 397-400) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ

บริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถท่ีจะพิจารณาว่า บริการนั้นเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่ 

โดยวดัจาก 

 1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม (Equitable Service) คือการบริการท่ีมีความยติุธรรม 

 2. เสมอภาคและเสมอหนา้ ไม่วา่จะเป็นใคร 

 3. การให้บริการรวดเร็ว ทนัต่อเวลา (Timely Service) คือการให้บริการตามลกัษณะความ

จาํเป็นรีบด่วน 

 4. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service)  คือความตอ้งการเพียงพอใจดา้นสถานท่ี 

บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 5. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service) จนกวา่จะบรรลุผล 

 6. การให้บริการท่ีมีความกา้วหนา้ (Progressive Service) คือการพฒันางานบริการทางดา้น

ปริมาณ และคุณภาพใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ไปเร่ือยๆ 

 สรชยั พิศาลบุตร (2549 : 8-12) อธิบายวา่ วิธีวดัความพึงพอใจ โดยทัว่ไปสามารถวดั 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการได ้2 วธีิ คือ 

 1. วิธีวดัความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ โดยวดัจากการสอบถามความคิด

เป็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีเลือกมาเป็นตวัอยา่งจาํนวนหน่ึง เก่ียวกบับริการแต่ละดา้นและบริการรวมทุก

ดา้นท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้บริการ โดยท่ีผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการมาเป็นระยะ

เวลานานมากพอท่ีจะประเมินคุณภาพของบริการท่ีไดรั้บในแต่ละดา้นได ้

 2. วิธีวดัความพึงพอใจจากขอ้มูลท่ีสามารถสะท้อนระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 

โดยวดัจากเกณฑท่ี์ตั้งข้ึนสาํหรับวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อบริการแต่ละดา้นและ

บริการรวมทุกดา้นของสินคา้หรือบริการนั้นๆ เช่น การวดัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อ

ความรวดเร็วในการให้บริการฝากหรือถอนเงินจากธนาคาร เกณฑท่ี์ตั้งข้ึนในการวดัระดบัความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการฝากหรือถอนเงิน คือ สอบถามระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายไดรั้บ

บริการเสร็จผูบ้ริโภคจะมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงไรข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของตนว่า ไดรั้บ

การตอบสนองมากนอ้ยเพียงไร หากไดรั้บการตอบสนองมากกจ็ะก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีและเกิด

การส่ือสารแบบปากต่อปากแต่ถา้ไดรั้บการตอบสนองนอ้ยกจ็ะรู้สึกในแง่ลบ 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ภทัรพล มงคลพาณิชยกิจ (2557). ศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการของธนาคารกสิกร

ไทยสาขาธนบุรีจากการศึกษา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงมีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนกังานบริษทั มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี

และมีรายได  ้30,000 บาทข้ึนไป ใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยสาขาธนบุรีมากที่สุด นอกจากน้ี

ผูใ้ชบ้ริการยงัมีระดบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยสาขาธนบุรีโดยรวมอยู่

ในระดบัมากที่สุด โดยผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในดา้นลกัษณะกายภาพภายนอก

รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดและมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในดา้นคุณภาพการ

บริการ 

 วชัราภรณ์ จนัทร์สุวรรณ. (2555). ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของพนกังาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาพูนผล ภูเก็ต จากการศึกษาพบว่า การพึงพอใจของ

ลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาพูนผล ภูเก็ตโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ดา้นรูปลกัษณ์เป็นดา้นที่ลูกคา้มาให้บริการพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาเป็นความ

น่าเชื่อถือและความไวว้างใจ ส่วนดา้นที่ลูกคา้มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การดูแลเอาใจใส่

ลูกคา้เป็นรายบุคคล  โดยเมื่อทาํการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ตามลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้มีความแตกต่างกนั 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิัย 

 ประชากรท่ีใช้ในคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนับไม่ได ้(Infinite population) กล่าวคือ 

เป็นประชากร ท่ีไม่สามารถนบัหรือแสดงเป็นตวัเลขไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงประชากรเป็นเป้าหมายใน

การวิจยัคร้ังน้ีคือ ความพึงพอใจของการให้บริการธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราช

วตัร 

 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จะคาํนวณจากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการกบัธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร ซ่ึงเป็นประชากรขนาดใหญ่ท่ีไม่ทราบจาํนวนชดัเจน ดงันั้น

การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี จะใชว้ิธีการสุ่มใชค้วามสะดวก ในการ

ตอบแบบสอบถามของผูใ้ชบ้ริการท่ีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร ซ่ึงไดจ้าก

สูตรการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร (กลัยา วาณิชย ์บญัชา) 
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     สูตร n = Z2/4E2 

เน่ืองจากไม่ทราบค่า P และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน 

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้มีค่าเท่ากบั 95% 

  E แทน ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึน มีค่าเท่ากบั 0.05 

 สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดสัดส่วนของประชากรท่ีสนใจศึกษาเท่ากบั 50% หรือ 

.50 และต้องการความเช่ือมั่น 95% น่ีคือยอมให้คลาดเคล่ือนได้ 5% (0.5) ดังนั้ นจึงแทนค่าได้

ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

N = 
.

.
 

= 384.16 

≈ 385 

 ผูว้ิจยัไดเ้ผ่ือการสูญเสียของแบบสอบถาม 4% เท่ากบั 15 ตวัอย่าง ดงันั้นขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 

 วิธีการสุ่มตวัอยา่ง การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น เป็น

การสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก ทาํการศึกษาในช่วง 30 วนั วนัละ 20 คน ในพ้ืนท่ี ธนาคารกรุง

ศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยสร้าง

แบบข้ึนให้สอดคลอ้งครบคลุมปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพดา้นการบริการท่ีมีผลกระทบต่อ

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา เร่ืองท่ีติดต่อ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามในส่วนของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด 

 โดยกาํหนดการใหค้ะแนนสาํหรับระดบัของคาํตอบ ดงัน้ี 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

884 

  ระดบัมากท่ีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

  ระดบัมาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 

  ระดบัปานกลาง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 

  ระดบันอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 

  ระดบันอ้ยมาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

 เกณฑ์ความหมายของค่าเฉล่ีย โดยการหาค่าพิสัยและอนัตรภาคชั้นและนาํผลต่างท่ีไดม้า

กาํหนดเกณฑก์ารวดัระดบัค่าเฉล่ีย โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดโดยใชสู้ตรต่อไปน้ี (Best, 1977:174) 

 สูตรการกาํหนดช่วงคะแนน 

  ช่วงคะแนน (I) = 
คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนช่วง
 

   I          =  

   = 0.8 

จะไดช่้วงคะแนนเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00    หมายถึง   พึงพอใจมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20   หมายถึง   พึงพอใจมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40   หมายถึง   พึงพอใจปลานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60   หมายถึง   พึงพอใจนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80   หมายถึง   พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ศึกษาวิจยัขอ้มูลปฐมภูมิผ่านการออกแบบสอบถามสําหรับลูกคา้

ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร จาํนวน 400 คน โดยดาํเนินการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง ท่ีมาใช้บริการ

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร  

 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยั งานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้งมูลจากอินเตอร์เน็ต และแห่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

885 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจาํนวน 

400 ชุด ไดมี้การนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการทดสอบคามเช่ือมัน่โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่า

ความเช่ือมัน่ โดยใชเ้กณฑส์ัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach ‘ s Alpha Coefficient) ได้

ค่าเท่ากบั 0.977 ซ่ึงอยู่ในเกณฑท่ี์ค่าระดบัความเท่ียง อลัฟ่า มากกว่า 0.08 จึงสรุปไดว้่า เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีความเช่ือมัน่ (Reliability) อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 

ปัจจัยด้านต่าง  ๆ Cronbach ‘ s Alpha N of Item 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ 0.522 4 

ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 0.533 4 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 0.535 4 

รวมทั้ง 3 ดา้น 0.977 12 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการดงันั้นขั้นตอนต่อไปน้ี 

 1.  นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบั มาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ 
 2. ทาํการบนัทึกขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 3. ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package)

สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามดว้ยความถ่ี

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการด้วยความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

(Arithmetic Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

สรุปผลการวจิยั 

 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน สามารถจาํแนกขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้งัน้ี ผูต้อบ

แบบสอบถาม เป็นเพศชายจาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 เป็นเพศหญิงจาํนวน 150 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.5 ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 นอ้ยท่ีสุดมีอายุ
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ตํ่ากว่า 20 ปี จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 เม่ือจาํแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดจาํนวน 296 คนคิดเป็นร้อยละ 74.0 ตํ่ากว่า

ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.8 เร่ืองท่ีติดต่อเป็นประจาํเป็นชาํระค่าบริการ จาํนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 ติดต่อ

ธุระกรรม ฝาก–ถอน จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ความถ่ีในการใช้บริการมากท่ีสุด 1-2 

คร้ัง/เดือน จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 3–4 คร้ัง/เดือน นอ้ยท่ีสุด 5–6 คร้ัง/เดือน จาํนวน 25 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.3  

 ในการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร พบว่า ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ โดยเฉล่ีย อยู่

ในระดบัมาก มีค่าค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36  พบวา่ ในลาํดบัท่ี 1 ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ อธัยาศยัดี เป็น

มิตร มีความคิดเห็นในระดบัมาก มีค่าค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40  ลาํดบัท่ี 2 การแต่งการสุภาพเหมาะสมอยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 การให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ อยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ให้คาํแนะนาํ ตอบขอ้ซักถามไดอ้ย่างชดัเจนถูกตอ้ง อยู่ในระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 สุดทา้ยสามารถแกไ้ขปัญหา อุปสรรค ไดอ้ยา่งเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 

 ในการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงศรี

อยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร พบว่า ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 โดยลาํดบัท่ีดีท่ีสุดในดา้นความพึงพอใจในระยะเวลาในการ

ให้บริการเหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 มีการให้บริการ

ตามลาํดบัก่อน–หลงั ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 เท่ากบั ขั้นตอนในการให้บริการมีความ

เหมาะสมระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 

 ในการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร พบว่า ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใช้บริการอยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 สถานท่ีสะอาด เป็นระเบียบอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 

มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ในการให้บริการมีความเหมาะสมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 ลาํดบั

สุดทา้ยมีท่ีนัง่รอใหบ้ริการสาํหรับผูม้าติดต่ออยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

887 

อภิปรายผลการวจิยั 

 ผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงศรี อยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

สาขาราชวตัร พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจพ่ีแตกต่างกนั โดยพบว่า ลูกคา้ ท่ีมีเพศ

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ไม่แตกต่างกนั แต่ ลูกคา้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) สาขาราชวตัร ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการแตกต่างกนั

ทั้งน้ีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความตอ้งการในการใชบ้ริการไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ 

แต่งกายสุภาพเหมาะสม รวมถึงมีส่ิงอาํนวยความสะดวกไดอ้ยา่งครบครัน 

 1. อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั โดยพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจ

โดยภายรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ไม่แตกต่างกนัดงันั้นอธิบายไดว้่า อายุท่ีแตกต่างกนั

ไดรั้บการบริการท่ีเท่าเทียมกนัจึงทาํให้ผลการสาํรวจมีความพึงพอใจในระดบัเดียวกนั 

 2. การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สาขา

ราชวตัรเร่ืองระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกนั พบว่า ลูกคา้ท่ีมี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้

ให้บริการ ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ไม่แตกต่างกนั 

เน่ืองจากไม่วา่ลูกคา้ระดบัการศึกษาระดบัใดใชบ้ริการยอ่มไดรั้บการใหบ้ริการอยา่งดีท่ีสุดทุกราย 

 3.การศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราช

วตัร พบว่า ลูกคา้ท่ีมีความถ่ีในการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยภายรวมและรายดา้น

ทุกดา้น ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ไม่แตกต่าง

กนั ความถ่ีในการใชบ้ริการดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการส่งผลถึงความพึงพอในท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจาก

ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเป็นประจาํสมํ่าเสมอและบ่อยคร้ังจะมีความสนิทสนมกบัทางเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ

จึงสามารถพูดคุยและเกิดความรู้สึกท่ีดีมากข้ึนจึงส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีมากข้ึนตาม 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. งานวิจยัน้ีจดัทาํเพื่อใหเ้ป็นแนวทางท่ีใหธ้นาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราช

วตัร ไดน้าํไปปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีดียิง่ๆ ข้ึนไป 
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 2. งานวิจยัน้ีเพ่ือเป็นแนวทางให้ผูใ้ช้บริการไดม้ัน่ใจการใชบ้ริการคร้ังต่อๆ ไป และเป็น

การเพ่ิมฐานของลูกคา้ของทางธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร ให้เพ่ิมมากข้ึน

กวา่เดิม 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จาํกดั (มหาชน) ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั เพ่ือทาํการเปรียบเทียบคุณภาพในการใหบ้ริการ 

 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

จาํกดั (มหาชน) สาขาราชวตัร ด้านความน่าเช่ือถือของเจา้หน้าท่ี เพื่อทาํให้ลูกคา้ท่ีใช้บริการได้

มัน่ใจในการให้บริการว่า จะไดรั้บบริการท่ีถูกตอ้งและไวว้างใจในการใชบ้ริการทางธนาคารมาก

ข้ึน 
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ความผูกพนัของพนักงานท่ีมต่ีอบริษทัผู้ประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 

EMPLOYEE COMPANIONSHIP OF A COMMUNICATION AND 

TELECOMMUNICATION COMPANY 

 

วรัินภทัร์ ธนันศรีวฒัน์, แก้วตา น่ิมเรือง 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล จนัทร์สม 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

  งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผล

ต่อความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึง

ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปิด กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ

พนักงานระดับหัวหน้าส่วนงาน  (Chief) จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ (Staff) ของบริษัท

ผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึงจากขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 222 

คน ผลการศึกษาพบว่าความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและ

โทรคมนาคมแห่งหน่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบัจริงนอกจากน้ีผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อาย ุ

ประสบการณ์ในการทํางาน  และเงินเดือนมีผลต่อความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อบริษัท

ผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั : ความผกูพนัของพนกังาน 

 

ABSTRACT 

 This study aimed to compare the differences of demography towards employee 

companionship of a communication and telecommunication company. Closed-ended 

questionnaires were utilized to collect data. The participants were 222 officers from chief to staff 
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levels of a communication and telecommunication business. The results of this study revealed that 

employees’ relationship towards their company in a communication and telecommunication 

business was true. In addition, the proved hypothesis was found that ages, work experience, and 

salary had effects to the employees’ companionship of a communication and telecommunication 

company with significant difference at 0.05. 

 

KEYWORDS : COMPANIONSHIP OF EMPLOYEES 

 

บทนํา 

 การเปล่ียนแปลงของธุรกิจในปัจจุบนัไดถู้กเปล่ียนกลายเป็นการแข่งขนักนัทัว่โลกทั้งดา้น

การลงทุนและการคา้ประกอบกบัความเจริญกา้วหนา้ในระบบการส่ือสารโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์

และระบบสารสนเทศช่วยให้การติดต่อธุรกิจทัว่โลกสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึนทาํให้ตอ้งมีการ

ปรับนโยบายการบริหารกฎหมายต่างๆ ทางธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ (ดวงมณี โกมารทตั, 

2554) การท่ีองค์กรจะสามารถแข่งขนัในสภาพปัจจุบันได้นั้น จะต้องอาศยัปัจจยัอย่างหน่ึงท่ีมี

ความสําคญัมากนั่นก็คือ บุคลากรภายในองคก์ร ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํให้องคก์รสามารถปรับตวั

และแข่งขนักบัสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ปัจจยัทางดา้นทรัพยากรบุคคลนั้นมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์รซ่ึงความผูกพนั

ต่อองคก์รนั้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นความรู้สึกบุคลากรท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์รเป็นผูท่ี้ตอ้งการจะ

อยู่กบัองค์กรต่อไปและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรซ่ึงมีความตอ้งการท่ีจะ

ตอบแทนให้องคก์รโดยแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆ ตามความสามารถและศกัยภาพท่ีตนเองมี

เพ่ือส่งเสริมใหอ้งคก์รมีประสิทธิผล (Riggio, 2002) 

 ส่ิงท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีองค์กรคาดหวงัอยู่เสมอ นั่นก็คือ ความจงรักภกัดีของบุคลากรใน

องคก์รเน่ืองจากวา่ความจงรักภกัดีนั้นเป็นส่ิงสะทอ้นออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมของบุคลากร

นั้นๆ ในระยะยาวซ่ึงบุคลากรมีความภาคภูมิใจจากการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รและมีความรู้สึกท่ีดี

รวมถึงการทุ่มเทแรงใจแรงการในการปฏิบติังานให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์กรไดต้ั้งไวห้ากแต่

บุคลากรไม่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรก็จะส่งผลให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานได้อย่างไม่เต็ม

ความสามารถทาํให้การปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้เกิดการลาออกของบุคลากรสูงข้ึน
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และในท่ีสุดการปฏิบติังานก็จะหยุดชะงกัเกิดความล่าชา้ส่งผลให้องคก์รไม่สามารถดาํเนินการได้

อยา่งราบร่ืนต่อไป (สุธิดา ม่วงรุ่ง, 2552) 

 ผู ้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของความผูกพันของพนักงานภายในองค์กรจึงได้

ทาํการศึกษาปัจจยัเหล่าน้ีเพ่ือใหผู้บ้ริหารผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการวิจยัน้ีไป

ปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ภายในองคก์ร ใหบุ้คลากรเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รและเป็นประโยชน์

ต่อการดาํเนินธุรกิจวางแผนธุรกิจและการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมในคร้ังต่อๆ ไป 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนกังานท่ี

มีต่อบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อบริษทั

ผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึงท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากร คือ พนกังานของบริษทัผูป้ระกอบการแห่งหน่ึงในธุรกิจส่ือสาร

และโทรคมนาคมแห่งหน่ึงซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 400 คนในระดบัพนกังานระดบัหวัหนา้ส่วนงาน 

(Chief) จนถึงพนกังานระดบัปฏิบติัการ (Staff) 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ในการศึกษาเร่ืองความผูกพันของพนักงานท่ี มีต่อบริษัท

ผู ้ประกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งห น่ึงโดยเป รียบ เทียบกับลักษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ในดา้นเพศ อายตุาํแหน่งงาน ประสบการณ์การทาํงาน และเงินเดือน 

 3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี การวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดพ้ืนท่ีเฉพาะบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจ

ส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 

 4. ขอบเขตด้าน เวลา  การศึกษาในคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามและการทาํวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้มูล และรายงาน โดยดาํเนินการวิจยัศึกษาตั้งแต่

วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 7 พฤษภาคมพ.ศ. 2561 
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 5. ขอบเขตดา้นตวัแปร ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซ่ึงตวัแปรตน้ในท่ีน้ี คือ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทาํงาน และเงินเดือน 

ส่วนตวัแปรตาม คือ ความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและ

โทรคมนาคมแห่งหน่ึง 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

         ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือทราบถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อ

บริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึงเพ่ือนาํไปใชพ้ฒันาบุคลากรภายใน

องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2. เพ่ือนาํผลงานวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์ขององคก์าร ในการวางแผนและ

การกาํหนดนโยบายดา้นงานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การคดัเลือก และการกาํหนด

ค่าตอบแทน  เพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงาน  รวมถึงเพ่ือการธํารงรักษาพนักงานท่ีมี

ประสิทธิภาพในอนาคต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ความผูกพัน หมายถึง ทศันคติของพนกังานซ่ึงเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อองคก์าร

ในลกัษณะของการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารโดยมีความปรารถนาแรงกลา้ท่ีจะอุทิศ

ตนเองในการทาํงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคอ์ย่างต่อเน่ืองตลอดจนการแสดงออกใน

รูปแบบของพฤติกรรมวา่ จะทาํงานอยูใ่นองคก์ารนั้นต่อไป หรือไม่โยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีทาํงาน 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2.  ตาํแหน่งงาน 
3. อาย ุ
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน 
5. เงินเดือน 

 

ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ
บริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจ
ส่ือสารและโทรคมนาคมแห่ง

หน่ึง 
 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

894 

 2. พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษทัผูป้ระกอบการแห่งหน่ึงในธุรกิจส่ือสารและ

โทรคมนาคมในระดบัพนักงานระดบัหัวหน้าส่วนงาน (Chief) จนถึงพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

(Staff) 

 3. บริษทั หมายถึง บริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎคีวามผูกพนั 

 Meyer & Allen (1997) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กรนั้นประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ

ดงัน้ี 

 1. ความผูกพนัต่อองค์กรด้านความรู้สึก หมายถึง ความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึก

ภายใน รู้สึกว่า ตนมีส่วนร่วมในองคก์รและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนให้กบัองคก์รความปรารถนาอย่าง

แรงกลา้ของบุคคลท่ีจะทาํงานเพ่ือองค์กรอย่างต่อเน่ืองเป็นความแข็งแกร่งของความสัมพนัธ์ทาง

จิตใจท่ีบุคคลรู้สึกว่า เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีความรู้สึกว่า เป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการ

ทาํงานของตนเองมีความสอดคลอ้งกบัองคก์ร 

 2. ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ือง หมายถึง ความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากผลตอบแทน

ท่ีบุคคลไดรั้บจากองคก์รและการคิดคาํนวณของบุคคลท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการลงทุนท่ีบุคคลใหก้บั

องคก์รโดยจะแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมต่อเน่ืองว่าจะทาํงานอยูก่บัองคก์รนั้นต่อไปหรือ

จะโยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีทาํงานการท่ีบุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะทาํงานในองคก์รอย่างต่อเน่ืองนั้นมอง

ว่า เป็นความผูกพันรูปแบบของพฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบัติต่อองค์กรมีความสมํ่าเสมอในการ

ปฏิบัติงานไม่เปล่ียนแปลงโยกยา้ยท่ีทาํงานเกิดจากการท่ีบุคคลนั้นพิจารณาอย่างถ่ีถว้นถึงผลดี

ผลเสียของการละท้ิงองคก์ร การท่ีบุคลากรเป็นสมาชิกขององคก์รนานเท่าใดเท่ากบัวา่ บุคคลนั้นได้

ลงทุนกบัองคก์รมากข้ึนความยดึมัน่ผกูพนัจะเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาในการลงทุนกบัองคก์ร 

 3. ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสังคม หมายถึง บรรทดัฐานภายในจิตใจของ

บุคคลท่ีตอ้งการทาํให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเป็นความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากค่านิยมของสังคมเป็น

ความจงรักภกัดีและตั้งใจท่ีจะอุทิศตนใหก้บัองคก์รเป็นขอ้ผกูมดัดา้นจริยธรรมภายในของบุคลากร

ท่ีมีต่อองค์กร คือ การปฏิบติัท่ีมีความรู้สึกว่า เม่ือเป็นสมาชิกขององคก์รแลว้ก็ตอ้งมีความยึดมัน่

ผกูพนัต่อองคก์ร 
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 Etzioni (1999) ไดก้ล่าวว่า เม่ือบุคคลเขา้ไปอยู่ในองค์กรจะเกิดความรู้สึกทั้งทางบวกและ

ทางลบ ความรู้สึกทางบวก เรียกว่า ความผกูพนัต่อองคก์ร ส่วนความรู้สึกทางลบ เรียกว่า ความรู้สึก

แปลกแยกหรือแยกตวัออกห่าง ความผูกพนัต่อองคก์รจึงเป็นการแสดงความรู้สึกของบุคคลเม่ือเขา้

ไปอยูใ่นองคก์รและรับเอาบรรทดัฐานขององคก์รเขา้ไวอ้ยา่งซึมซบั 

 จารุนันท์ อิทธิอาวชักุล (2553) ไดใ้ห้ความหมายของความผูกพนัต่อองคก์รว่า เป็นความ

เต็มใจของบุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพอยูใ่นองคก์รต่อไปรวมไปถึงทศันคติไปในทางบวกต่อ

องคก์รโดยท่ีบุคลากรยอมสละความสุขบางส่วนของตนเองเพ่ือให้องคก์รบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้ง

ไว ้

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 นงคเ์ยาว ์แสวงผล (2557) ไดวิ้จยัเร่ือง อิทธิพลของแรงจูงใจ ความผูกพนัในองคก์ร การมี

ส่วนร่วมและสมรรถนะบุคลากรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั กาสะ

ลองเซรามิคส์ จาํกดั จงัหวดัลาํปาง มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นดา้นอิทธิพลของ

แรงจูงใจความผกูพนัในองคก์ร การมีส่วนร่วม สมรรถนะบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบติัการ 

ตลอดจนศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ ความผูกพนัในองคก์ร การมีส่วนร่วม และสมรรถนะบุคลากร

ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั กาสะลอง เซรามิคส์ จาํกดั จงัหวดัลาํปาง 

กลุ่มตวัอย่างคือ พนักงานบริษทั จาํนวน 185 คน เคร่ืองมือคือ แบบสอบถามและสถิติพรรณนา

วิเคราะห์ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมการโครงสร้างดว้ย

เทคนิค SMART PLS–Graph 3.0 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบั

มากทุกปัจจยั โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นสมรรถนะบุคลากร

ดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นแรงจูงใจ และดา้นความผูกพนัในองคก์าร การวิเคราะห์ตวั

แบบสมการโครงสร้างพบว่า สมรรถนะบุคลากรมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพ การปฏิบติังาน

ของพนักงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อสมรรถนะบุคลากร ส่วนดา้น

แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อสมรรรถนะบุคลากรและความผูกพนัในองค์กรมีอิทธิพลต่อสมรรถนะ

บุคลากร 

 ศุภชัย รุ่งเจริญสุขศรี (2559) ไดว้ิจยัเร่ือง 1) การศึกษาความผูกพนัในองค์กรท่ีส่งผลต่อ

ความจงรักภกัดีของพนักงานระดบัปฏิบติัการของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ

ศึกษาการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในสวสัดิการ
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พนักงานท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

รวบรวมทาํวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั

ไดค้าํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี

ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชก้ารวเิคราะห์

ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพนัในองค์กรมีผลต่อ

ความจงรักภกัดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการของพนักงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

การพฒันาความกา้วหน้าในสายอาชีพมีผลต่อความจงรักภกัดีของพนักงานระดบัปฏิบติัการของ

พนักงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และความพึงพอใจในสวสัดิการพนักงานมีผลต่อ

ความจงรักภกัดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการของพนักงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานของบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสาร

และโทรคมนาคมแห่งหน่ึงโดยใชข้นาดของกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% ซ่ึงได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 222 คนจากพนักงานทั้ งหมด 400 คน ในระดับพนักงานระดับ

หวัหนา้ส่วนงาน (Chief) จนถึงพนกังานระดบัปฏิบติัการ (Staff) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาวิจยัได้ทาํการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

โดยการออกแบบสอบถามแบบปิด ผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ซ่ึง

แบบสอบถามนั้ นมาจากการรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ครอบคลุม

วตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น2ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วน ท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกับ ปั จจัย ส่วน บุคคล  เป็ นคําถาม เก่ียวกับลักษณะ

ประชากรศาสตร์  (สถานภาพทั่วไปของพนักงาน ) ประกอบด้วย  เพศ  อายุ ตําแหน่งงาน 

ประสบการณ์การทาํงาน และเงินเดือน จาํนวน 5 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นขอ้มูลความผูกพนัของพนักงานของ

บริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึงเป็นคาํถามซ่ึงประกอบดว้ย 10 
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คาํถาม โดยมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด แบบใชม้าตราส่วนประมาณค่าแบบตวัเลข (Rating Scale) 

ตามแบบของ Likert แบ่งเป็น 6 ระดบั ซ่ึงมีระดบัของคะแนน ดงัน้ี 

  จริงท่ีสุด  มีระดบัคะแนนเท่ากบั  6     คะแนน 

  จริง  มีระดบัคะแนนเท่ากบั 5     คะแนน 

  ค่อนขา้งจริง มีระดบัคะแนนเท่ากบั 4     คะแนน 

  ค่อนขา้งไม่จริง มีระดบัคะแนนเท่ากบั 3     คะแนน 

  ไม่จริง  มีระดบัคะแนนเท่ากบั 2     คะแนน 

  ไม่จริงท่ีสุด มีระดบัคะแนนเท่ากบั 1     คะแนน 

เกณฑก์ารตีความท่ีแต่ละระดบัชั้นมีค่าเท่ากนั ซ่ึงจะไดม้าจากสูตร 

ค่าพิสยั
คะแนนสงูสดุ คะแนนต่ําสดุ

จํานวนชัน้
 

6 1

6
 = 0.83 

การตีความจะเป็นดงัน้ี 

 5.16 - 6.00 หมายถึง  พนกังานมีความผกูพนัจริงท่ีสุดต่อองคก์ร 

 4.33 - 5.15 หมายถึง  พนกังานมีความผกูพนัจริงต่อองคก์ร 

 3.50 - 4.32 หมายถึง  พนกังานมีความผกูพนัค่อนขา้งจริงต่อองคก์ร  

 2.67 - 3.49 หมายถึง  พนกังานมีความผกูพนัค่อนขา้งไม่จริงต่อองคก์ร 

 1.84 - 2.66 หมายถึง  พนกังานมีความผกูพนัไม่จริงต่อองคก์ร 

 1.00 - 1.83 หมายถึง  พนกังานมีความผกูพนัไม่จริงท่ีสุดต่อองคก์ร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลของวิจยัน้ี ประกอบดว้ยแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จาก

แบบสอบถามท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 222 คน และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ี

ไดจ้ากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บ

ขอ้มูลมีดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากพนักงานของบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสาร

และโทรคมนาคมแห่งหน่ึง ท่ีจะตอบแบบสอบถาม จาํนวน 222 คน ซ่ึงเป็นพนักงานในระดับ

ปฏิบติัการจนถึงหวัหนา้ส่วนงาน 
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 2. ผูว้ิจัยได้ทาํการช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของการทาํวิจยั รวมทั้ งหลกัเกณฑ์ในการตอบ

แบบสอบถาม เพ่ือให้พนกังานของบริษทัดงักล่าว มีความเขา้ใจในขอ้คาํถามและความตอ้งการของ

งานวิจยั 

 3. ทาํการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ให้กบัพนักงานของบริษทัผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึง ครบจาํนวน 222ชุด  

 4. นําแบบสอบถามท่ีได้มาทาํการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และนําไปวิเคราะห์

ขอ้มูลทางสถิติดว้ยเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 นําแบบสอบถามจํานวน  222 ชุดท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาทดสอบค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิ้ธีของครอบบาค (Cronbach’s Alpha) ไดด้งัน้ี ดงัตารางท่ี 1 

จาํนวนคาํถามของความผูกพนัของพนักงาน Cronbach’s Alpha 

10 .910 

ตารางท่ี 1 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีของครอบบาค (Cronbach’s Alpha) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวคิราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 161 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 70.7 ตาํแหน่งงานเป็น

ฝ่ายงานด้าน Engineering จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 90.1 ประสบการณ์ในการทํางานอยู่

ระหวา่ง 1-3 ปี จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีเงินเดือน 15,000-30,000 บาท จาํนวน 162 คน 

คิดเป็นร้อยละ 73 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลของความผูกพนัของพนักงานท่ีมต่ีอบริษทัผู้ประกอบการในธุรกิจส่ือสาร

และโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 

 ความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม

แห่งหน่ึงในภาพรวม อยู่ในระดบัจริง หากนาํมาวิเคราะห์แบบค่าเฉล่ีย พบว่า ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด

เท่ากบั 5.01 ในเร่ืองการทุ่มเทในการปฏิบติัอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้บริษทับรรลุเป้าหมายและค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.85 ในเร่ืองความยินดีท่ีจะทาํงานให้กับบริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยู่กับ

องคก์รอ่ืนดงัตารางท่ี 2 
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ความผูกพนัของพนักงาน 

ระดับ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลค่า 

1) ท่านภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนวา่ ท่านเป็น
พนกังานของบริษทัน้ี 

4.69 .896 จริง 

2) ท่านทุ่มเทในการปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ี เพือ่ให้
บริษทับรรลุเป้าหมาย 

5.01 .902 จริง 

3) แมจ้ะไดรั้บค่าตอบแทนไม่สูงมากนกั แต่ท่าน
กจ็ะทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ 

4.74 .944 จริง 

4) ท่านรักและรู้สึกห่วงใยบริษทัน้ีเวลาท่ีประสบ
ปัญหาความยากลาํบากในการประกอบธุรกิจ 

4.58 .918 จริง 

5) หากไดรั้บมอบหมาย ท่านเตม็ใจท่ีจะทาํงาน
นอกเหนือความรับผดิชอบ 

4.70 1.009 จริง 

6) ท่านยนิดีท่ีจะทาํงานใหก้บับริษทัโดยไม่
อยากลาออกไปอยูก่บัองคก์รอ่ืน 

3.85 1.161 ค่อนขา้งจริง 

7) หากพบวา่มีใครพดูถึงบริษทัในทางลบ เม่ือมี
โอกาส ท่านจะพยายามเขา้ไปพูดเพือ่แกไ้ข
ภาพลกัษณ์ของบริษทัทนัที 

4.38 .947 จริง 

8) ท่านมกัจะกล่าวถึงบริษทัในทางท่ีดีเสมอ 4.52 .800 จริง 
9) ท่านรู้สึกวา่การทาํงานในบริษทัน้ี มี
ความสาํคญัต่อความสาํเร็จในอาชีพการงานของ
ท่าน 

4.36 1.179 จริง 

10) ท่านมีความยนิดี หากจะสามารถสร้าง
ช่ือเสียงใหก้บับริษทัได ้

4.82 .844 จริง 

รวม 4.57 0.96 จริง 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร 

การทดสอบสมมุตฐิาน 

 ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ

บริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึงไม่แตกต่างกนั หากนาํมาวิเคราะห์
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แบบค่าเฉล่ีย พบว่า เพศชาย มีความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดในเร่ือง การทุ่มเทในการปฏิบติัอยา่ง

เต็มท่ี เพ่ือให้บริษทับรรลุเป้าหมาย เท่ากบั 5.04 และมีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองความ

ยินดีท่ีจะทาํงานให้กบับริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยู่กบัองคก์รอ่ืน เท่ากบั 3.91 ส่วนเพศหญิง มี

ความผูกพนัต่อองค์กรมากท่ีสุดในเร่ือง การทุ่มเทในการปฏิบัติอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้บริษทับรรลุ

เป้าหมาย เท่ากบั 4.92 และมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะทาํงานให้กบั

บริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยูก่บัองคก์รอ่ืน เท่ากบั 3.70  

 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจ

ส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึงแตกต่างกนั หากนาํมาวิเคราะห์แบบค่าเฉล่ีย พบว่า อาย ุ20-30 ปี 

มีความผูกพนัต่อองค์กรมากท่ีสุดในเร่ือง การทุ่มเทในการปฏิบติัอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้บริษทับรรลุ

เป้าหมาย เท่ากบั 4.89 และมีความผูกพนัต่อองคก์รน้อยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะทาํงานให้กบั

บริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยู่กบัองค์กรอ่ืน เท่ากบั 3.65 ส่วนอายุ 31-40 ปี มีความผูกพนัต่อ

องค์กรมากท่ีสุดในเร่ือง การทุ่มเทในการปฏิบติัอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้บริษทับรรลุเป้าหมาย เท่ากบั 

5.31 และมีความผูกพนัต่อองคก์รน้อยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะทาํงานให้กบับริษทัโดยไม่อยาก

ลาออกไปอยูก่บัองคก์รอ่ืน เท่ากบั 4.34 

 ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อบริษทัผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึงไม่แตกต่างกนั หากนาํมาวิเคราะห์แบบค่าเฉล่ีย พบว่า ฝ่าย

งานดา้นการขาย มีความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดในเร่ือง ความยนิดี หากจะสามารถสร้างช่ือเสียง

ให้กบับริษทัได ้เท่ากบั 5.17 และมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะทาํงาน

ให้กับบริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยู่กับองค์กรอ่ืน เท่ากับ 3.83 ฝ่ายงานด้าน Engineer ความ

ผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดในเร่ือง การทุ่มเทในการปฏิบติัอยา่งเต็มท่ี เพ่ือให้บริษทับรรลุเป้าหมาย 

เท่ากบั 5.07 และมีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองความยนิดีท่ีจะทาํงานใหก้บับริษทัโดยไม่

อยากลาออกไปอยูก่บัองคก์รอ่ืน เท่ากบั 3.85 ฝ่ายงานดา้นบญัชี/การเงินความผูกพนัต่อองคก์รมาก

ท่ีสุดในเร่ือง ความยนิดี หากจะสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บับริษทัได ้เท่ากบั 5.00 และมีความผกูพนั

ต่อองคก์รน้อยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะทาํงานให้กบับริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยูก่บัองคก์ร

อ่ืน เท่ากบั 3.67 ฝ่ายการตลาดและราคาความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดในเร่ือง หากพบว่า มีใครพูด

ถึงบริษทัในทางลบ เม่ือมีโอกาส ท่านจะพยายามเขา้ไปพูดเพ่ือแกไ้ขภาพลกัษณ์ของบริษทัทนัที 

เท่ากบั 4.33 และมีความผูกพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุดในเร่ือง ความยินดี หากจะสามารถสร้างช่ือเสียง

ให้กบับริษทัได ้เท่ากบั 3.67 ฝ่ายงานดา้นรัฐกิจสัมพนัธ์ความผกูพนัต่อองคก์ร เท่ากบั 6.00 ฝ่ายงาน
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ดา้นจดัซ้ือและบริหารทรัพยสิ์นความผกูพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดในเร่ือง ความภูมิใจท่ีจะบอกกบัคน

อ่ืนว่า เป็นพนักงานของบริษทัน้ี เท่ากบั 5.00 และมีความผูกพนัต่อองคก์รน้อยท่ีสุดในเร่ืองความ

ยินดีท่ีจะทาํงานให้กบับริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยู่กบัองค์กรอ่ืน เท่ากบั 2.00 ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล ความผูกพันต่อองค์กรมากท่ีสุดในเร่ือง หากได้รับมอบหมาย ท่านเต็มใจท่ีจะทํางาน

นอกเหนือความรับผดิชอบ เท่ากบั 5.25 และมีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุดในเร่ือง หากพบว่า มี

ใครพูดถึงบริษทัในทางลบ เม่ือมีโอกาส ท่านจะพยายามเขา้ไปพูดเพื่อแกไ้ขภาพลกัษณ์ของบริษทั

ทนัที เท่ากบั 4.25 และฝ่ายงาน อ่ืนๆ มีความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดในเร่ือง หากไดรั้บมอบหมาย 

ท่านเต็มใจท่ีจะทาํงานนอกเหนือความรับผิดชอบ เท่ากบั 5.00 และมีความผูกพนัต่อองคก์รน้อย

ท่ีสุดในเร่ือง แม้จะได้รับค่าตอบแทนไม่สูงมากนัก แต่ท่านก็จะทาํงานอย่างเต็มความสามารถ 

เท่ากบั 3.75  

 ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อบริษทั

ผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึงแตกต่างกนั หากนาํมาวิเคราะห์แบบ

ค่าเฉล่ีย พบว่า ประสบการณ์ในการทาํงาน 1-3 ปี มีความผูกพนัต่อองค์กรมากท่ีสุดในเร่ือง การ

ทุ่มเทในการปฏิบัติอย่างเต็มท่ี เพื่อให้บริษทับรรลุเป้าหมาย เท่ากบั 4.77 และมีความผูกพนัต่อ

องคก์รนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะทาํงานให้กบับริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยูก่บัองคก์รอ่ืน 

เท่ากบั 3.59 ประสบการณ์ในการทาํงาน 4-6 ปี มีความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดในเร่ือง การทุ่มเท

ในการปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมาย เท่ากบั 5.10 และมีความผูกพนัต่อองคก์รนอ้ย

ท่ีสุดในเร่ือง ความยนิดีท่ีจะทาํงานใหก้บับริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยูก่บัองคก์รอ่ืน เท่ากบั 4.00 

และประสบการณ์ในการทาํงาน 7-9 ปี มีความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดในเร่ือง การทุ่มเทในการ

ปฏิบติัอยา่งเต็มท่ี เพ่ือให้บริษทับรรลุเป้าหมาย เท่ากบั 5.51 และมีความผูกพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุด

ในเร่ือง ความยนิดีท่ีจะทาํงานใหก้บับริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยูก่บัองคก์รอ่ืน เท่ากบั 4.32 

 เงินเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อบริษทัผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคมแห่งหน่ึงแตกต่างกัน หากนํามาวิเคราะห์แบบค่าเฉล่ีย พบว่า 

เงินเดือน 15,000-30,000 บาท มีความผูกพนัต่อองค์กรมากท่ีสุดในเร่ือง การทุ่มเทในการปฏิบัติ

อยา่งเต็มท่ี เพ่ือให้บริษทับรรลุเป้าหมาย เท่ากบั 4.90 และมีความผูกพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุดในเร่ือง

ความยินดีท่ีจะทาํงานให้กบับริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยู่กบัองค์กรอ่ืน เท่ากบั 3.70 เงินเดือน

30,001-40,000 บาท มีความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดในเร่ือง การทุ่มเทในการปฏิบติัอย่างเต็มท่ี 

เพ่ือใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมาย เท่ากบั 5.25 และมีความผกูพนัต่อองคก์รนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองความยนิดีท่ี



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

902 

จะทาํงานให้กบับริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยู่กบัองคก์รอ่ืน เท่ากบั 4.31 และเงินเดือน 40,001-

50,000 บาท มีความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุดในเร่ือง การทุ่มเทในการปฏิบติัอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้

บริษทับรรลุเป้าหมาย เท่ากบั 5.56 และมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยท่ีสุดในเร่ืองความยินดีท่ีจะ

ทาํงานใหก้บับริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยูก่บัองคก์รอ่ืน เท่ากบั 4.00 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 ความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม

แห่งหน่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Meyer & Allen (1997) ท่ีกล่าวว่า 

ความผกูพนัต่อองคก์รนั้นประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1. ความผูกพนัต่อองค์กรด้านความรู้สึก หมายถึง ความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึก

ภายใน รู้สึกว่า ตนมีส่วนร่วมในองคก์รและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนให้กบัองค์กร เป็นความแข็งแกร่ง

ของความสัมพนัธ์ทางจิตใจท่ีบุคคลรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร มีความรู้สึกว่า เป้าหมายและ

วตัถุประสงคใ์นการทาํงานของตนเองมีความสอดคลอ้งกบัองคก์ร จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ 

พนกังานรู้สึกภูมิใจท่ีจะบอกกบัคนอ่ืนวา่ เป็นพนกังานของบริษทัน้ี และพนกังานมีความยนิดี หาก

จะสามารถสร้างช่ือเสียงให้กบับริษทัได ้รวมถึงหากพนกังานพบว่า มีใครพูดถึงบริษทัในทางลบ 

เม่ือมีโอกาสจะพยายามเขา้ไปพูดเพ่ือแกไ้ขภาพลกัษณ์ของบริษทัทนัที  

 2. ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ือง หมายถึง ความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนจากผลตอบแทน

ท่ีบุคคลไดรั้บจากองค์กร และการคิดคาํนวณของบุคคลท่ีอยู่บนพื้นฐานของการลงทุนท่ีบุคคล

ให้กบัองค์กร โดยจะแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมต่อเน่ืองว่า จะทาํงานอยู่กบัองค์กรนั้น

ต่อไปหรือจะโยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีทาํงาน เกิดจากการท่ีบุคคลนั้นพิจารณาอย่างถ่ีถว้นถึงผลดี 

ผลเสียของการละท้ิงองค์กร จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า พนักงานมีความยินดีท่ีจะทาํงาน

ให้กบับริษทัโดยไม่อยากลาออกไปอยู่กบัองคก์รอ่ืน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดนัน่เป็นเพราะในช่วงเวลา

ของการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากพนกังานของบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสาร

และโทรคมนาคมแห่งหน่ึงกาํลงัอยู่ในช่วงของการเปล่ียนแปลงใหญ่ขององคก์รในทุกๆ ดา้น เช่น 

ดา้นการบริหารจดัการ กระบวนการทาํงาน ค่าตอบแทน เป็นตน้ แต่มีพนกังานบางส่วนมีความคิด

วา่ แมจ้ะไดรั้บค่าตอบแทนไม่สูงมากนกั กจ็ะทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ 

 3. ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสังคม หมายถึง บรรทดัฐานภายในจิตใจของ

บุคคลท่ีตอ้งการทาํให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย เป็นความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากค่านิยมของสังคมเป็น
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ความจงรักภกัดีและตั้งใจท่ีจะอุทิศตนให้กบัองค์กร จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า พนักงานมี

ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้บริษทับรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจารุนันท์ อิทธิอาวชักุล (2553) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของความผูกพนัต่อ

องค์กรว่า เป็นความเต็มใจของบุคลากรในการรักษาสมาชิกภาพอยู่ในองค์กรต่อไป รวมไปถึง

ทศันคติไปในทางบวกต่อองคก์ร โดยท่ีบุคลากรยอมสละความสุขบางส่วนของตนเองเพ่ือใหอ้งคก์ร

บรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไวจ้ากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า หากไดรั้บมอบหมาย พนกังานเตม็ใจท่ี

จะทาํงานนอกเหนือความรับผิดชอบ เพ่ือให้งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายและสําเร็จภายในเวลาท่ี

กาํหนด 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. งานวิจยัน้ีเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถนําไปพฒันาศกัยภาพของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการได้ให้มีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้จากส่ิงเพ่ิมเติมจากภายนอก

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และนําไปปรับปรุงพฒันาการทาํงานให้ดียิ่งข้ึนและสามารถนําไปพฒันา

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2. งานวิจยัน้ีเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารหรือบริษทัควรใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความผกูพนัต่อ

องคก์รมากยิ่งข้ึน ควรมีนโยบายในการช่วยแนะแนวทางในการปฏิบติังานให้พนกังานมีส่วนร่วม

ในบริษทัมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้พนกังานมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัมีความสาํคญัต่อบริษทั 

จะส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีของตนในบริษัทนั้ นต่อไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 3. งานวิจยัน้ีเป็นแนวทางให้บริษทัตระหนักถึงการจดัสรรอตัราค่าตอบแทนให้มีความ

ยืดหยุ่นและเพ่ิมความเหมาะสม เพ่ือท่ีพนักงานจะไดรู้้สึกถึงความมัน่คงในชีวิตการทาํงานซ่ึงจะ

ส่งผลให้บริษทัสามารถท่ีจะรักษาพนกังานท่ีดี มีประสิทธิภาพ ให้อยูก่บับริษทัต่อไปเกิดเป็นความ

จงรักภกัดีกบับริษทั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. หากมีโอกาส ควรมีการสํารวจบริษทัผูป้ระกอบการในธุรกิจส่ือสารและโทรคมนาคม

แห่งหน่ึงน้ีอีกคร้ัง โดยประเมินว่า ควรสาํรวจบริษทัดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีผา่นการเปล่ียนแปลงคร้ัง

ใหญ่นั้นไปแลว้ 

 2. ควรมีการสาํรวจบริษทัท่ีมีธุรกิจคลา้ยๆ กนั เพ่ือใหท้ราบวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีทาํให้พนกังาน

เกิดความผกูพนัต่อบริษทั เพ่ือนาํมาเปรียบเทียบเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 

  งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของคน

ท่ีเล่นฟิตเนส โดยใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลคือ แบบสอบถามและมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า บุคคลของการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของคนท่ีออกกาํลงักาย

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 69.7 มีอายรุะหว่าง 25-31 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.3 มีสถานภาพ

โสดคิดเป็นร้อยละ 85.5 เป็นนักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 74 มีรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 89.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่คอนโดคิดเป็นร้อยละ 57.8 

ความถ่ีของการซ้ือผลิตภณัฑ์คิดเป็นร้อยละ 79.8 สถานท่ีท่ีตอ้งการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บุคคลส่วน

ใหญ่เลือกส่ังซ้ือทางอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 91.3 สําหรับความสัมพนัธ์ตามสมมุติฐานพบว่า 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ เงินท่ีไดรั้บเฉล่ียต่อเดือน และลกัษณะ

ท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั ไม่ส่งผลต่อปัจจยัการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

 

คาํสําคญั : พฤติกรรม, อาหารเสริม, คนออกกาํลงักาย 

 

ABSTRACT 

 The aim of this research is to study the functional food consumption behavior of the 

people who always exercise.  The research tool for this study is questionnaires with the sample 

size of 400 people. 
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 The results showed that 69.75% of the sample size is male, and 55.3% of the sample size 

is 25-31 years old Moreover, 85.5% of the sample size single, and 74% is students. For the salary 

of the sample size, the results showed that 89.8%  earns 15,001-30,000 baht in salary 57.8%  of 

sample size lives in condominium.  In addition, the purchase frequency is 79. 8%  and 91. 3% 

prefers to purchase online. 

 According to the results, the hypothesis testing showed that the demographic factors, 

such as gender, age, social status, occupation, salary and living style, do not affect on the 

functional food consumption behavior. 

 

KEYWORDS : BEHAVIOR, FOOD SUPPLEMENTARY, PEOPLE WHO EXERCISE 

 

บทนํา 

 การรักษาสุขภาพและการออกกาํลงักายไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบนั 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงและหันมาใส่ใจในดา้นสุขภาพ การรับประทาน การบริโภค 

การออกกาํลงักายและดูแลสุขภาพมากกว่าอดีตท่ีผ่านมา ซ่ึงในปัจจุบนัอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

สาํหรับคนออกกาํลงักายเป็นท่ีนิยมและแพร่หลายในตอนน้ี โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เช่น 

วิตามินต่างๆ ผลิตภณัฑบ์าํรุงสมอง ผลิตภณัฑล์ดนํ้าหนกั ผลิตภณัฑเ์พ่ิมนํ้ าหนกั เป็นตน้ (การศึกษา

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือเสริมสร้างกลา้มเน้ือ (เวยโ์ปรตีน) ของกลุ่มคน

ออกกาํลงักาย, วรัิญชนา แพรกปาน, ธีระวฒัน์ จนัทึก, 2559) 

 ในกลุ่มของคนท่ีออกกาํลงักายไม่ใช่แค่อยากมีร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ส่ิงท่ีสําคญัคือ 

การออกกาํลงักายท่ีคุม้ค่า และมีประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างเช่น กลุ่มคนท่ีออกกาํลงักายก็ตอ้งการ

เสริมสร้างกลา้มเน้ือเป็นพิเศษเพ่ือใหดู้มีกลา้มท่ีสวยงาม บุคคลเหล่านั้นกจ็ะเลือกรับประทานอาหาร

ประเภทโปรตีนมากเป็นพิเศษ เพราะโปรตีนมีหน้าท่ีช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีกลา้มเน้ือถูกทาํลายไป 

อาหารท่ีอุดมไปดว้ยโปรตีน ไดแ้ก่ ไข่ ถัว่ เน้ือสตัว ์และนม ส่วนผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ีนิยมของกลุ่มคน

ออกกาํลงักายหรือท่ีเรียกว่า กลุ่มคนท่ีฟิตเนส คือ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเวยโ์ปรตีนและผลิตภณัฑ์

อกไก่ป่ันท่ีมีคุณสมบัติช่วยเพ่ิมมวลกล้ามเน้ือให้กับร่างกาย ด่ืมได้สะดวกสบาย ผูท่ี้ต้องการ

รับประทานอาหารเสริมเวยโ์ปรตีน หรือ อกไก่ป่ันและตอ้งการไดรั้บคุณค่าต่อสุขภาพอยา่งแทจ้ริง 

จึงควรศึกษารายละเอียดให้ดีแทนการหลงเช่ือโฆษณาเกินจริง ควรเลือกทานให้เหมาะสมกับ
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ร่างกายตนเอง และการขยายตวัทางธุรกิจมีมากข้ึนทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัเป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้

ผูบ้ริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการเลือกซ้ือ แต่ทางเลือกเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากการถ่ายทอดขอ้มูล

ทางด้านท่ีดีเท่านั้ น ทาํให้ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือสินค้าก็จะมีการพิจารณาเป็นอย่างมากก่อนท่ีจะ

ตัดสินใจซ้ือ จึงเกิดข้อสังเกตว่า กลุ่มคนท่ีออกกาํลังกายส่วนใหญ่ท่ีออกกาํลังเพ่ือเสริมสร้าง

กลา้มเน้ือซ่ึงจดัว่าเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง จะเลือกซ้ือและเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร

เสริมเพ่ือเสริมสร้างกลา้มเน้ือ อย่างไรและมีปัจจยัอะไรท่ีทาํให้เลือกซ้ือเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมนั้นๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือเสริมสร้าง

กล้ามเน้ือให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผูบ้ริโภคต่อไป (ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีนในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

และจงัหวดัเพชรบุรี, ศิริวรรณยงัอยู,่ ปริญญาบรรจงมณี, 2560) 

 สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษาและมุ่งเนน้ถึงพฤติกรรมและปัจจยั

ในการบริโภคอาหารเสริมของคนท่ีออกกาํลงักาย และเห็นว่า การศึกษาในดา้นน้ีจะเป็นประโยชน์

ต่อผูท่ี้เล่นฟิตเนส และผูบ้ริโภคอาหารเสริม เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการดาํรงชีวิตอย่างถูกตอ้ง การบริโภคอาหารเสริมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

และบริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ีนาํไปใชป้ระโยชน์ได้

ตามตอ้งการ 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของคนท่ีเล่นฟิตเนส D-Work out 

โรบินสันศรีสมานและฟิตเนสมหาวิทยาลยัรังสิต ประกอบดว้ย พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร

เสริม รวมถึงปัจจยัท่ีมีต่อการบิริโภคอาหารเสริม 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริโภค

อาหารเสริม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารเสริมในภาพรวมท่ีแตกต่างกนั 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคและพฤติกรรม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ เงิน

ท่ีไดรั้บเฉล่ียต่อเดือน และ ลกัษณะท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั ท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจการเลือกบริโภค

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของคนท่ีออกกาํลงักายแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ  บุคคลท่ี เข้ามาใช้บริการสถานท่ีออกกําลังกายใน

มหาวิทยาลยัรังสิต และ สถานท่ีออกกาํลงักาย D-Work out โรบินสันศรีสมาน ซ่ึงไม่ทราบจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงกาํหนดกลุ่มประชากรจาํนวน 400 คน 

 2. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

 งานวิจยัน้ีทาํการศึกษากบัผูท่ี้เขา้มาใช้บริการสถานท่ีออกกาํลงักายในมหาวิทยาลยัรังสิต 

และ สถานท่ีออกกาํลงักาย D-Work out โรบินสนัศรีสมาน 

 3. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 

  3.1 ตัวแปรต้น คือ ขอ้มูลด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาชีพ อายุ เงินท่ีได้รับ

เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ ลกัษณะท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั  

  3.2 ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัยด้าน

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

         ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคจะมีผลโดยตรงต่อตลาดอาหารเสริมพร้อมสร้างแรง

ดึงดูดใจใหก้บัผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความสาํคญัของการบริโภคอาหารเสริม 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาชีพ 
3. อาย ุ
4. เงินท่ีไดรั้บเฉล่ียต่อเดือน 
5. สถานภาพ 
6. ลกัษณะท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั 

 

ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อพฤตกิรรม 
 

1. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
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 2. ผลการศึกษาสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาให้ธุรกิจท่ีทาํการผลิตอาหาร

เสริมไดเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคอาหารเสริม 

 3. ผู ้ท่ีสนใจในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม  สามารถนําไปใช้

ประโยชนใ์นการศึกษาและทาํการวิจยัในอนาคต 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํหรืออาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และ

ความรู้สึก เนน้ท่ีการกระทาํของมนุษย ์

 2. อาหารเสริม หมายถึง อาหารท่ีให้รับประทานเพิ่มเติมนอกเหนือจากอาหารหลกั (อาหาร

มีประโยชน์ 5 หมู่) โดยการใหอ้าหารเสริมมีวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เพ่ือช่วยให้สุขภาพแขง็แรง เพ่ือ

เพ่ิมพลงังานใหก้บัร่างกาย หรือเพ่ือช่วยใหร่้างกายมีการเจริญเติบโตท่ีดี 

 3. ออกกําลังกาย หมายถึง การเคล่ือนไหวร่างกายหรือการกระตุน้ใหส่้วนต่างๆ ของร่างกาย

ทาํงานกว่าภาวะปกติอย่างเป็นระบบระเบียบโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของเพศวยั และสภาพ

ร่างกายของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญัจนส่งผลให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แขง็แรง และนอกจากน้ียงัทาํ

ใหมี้สุขภาพกายสุขภาพจิตดีอีกดว้ย 

 4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  คือ  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีใช้รับประทานเพ่ือเสริมการ

รับประทานอาหารหลกั ท่ีใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือไปจากการรับประทานอาหารหลกั

ตามปกติทุกวนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมอาหารและใหส้ารอาหารแก่ผูท่ี้ไม่ใช่ผูป่้วย บางประเทศ

จดัวา่ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเป็นอาหาร ขณะท่ีบางประเทศจดัวา่ เป็นยา 

 5. การรับรู้ คือ การรับรู้ทั้ง 5 ประการ ไดแ้ก่ การไดย้ินไดฟั้งดว้ยหู การล้ิมชิมรสดว้ยปาก 

การสัมผัสจับต้องด้วยมือ การเห็นด้วยตา การดมด้วยจมูก เป็นปัจจัยการรู้ (Awareness) ท่ี มี

ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 6. ผลิตภณัฑ์ (Product) ในการศึกษาน้ีกาํหนดให้ผลิตภณัฑ ์หมายถึง อาหารเสริม 

 7. ราคา (Pr ice) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบความ

คุม้ค่าระหวา่งสินคา้แต่ละประเภท 

 8. เวย์โปรตีน คือ โปรตีนท่ีสกดัได้มาจากนมววั โดยนาํนํ้ านมววัท่ีคดัแยก จากกระบวน 

การทาํเนยแข็งมา สกดัส่วนท่ีเป็น คาร์โบไฮเดรต ไขมนั ออกให้เหลือส่วนท่ีเป็นโปรตีนบริสุทธ์ิท่ี

เขม้ขน้ จากนั้นนาํมาผา่นกระบวนการทาํใหแ้หง้เพ่ือใหอ้ยู ่ในรูปผงพร้อมชงด่ืม เวยโ์ปรตีน 
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การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิทฤษฎเีก่ียวกับการออกกําลังกาย 

 มนัส ยอดคาํ  (2548) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า หมายถึง การประกอบกิจกรรมใด ท่ีทาํให้

ร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายเกิดการเคล่ือนไหวและมีผลใหร้ะบบต่างๆ ของร่างกายเกิดความ

สมบูรณ์แขง็แรง และทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ทีมงานทรูปลูกปัญญา (2558) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การออกกาํลงักาย หมายถึง การท่ี

ร่างกายมีการเคล่ือนไหว ทาํให้กลา้มเน้ือแข็งแรงทนทาน ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต อวยัวะต่างๆ 

ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ จิตใจสบาย อารมณ์มัน่คง การออกกาํลงักายเป็นส่ิงจาํเป็นและสําคญั

สําหรับชีวิตของทุกคน ในชีวิตประจาํวนัของคนเรามีการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

เพ่ือให้พลงังานและเสริมสร้างการเจริญเติบโต และควรไดรั้บการกระตุน้ระบบต่างๆ ของร่างกาย

ใหท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการออกกาํลงักาย 

แนวคดิทฤษฎเีก่ียวกับความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 18) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรม

การตัดสินใจ การซ้ือ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมี

ความสาํคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 สุปัญญา ไชยชาญ (2550: 51) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํหรืออาการท่ี

แสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพ่ือตอบสนองส่ิงเร้า 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2546) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่า บุคคลต่างๆ ท่ีมี

ความสามารถในการซ้ือ หรือทุกคนท่ีมีเงินตรา มีความเตม็ใจท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ชัยวฒัน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์  และ อรุณรัตน์ อรุณเมือง (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน

ในเขตตรวจราชการท่ี 2 กระทรวงสาธารณสุข ผูบ้ริโภคส่วนมากจะซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารตาม

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากส่ือโฆษณาและบุคคลรอบขา้งโดยไม่ไดศึ้กษาขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง จนบางคร้ังตกเป็น

เหยื่อของการโฆษณา การวิจยัเชิงสํารวจน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาช่องทางการรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ศึกษากลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์เสริม

อาหาร ศึกษาความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
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เปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารตามตวัแปร เพศ การเป็นสมาชิก 

อย.น้อย ผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารกบัความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง

และรายได้เฉล่ียต่อวนัของนักเรียน โดยทาํการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 1,450 คน ซ่ึงเป็น

นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตตรวจราชการท่ี 2 กระทรวงสาธารณสุข ใน 4 

จงัหวดั ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และอ่างทอง เก็บรวบรวมข้อมูลตั้ งแต่เดือนมีนาคมถึง

สิงหาคม 2553 โดยใชแ้บบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิง ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สนัผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการ

รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารผ่านทางโทรทศัน์และกลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลสูงสุดต่อการ

ตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร คือ พ่อแม่ นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า เพศชายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีถูกตอ้ง

มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ทั้ งยงัพบว่า พฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีถูกตอ้งมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบัทั้งความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองและรายไดเ้ฉล่ียต่อวนั

ของกลุ่มตวัอย่าง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี จะสามารถนาํ ไป

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภคและการคุม้ครองผูบ้ริโภคของเขต

ตรวจราชการท่ี 2 กระทรวงสาธารณสุขและสาํ นกังานคณะกรรมการอาหารและยาและสามารถใช้

เป็นแนวทางให้ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันากลวิธีการลดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารอยา่งไม่สมเหตุสมผล 

 ศิริวรรณ ยงัอยู ่และ ปริญญา บรรจงมณี (2560, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเวยโ์ปรตีนในจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเพชรบุรีการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเวยโ์ปรตีนของสุภาพบุรุษในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และ

จงัหวดัเพชรบุรี 2) ศึกษาระดบัของการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเวยโ์ปรตีนของ

สุภาพบุรุษในจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์และจงัหวดัเพชรบุรี 3) เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีนของสุภาพบุรุษ
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ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเพชรบุรีซ่ึงจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค

และ 4) หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีนของสุภาพบุรุษในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเพชรบุรี

กลุ่มตวัอย่างคือ ประชากรท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเวยโ์ปรตีนของสุภาพบุรุษใน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 400 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบบงัเอิญ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยสถิติพรรณนา หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าเอฟการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (One-way 

ANOVA) กรณีท่ีมีนัยสําคญัจะทดสอบแบบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของ Scheffe และการ

วิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ โดยใชค้่าทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรีมีรายได ้15,000-25,000 บาท และ

มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวย์

โปรตีนของสุภาพบุรุษ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือเสริมสร้างรูปร่างท่ีดีเลือกซ้ือประเภท

เวยโ์ปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) มีความถ่ีในการเลือกซ้ือ 1 เดือน/คร้ัง เลือกซ้ือช่วงเช้าเลือกซ้ือ

ผา่นช่องทางออนไลน์ผา่นอินเทอร์เน็ต เลือกซ้ือผลิตภณัฑสิ์นคา้ในราคา 2,001-2,500 บาท/คร้ังและ

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ คือ เพื่อน 2) ระดบัของการตดัสินใจในเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมเวยโ์ปรตีนของสุภาพบุรุษ โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกซ้ืออยู่ในระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ปัญหา และ

ดา้นการประเมินผลหลงัการซ้ือ 3) เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีนของสุภาพบุรุษซ่ึงจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วน

บุคคลของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มี

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีนของสุภาพบุรุษแตกต่างกนั

ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอายุและอาชีพต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

อาหารเสริมเวยโ์ปรตีนของสุภาพบุรุษ ไม่แตกต่างกนั 4) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจและพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเวยโ์ปรตีนของสุภาพบุรุษใน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเพชรบุรี มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หากพิจารณาตามราย

ดา้น พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีนมีความสมัพนัธ์

6 ดา้น ไดแ้ก่ แหล่งท่ีเลือกซ้ือ ประเภทของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเวยโ์ปรตีนท่ีเลือกซ้ือราคาในการ

เลือกซ้ือเหตุผลในการเลือกซ้ือ ความถ่ีในการเลือกซ้ือและช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือ 
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 พิมลักษณ์  สวสัดิโอ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของลูกค้าในเขตหลักส่ีกรุงเทพมหานคร การวิจยัเร่ืองน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของ

ลูกคา้ในเขตหลกัส่ีกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของลูกค้าในเขตหลกัส่ีกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 152 คน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทุกวนั 

ร้อยละ 93.42 สาเหตุท่ีซ้ือเพื่อรับประทานเอง ร้อยละ 76.32 มีวิธีดูแลสุขภาพโดยการบริโภคอาหาร

ท่ีมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ร้อยละ 59.21 บริโภคเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 53.29 ซ้ือจาก

หา้งสรรพสินคา้ ร้อยละ 44.74 ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพ่ือสุขภาพ ใน

ภาพรวมคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ดา้น

เรียงลาํดบัจากค่ามากท่ีสุดคือ ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ดา้นผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุดจาํนวน 1 รายการ คือ คุณค่าของผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ดา้นราคาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด

จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบั

มากท่ีสุดจาํนวน 1 รายการ คือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก

จาํนวน 2 รายการ คือ ความสะดวกในการซ้ือ และการวางจาํหน่ายอยา่งแพร่หลาย 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ประชากร ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ พฤติกรรมและปัจจยัในการบริโภคอาหารเสริมของคนท่ีออก

กาํลงักาย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เน่ืองจากไม่ทราบจานวนของผูใ้ช้บริการ พฤติกรรมและ

ปัจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนท่ีออกกาํลังกายสถานท่ีฟิตเนสมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ี

แน่นอนดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณแบบไม่ทราบ

จานวนประชากร โดยใชสู้ตรกาํหนดขนาด ตวัอยา่ง สูตร W.G. Cochran (1953) ดงัน้ี  

 

 

 n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 p = สดัส่วนประชากรท่ีผูวิ้จยัตอ้งการจะสุ่มสามารถนาํค่าสถิติในอดีตมาใชแ้ทนได ้

2

2

d
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 z = ความมัน่ใจท่ีผูวิ้จยักาํหนดไวท่ี้ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 

มีค่าเท่ากบั 1.96 (มัน่ใจ 95%) 

 p = สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอ่มเกิดข้ึนได ้จะได ้

 n = (0.5)(0.5) 1.962 / (0.05)2 = 385  

 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงกาํหนดจาํนวนของกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ี เท่ากบั 400 จาํนวนเพ่ือความ

แม่นยาํของขอ้มูลในการเก็บตวัอย่าง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการฟิต

เนสของมหาวิทยาลยัรังสิต และ D-Work out โรบินสันศรีสมาน ผูว้ิจยัจึงทาํการเก็บตวัอย่างจาก

แบบสอบถาม 400 ตวัอยา่ง ตั้งแต่วนัท่ี 30 กมุภาพนัธ์ 2561–วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแ้บบสอบถาม 

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ตอนดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 เป็น แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานท่ีพกั ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นคาถามท่ีมีสอง

ทางเลือก (Two-Ways Question) และหลายคาํตอบ (Multiple Choices Questions) ใช้การวดัแบบ

นามบญัญติั (Norminal Scale) และเรียงลาํดบั (Ordinal Scale)  

 ตอนท่ี 2 เป็น แบบสอบถามพฤติกรรมและปัจจยัในการบริโภคอาหารเสริมของคนท่ีออก

กาํลงักาย ไดแ้ก่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ระยะเวลา และดา้นราคาในการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริม 

 ตอนท่ี 3 เป็น แบบสอบถามการให้ความสําคญักบัปัจจยัในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ได้แก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และ ลักษณะทาง

กายภาพ ลักษณะคาํตอบเป็นแบบมาตรวดัลิคเคิร์ต (Likert Scale) ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี

หลกัเกณฑค์่าคะแนนดงัน้ี  

  ระดบัคะแนน 5 คะแนน     คือ  ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

  ระดบัคะแนน 4 คะแนน     คือ  ระดบัความสาํคญัมาก 

  ระดบัคะแนน 3 คะแนน     คือ  ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

  ระดบัคะแนน 2 คะแนน     คือ  ระดบัความสาํคญันอ้ย 

  ระดบัคะแนน 1 คะแนน     คือ  ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

สาํหรับการแบ่งระดบัความสาํคญัทาํไดโ้ดยใชส้มการแสดงความกวา้งอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
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ความกวา้งอนัตรภาคชั้น
ค่าพิสยั

จาํนวนชั้น
 

เม่ือค่าพิสยัมีค่าเท่ากบั 5-1 = 4 และจาํนวนชั้นเท่ากบั 5 จะไดค้วามกวา้งอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 0.80 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถอธิบายค่าระดบัคะแนนเฉล่ียไดด้งัน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00    หมายถึง   มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20   หมายถึง   มีระดบัความสาํคญัมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40    หมายถึง   มีระดบัความสาํคญัปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60    หมายถึง   มีระดบัความสาํคญันอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80    หมายถึง   มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิผ่านการอกแบบสอบถามสา

หรับบุคคลท่ีใชบ้ริการของฟิตเนสมหาวิทยาลยัรังสิต และฟิตเนส D–Work out โรบินสันศรีสมาน 

จาํนวน 400 คน โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตวัอย่างท่ีมาใช้บริการของฟิตเนสมหาวิทยาลยัรังสิต และฟิตเนส D–Work out โรบินสันศรี

สมาน  

 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary source) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลจากการ

วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความ ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของคนท่ีออก

กาํลงักายพบว่า จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 278 คนคิด

เป็นร้อยละ 69.7 มีอายุระหว่าง 25-31 ปีจาํนวน 221 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.3 มีสถานภาพโสด 

จาํนวน 342 คนคิดเป็นร้อยละ 85.5 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีออกกาํลงักายและบริโภคอาหารเสริม

จาํนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 มีรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาทจาํนวน 359 คนคิดเป็นร้อย

ละ 89.8 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูค่อนโด จาํนวน 231 คนคิดเป็นร้อยละ 57.8  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของคนท่ีออกกาํลงักาย

พบว่า จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ความถ่ีของการซ้ือผลิตภณัฑ์ จาํนวน 319 คน คิด

เป็นร้อยละ 79.8 มูลค่าของผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีจ่ายแต่ละคร้ัง 2,001-3,000 บาท จาํนวน 278 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 69.5 บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารส่วนใหญ่ ตนเอง จะมีผล

ต่อการตดัสินใจ มีจาํนวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 ส่วนสถานท่ีท่ีตอ้งเลือกซ้ือผลิตภณัฑบุ์คคล

ส่วนใหญ่เลือกสั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต จาํนวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 91.3 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของคนท่ี

ออกกาํลงักายพบว่า จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ผูบ้ริโภคไดรั้บอาหารท่ีมีประโยชน์

เพียงพอต่อความต้องการอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ผูบ้ริโภคพึงพอใจรูปลกัษณ์ของ

ตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.95 ผูบ้ริโภคพึงพอในสุขภาพโดยรวมของตนเองอยู่

ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 ผูบ้ริโภคไดน้อนหลบัพกัผอ่นอยา่งเพียงพออยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ผูบ้ริโภคไดอ้อกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมออยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 

ผูบ้ริโภคตอ้งการมีกลา้มเน้ือเพ่ิมมากข้ึนอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ผูบ้ริโภคอาศยัอยูใ่น

สภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของคนท่ีออก

กาํลงักายพบว่าจากผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 400 คน มีราคาท่ีถูกกว่ายี่ห้ออ่ืนท่ีเคยซ้ืออยู่ใน

ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ผลิตจากผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.96 สถานท่ีหรือเวบ็ไซตท่ี์จาํหน่ายมีความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ผูข้ายหรือ

ผูใ้หข้อ้มูลมีความรู้น่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ผลิตภณัฑส์ามารถหาซ้ือไดง่้ายอยู่

ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ผลิตภณัฑ์มีการจดัโปรโมชัน่ ชิงโชค หรือแจกแถมอยู่ในระดบั

ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงหรือเป็นท่ีรู้จกัทัว่ประเทศอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ผลิตภณัฑ์มีระบบรับประกนัความพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.04 

ผลการทดสอบสมมุตฐิาน  

 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีไม่แตกต่างกนั 

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีไม่แตกต่างกนั 
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 อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีไม่แตกต่างกนั 

 เงินเดือนท่ีไดรั้บเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นปัจจยัพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีไม่แตกต่างกนั 

 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการบริโภคอาหารเสริมของคนท่ีออกกาํลังกาย มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหารเสริมของคนท่ีเล่นฟิตเนส D-Work 

out โรบินสันศรีสมานและฟิตเนตมหาลยัรังสิต ประกอบดว้ย พฤติกรรมในการบริโภคอาหารเสริม 

รวมถึงปัจจยัท่ีมีต่อการบิริโภคอาหารเสริมและศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเสริม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารเสริมในภาพรวมท่ี

แตกต่างกนั 

 จากขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของคนท่ีออกกาํลงักาย

ส่วยใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง จะสังเกตไดว้่า บุคคลท่ีมาออกกาํลงักายจะมีอายใุนช่วง 25-

31 ปี เพราะเพศชาย ตอ้งการมีร่างกายแข็งแรง รูปร่างสวยงาม มีกลา้ม และตอ้งการมีความมัน่ใจใน

ตวัเอง 

 จากขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของคนท่ีออกกาํลงักาย บุคคล

ส่วนใหญ่ท่ีออกกาํลงักายก็จะซ่ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมมารับประทานเพื่อควบคู่ไปกบัการออก

กาํลงักาย เพ่ือให้ร่างกายแขง็แรง มีกลา้ม ราคาในการสั่งซ้ือก็จะไม่แพงมากจนเกินไป และจะเลือก

ซ้ือดว้ยตนเองโดยการสัง่ซ้ือผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

 จากผลสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ เงินท่ีไดรั้บเฉล่ียต่อเดือน และ ลกัษณะท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั ไม่ส่งผลต่อปัจจยัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อปัจจยัการซ้ือผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีเพราะว่าอาหารเสริมเป็นเร่ืองของคุณภาพ สถานท่ี

การจาํหน่าย และสามารถหาซ้ือไดง่้ายมากกวา่ความรู้สึก 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. ใช้ได้ในฟิตเนส D-Work out โรบินสันศรีสมาน และ ฟิตเนสมหาวิทยาลยัรังสิต ถ้า

นาํไปใชใ้นเขตพ้ืนท่ีอ่ืนพฤติกรรมท่ีไดก้จ็ะแตกต่างออกไป 

 2. คนท่ีรู้จกัผลิตภณัฑ์อาหารเสริมอาจแตกต่างกนัไป มีความรู้ในตวัผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่าง

กนั 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ใหค้วามรู้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมใหก้บับุคคลท่ีตอบแบบสอบถาม 

 2. กาํหนดตวัผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เพ่ือใหง่้ายต่อความเขา้ใจ 
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พฤตกิรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเขตนนทบุรี 

BEHAVIORS AND MARKETING MIXES OF ALCOHOLIC COMSUMPTION IN 

NONTHABURI 

 

วศินี ศรีวจิารณ์, สมชาย ประยงค์พนัธ์ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล จนัทร์สม 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

  ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นประเทศไทยมีประมาณถึง 40% ของประชากร โดยเพศ

ชายนิยมด่ืมมากกว่าเพศหญิง มูลค่าการตลาดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์มากกว่า 2 แสนลา้นบาท 

ทาํให้มีธุรกิจบริการท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนมาเป็นจาํนวนมาก เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค งานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการบริโภค โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ของประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี ภายใตส้มมุติฐานท่ีว่า

แตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์จะส่งผลต่อปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง

กนั ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นจงัหวดันนทบุรีมีพฤติกรรมด่ืมแอลกอฮอล์

ร้อยละ 80 เป็นเพศชายร้อยละ 54.1 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 59.9 มีรายได ้ต่อเดือน 10,001-

50,000 ร้อยละ 52.1 โดยนิยมใช้บริการเป็นระยะทาง น้อยกว่า 3.00 กม. และ 5.00–10.00 กม. คิด

เป็นร้อยละ 29 สําหรับความสัมพนัธ์ตามสมมุติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนั พฤติกรรมการด่ืม

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการและดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนั 

คาํสําคญั : พฤติกรรม, ส่วนประสมทางการตลาด, การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
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ABSTRACT 

 In Thailand Alcoholic Consumers are of about 40%  of populations, males are in higher 

proportion. Market Price of Alcohol beverage is higher than twenty billion baht each year. This 

number leads many entrepreneurs to invest in this business. To understand consumer behaviors, 

especially in Nonthaburi, this study has the major objective to study the population factors that 

relate to the marketing mixes, under the assumption of demography information relates to 

marketing mixes. After questionnaire, the conclusions are as follows, more than 80%  of samples 

have alcoholic behavior, more than 59.9%  is of 20 – 30 years of age and 54.1%  are male. The 

52.1%  of population average income is in the range of 10,000 – 50,000 baths and the places has 

to be close to their residences within the range of 10 km. In the point of marketing mixes view,  

the results of this study are also demonstrating that sex influences to product and physical 

evidence.  Disparate behaviors of alcohol consuming affects to people, processes and physical 

evidence and finally revenue of consumers are related to the physical evidences of marketing 

mixes. 

 

KEYWORDS : BEHAVIORS, MARKETING MIXES, ALCOHOLIC CONSUMPTION 

 

บทนํา 

 เน่ืองจากตลาดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นประเทศไทยยงัคงเปิดกวา้ง ปริมาณการ

บริโภคทั้งประเทศมากกว่า 3,000 ลา้นลิตร และเพราะมีผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นจาํนวน

มากและมีหลายกลุ่มอายทุั้งเพศชายและหญิง https://www.hfocus.org รายงานผลการสาํรวจเก่ียวกบั

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องประชากรไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไปเม่ือปีพ.ศ. 2557 พบว่า 

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป  ในช่วงเวลา 1 ปี ด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ร้อยละ 38.9 เป็นชายร้อยละ 55.9 และหญิงร้อยละ 23 มีสัดส่วนของผูด่ื้มใกลเ้คียงกนั

ทุกกลุ่มอาย ุกล่าวคือกลุ่มอาย ุ15-29 ปีด่ืมร้อยละ 44.4 และสัดส่วนน้ีสูงสุดในกลุ่มอาย ุ30-44 ปี ถึง

ร้อยละ 46.0  

 ศูนยวิ์จยัปัญหาสุรา ระบุวา่ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์คนไทยนิยมด่ืม ไดแ้ก่ เบียร์ ร้อยละ 60.9 

สุรา ขาวหรือสุรากลัน่ ร้อยละ 42.7 สุราสียี่ห้อไทยร้อยละ 23.6 สุราสียี่ห้อต่างประเทศร้อยละ 4.7 
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ขณะท่ีกลุ่ม เยาวชน 15-19 ปี นิยมด่ืมเบียร์ ร้อยละ 74.5 สุราขาวหรือสุรากลัน่ ร้อยละ 37.6 สุราสี

ยี่ห้อไทยร้อยละ 25 สุราสียี่ห้อต่างประเทศร้อยละ 2.8 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความนิยมบริโภคของทั้ง

สองกลุ่มน้ีพบว่า เยาวชน นิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมสมยัมากข้ึน และบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลท่ี์มีภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมดั้งเดิมลดลง จะเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัมากข้ึน คือ ในช่วงตน้

เดือน พฤศจิกายนของทุกๆ ปี จะมีลานเบียร์ หรือหลายๆ คนอาจเรียกว่า เทศกาลเบียร์การ์เด้น 

เกิดข้ึนตามใจกลางเมือง ห้างสรรพสินคา้ และ ย่านชอ้ปป้ิงตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุน้

ยอดขายและกระตุน้ตลาดในช่วงทา้ยปี แต่เน่ืองจาก เทศกาลน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัแอลกอฮอล ์จึงทาํ

ใหไ้ม่สามารถจะโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือได ้จึงตอ้ง อาศยัการบอกต่อ โดยกลุ่มเป้าหมายหลกั

ของเทศกาลน้ีก็คือ นักศึกษาและคนวยัทาํงาน ซ่ึงอาศยัช่วงเลิก เรียน เลิกงาน มานั่งด่ืมเพ่ือผ่อน

คลายความตึงเครียด และถือเป็นจุดนัดพบสังสรรค์พูดคุยกนัอีกท่ีหน่ึง นอกจากจะมีเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์หลากหลายยี่ห้อให้ได้เลือกด่ืมกันแล้ว ยงัมีการจัดคอนเสิร์ตจากศิลปินท่ีเปล่ียน

หมุนเวียนกนัมาตลอด เพ่ือเป็นการเรียกลูกคา้และคืนกาํไรใหก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการ  

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่งเสริมการตลาดพบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั

เอกชน ให้ความสาํคญัต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยรวม

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยนักศึกษาให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น

ราคา เป็นอนัดบัแรก ตามลาํดบั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นอนัดบัรองลงมา และให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม การขาย เป็นอนัดบัสุดทา้ย เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแต่

ละปัจจัย พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชน  ให้

ความสาํคญัต่อปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดยนกัศึกษาให ้ความสาํคญัในเร่ืองยีห่้อหรือตราสินคา้ เป็นอนัดบัแรก ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง

รสชาติ และกล่ิน เป็นอนัดบั รองลงมา และให้ความสําคญัในเร่ืองรูปแบบ รูปทรงของผลิตภณัฑ ์

เป็นอนัดบัสุดทา้ย ดา้นราคา พบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชน ให้ความสาํคญั

ต่อปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดย

นกัศึกษาใหค้วามสาํคญั ในเร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และราคาถูกกว่าผลิตภณัฑช์นิดอ่ืน ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียเท่ากนั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชน 

ให้ ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

โดยรวมอยู่ ในระดบัมากท่ีสุด โดยนักศึกษาให้ความสาํคญัในเร่ืองมีบริการท่ีดี น่าประทบัใจ เป็น

อนัดบัแรก ให้ความสาํคญัในเร่ืองสถานท่ีบรรยากาศดี เป็นอนัดบัรองลงมา และให้ความสาํคญัใน
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เร่ืองสถานท่ีจาํหน่ายท่ี สะดวก หาซ้ือง่าย เป็นอันดับสุดท้าย ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชน ใหค้วามสาํคญั ต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายท่ีมี

อิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย นกัศึกษาให้ความสาํคญัใน

เร่ืองการโฆษณาเชิงประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ เป็นอนัดบัแรก ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง

การโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือต่างๆ เป็นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามสาํคญัในเร่ืองมี กิจกรรมน่าสนใจ 

เช่น มีของแถม หรือใหชิ้มฟรี เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

 มูลค่าตลาดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ฉพาะเบียร์ในปี 2559 มีมูลค่ากว่า 1.8 แสนลา้นบาท 

(ประชาชาติธุรกิจ) ทาํให้การประกอบธุรกิจการให้บริการร้านเหลา้ท่ีมีความน่าสนใจในการลงทุน

อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ดีมีผูป้ระกอบการจาํนวนมากสนใจในการเขา้มาลงทุนในการเปิดสถานท่ี

ให้บริการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์บา้งประสบความสาํเร็จ บา้งก็ประสบภาวะขาดทุนจนตอ้ง

เลิกกิจการไป  ดังนั้ นเพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการดําเนินธุรกิจในด้านการจําหน่ายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลจึ์งเป็นท่ีมาของการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องประชากรใน

เขตจงัหวดันนทบุรีเพ่ือใหท้ราบถึงปริมาณยีห่้อแหล่งท่ีมาและรูปแบบของสถานท่ีให้บริการรวมถึง

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังต่อคนท่ีออกมาใชบ้ริการของสถานท่ีท่ีจดัไวใ้ห้เป็นท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์

ได ้

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคและเลือกประเภทของเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลข์องประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ในการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ของประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ในการศึกษาน้ีมีสมมุติฐานท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรต้นคือ ข้อมูลประชากรศาสตร์ของ

ผูบ้ริโภคกบัตวัแปรตามหรือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยความแตกต่างกนัของตวัแปรตน้

จะส่งผลต่อปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจิัย 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ีท่ีจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมทีมีแอลกอฮอลข์องประชากรในเขตจงัหวดั

นนทบุรี โดยศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ 
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อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดรวมถึง

ศึกษาการรับรู้พฤติกรรมในการตดัสินใจ เช่น ช่วงเวลา ระยะเวลา และชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีเลือก

บริโภค 

 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

ในการศึกษา ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยัไวด้งัน้ี 

         ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจบริโภคและเลือกประเภทของเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลข์องประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี 

 2. เพ่ือเพ่ือทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถานท่ี

ใหบ้ริการท่ีจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ของประชากรในเขตจงัหวดันนทบุรี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการ

ของจิตใจท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าทั้งขณะท่ีผูก้ระทาํรู้สึกตวัและไม่รู้สึกตวัและยงัหมายรวมทั้งการ

กระทาํท่ีสามารถสงัเกตไดห้รือสังเกตไม่ไดก้ต็าม 

 2. พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใชสิ้นคา้และ

บริการทางเศรษฐกิจการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช้การ

ประเมินผลหรือการจดัการกบัสินคา้และบริการ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. พฤติกรรมการด่ืม 
4. รายได ้
5. ระยะทางจากท่ีพกัอาศยั 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
3. ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ 
4. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

925 

 3. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) เป็น

ส่วนผสมท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทอนัไดแ้ก่ วิสก้ี บร่ันดี วอ้ดกา้ รัม เตอกีร่า คอกเทล ไวน์ เบียร์

ประเภทต่างๆ 

 4. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมได ้มกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนอง ความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 5. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ในการศึกษาน้ีกาํหนดให้ผลิตภณัฑ์ หมายถึง เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบความ

คุม้ค่าระหวา่งสินคา้แต่ละประเภท 

 6. ช่องทางการจัดจาํหน่าย  (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม

ในการนาํเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 

 7. การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) หมายถึง เค ร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกับ

ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม 

 8. นนทบุรี หมายถึง จงัหวดัหน่ึงในภาคกลางของประเทศไทย จงัหวดันนทบุรีจดัเป็นพื้นท่ี

ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเน้ือท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 75 ของประเทศ มีประชากร

หนาแน่นท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากกรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

ความหมายของพฤตกิรรมและพฤตกิรรมการบริโภค    

 พฤติกรรม ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การกระทาํซ่ึงเป็นการแสดงออกถึง

ความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการของจิตใจท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า ซ่ึงอาจสังเกตไดโ้ดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม  (ลักขณา สริวฒัน์, 2544) นอกจากน้ีพฤติกรรมยงัหมายถึง การกระทําของอินทรีย ์

(Organism) หรือส่ิงมีชีวิต การกระทาํท่ีวา่น้ีรวมทั้งการกระทาํท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีผูก้ระทาํรู้สึกตวัและไม่

รู้สึกตวัในขณะทาํ และยงัหมายรวมทั้งการกระทาํท่ีสามารถสงัเกต ไดห้รือสังเกตไม่ไดก้็ตาม (สิทธิ

โชค วรานุสันติกูล, 2546) พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโตต้อบ

เม่ือเผชิญกบัส่ิงเร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ต่างๆ อาการแสดงออกต่างๆ เหล่านั้น อาจเป็นการ

เคล่ือนไหวท่ีสังเกตไดห้รือ วดัได ้เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเตน้ของหัวใจ เป็นตน้ 
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(พฤติกรรมมนุษย,์ 2552) สกินเนอร์ (Skinner, 1904) กล่าวว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบั

ส่ิงแวดลอ้มว่า ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงเร้า ท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้น และการ

ท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมของใครก็ตาม จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งรู้ ถึงผลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

บุคคลนั้นๆ เสียก่อน จากนั้นถา้ตอ้งการท่ีจะปรับพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นกส็ามารถ ท่ีจะทาํได ้

โดยการนาํผลนั้นมาเป็นตวัวางเง่ือนไขให้บุคคลเหล่านั้นแสดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา ประภา

เพ็ญ สุวรรณ (2536, หน้า 43) ไดก้ล่าวถึง พฤติกรรม ว่า เป็นปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของ

ส่ิงมีชีวิต พฤติกรรมของคน หมายถึง ปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีบุคคลแสดงออกทั้งภายนอกและภายในตวั

บุคคล ทั้ งท่ีสังเกตได้และ สังเกตไม่ได้ และแตกต่างกนัออกไปตามสภาพสังคมวฒันธรรมโดย

มกัจะไดอิ้ทธิพลจากความกดดนั ความคาดหวงั ของบุคคลรอบตวัสถานการณ์ในขณะนั้นและ

ประสบการณ์ในอดีตพฤติกรรมของมนุษย ์

 ในส่วนของคาํว่าความหมายของพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงมีความหมายว่า ปฏิกิริยาท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของ

การตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้ น (อดุลย  ์จาตุรงคกุล, 2539) 

พฤติกรรมบริโภคยงัสามารถนิยามไดอี้กว่า คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลใน

การคน้หา การเลือกซ้ือ การใชก้ารประเมินผลหรือการจดัการกบัสินคา้และบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาด

ว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2548) หรือหมายถึง 

พฤติกรรมเก่ียวกบั การซ้ือ การใช้ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคอนัจะนาํไปสู่ ความพึงพอใจตามความ

ต้องการตามความคิดและตามประสบการณ์ของผูบ้ริโภค การศึกษาของผูบ้ริโภคจะก่อให้เกิด

กระบวนการตดัสินใจซ้ือและการใชผ้ลิตภณัฑ ์ (ภาณุพงศ ์ นาคจู, 2555) โดยรวมแลว้สามารถสรุป

ไดว้่า พฤติกรรม คือ การกระทาํหรือการแสดงอาการหรือ อากปักิริยาของบุคคล ทั้งท่ีสงัเกตไดห้รือ

ไม่ได ้ท่ีผ่านการใคร่ครวญแลว้หรือเป็นไปอยา่งไม่รู้ตวั และพฤติกรรมการบริโภค  คือ  การกระทาํ

หรือ การแสดงออกของบุคคลในการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภณัฑ ์ บริการ

ท่ีสามารถ ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

ความหมายและประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือสุรา       

 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือ  สุรา มีการให้ความหมายท่ีแตกต่างกัน  จึงมีการอธิบาย

ความหมายไวด้ังน้ี สุรา หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมี

เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) เป็นส่วนผสม ไดม้าจากการหมกัขา้ว ขา้วโพด และผลไมต่้างๆ  

ดว้ยยสีต ์ปริมาณของ แอลกอฮอลท่ี์มีอยูใ่นสุราแต่ละชนิดแตกต่างกนั สงัเกตไดจ้ากจาํนวนดีกรีของ
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สุราแต่ละชนิดถา้ดีกรีสูง แสดงว่าปริมาณแอลกอฮอลสู์ง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2525 และ สุรา ยงั

หมายถึง  เคร่ืองด่ืมท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล ์ผสมอยูใ่นปริมาณไม่เกิน 80% ซ่ึงถือว่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ คน

สามารถใชด่ื้มได ้(เครือข่ายกาญจนาภิเษก, 2549 อา้งใน ประภสัสร สุวรรณบงกช, 2549) โดยสุรา

ถือเป็นยาหรือสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทโดยจะออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง (สมภพ 

เรืองตระกุล, 2543)เคร่ืองด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล ์หรือ สุราแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ (เทพินทร์  

พชัชานุรักษ,์ 2541)  คือ 

 1. สุราประเภทท่ีกลัน่แลว้ (Distilled Liquors) คือ สุราท่ีเกิดจากการเอาน ้าส่า (แป้งหรือน ้า

ตาลหมกั ดว้ยยีสตจ์นเกิดมีแอลกอฮอล)์ มากลัน่ อาจจะตามดว้ยการเติมสี ปรุงกล่ินแต่งรส ดว้ยสาร

ปรุงแต่งอ่ืนๆ ลงไป เพ่ือให้ถูกใจผูด่ื้ม สุรากลัน่ของไทยส่วนมากท่ีมีจ าหน่าย คือ สุราขาว (เหลา้

โรงงาน) สุราผสม สุราผสมพิเศษ (เหลา้เหลือง) สุราไทยนิยมใชส้ารปรุงแต่ง เช่นน ้าเช้ือ (Essence 

หรือ Flavos) นํ้ ายาสกัด (Extract) สี ผสมลง ไปด้วย สําหรับสุราต่างประเทศ เช่น บร่ันดี วิสก้ี                                   

 2. สุราหมกั (Fermented Liquors) หรือสุราแช่ คือ สุราท่ีไดจ้ากการหมกัส่า ทาํให้เกิดเป็น

นํ้ าเมาแต่ ไม่มีการกลัน่ มกัจะหมกัส่าจากเมล็ดธญัพืช แป้งจากพืช ผลไม ้และน้ าตาลจากพืช เช่น 

เบียร์กระแช่ นํ้ าขาว นํ้ าตาลเมา สาโท อุ เป็นต้น สุราไม่กลัน่ของไทยท่ีมีจาํหน่ายส่วนใหญ่  คือ 

เบียร์ ไวน์ โดยเบียร์ไทยจะมีปริมาณแอลกอฮอลสู์งและแรงกว่าเบียร์ต่างประเทศ ส่วนนํ้ าขาวกระ

แช่ นํ้ าตาลเมา อุ สาโท ชาวบ้านมกัจะทาํเอง ซ่ึงเม่ือก่อนจะผิดกฎหมาย แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้

สนบัสนุนใหเ้ป็นหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ชุมชนสามารถผลิตจาํหน่ายไดโ้ดยไม่ผดิกฎหมาย  

ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 

(Service  Mix) ของ Philip Kotler ไวว้่า เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วน

ประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ 7Ps ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด้

คือ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ  

โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบั

ตอ้งไม่ได ้

 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ  
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ดงันั้น การกาํหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่าย

ต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม

ในการนาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการท่ีนําเสนอ ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านทาํเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการนําเสนอ

บริการ (Channels) 

 4. ด้านส่งเส ริมการตลาด  (Promotion) เป็น เค ร่ืองมือห น่ึงท่ี มีความสําคัญ ในการ

ติดต่อส่ือสารให้ผู ้ใช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ

พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกญุแจสาํคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

 5. ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม  

การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ 

สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการและผู ้ใช้บ ริการต่างๆ  ขององค์กร  เจ้าหน้าท่ีต้องมี

ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหาสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

 6. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  

เป็นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้  โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง

ทางดา้นกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกาย

สะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 

ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

 7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน

ดา้นการบริการ ท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  และทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 จากปัจจยัทางการตลาดขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีเหมาะสมสามารถ

ทาํให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จได้ สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และลูกคา้เกิดความประทับใจ 

ส่งผลใหเ้กิดความภกัดีต่อธุรกิจ 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 กรณีศึกษาแรกเป็นการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมใช้บริการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นย่าน Community Mall ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร(กนกพรรณ, 2557)โดย
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กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นย่าน 

Community Mall จาํนวน 385 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้chi-

square teast, Cramer’s V และ Somers’d ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายรุะหว่าง 25-34 ปี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 

บาทข้ึนไป มีความถ่ีในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นเฉล่ียต่อเดือน 1-3 คร้ังต่อเดือน มีค่าใช้จ่าย

โดยเฉล่ียคร้ังละ 300-499 บาท ช่วงวนัในการใช้บริการคือวนัเสาร์-อาทิตย ์และรูปแบบบริการท่ี

นิยมมากท่ีสุดคือ อาหารชุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินลักษณะส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ย่าน Community Mall ดา้นกระบวนการในระดบัมากท่ีสุด 

และประเมินลกัษณะทางดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการและดา้น

ลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก  

ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 1. ความถ่ีในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นเฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัอายุ อาชีพ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลิตภณัฑ ์ การส่งเสริมการขาย พนกังานผูใ้ห้บริการ รักสนะทางกายภาพและ

กระบวนการ 

 2. ค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง มีความสัมพันธ์กับอายุ  อาชีพ  รายได้เฉล่ียต่อเดือน   และ

ผลิตภณัฑ ์

 3. ช่วงวนัในการใชบ้ริการ มีความสมัพนัธ์กบัเพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียนต่อเดือน 

กรณีศึกษาท่ีสอง เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านเอสแอนด์พี

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รัตติยา, 2559) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ในการเลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนดพ์ีโดยมีขอบเขตงานวิจยัของกลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการ

ร้านเอสแอนดพี์และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่าง ตั้ งแต่วนัท่ี  7 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน  2559 โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์ และมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 402 คน นอกจากน้ีสมมุติฐานในการงานวิจยัได้

ครอบคลุมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) โดยประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้น

ราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยั

ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ รวมถึงปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้โดยมีสมมุติฐานว่า ปัจจยั
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ดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนดพี์สาํหรับผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนดพี์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นราคาและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ ปัจจยัดา้นบุคคลและ

กระบวนการปัจจยัดา้นการสร้าง และนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นเพศตภณัฑ ์และปัจจยั

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย รวมถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในส่วนของอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเอสแอลพีโดยผูท่ี้มีอาชีพ

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/นักเรียน/นักศึกษา และผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงกว่า 60,000 บาท จะมี

ระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเอสแอนดพี์มากกวา่ผูบ้ริโภคในกลุ่มอ่ืนๆ 

 กรณีศึกษาท่ีสาม เป็นศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการใช้บริการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลเวิลด ์(กริชฐา และคณะฯ 2560) โดยกาํหนดให้ประชากร

เป็นผูบ้ริโภคหรือผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างของ Yamane ไดจ้าํนวน 400 

ตวัอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบค่าการแจกแจงแบบที (t-tase) แบบกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองเป็นอิสระแก่กนั  การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์ทดถอยเชิงพาหุ ท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นราคามากท่ีสุด ซ่ึงความคิดเห็นในดา้นการตระหนักถึงปัญหา กลุ่มตวัอย่างเห็น

ด้วยมากท่ีสุดกับการเลือกรับประทานอาหารญ่ี ปุ่นเพราะต้องการเปล่ียนบรรยากาศในการ

รับประทานอาหาร ส่วนด้านการคน้หาขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดกบัการท่ีสอบถาม

บุคคลใกลชิ้ดก่อนตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ในดา้นการประเมินทางเลือก กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุดกบัการเลือกใชบ้ริการโดยพิจารณาจากราคาและความคุม้ค่าเป็นสาํคญัและความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการไดรั้บความคุม้ค่าของเงินไดจ่้ายไปมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและ

รายได ้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้

เซ็นทรัลเวิลด์แตกต่างกนั การให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดของผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการในการ

ใชบ้ริการอาหารญ่ีปุ่นในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์ และการตระหนกัถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูลและ
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การประเมินทางเลือกของผูบ้ริโภคมีผลต่อความต้องการในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นใน

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลดอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีท่ีระดบั 0.05 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ บุคคลท่ีอยู่อาศยัในเขตจงัหวดั

นนทบุรี และเป็นบุคคลท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์โดยเลือกการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ไดใ้ช้

หลกัความน่าจะเป็น (Non probabilistic Sampling) สําหรับการเลือกประชากรใช้หลกัการเลือก

ตามท่ีมีอยู ่หรือเลือกตวัอยา่งโดยบงัเอิญ 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

 ประชากร (Population) ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคคลท่ีพกัอาศยัอยู่

ในเขตจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมีอยู่ทั้ งส้ิน 1,229,735 คน แยกเป็นเพศชาย 574,500 คน และเพศหญิง 

655,235 คน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดส่วนของผูท่ี้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร้์อยละ 38.90 คิดเป็นขนาด

กลุ่มประชากรเป้าหมายเท่ากบั 478,367 คน หรือประมาณ 500,000 คน 

การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้หลกัการของ Yamane Taro ท่ีพิจารณาขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งจากจาํนวนประชากรและความคลาดเคล่ือนของการยอมรับ  

𝑛
𝑁

1 𝑁𝑒2
 

โดยท่ี  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N = จาํนวนประชากรทั้งหมด และ 

  e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการยอมรับ 

เม่ือกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการยอมรับท่ี 5% พบว่า ขนาดของกลุ่มประชากรเท่ากบั 400 

คน 

 

การสุ่มตวัอย่าง  

 วธีิการสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบัลูกคา้ท่ีเขา้มา

ใช้บริการในสถานท่ีท่ีจาํหน่ายแอลกอฮอล์ และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient 

Sampling) กบับุคคลทัว่ไปในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี ใหไ้ดค้รบ 400 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชแ้บบสอบถาม 

เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 เป็น แบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล ์รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานท่ีและระยะห่างจากท่ีพกั

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นคาํถามท่ีมีสองทางเลือก (Two-Ways Question) และหลายคาํตอบ 

(Multiple Choices Questions) ใชก้ารวดัแบบนามบญัญติั (Norminal Scale) และเรียงลาํดบั (Ordinal 

Scale) 

 ตอนท่ี  2 เป็น  แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคเค ร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ได้แก่ 

กระบวนการตดัสินใจดา้นเวลา ระยะเวลา และโอกาสในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮฮลล์กัษณะ

ของแบบสอบถามเป็นคาํถามท่ีมีสองทางเลือก (Two-Ways Question) ใชก้ารวดัแบบนามบญัญติั 

(Norminal Scale)  

 ตอนท่ี 3 เป็น แบบสอบถามการให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาด ไดแ้ก่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมการขาย พนกังานดา้นผูใ้ห้บริการ และ 

ลกัษณะทางกายภาพลกัษณะคาํตอบเป็นแบบมาตรวดัลิคเคิร์ต (Likert Scale) ประมาณค่า 5 ระดบั 

โดยมีหลกัเกณฑค่์าคะแนนดงัน้ี 

  ระดบัคะแนน 5 คะแนน คือ  ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

  ระดบัคะแนน 4 คะแนน คือ  ระดบัความสาํคญัมาก 

  ระดบัคะแนน 3 คะแนน คือ  ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

  ระดบัคะแนน 2 คะแนน คือ  ระดบัความสาํคญันอ้ย 

  ระดบัคะแนน 1 คะแนน คือ  ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

สาํหรับการแบ่งระดบัความสาํคญัทาํไดโ้ดยใชส้มการแสดงความกวา้งอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 

 
เม่ือค่าพิสยัมีค่าเท่ากบั 5-1 = 4 และจาํนวนชั้นเท่ากบั 5  

จะไดค้วามกวา้งอนัตรภาคชั้นเท่ากบั 0.80 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถอธิบายค่าระดบัคะแนนเฉล่ียไดด้งัน้ี 
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  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีระดบัความสาํคญัมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีระดบัความสาํคญัปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีระดบัความสาํคญันอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

 จากนั้นนาํเอาขอ้มูลท่ีไดรั้บมาตรวจสอบความเท่ียง (Reliability test) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

เน้ือหาท่ีมีผูล้งรหสัหลายคน โดยเปรียบเทียบการลงรหสัท่ีเหมือนกนักบัจาํนวนช้ินเน้ือหาท่ีวดั โดย

ใชก้ารคาํนวณดว้ยวิธี Cronbach’s Alpha 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือนาํเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทั้ งหมดมาตรวจสอบความเท่ียงโดยวิธี พบว่า มี

ความน่าเช่ือถือ Cronbach’s Alpha R =0.904 ซ่ึงควรมากกว่า 0.8 จึงจะยอมรับว่า เคร่ืองมือมีความ

เท่ียง ผลการวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในจงัหวดันนทบุรี

พบว่า จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 462 คน มีพฤติกรรมด่ืมแอลกอฮอล ์360 คน คิดเป็นร้อยละ 

80 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จาํนวน 276 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 มีรายได ้ต่อเดือน 10,001-50,000 บาท จาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 

โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมใชบ้ริการอยูห่่างจากท่ีพกัอาศยัเป็นระยะทาง นอ้ยกว่า 3.00 

กม. 125 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และ ระยะทาง 5.00–10.00 กม.125 คน คิดเป็นร้อยละ 29  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นจงัหวดันนทบุรี พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด 462 คน ส่วนใหญ่จะไม่บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกวนั 

จาํนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 โดยจะบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน

หรือเลิกงาน จาํนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 ใชเ้วลาในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออล ์เฉล่ีย 

3-4 ชัว่โมง/คร้ัง จาํนวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 นิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในจงัหวดั

นนทบุรี จาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 ส่วนใหญ่นิยมบริโภคคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตาม

สถานท่ีนอกบา้น จาํนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ามการชกัชวน

ของเพ่ือนหรือคนรู้จกั จาํนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เฉพาะ

พบปะสงัสรรคต์ามงานต่างๆ จาํนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 เม่ือมีเวลาว่างมกัจะชวนเพ่ือนคน

รู้จกัด่ืมแอลกอฮอล ์จาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 ส่วนใหญ่นิยมบริโภคเค่ืองด่ืมแอลกอฮอล์



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

934 

เพ่ือผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน หรือ การทาํงาน จาํนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 65.1 และ

มกัจะบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออลเ์ม่ือมีโปรโมชัน่ต่างๆ จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5  

 ผลการวิเคระห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 462

คน ขอ้มูลในดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูบ้ริโภคชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออลท่ี์ผลิตในประเทศ อยูใ่น

ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.50 ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการด่ืมเบียร์อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.62 ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัการด่ืมสุรา อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และ 

ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัการด่ืม Cocktail อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 เม่ือพิจารณา

ในภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่ามีจาํนวน 438 คน มีค่าเฉล่ีย 3.45 

หมายถึง มีระดบัความสาํคญัมาก  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 462 

คน ขอ้มูลในดา้นส่งเสริมการขาย พบว่า ให้ความสําคญัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ม่ือมี

โปรโมชั่นพิเศษตามเทศกาล  อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ให้ความสําคญัในการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออล ์เม่ือมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น มีการจดับูท อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออล ์เม่ือมีการลเราคา 

หรือ ได้ของแถม อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 และ ผูบ้ริโภคช่ืนชอบการยริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอออล ์ร้านท่ีมี Website หรือ Social media แจง้ขอ้มูลทางร้าน อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 462 คน 

ขอ้มูลในดา้นพนกังานและบริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคชอบบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออล ์ร้านท่ีมีนกังาน

มีความสามารถแนะนําเก่ียวกับรายการเคร่ืองด่ืม อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.30 

ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร้์านท่ีมีพนกังานเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมถูกตอ้ง 

และรวดเร็ว ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมาก ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์น

ร้านท่ีมีพนกังานจาํนวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั

มากในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออลใ์นร้านท่ีพนกังานบริการดว้ยความเต็มใจ พูดจาสุภาพ ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.76 และ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมาก ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออล์ในร้านท่ีมีความ

แม่นยาํ ในการคิดเงิน และไม่เกิดความผดิพลาด ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.64 

 ผลการวิเคระห์ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาด จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 462 

คน  ข้อมูลในด้านลักษณะกายภาพ  พบว่า ผู ้บริโภคให้ความสําคัญมากในการด่ืมเคร่ืองด่ืม
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แอลกอฮอลใ์นร้านท่ีมีการตกแต่งและมีการสร้างบรรยากาศในร้าน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญัในระดบัปานกลางในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออลร้์านท่ีเป็นห้องปรับอากาศ ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.34 ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออลป์ระเภทร้านท่ีมีขนาด โต๊ะ 

เกา้อ้ี มีความหลากหลาย และเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากใน

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออลร้์านทีมีสถานท่ีจอดรถทีมีความเหมาะสมหรือเพียงพอ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.68 

สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ส่งเสริมการขาย และ ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นส่งเสริมการขาย ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ และ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ท่ีไม่

แตกต่างกนั  

 ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน พฤติกรรมการด่ืมท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นส่งเสริมการขาย ไม่แตกต่างกนั ส่วนพฤติกรรมการด่ืมท่ีแตกต่าง

กัน ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ และด้านลกัษณะทาง

กายภาพ ท่ีแตกต่างกนั  

 ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นพนกังานให้บริการ ไม่แตกต่างกนั ส่วนรายไดท่ี้แตกต่าง

กนั ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนั หากวิเคราะห์

เป็นรายคู่พบว่า มีสองคู่ประกอบด้วย (1) น้อยกว่า 10,000 บาท กบั 10,001-30,000 บาท และ (2) 

นอ้ยกวา่ 10,000 กบั มากกวา่ 50,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน ระยะทางจากท่ีพกัอาศยัไปยงัสถานท่ีให้บริการมีผลต่อปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้น ผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ และ ดา้น 

ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผลการวจิยั 

 การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์น

เขตนนทบุรี ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์
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ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดนั้น ผลท่ีไดรั้บพบว่าในดา้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีความ

น่าเช่ือถือ โดยผลของการวดัโดยวิธี Cronbach’s Alpha มีค่าR = 0.904  

 ในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 462 คน มีพฤติกรรมด่ืม 

คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.1 มีอายรุะหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

59.9 มีรายได ้ต่อเดือน 10,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.1 โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

นิยมใชบ้ริการอยูห่่างจากท่ีพกัอาศยัเป็นระยะทาง นอ้ยกวา่ 3.00 กม. และ ระยะทาง 5.00–10.00 กม. 

นอกจากน้ียงัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะไม่บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กวนั คิดเป็นร้อยละ 69.9 

โดยร้อยละ 63.9 จะบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนหรือเลิกงาน เฉล่ีย 3-4 

ชั่วโมง/คร้ัง และส่วนใหญ่นิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามสถานท่ีนอกบ้านในจังหวดั

นนทบุรี และส่วนใหญ่บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามการชกัชวนของเพ่ือนหรือคนรู้จกั ส่วน

ใหญ่ยงัคงด่ืมเฉพาะพบปะสงัสรรคต์ามงานต่างๆ เม่ือมีเวลาว่างมกัจะชวนเพ่ือนหรือคนรู้จกัด่ืมเพื่อ

ผอ่นคลายความเครียดและมกัจะบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออลเ์ม่ือมีโปรโมชัน่ต่างๆ  

 จากขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า เพศชายเป็นเพศท่ีมีพฤติกรรมด่ืมแอลกอฮอล์

มากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับรายงานผลการสํารวจเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอลข์องประชากรไทยอายุของผูท่ี้นิยมด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นช่วงวยัท่ีเรียนจบ และหาเงินเอง

ได้ยงัไม่มีครอบครัวจึงมีเวลาในการพบปะสังสรรค์และเน่ืองจากหลีกเล่ียงไม่ให้โดนจับกุม

เน่ืองจากบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นระหว่างขบัรถจึงนิยมบริโภคในร้านท่ีไม่ไกลบา้นพกัมาก

นกัและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ามงานเล้ียงเพ่ือผอ่นคลายความเครียดจากการทาํงานหรือการ

เรียน ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีสําคญัสําหรับผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้มีความสนใจในธุรกิจดา้น

บริการท่ีจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 ในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่ีดา้น พบว่า ดา้นแรกคือ ในดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า

ส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นประเทศมากกว่าต่างประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

รายงานผลการสาํรวจเก่ียวกบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องประชากรไทยและเม่ือ

เรียงลาํดบัตามประเภทพบว่า เบียร์และสุราเป็นตวัเลือกแรกแรกของผลิตภณัฑ์ในการบริโภคใน

ดา้นท่ีสองเป็นดา้นส่งเสริมการขายนั้นผูบ้ริโภคไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัมากนกั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ

จดับูธ โปรโมชัน่ หรือการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลทาง Website สําหรับส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นการใหบ้ริการ พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัจาํนวนพนกังาน ความสุภาพ และความถูกตอ้ง

แม่นยาํในงานบริการ ส่วนประสมทางดา้นท่ีส่ี คือ ส่วนประสมการตลาดดา้นกายภาพ ผูบ้ริโภคให้
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ความสาํคญักบับรรยากาศและความหลากหลายของโต๊ะ เกา้อ้ี และจาํนวนท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ ขอ้มูล

ดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายมีผลต่อความรู้สึกของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรีไม่มากนกั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นการ

บริโภคโดยสมคัรใจ ไม่ใช่ปัจจยัในการใชชี้วิต เป็นเพียงส่วนเติมเพ่ือความบรรเทิง หากพอใจท่ีจะ

บริโภคจะไม่คาํนึงถึงเร่ืองของการส่งเสริมการขาย แต่จะคาํนึงถึงตวัผลิตภณัฑ ์การบริการ และดา้น

กายภาพ 

 สาํหรับปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่า เพศท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นกายภาพท่ีแตกต่างกนั 

ทั้งน้ีมีความเป็นไปไดเ้น่ืองจากเพศชายและหญิงมีความชอบในรสชาติและลกัษณะของบรรจุภณัฑ์

ท่ีแตกต่างกนั รวมทั้ งบรรยากาศของร้านท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้น

พฤติกรรมการด่ืมท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการกบั

ลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมคือปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

ไดรั้บและใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การ

เลือกซ้ือ การใชก้ารประเมินผลหรือการจดัการกบัสินคา้และบริการ ดงันั้นจึงส่งผลต่อส่วนประสม

ทางการตลาดดา้นท่ีอ่อนไหวต่อความรู้สึกส่วนตวัมากท่ีสุด นัน่กคื็อดา้นการใหบ้ริการและลกัษณะ

ทางกายภาพของสถานบริการ เช่นเดียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะส่งผล

ถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการบริการ ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภครายได้มากมี

ความสามารถในการจ่ายเงินเพ่ือเลือกสถานท่ีหรือสถานบริการท่ีมีการตกแต่งสวยงาม มากกว่าผูมี้

รายไดน้อ้ยท่ีมีทางเลือกนอ้ยกวา่ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. ในการตอบแบบสอบถามอาจไม่ได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง เน่ืองจากเป็นการตอบ

แบบสอบถามในส่ือออนไลน ์

 2. แบบสอบถามท่ีจดัทาํเป็นการสาํรวจขอ้มูลเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีอยากทราบขอ้มูลและ

พฤติกรรมของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เท่านั้น อาจมีขอ้มูลบางดา้นท่ีไม่สามารถอธิบาย

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอ่ืน 

 3. ข้อมูลประชากรศาสตร์ด้าน คุณวุฒิ และอาชีพซ่ึงไม่ได้มีการสอบถาม อาจมีผลกับ

รายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาดได ้
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรจัดทําแบบสอบถามโดยใช้ก ารสัมภาษ ณ์  มากกว่ าวิ ธี  Self-Administered 

Questionaired เน่ืองจากบางคาํถามอาจตอ้งมีการอธิบายก่อนตอบคาํถาม 

 2. แบบสอบถามในส่วนท่ี 3 ท่ีเป็นขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด ตอ้งให้มีขอ้มูลให้

ละเอียดชดัเจนมากข้ึนในแต่ละดา้นของส่วนประสม และอาจจะตอ้งหาขอ้มูลจากผูป้ระกอบการใน

พ้ืนท่ีเพื่อเป็นขอ้มูลก่อนจดัทาํแบบสอบถาม 

 3. ควรเพ่ิมข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับ  อาชีพ  และ คุณวุฒิ  และหา

ความสมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาด 
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ความพงึพอใจต่อการใช้บริการร้าน Freshy Superbike 

SATISFACTION WITH USING FRESHY SUPERBIKE 

 

ณฐักาญจน์ แสงสุวรรณ, ทินมณ ีอรุณรัติยากร 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ชนะเกียรต ิสมานบุตร 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการซ้ือ

รถบ๊ิกไบคมื์อสองของร้าน Freshy Superbikeไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน400 คน 

โดยจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ชุด และใชโ้ปรแกรม

ทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้มาใช้บริการร้าน Freshy Superbike มีระดับ

ความพึงพอใจในการบริการทั้ง 7 ดา้น คือ (1) ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.1087 (2) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3844 (3) ดา้นช่องทางการจาํหน่าย อยู่ในระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.6896 (4) ด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.2788 (5) ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.1704 (6) ดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3865 (7) ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.0535 

 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ, รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคมื์อสอง 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to investigate customers' satisfaction with Freshy 

Superbike. 

 The data collected from 400 samples were analyzed by demographic factors, gender, age, 

education, income and occupation. A questionnaire was used as a tool to collect data from 400 

samples and used computer program to analyze the data.    

 The research found that the respondents who came to use in service of Freshy Superbike 

had the satisfaction level of 7 services: (1) the price level was high and the average was 4.1087 

(2). Product was high and the average was 4.3844 (3). Place was high and the average was 3.6896 

(4). People was high and the average was 4.2788 (5). Physical  was high and the average was 

4.1704 (6) Process. was high and the average was 4.3865 and (7). Marketing was high and the 

average was 4.0535. 

 

KEYWORDS : SATISFACTION, MOTORCYCLE BIG BIKE USED CAR  

 

บทนํา 

 ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยเปล่ียนแปลงไปมาก ความเจริญกา้วหนา้เกิดข้ึน 

ทุกแห่งโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการพฒันาในดา้นต่างๆ ไปอยา่งรวดเร็ว 

เป็นศูนยร์วมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ มีผูป้ระกอบการ นักลงทุน ทั้ งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติท่ีทําธุรกิจอยู่มากมายส่งผลให้ผูค้นจากต่างจังหวดัเข้ามาทาํงานหารายได้ในเขต 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  เพ่ือให้เพียงพอต่อค่าครองชีพท่ีเพ่ิมข้ึนและ

ตอบสนอง ความต้องการของตนเอง คนท่ีมีรายได้ปานกลางจนถึงฐานะดีก็ต้องการความ

สะดวกสบายในการเดินทาง จึงหันมาซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเพ่ือใชใ้นการเดินทางไปยงัสถานท่ี

ทาํงานและสถานท่ีท่องเท่ียวกนัมากข้ึน ประกอบกบับริษทัผูผ้ลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายรถยนต์นั่ง

ส่วนบุคคลเอง ก็มีการจดัโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายต่างๆ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่

แข่งขนั และเพ่ิมยอดจาํหน่าย นับวนัยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน ทาํให้คนท่ีมีรายได้พอท่ีจะซ้ือ

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาใช้นั้น เพ่ิมจาํนวนเร็วมากเช่นกนั ส่งผลโดยตรงกบัสภาพการจราจรบน

ทอ้งถนนในปัจจุบนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในใจกลางเมือง ยา่นธุรกิจ หรือแหล่ง
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ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัต่างๆ ผูใ้ชร้ถใชถ้นน จึงตอ้งเสียเวลากบัปัญหาการจราจรท่ีติดขดั และสถานท่ีจอด

รถท่ีคบัแคบและไม่เพียงพออยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นกนั ทาํให้คนท่ีเบ่ือหน่ายกบัปัญหาการจราจร

ในแต่ละวนั หาทางหลีกเล่ียงปัญหา ดงักล่าวโดยการหันมาใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะในการ

เดินทางกนัมากข้ึน เพราะมีความคล่องตวั ในการเดินทางมากกว่ารถยนต์ วิ่งในทางแคบได ้หาท่ี

จอดง่ายกว่า ประหยดันํ้ ามนั ประหยดัค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษา และยงัช่วยประหยดัเวลาการ

เดินทางในแต่ละวนัดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูป้ระกอบการท่ีนาํเขา้รถมอเตอร์ไซคเ์ขา้มาจาํหน่ายกนัมากข้ึน

ทั้ง รถจกัรยานยนตส์าํหรับเป็นพาหนะทัว่ไป และรถจกัรยานยนตป์ระเภทบ๊ิกไบคใ์นปัจจุบนันบัว่า

ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรถจกัรยานยนต์ประเภทสปอร์ตหรือรถจกัรยานยนต์

ประเภทช็อปเปอร์ เช่น Harley-Davidson STEED-DRAGSTAR-SHADOW 400Keeway เป็นตน้ ก็

ไดรั้บความนิยมไม่แพก้นัสาํหรับผูท่ี้มีใจรักและหลงใหลการขบัข่ีรถบ๊ิกไบคเ์ป็นชีวิตจิตใจนั้น ก็จะ

ชอบการแต่งรถดดัแปลงให้มีความสวยงามดงัใจตอ้งการ ท่ีสาํคญัตอ้งสวยในแบบท่ีไม่เหมือนใคร 

เท่ห์ เป็นในแบบท่ีตวัเองชอบ ชอบของตกแต่งท่ีเป็นงานฝีมือ สะท้อนความเป็นตนเองได้จาก

อุปกรณ์ตกแต่งท่ีหลากหลาย ซ่ึงอุปกรณ์ตกแต่งรถจกัรยานยนตเ์หล่าน้ี มีอยูห่ลายอยา่งดว้ยกนั เช่น 

ลอ้ โช๊คกา้มเบรก ท่อสูตร ปลายท่อ เป็นตน้ ซ่ึงความตอ้งการของสินคา้แต่งรถมีอยู่อยา่งต่อเน่ือง มี

ทั้งสินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย และ สินคา้ท่ีเป็นงานฝีมือ เพราะ

ผูบ้ริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปทรงเพ่ือให ้เขา้กบัรถไดต้ามตอ้งการ 

 ปัจจุบนัธุรกิจน้ีเร่ิมมีการแข่งขนัสูงข้ึน รถบ๊ิกไบคไ์ดรั้บความนิยมมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นมือ

หน่ึงหรือมือสอง อีกทั้งยงัมีการขยายช่องทางการติดต่อส่ือสาร และจดัจาํหน่ายเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ข้ึน และเป็นช่องทางใหผู้บ้ริโภคคน้หาขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ 

เพ่ือเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ อีกทั้งยงัสามารถสัง่ซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตไดอี้กดว้ย 

 จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจต่อการเลือกใชบ้ริการซ้ือ

รถบ๊ิกไบค์มือสองของร้าน Freshy Superbike ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงจะเป็นข้อมูล

สาํคญัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พฒันาสินคา้และบริการ เพ่ือท่ีจะสามารถนาํขอ้มูลจากการ

วิจยัดงักล่าวไปปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการให้บริการลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป (นายศิว

รักษท์องรอด (2554)) 
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วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของร้านบ๊ิกไบค์มือสอง 

(Freshy Superbike) ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการ

จาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการและดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี

แตกต่างกนั 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการ 

ให้บริการประกอบไปดว้ย ความพึงพอใจดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้น

บุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการและดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ ประกอบไปดว้ย

ความพึงพอใจในดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ดา้นกระบวนการและดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ผูว้ิจัยใช้การวิจยัเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีโดยเลือกใช้วิธีการสํารวจด้วย

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 ในการศึกษาความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้าน Freshy superbike ของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชใ้น

บริการ ร้าน Freshy superbike ในรูปแบบการให้บริการใน 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

 2. ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรท่ีใชศึ้กษา คือ ประชากรท่ีสนใจรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค ์ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึน

ไป เน่ืองจากเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถทาํใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ด ้

 ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเลือกจากคนท่ีสนใจรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคมื์อสอง และช่ืนชอบการแต่ง

รถ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และใช้จาํนวน 400 คน ช่วงระยะเวลาในการทําวิจัย 

กมุภาพนัธ์–มีนาคม 2561 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

943 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

ในการศึกษา ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดของงานวิจยัไวด้งัน้ี 

         ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือนาํไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขในการใหบ้ริการกบัผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการใหดี้ข้ึน 

 2. ทาํใหท้ราบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการร้านบ๊ิกไบคมื์อสองของ

ร้าน Freshy Superbike 

 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและเป็นการสร้าง

ประโยชนใ์นการพฒันาคุณภาพการบริการลูกคา้ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. รถจักรยานยนต์ Bigbike หมายถึง รถจกัรยานยนต ์(รย.12) ท่ีมีความจุของกระบอกสูบ

ตั้งแต่ 151 CC ข้ึนไป โดยตามความหมายของกรมการขนส่งทางบกดงัน้ี รถจกัรยานยนต ์(รย.12) 

หมายถึง รถท่ีเดินดว้ยกาํลงัเคร่ืองยนตห์รือกาํลงัไฟฟ้าและมีลอ้ไม่เกินสองลอ้ ถา้มีพ่วงขา้งมีลอ้เพ่ิม

อีกไม่เกินหน่ึงลอ้ และใหห้มายความรวมถึงรถจกัรยานท่ีติดเคร่ืองยนตด์ว้ยตอ้งมีขนาดกวา้งไม่เกิน 

1.10 เมตร ยาวไม่เกิน 2.50 เมตร ถา้มีพ่วงขา้งรถพ่วงของรถจกัรยานยนต์ตอ้งมีขนาดกวา้ง ไม่เกิน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. เพศ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได ้
5. อาชีพ 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้าน 
Freshy Superbike 

1. ดา้นราคา 
2. ดา้นผลิตภณัฑ ์
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นบุคคล 
5. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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1.10 เมตร ยาวไม่เกิน 1.75 เมตร และเม่ือนาํมาพ่วงกบัรถจกัรยานยนตแ์ลว้ ตอ้งมีขนาดกวา้งวดัจาก

ลอ้หลงัของรถจกัรยานยนตถึ์งลอ้ของรถพว่งของรถจกัรยานยนต ์ไม่เกิน 1.50 เมตร 

 2. ลูกค้า หมายถึง บุคคลท่ีทาํการติดต่อซ้ือสินคา้กบัทางร้าน Freshy Superbike 

 3. ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของลูกคา้หลงัไดรั้บบริการหรือ ระหว่าง

การใช้บริการไดบ้รรลุเป้าหมายหรือไดรั้บบริการไดต้รงตามท่ีลูกคา้คาดหวงั อาจสังเกตได ้จาก

สายตาคาํพดู หรือพฤติกรรมต่างๆ 

 4. ปัจจัยด้านราคา หมายถึง ราคาของรถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ ท่ีมีความเหมาะสมกับ

คุณภาพของตวัรถ และความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 5. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ตวัรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค ์สีของตวัรถ ราคาของตวัรถ

คุณภาพของตวัรถ การบริการของศูนยบ์ริการ และช่ือเสียงของผูใ้ห้บริการ ท่ีตรงตามความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค 

 6. ด้านช่องทางจัดจําหน่าย หมายถึง ช่องทางการจดัจาํหน่ายออนไลน์ท่ีหลากหลาย ไม่ว่า

จะเป็น Facebook page, Line, Website เป็นตน้ 

 7. ด้านบุคคล หมายถึง บุคลากร พนักงานท่ีให้บริการลูกคา้ ใส่ใจในเร่ืองมนุษยส์ัมพนัธ์  

การใหข้อ้มูล ครบถว้นและเป็นประโยชน ์

 8. ด้านลักษณะทางกายภาพ  หมายถึง การแนะนําและความเช่ียวชาญในการให้บริการ

เก่ียวกบัรถบ๊ิกไบค ์

 9. ด้านกระบวนการ หมายถึง มีการใหค้าํแนะนาํขั้นตอนการดูแลรักษาสภาพรถบ๊ิกไบค ์อีก

ทั้งยงัตรวจเช็คตวัเคร่ืองของรถก่อนมีการจาํหน่าย 

 10. ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค 

ต่อตราสินคา้หรือบริการ เพ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการในการซ้ือรถจกัรยานยนต ์

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้องกับความพงึพอใจ 

 คอตเลอร์ (Kotler, 2000)กล่าววา่ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลซ่ึงมีระดบัความพึง

พอใจท่ีเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการทาํงานของผลิตภณัฑ์ตามท่ีเห็น และเข้าใจกับความ
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คาดหวงั ดงันั้นระดบัความพอใจจึงเป็นปัจจยัของความแตกต่างระหว่างการทาํงานท่ีมองเห็นและ

ความเข้าใจกับความคาดหวงั หากบุคคลเห็นและเข้าใจการทาํงานของผลิตภณัฑ์ต ํ่ากว่าความ

คาดหวงั จะส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) แต่หากระดบัของความเห็น

และเข้าใจการทํางานของผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความคาดหวงับุคคลนั้ นจะเกิดความพึงพอใจ 

(Satisfaction) และถา้ผลท่ีไดรั้บจากการทาํงานของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าความคาดหวงัจะทาํให้เกิด

ความประทบัใจ (Delight) ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าของลูกคา้ และประชาสัมพนัธ์ถึงส่ิงดี

ของผลิตภณัฑต่์อบุคคลอ่ืนต่อไป 

 ฉตัยาพร เสมอใจ (2547) ไดก้ล่าวถึง ประโยชน์จากการจดัการความพึงพอใจของลูกคา้ว่า 

ธุรกิจสามารถท่ีจะนาํความพึงพอใจท่ีลูกคา้มีมาใชป้ระโยชนก์บัธุรกิจไดด้งัน้ี 

 1. สร้างผลประโยชน์เพ่ิมให้แก่ธุรกิจโดยการเพ่ิมระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ให้มากข้ึน 

เพ่ือเป็นการนาํไปสู่การสร้างความภกัดีของลูกคา้ 

 2. สร้างผลกาํไรในระยะยาว ถา้ธุรกิจสามารถรักษาลูกคา้ท่ีดีไวใ้นปริมาณมากๆ จะสร้างผล

กาํไรมากกวา่การหาลูกคา้ใหม่เขา้มาทดแทนลูกคา้เก่าท่ีจากไปอยูเ่สมอ 

 3. ลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจมากๆ จะช่วยในการกระจายข่าวแบบปากต่อปาก ทาํให้คนรู้จกั

มากข้ึน ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลสาํคญัสาํหรับลูกคา้ใหม่ท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 

 4. ลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจมากๆ เป็นการประกนัความเส่ียงจากการเกิดความผิดพลาดใน

การบริการ ลูกคา้ระยะยาวมีแนวโน้มท่ีจะให้อภยักบัเหตุการณ์ท่ีเกิดความผิดพลาดของธุรกิจได้

มากกวา่ 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวกับการบริการ 

 Zeithamal, Parasuraman & Berry (1990) ไดก้าํหนดเคร่ืองมือในการวดัระดบัคุณภาพการ

ใหบ้ริการ (Service Quality) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบของคุณภาพการใหบ้ริการ คือ 

 1. รูปลกัษณ์ (Tangible) ได้แก่ ความทันสมัยของอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมของสถานท่ี

บริการ การแต่งกายของพนกังาน เอกสารเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ 

 2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ไดแ้ก่ ความสามารถของพนักงานในการให้บริการไดต้รง

ตามท่ีสัญญาไว ้การเกบ็รักษาขอ้มูลของลูกคา้ และการขอ้มูลมาใชใ้นการใหบ้ริการลูกคา้การทาํงาน

ไม่ผิดพลาด การบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือให้พร้อมใช้งานเสมอ การมีจาํนวนพนักงาน

เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
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 3. การตอบสนอง (Responsiveness) ไดแ้ก่ มีระบบการบริการท่ีให้บริการไดร้วดเร็วความ

พร้อมของพนักงานในการให้คาํแนะนาํปรึกษากบัลูกคา้ ความรวดเร็วในการทาํงานของพนกังาน 

ความพร้อมของพนกังานในการบริการลูกคา้ไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 

 4. การให้ความมัน่ใจ (Assurance) ได้แก่ ความรู้ความสามารถของพนักงานในการให้

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการ การสร้างความปลอดภยั และเช่ือมัน่ในการรับบริการความมี

มารยาทและความสุภาพของพนักงาน พฤติกรรมของพนักงานในการสร้างความเช่ือมัน่ในการ

ใหบ้ริการของบริษทั 

 5. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ไดแ้ก่ การให้ความสนใจและเอาใจใส่ลูกคา้ แต่ละคนของ

พนกังาน เวลาในกรเปิดใหบ้ริการความสะดวกแก่ลูกคา้ โอกาสในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวกับกับส่วนผสมการตลาด 7P’s (Marketing Mix) 

 Marketing Mix หรือส่วนประสมทางการตลาด ไดถู้กคิดคน้ข้ึนโดย Kotler (2003) โดยมี

แนวคิดท่ีว่านักการตลาดหรือผูท่ี้ทาํการวางแผนการตลาดจาํเป็นท่ีจะตอ้งให้ความสําคญักบัส่วน

ประสมทางการตลาดทั้งในดา้นของผูบ้ริโภคและดา้นบริการทั้งท่ีมองเห็นไดแ้ละมองไม่เห็นไป

ดว้ยกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ความหมายของส่วนประสมการตลาด 

 Kotler (2003) ได้ให้ความหมายไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรท่ีสามารถ

ควบคุมได้ โดยการตอบสนองหรือความต้องเป็นตัวหน่ึงท่ีต้องมีการควบคุมเพ่ือให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ โดยส่วนประสมทางการตลาดมี 

องค์ประกอบดงันี ้

 1. Product หรือผลิตภัณฑ์ เป็นส่ิงท่ีธุรกิจนําเสนอให้กับลูกคา้เพ่ือตอบสนองต่อความ

จาํเป็นหรือความตอ้งการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ดงัท่ีคาดหวงัหรือ

เกินส่ิงท่ีคาด และตอ้งมีการพฒันาให้มีศกัยภาพในการแข่งขนั ซ่ึงผลิตภณัฑ์อาจมีตวัตนหรือไม่มี

ตวัตนกไ็ด ้

 2. Price หรือ ราคา หมายถึง มูลค่าของสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงินเพื่อใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนและให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บโดยการเปรียบเทียบของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงธุรกิจจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเสนอผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคยอมรับให้เกิดการรับรู้ว่า มีมูลค่า

สูงกวา่ราคาท่ีตั้งไวแ้ละตอ้งสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์
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 3. Place หรือ สถานท่ี หรือ ท่ีตั้ง ในการจดัวางและจาํหน่ายสินคา้ เพ่ือใหเ้กิดการเคล่ือนตวั

ของสินคา้ไปยงัตลาดและส่งต่อถึงผูบ้ริโภคดงันั้นการกาํหนดทาํเล ท่ีตั้ งและช่องทางในการจดั

จาํหน่ายจึงเป็นส่ิงสาํคญัเพราะหากลูกคา้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายก็จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเพ่ิม

แรงจูงใจในการซ้ือของลูกคา้ 

 4. Promotion หรือ การส่งเสริมทางการตลาด เป็นการส่ือสารหรือส่งขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้

และผลิตภณัฑ์ออกไปยงัผูซ้ื้อเพ่ือสร้างแรงจูงใจ หรือให้เกิดการรับรู้เพ่ือกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม

การซ้ือซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ เช่น การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย

การประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะตอ้งทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5. Process หรือ กระบวนการในการให้บริการ เป็นการส่งต่อคุณภาพหรืออาํนวยความ

สะดวกในการใหบ้ริการการซ้ือขาย เพ่ือให้ผูท่ี้ไดรั้บบริการเกิดความพอใจและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี

ใหก้บัธุรกิจ 

 6. People หรือ พนกังานผูใ้หบ้ริการจาํเป็นตอ้งมีทกัษะ ไหวพริบ และความสามารถรวมถึง

ค่านิยมในการปฏิบัติต่อลูกค้าเพ่ือให้เกิดความพอใจ และสามารถสร้างความแตกต่างในการ

ใหบ้ริการได ้

 7. Physical Evidence เป็นส่ิงท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นไดเ้ช่น สภาพแวดลอ้ม การตกแต่ง

ภายใน ความสะอาดความสวยงาม ของสถานท่ีๆ ให้บริการซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของ

สินคา้หรือบริการท่ีทาํเสนอเพ่ือกระตุน้ ให้เกิดความเขา้ใจหรือการรับรู้เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ

ของธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 

 เพ่ือให้สามารถวางแผนการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนกัการตลาดควรท่ีจะศึกษาและ

ทําความ เข้าใจเก่ียวกับทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดเพราะความแตกต่างทางด้าน

ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคนั้น ส่งผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั เพ่ือให้สามารถ

กาํหนดกลุ่มเป้าและทิศทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสินคา้หรือบริการของธุรกิจ 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 กรชนก ดิษฐเลก็  (2558, บทคดัยอ่) การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสม

ทางการตลาด คุณค่าตราสินคา้และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค์

ของคนในจงัหวดันนทบุรีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรท่ีสนใจรถจกัรยานยนต์บ๊ิกไบค์ในจงัหวดั

นนทบุรี ท่ี มีอายุตั้ งแต่  15 ปี ข้ึนไปเน่ืองจากเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถทําใบอนุญาตขับข่ี

รถจักรยานยนต์ได้ ทําการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จาํนวน  400 ชุด โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้คือ
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แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.900 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศชาย ร้อยละ 84.0 มีอาย ุ25-34 ปี ร้อยละ 52.0 

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 27.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001–20,000 บาท ร้อยละ 43.3 มี

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 39.7 ตอ้งการซ้ือรถบ๊ิกไบคย์ี่ห้อ Kawasaki ร้อยละ 49.3 และ

ต้องการซ้ือรถบ๊ิกไบค์ประเภท Sport ร้อยละ 37.0 โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยรวมในระดบัมาก ซ่ึงให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มากท่ีสุดรองลงมาคือ 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและปัจจยัดา้นราคา ส่วนใน

ดา้นคุณค่าตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัโดยรวมในระดบัมาก ซ่ึงให้ความสําคญักบัการ

รู้จกัตราสินคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ คุณภาพท่ีถูกรับรู้ ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ และความภกัดี

ต่อตราสินค้า และมีแรงจูงใจท่ีเกิดจากตัวผลิตภัณฑ์อารมณ์ และอุปถมัภ์ร้านค้า ในระดับมาก

สาํหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ แรงจูงใจและคุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบคใ์นจงัหวดันนทบุรี ร้อยละ 53.7 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ศิวรักษ ์ทองรอด (2554, บทคดัย่อ) การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนต์ค็อกพิทในเขตลาดพร้าวและเขตรามอินทราจงัหวดั

กรุงเทพมหานครไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการสํารวจสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Independent Samples t-test และ One-Way ANOVA 

(F-test) กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสัดส่วนเพศชายเพศหญิงแตกต่างกนั ประกอบดว้ยเพศ

ชาย 334 คนและเพศหญิง 66 คนอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มี

รายไดต่้อเดือนคือ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีประเภทรถยนต์ท่ีใชบ้ริการคือรถยนต์นัง่ส่วนบุ

คลและมีอายกุารใชง้านของรถ 1-5 ปี ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตค์็

อกพิทอยู่ในระดบัน้อยกบัทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

949 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดบัความสําคญัต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ศูนยบ์ริการรถยนตค์อ็กพิทข้ึนกบัปัจจยั เพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประเภทรถยนตท่ี์

ใชบ้ริการอายกุารใชง้านของรถอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ประชากร คือ ประชากรท่ีทาํการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้าน 

Freshy superbike ท่ีมีอายุตั้ งแต่ 15 ปี ข้ึนไป  และเป็นคนท่ีมีความช่ืนชอบในรถบ๊ิกไบค์ ทั้ งน้ี

เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นผูท่ี้มีสิทธิในการสอบขอใบขบัข่ีรถจกัรยานยนตถู์กตอ้งตามกฎหมาย 

กลุ่มตวัอย่าง การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการร้าน 

Freshy superbikeโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน โดยใช้สูตรในการคาํนวณชุดกลุ่ม

ตวัอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรใชสู้ตรกาํหนดขนาด ตวัอย่าง สูตร W.G. Cochran (1953) 

ดงัน้ี 

n        =      P ( 1 – P ) Z2 

      E2 

   N   คือ   จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ  

   P   คือ   สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม 

   Z   คือ   ความมนัใจท่ีผูว้จิยักาํหนดไวท่ี้ระดบันยัสาํคญัทางสถิตท่ี 0.05 

   E   คือ   สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

 สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งสุ่มตวัอย่างเป็น 50% จากประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้าน 

Freshy superbike ทั้ งหมดโดยท่ีตอ้งการความเช่ือมัน่ใจ 95% และยอมรับเคล่ือนจากตวัอย่างจะ

คาํนวณไดอี้ก P = 50 

   P                           =     0.50 

   Z                            =     1.96 (95%) 

   E                            =     0.05 (5%) 

   ดงันั้น n =     ( 0.5 ) ( 1 – 0.5 ) ( 1.96 )2 

      ( 0.05 )2 

      =   384 
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 เพ่ือความแม่นยาํของขอ้มูลในการเก็บตวัอย่าง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ใน

การ ให้บริการของร้าน Freshy Superbike ผูว้ิจยัจึงทาํการเก็บตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง ตั้ งแต่

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561–วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยศึกษา

แนวคิดจากเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพความพึงพอใจต่อ

การใช้บริการร้าน Freshy superbike ใน 7 ดา้น คือ 1. ดา้นราคา 2. ดา้นผลิตภณัฑ์ 3. ดา้นช่องทาง

การจาํหน่าย 4. ดา้นบุคคล 5. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 6. ดา้นกระบวนการ 7. ดา้นการส่งเสริม

การตลาด 

 สําหรับงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Reserch) ท่ีมีรูปแบบการวิจัยโดยใช้

แบบสอบถามแบบปลายปิดท่ีประกอบดว้ยปัจจยัพ้ืนฐานไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉ ล่ียต่อเดือน  ประเภทการบริการท่ีสนใจ  ยี่ห้อรถท่ีใช้หรือสนใจ  ประเภทของรถ

มอเตอร์ไซค์ท่ีใช้หรือสนใจรู้จกัร้าน Freshy Superbike มาจากท่ีใด ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษา 

ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของร้าน Freshy Superbike โดยแบ่ง แบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปสําหรับผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน ประเภทการบริการท่ีสนใจ ยีห่อ้รถท่ีใชห้รือสนใจ ประเภทของรถมอเตอร์ไซคท่ี์ใช้

หรือสนใจ รู้จกัร้าน Freshy Superbike มาจากท่ีใด   

 ส่วนท่ี  2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู ้ใช้บ ริการร้าน  Freshy superbike โดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกระดบัความพ่ึงพอใจท่ีตรงกบัตวัเองมากท่ีสุด การวดัระดบัความพึงพอใจตาม

แบบมาตราลิเกิร์ต (Likert Scale) โดยใชม้าตราวดัประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 5 ระดบั คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

 ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ซ่ึงวดัระดบัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ ดา้นราคา ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการและดา้น

การส่งเสริมการตลาด โดยมีระดบัการวดัความพึงพอใจดงัน้ี  

   ระดบั   คะแนน 

   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  5 

   มีความพึงพอใจมาก  4 
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   มีความพึงพอใจปานกลาง 3 

   มีความพึงพอใจนอ้ย  2 

  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  1 

 จากนั้นนาํค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมายของประคองกรรณสูตร

(2549) ท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี   

  ระดบัค่าเฉล่ีย     4.50 - 5.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

       3.50 - 4.49 อยูใ่นระดบัมาก 

    2.50 - 3.49 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

    1.50 - 2.49 อยูใ่นระดบันอ้ย 

    1.00 - 1.49 อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามปลายเปิด (Open–ended question) เพ่ือรับทราบถึง

ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ริการร้าน Freshy superbike เพ่ือนาํไปปรับปรุงการบริการในดา้นต่างๆ ให้ดี

ข้ึน 

 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 จากการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนาํแบบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึนมาหาค่าของ 

Validity จะแสดงให้เห็นว่าค่า Cronbach’s Alpha ของร้าน Freshy Superbike อยู่ในเกณฑ์ 0.81 ซ่ึง

แสดงวา่ค่าของร้าน Freshy Superbike อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิผ่านการอกแบบสอบถามสา

หรับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของร้าน Freshy Superbike จาํนวน 400 คน โดยดาํเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีมาใช้บริการร้าน Freshy 

Superbike  

 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary source) เป็นขอ้มูลท่ีศึกษาไดร้วบรวมขอ้มูล จากวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งอา้งบทความขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางใน

การทาํวิจยัในคร้ังน้ี 
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สรุปผลการวจิยั 

 จากผลงานวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี  

ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จาํนวน 352 คน คิดเป็น 88%  มีอายรุะหวา่ง 25-34 ปี คิด

เป็น 69.8% มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 215 คน คิดเป็น 53.8% มีอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน จาํนวน 193 คน คิดเป็น 48.3% มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีจาํนวน 279 

คน คิดเป็น 69.8% ประเภทของการบริการท่ีสนใจคือ ปรึกษา มีจาํนวน 244 คน คิดเป็น 61% ยี่ห้อ

รถท่ีใช้หรือสนใจ Kawasaki จาํนวน 256 คน คิดเป็น 64% ประเภทของรถมอเตอร์ไซค์ท่ีใช้หรือ

สนใจคือ Naked (เน็คเก็ด) จาํนวน 221 คน คิดเป็น 55.3% คุณรู้จกัร้าน Freshy Superbike มาจาก

การแนะนาํของเพ่ือน 270 คน คิดเป็น 67.5%  

 จากผลงานวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้าน Freshy superbike หากวิเคราะห์

เป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

 ดา้นราคา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.1087 และหากวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า 

ดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ราคาสินคา้อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.21 รองลงมาราคา

สินคา้เทียบกบัคุณภาพมีความคุม้ค่าอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.13 และดา้นท่ีมีความพึง

พอใจนอ้ยสุด คือ มีการจดัสินคา้แบบโปรโมชัน่อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.03 ตามลาํดบั 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.3844 และหากวิเคราะห์เป็นรายขอ้

พบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือมีสินค้าให้เลือกหลากหลายอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.92 รองลงมาคือมีความเช่ือถือต่อร้าน Freshy superbike อยู่ในระดับมากโดยมี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.43 และดา้นท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ มีการแก้ไขปัญหาหรือคืนสินคา้ท่ีมี

ปัญหาอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.03 

 ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.6896 และหากวิเคราะห์

เป็นรายขอ้พบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีช่องทางในการเลือกซ้ือท่ีหลากหลายอยู่ใน

ระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  4.01 รองลงมา คือ  ความสะดวกในการเข้าถึงของร้าน  Freshy 

superbike อยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.79 และดา้นท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ห้อง

รับรองลูกคา้ท่ีเป็นสดัส่วนอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.34 

 ด้านบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.2788 และหากวิเคราะห์เป็นรายข้อ

พบว่า ดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การอธิบายให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด

โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.59 รองลงมา คือ การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.48  
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และดา้นท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การแนะนาํสินคา้และโปรโมชั่นอยู่ในระดบัมากโดยมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.10 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย  4.1704  และหากวิเคราะห์

เป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกในการให้บริการอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.50 รองลงมา คือ ให้คาํแนะนาํปรึกษาเก่ียวกบัรถบ๊ิกไบคอ์ยูใ่นระดบัมาก

โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.31 และดา้นท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ความพอใจในการให้บริการอยูใ่น

ระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.85 

 ดา้นกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.3865 และหากวิเคราะห์เป็นราย

ขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การมีมนุษยส์มัพนัธ์ของลูกคา้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.62 รองลงมา คือ มีการแนะนาํขั้นตอนการดูแลรักษารถอยู่ในระดบัมากท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.51 และดา้นท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ มีการตรวจเช็ครถก่อนทาํการส่งมอบ

ให้กบัลูกคา้และการแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัรถและสินคา้ให้กบัลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจเท่ากนั

อยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.18 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.0535 และหากวิเคราะห์

เป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การโฆษณาโปรโมชัน่ในแผ่นป้ายอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.15 รองลงมา คือ การรับรู้จากการโฆษณาราคาสินคา้อยูใ่นระดบัมากโดยมี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.15 และดา้นท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ การจดัโปรโมชัน่ต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก

โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.96 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านราคา ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านราคา ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั 

ส่วนอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านช่องทางการจาํหน่ายแตกต่างกนัและหาก

วิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) 15-24 ปี กบั 25-34 ปี และ (2) 15-24 ปี กบั 35-49 
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ปี และดา้นบุคคลแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า มี 2 คู่ (1) 15-24 ปี กบั 35-49 ปี และ 

(2) 25-34 ปี กบั 35-49 ปี  

 ผลการวเิคราะห์สมมติฐาน ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นราคา 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 

และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อความพึงพอใจในด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริม

การตลาดไม่แตกต่างกนั ส่วนอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจาํหน่าย

แตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) นักเรียน/นักศึกษา กับ 

พนกังานบริษทัเอกชน และ (2) พนกังานบริษทัเอกชน กบั ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ  ดา้นบุคคล

แตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่  พบว่า มี  2 คู่  (1) นักเรียน /นักศึกษา กับ  พนักงาน

บริษัทเอกชน  และ (2) พนักงานบริษัทเอกชน  กับ  ธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการ  และด้าน

กระบวนการแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ (1) นักเรียน/นักศึกษา กับ 

พนกังานบริษทัเอกชน และ (2) พนกังานบริษทัเอกชน กบั ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้น

ราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่

แตกต่างกนั ส่วนอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในดา้นช่องทางการจาํหน่ายแตกต่างกนั

และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ 

มากกว่า 50,001 บาทข้ึนไป  (2) 10,001-20,000 บาท  กับ  20,001-30,000 บาท  (3) 20,001-30,000 

บาท กบั 30,001-40,000 บาท และ (4) 20,001-30,000 บาท กบั มากกว่า 50,001 บาทข้ึนไป และดา้น

บุคคลแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ (1) 10,001-20,000 บาท กับ 20,001-

30,000 บาท และ (2) 20,001-30,000 บาท กบั 30,001-40,000 บาท 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

 ผลการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการซ้ือรถบ๊ิกไบค์มือสองของร้าน Freshy 

Superbike  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความพึงพอใจ ของลูกคา้

ในการให้บริการของร้าน Freshy Superbike อยูร่ะดบัมาก 7 ดา้นโดย เรียงตามลาํดบัความพึงพอใจ

ในภาพรวม ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ดา้น

การส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจาํหน่ายซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศิวรักษ ์ทอง
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รอด  (2554,บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อศูนยบ์ริการรถยนตค์อ็กพิทในเขต

ลาดพร้าวและเขตรามอินทรา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการของร้าน Freshy Superbike 

ตามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์โดยจาํแนกตามอายุท่ีแตกต่างกนัพบว่า ความพึงพอใจในดา้นการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของร้าน Freshy Superbike แตกต่างกนั  ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ มีหลาย ช่วงอายแุละมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยลูกคา้ท่ีมีอายุ

ระหว่าง 25-34 ปี ให้ความพึงพอใจมากท่ีสุด ทั้ งน้ีเน่ืองจากลูกคา้ท่ีมีอายุระหว่าง 25-34 ปี ซ่ึงอยู่

ในช่วงวยัทาํงานและมีประสบการณ์จากการใชบ้ริการมามาก จึงเกิดความเขา้ใจ ความคุน้ชินและพึง

พอใจกบัการบริการท่ีไดรั้บอยูเ่ป็นประจาํมากกว่าลูกคา้ในช่วงวยัอ่ืนๆ ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้

บริการเก่ียวกบัรถบ้ิกไบคน์อ้ย  จึงทาํให้ความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นการบริการ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบันายศิวรักษ์ ทองรอด (2554,บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อศูนยบ์ริการ

รถยนตค์็อกพิทในเขตลาดพร้าวและเขตรามอินทรา จงัหวดักรุงเทพมหานครต่างกนั สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.5 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. จากผลท่ีได้จากการวิจยัสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลในการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามา

ทาํงาน เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. จากผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับวางแผนพฒันาปรับปรุง

การให้บริการอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอย่างแทจ้ริง

และ เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างร้านอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบการให้บริการในดา้นต่างๆ 

ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายรถบ๊ิกไบค ์เพ่ือศึกษาถึงจุดเด่นจุดดอ้ย และขอ้ปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ย่างชดัเจน

ยิง่ข้ึน ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อร้าน Freshy Superbike และกลุ่มลูกคา้ผูเ้ขา้รับบริการ 

 2. ควรมีการเกบ็ขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการแต่ละประเภทอยา่งเป็นสัดส่วนและอาจเพ่ิม

การสัมภาษณ์ลูกคา้มาประกอบดว้ยเพ่ือให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีแทจ้ริงและหลากหลายมากข้ึน เพ่ือจะได้

ทราบขอ้มูลและความตอ้งการของการบริการแต่ละดา้นท่ีชดัเจนเพิ่มมากข้ึน 
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ยพุนิ กะสินัง, วรางคณา สุขสําราญ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล จนัทร์สม 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

                                  

บทคดัย่อ 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าของ

บุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อปัจจยัทางการตลาด ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจาํหน่าย และด้านโปรโมชั่นท่ี

แตกต่างกนั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 

คน เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามท่ีเป็นเอกสาร และ

แบบสอบถามออนไลน์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยใชค่้า t-test, 

F-test 

จากการศึกษาพบว่า ตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20-29 ปี มีสถานสภาพโสด และ

มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน รายได ้15,001-25,000 บาทต่อเดือน มีสภาพผิวผสมมากท่ีสุด มีความ

กงัวลเร่ืองสิว, ผด, ผื่นมากท่ีสุด ในดา้นประเภทผลิตภณัฑใ์ห้ความสาํคญักบัครีมกนัแดด และเลือก

ซ้ือในราคา 801-1,100 บาทมากท่ีสุด ในดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายจะเลือกซ้ือในหา้งสรรพสินคา้มาก

ท่ีสุด และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ คือ ตวัเอง 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมและปัจจยั
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ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั : พฤติกรรม, ปัจจยัทางการตลาด, การตดัสินใจ, ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to study the behavior in skin care products selections of 

people in Bangkok, and to study the different demographic data affect marketing factors, which 

include product, price, place, and promotion. A number of 400 people who lived in Bangkok were 

participated. Data collection method used in this research is questionnaire. The data were 

analyzed by descriptive statistics. Research tools include: Frequency distribution, Finding 

Percentage, Standard Deviation, and hypotheses testing between the variables and the variables 

using the t-test, F-test.  

 The study found that most of the participants are female. The ages are in a range of 20-29 

years old. The marital status is single. The career is in private sectors. The income of the 

participants is in the range of 15,001-25,000 baht per month. Most of them have combination 

skin. The most concerned skin problem are acne, papule and rash. In terms of product type, most 

of participants focus on sunscreen, and tend to buy skin care products which have the price in the 

range of 801-1,100 Baht. In the field of distribution, most participants prefer to buy skin care 

products in department stores. Finally, a person who influences the decision to buy is themselves. 

The results of the hypothesis testing showed that demographic factors, which consists of gender, 

age, marital status, education level, occupation and income, influences behaviors and marketing 

factors affecting the purchase decision of facial skin care products. 

 

KEYWORDS : BEHAVIOR, MARKETING FACTORS, DECISION,  FACIAL SKIN CARE 

PRODUCTS 
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บทนํา 

 เน่ืองจากในปัจจุบนัการดูแลตนเองและสุขภาพเป็นเร่ืองท่ีทุกคนให้ความสําคญั รวมกบั

ผูค้นตอ้งการความมัน่ใจในการดาํเนินชีวิต จึงพยายามเลือกผลิตภณัฑ์ดูแลผิวท่ีดีและตอบโจทยก์บั

สภาพผิวของตนเอง แต่การเลือกผลิตภณัฑ์ให้เหมาะกบัสภาพผิวของแต่ละคนนั้ นเป็นเร่ืองท่ี

ค่อนขา้งยาก เพราะในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑดู์แลผิวหลายรูปแบบอีกทั้งยงัมีคาํโฆษณาชวนเช่ือ ทาํให้

หลายๆ คนเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ผิด ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ การใชค้รีมท่ีมีส่วนผสมของ

สารอนัตราย เช่น ปรอท สเตียรอยด์ไฮโดรควิโนน เป็นตน้ (พูนศิริ อตัราภรณ์ประดิษฐ์ (2558), 

ผลิตภณัฑ์เวชสาํอาํงบาํรุงผิวสารสกดัจากฟักขา้ว) การเลือกผลิตภณัฑ์ดูแลผิวท่ีไม่เหมาะกบัสภาพ

ผิวหรือช่วงอายุ และการใช้ครีมท่ีก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคือง นอกจากน้ียงัมีส่วน

เก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไป 

บางคนเลือกใช้ตามคาํแนะนําของคนรู้จัก คนสนิท บางคนดูตามรีวิวสินค้าและบล็อกเกอร์

เคร่ืองสาํอาง แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม สภาพผิวหนา้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง และความจาํเพาะท่ี

ไม่เหมือนกัน การจะเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะกับสภาพผิว และดีท่ีสุดสําหรับเราจึงเป็นเร่ืองท่ี

ค่อนขา้งยาก ส่งผลให้มีการเปล่ียนผลิตภณัฑ์อยู่บ่อยคร้ัง ผลิตภณัฑ์บางช้ินใชเ้พียงไม่ก่ีคร้ังก็ตอ้ง

หยดุใช ้เพราะเกิดปัญหาผวิตามมา เป็นตน้ 

 ดังนั้ นเราจึงเลือกศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้ โดยใชห้ลกัประชากรศาสตร์ เพ่ือสาํรวจความตอ้งการของแต่ละคนในการ

ใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้าโดยศึกษาถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคตอ้งการผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวแบบ

ใด ปัจจยัใดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเลือกซ้ือประเภทของผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวท่ีตอ้งการ สถานท่ีจดั

จาํหน่าย ราคาและปริมาณท่ีเหมาะสมต่อความตอ้งการ (ฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler))โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีได ้มาศึกษา

วิเคราะห์ และกาํหนดเป้าหมายทางตลาดว่า ควรผลิตผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวประเภทใด เหมาะสาํหรับ

บุคคลกลุ่มใด หรือผูท่ี้ตอ้งการใช้ผลิตภณัฑ์นั้นๆ มีพฤติกรรมแบบใด เพ่ือให้ผูป้ระกอบการหรือ

ผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์บํารุงผิวทราบถึงแนวโน้ม และกลุ่มเป้าหมายท่ีถูกต้อง ชัดเจน สามารถบอก

คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้ไดต้อบโจทยก์บัความตอ้งการของกลุ่มคนท่ีเราไดศึ้กษามา 

และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑต่์อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าของบุคคลทั่วไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั

ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นโปรโมชัน่ 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ในดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นโปรโมชัน่ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากร 

 บุคคลทัว่ไปอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหนา้ จาํนวน 400 คน ท่ีอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ขอบเขตดา้นตวัแปร 

  2.1 ตวัแปรอิสระ คือ ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบั

การศึกษา และรายไดต่้อเดือน 

  2.2 ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี

จดัจาํหน่าย และดา้นโปรโมชัน่ 

 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า มีกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้วิจยั เพ่ือหาคาํตอบ โดยกาํหนด ดงัน้ี 
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         ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้าของบุคคลทั่วไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือทราบถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า 

ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นโปรโมชัน่ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการหรือพฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้และ

การประเมินการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความสาํคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการใช้

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ทัว่ไป 

 2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงมี

กิจกรรมการผสมผสานเคร่ืองมือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ และยงัสามารถสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงประกอบไปดว้ยทุกส่ิงอย่าง ท่ีมีกิจการเพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าว

ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม หรือ 4P คือ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย 

 3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ ส่ิงท่ีธุรกิจนาํเสนอขายให้แก่ผูบ้ริโภคหรือตลาด เพ่ือให้เกิด

ความสนใจและตอ้งการเป็นเจา้ของท่ีจะนาํมาใช้หรือบริโภค เพ่ือสนองความตอ้งการและความ

จาํเป็นให้ไดรั้บความพึงพอใจ ตวัผลิตภณัฑจ์ะประกอบดว้ย รูปแบบ ลกัษณะ สีสัน ตราสัญลกัษณ์ 

ช่ือยีห่อ้ การใหบ้ริการ และการรับประกนั ซ่ึงธุรกิจสามารถพฒันาปรับปรุงไดอ้ยูเ่สมอ 

 4. ปัจจัยด้านราคา คือ มูลค่าในการแลกเปล่ียนซ้ือขายผลิตภณัฑ ์และเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคใช้

พิจารณาประกอบการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้ นการตั้ งราคาจึงควรให้อยู่บนความเหมาะสมกับตัว

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. เพศ 
3. สถานภาพ 
4. อาชีพ 
5. ระดบัการศึกษา 

ปัจจยัทางการตลาด (4P) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นโปรโมชัน่ 
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ผลิตภณัฑ์ ธุรกิจจึงตอ้งพิจารณาถึงการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถ

ควบคุมได ้

 5. ปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่าย คือ โครงสร้างของช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of 

Distribution) ท่ีประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย ซ่ึง

ถือว่า เป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการเคล่ือนยา้ยกระจายตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค ธุรกิจ

สามารถเลือกสถานท่ีหรือช่องทางการจาํหน่ายใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายได ้

 6. ปัจจัยด้านโปรโมช่ัน คือ กิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยในการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์และเป็นการ

แจง้ให้ผูบ้ริโภคทราบว่า มีผลิตภณัฑ์ออกจาํหน่ายในตลาด นอกจากน้ีการส่งเสริมการตลาดยงัทาํ

หนา้ท่ีศึกษาวิจยักระบวนการติดต่อส่ือสารให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค เพ่ือ

นาํไปใช้ในการชกัชวนผูบ้ริโภคให้ซ้ือผลิตภณัฑ์ หรือเพ่ือเตือนความทรงจาํให้แก่ผูบ้ริโภค โดย

อาศยัเคร่ืองมือต่างๆ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการขายโดยใช้

พนกังานขาย 

 7. การตัดสินใจซื้อ คือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนาํมาใชป้ระกอบในการพิจารณาซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุง

ผวิหนา้ 

 8. ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า คือ ผลิตภณัฑส์าํหรับทาบริเวณใบหนา้ เพ่ือช่วยให้ผิวสุขภาพดี 

มีฤทธ์ิในการบาํรุง และเป็นประโยชน์ต่อผวิหนา้ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

ข้อมูลธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงาม  

 ส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑ์ความงาม แบ่งเป็นตลาดผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสกินแคร์ และเมคอพั

สาํหรับประเทศไทยถูกจดัอนัดบัให้เป็นตลาดท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน โดยในประเทศไทย

ตลาดในกลุ่มสกินแคร์ท่ีเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ สกินแคร์ดูแลผิวหน้า มีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 

68% ของตลาดกลุ่มสกินแคร์ทั้งหมด และมีการเติบโตในคร่ึงปีแรกถึง 4.6% มูลค่าตลาดกลุ่มสกิน

แคร์ 35,752 ลา้นบาท กลุ่มเมคอพั 12,393 ลา้นบาท กลุ่มผลิตภณัฑ์ดูแลเส้นผม 17,346 ลา้นบาท 

กลุ่มผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสุขอนามยั 9,925 ลา้นบาท และกลุ่มประเภทนํ้ าหอม 2,305 ลา้นบาท (ลอ

รีอลั, 2557 Marketeer) 
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 การเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจะให้ความสนใจกบัคาํโฆษณาชวนเช่ือ 

คาํโฆษณาบรรยายสรรพคุณเกินจริงโดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหาในเร่ืองของผิวหนา้ ตอ้งทาํความ

เขา้ใจและตอ้งศึกษาส่วนผสม วิธีการใช ้ขอ้ควรระวงัให้ดีก่อนท่ีจะนาํผลิตภณัฑ์เหล่านั้นมาใชก้บั

ผิวหนา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเขา้ใจว่า ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ท่ี บรรยายสรรพคุณวา่ มีส่วนผสม

จากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นตน์ั้น ดีต่อผิว ไม่ก่อให้เกิดการแพห้รือการระคายเคือง แต่มีผลิตภณัฑ์

บาํรุงผิวบางชนิดท่ีมีส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด หรือจากการผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบา้น และ

บางชนิดหรือบางผลิตภณัฑ์ไม่ได้ทาํมาจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ยกตัวอย่าง ครีมท่ีอยู่ใน

รูปแบบ เซร่ัม เจล โลชัน่ โทนเนอร์ ก็ตอ้งมีเบสเพ่ือตั้งตาํรับครีม เบสเหล่านั้นจดัเป็นสารเคมี จะ

สังเกตจากผลิตภณัฑ์ท่ีมีรายละเอียดตรงตาม อย. จะมีส่วนผสมท่ียาวและอ่านไม่ออก เน่ืองจากช่ือ

บางช่ือเป็นโครงสร้างทางเคมี เช่น หมู่ Function บอกตาํแหน่งคาร์บอน และ ส่วนทา้ยจะเป็นช่ือ

สารสกดัจากธรรมชาติเป็นส่วนผสม อยู่ประมาณ 2-3 ตวั หรือบางยี่ห้อก็มีถึง 5-6 ตวั ซ่ึงถือไดว้่า มี

ปริมาณความเขม้ขน้ของสารสกดัท่ีมาจากธรรมชาติเพียงเลก็นอ้ย ถา้เม่ือเทียบกบัส่วนผสม ท่ีมาจาก

สารสกัดจากสารเคมี แต่สารเคมีท่ีนํามาผลิตต่างก็ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ในเคร่ืองสําอางได ้

(หรรษา มหามงคล 2554) 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัทางส่วนประสมการตลาด 

 ฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler) ไดก้ล่าว เร่ืองส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือ

ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงมีกิจกรรมการผสมผสานเคร่ืองมือให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการ และยงัสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย และส่วนประสมทาง

การตลาด ซ่ึงประกอบไปด้วย ทุกส่ิงอย่างท่ีมีกิจการเพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการ

ผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม หรือ 4P คือ ผลิตภณัฑ ์

ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย  

 การตลาดแบบ 4 P เป็นแนวคิด ทางการตลาดท่ีมีการให้ความสาํคญักบัมุมมองของ ผูผ้ลิต

เป็นหลกั ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix แบบ 4P) นั้นจะถูกนาํไปขยายจนกลายเป็นกล

ยทุธ์ท่ีสามารถสร้างข้ึนเพื่อทาํให้ผูผ้ลิต และผูจ้ดัจาํหน่ายอยูร่อดเป็นหลกั และหลกัการคิดกลยทุธ์

นั้นมีฐานความคิด คือ  

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ ผูผ้ลิตควรคิดว่า ควรจะผลิตสินคา้อะไรเพ่ือป้อนเขา้สู่ตลาด 

โดยท่ีสินคา้ท่ีจะผลิตข้ึนมานั้นจะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีสามารถจะขายได ้เพ่ือท่ีจะทาํให้กระบวนการ

ผลิตนั้นสามารถดาํเนินไปไดโ้ดยท่ีจะไม่ขาดช่วง 
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 2. ราคา (Price) คือ การกําหนดด้านราคาขาย โดยจะถูกตั้ งเพื่อให้ได้ราคาท่ีจะทําให ้

โรงงานผลิตสินคา้ โดยไม่ขาดทุน และในขณะท่ีผูข้ายสินคา้นั้น กต็อ้งคิดว่า ควรท่ีจะบวกราคาเพ่ิม

เท่าไร ถึงจะทาํใหต้วัเองไม่ขาดทุนและสามารถอยูร่อดได ้ 

 3. การจดัจาํหน่าย (Place) คือ ทั้งโรงงาน และผูข้าย ตอ้งมองภาพในการกระจายสินคา้นั้น 

ควรจะมีการกระจายไปสู่จุดขายให้ไดม้ากท่ีสุด และเพ่ือท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคไดเ้ห็นสินคา้ และจะเขา้

มาซ้ือสินคา้ 

 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) คือ การท่ีจะสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนั้น 

จะตอ้งเน้นท่ีการบอกกล่าวให้ผูบ้ริโภคนั้นไดรั้บรู้ ทางร้านตอนน้ีมีสินคา้ประเภทใดบา้งท่ีวางขาย

ในตลาด และการลด แลก แจก แถม นั้ นถือได้ว่าก็เป็นเคร่ืองมือหลัก ท่ีใช้กระตุ้นให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  

 กลยทุธ์ท่ีมีส่วนประกอบทั้ง 4 นั้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด จะได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจต่อโรงงาน หรือผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย และ

จนกระทัง่วงลอ้ของการเปล่ียนแปลงเร่ิมหมุน ท่ีเขา้สู่จุดสมดุลใหม่ในราวปลายทศวรรษท่ี 1980 

ยามท่ีมีการวางกลยุทธ์ การตลาด แบบท่ีมองความอยู่รอดของผูผ้ลิต และผูข้ายเป็นหลกัเร่ิมเสีย

สมดุล และเน่ืองจากในเวลาท่ีเกิด ความสามารถของโรงงาน หรือผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่ายไดเ้ร่ิมมีความ

คล้ายคลึงกันมากข้ึน จนทาํให้สินค้า และบริการเร่ิมท่ีมีความเหมือนกัน และซ่ึงก็ไม่ใช่แค่ใน

ประเทศเจ้าตาํรับอย่าง เช่น สหรัฐอเมริกา เท่านั้ นท่ีประสบกับเหตุการณ์  แต่ในกระแสความ

เหมือนกนันั้นเกิดข้ึนกนัทัว่โลก นัน่คือ จะผลิตจากท่ีไหนท่ีมีสินคา้ กแ็ทบจะไม่มีความแตกต่างกนั 

หรือแมส้ามารถผลิตสินคา้ไดเ้หมือน หรือ ใกลเ้คียงกนัไปหมด และ ในขณะท่ีมีสินคา้ท่ีผลิตข้ึน

เหมือนกนันั้นกจ็ะถูกจดัจาํหน่ายไปในร้านคา้ท่ีมีรูปแบบเหมือนกนั 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 นุสรา ไกรวฒันวงศ ์และดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร (2559) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางค์ยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการศึกษาใน

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์และทศันคติ ส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางคย์ี่ห้อ Shiseido ในเขต กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัทาํ

การสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยเลือกวิธีแบบตามสะดวก ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ 

ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางคย์ี่ห้อ Shiseido จาํนวน 400 คน ใช้ แบบสอบถามเป็น
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เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ส่วนสถิติท่ี ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

(สถิติเชิงอนุมาน) คือ ใช้สถิติ One Way ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-test และ F-test ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 

 เพ็ญพิชญา วิริยะอ่องศรี และผศ.ดร.พฒัน์ พิสิษฐเกษม (2557) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเวชสาํอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือเวชสําอางในร้านวตัสันเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใน การซ้ือเวชสําอางในร้านวตัสันเขต

กรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ของร้านวตัสันท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือเวชสาํอาง

ในร้านวตัสนัเขตกรุงเทพมหานคร 

 ภสัส์ศิรัส ศรีอาํพนั (2558) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกรักษาผิว 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร์ งานวิจยัคร้ังน้ี

มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการและปัจจยัทางการตลาดทางด้าน บริการ ราคา 

สถานท่ีให้บริการ และการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษา 

ผวิพรรณ กรณีศึกษา พรเกษม คลินิก ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาสยามเซ็นเตอร์ 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง บุคคลทัว่ไปอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยการเกบ็ขอ้มูลในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์–วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 ซ่ึงปริมาณ

ประชากรท่ีใช้นั้ นได้คาํนวนโดยตามสูตรกรณีไม่ทราบจาํนวนปะชากรเพ่ือหาขนาดประชากร

ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร W.G. Cochran (1953) ดงัน้ี 

N  
P 1 P Z

e
 

 เม่ือ N = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  P = สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม 

  Z = ระดบัความมัน่ใจท่ีกาํหนด หรือระดบันยัสาํคญัทางสถิติ โดย 

  Z ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.10 เท่ากบั 1.65 (ความเช่ือมัน่ 90%)  >> Z = 1.65 

  Z ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%)  >> Z = 1.96 
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  Z ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 เท่ากบั 2.58 (ความเช่ือมัน่ 99%)  >> Z = 2.58 

  E = สดัส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้  

ระดบัความเช่ือมัน่ 90% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.10 

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

ระดบัความเช่ือมัน่ 99% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.01 

 ผูว้ิจยัตอ้งสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด โดยตอ้งการความเช่ือมัน่ท่ี 95% และ

สดัส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

จากสูตร  N  P P Z

e
 

แทนค่า  P = 0.50, Z = 1.96 และ e = 0.05 

  จะได ้  N  . . .

.
 

    N = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง 

 เพ่ือความแม่นยาํของขอ้มูลในการเก็บตวัอยา่ง แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาพฤติกรรมและ

ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า ผูวิ้จยัจึงเลือกเก็บตวัอย่าง

จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์–วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ซ่ึงแบบสอบถามเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนจากการสาํรวจวรรณกรรม

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเคร่ืองมือออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลทัว่ไปของ 

บุคคลทัว่ไป จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 แบบการประเมินพฤติกรรมของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ โดยใหต้อบ 

คาํถามโดยการเติมเคร่ืองหมายถูกลงในช่องส่ีเหล่ียม 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์

บาํรุงผิวหน้า ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นโปรโมชั่น โดยขอ้

คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั มีรายละเอียดการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  1 คะแนน  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

  2 คะแนน  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ย 
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  3 คะแนน  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยปานกลาง 

  4 คะแนน  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมาก 

  5 คะแนน  หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉล่ียจากการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

   คะแนนเฉล่ีย   แปลความหมาย 

   1.00 – 1.49   ระดบัตํ่ามาก 

   1.50 – 2.49   ระดบัตํ่า 

   2.50 – 3.49   ระดบัปานกลาง 

   3.50 – 4.49   ระดบัสูง 

   4.50 – 5.00   ระดบัสูงมาก 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัเลือกใช้การเก็บขอ้มูลสําหรับวิจยัในคร้ังน้ีดว้ยตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ 

การเก็บแบบสอบถามรูปแบบเอกสาร และการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ (กูเก้ิล ฟอร์ม) โดยขอ

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบุคคลทัว่ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ิน 400 

ตวัอยา่ง ซ่ึงเร่ิมการแจกแบบสอบถามตั้งแต่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์–วนัท่ี16 มีนาคม พ.ศ.2561 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายละเอียดของขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ขอความร่วมมือจากบุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือทาํแบบสอบถาม 

ทั้งทางแบบสอบถามท่ีเป็นเอกสาร และแบบสอบถามออนไลน์ 

 ขั้นตอนท่ี 2 รวบรวมเก็บแบบสอบถาม และประเมินจาํนวนแบบสอบถามท่ีไดว้่ามีความ

สมบูรณ์ และมีจาํนวนครบตามท่ีออกแบบไว ้คือ 400 ชุด หรือไม่ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติจากขอ้มูล 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 74.50 เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 298 คน และ

ท่ี เห ลือร้อยละ  25.50 เป็น เพศชายมีจํานวน  102 คน  ด้านอายุ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 มีอาย ุ20-29 ปี จาํนวน 291 คน คิด

เป็นร้อยละ 72.80 อาย ุ30-39 ปี จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อาย ุ40-49 ปี จาํนวน 11 คน คิด

เป็นร้อยละ 12.80 และมีอายุตั้ งแต่ 50 ปีข้ึนไป จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ด้านสถานภาพ
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พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 

85.00 รองลงมามีสถานภาพสมรส จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 และน้อยท่ีสุดมีสถานภาพ

หย่า/ หมา้ย/ แยกกันอยู่ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนจาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 ดา้น

ระดบัการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าจาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้15,001-25,000 บาท จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 

 จากการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือศึกษาการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 400 คน ผลปรากฏว่า (1) สามารถแบ่งสภาพผิวได ้3 ลาํดบั คือ มี

สภาพผิวผสมมากท่ีสุด 46.5% ผิวมนั 25.5% และผิวแหง้ 17.4% (2) ปัญหาท่ีกงัวลมากท่ีสุด 3 ลาํดบั 

คือ สิว, ผด, ผ่ืน 49.7% รูขุมขนกวา้ง 37.8% และ ผิวหมองคลํ้ า, สีผิวไม่สมํ่าเสมอ 37.2% (3) 

ประเภทของผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ท่ีใชเ้ป็นประจาํ 3 ลาํดบัแรก คือ กนัแดด (sunscreen) 71.8% ให้

ความชุ่มช้ืน (Moisturizer) 61.4% ทาํความสะอาดผิว (cleanser) 57.3%  (4) ราคาท่ีจะเลือกซ้ือในแต่

ละคร้ัง 3 ลาํดบัแรก คือ ราคา 501-800 บาท 40.6% ราคา 801-1,100 บาท 35.0% ราคาไม่เกิน 500 

บาท 33.5% (5) ยี่ห้อของผลิตภณัฑ์ท่ีดีและเหมาะสมกบัผูต้อบแบบสอบถาม 3 ลาํดับแรก คือ 

คลินิกซ์, ชิเชโด,้ ลงัโคม, เอสเต ้ลอเดอร์, เกอร์แลง, เอสเคทู 42.5% ลาโรช โพเซย,์ วิชช่ี, ยเูซอรีน, 

โปรวาเมด 34.8% พอนส์, บีโอเร, กานีเย่, โอเลย,์ สมูธ อี, สเนลไวท์ 30.4% (6) สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ 3 ลาํดบัแรก คือ ห้างสรรพสินคา้ (เคาน์เตอร์แบรนด)์ 65.8% เชนสโตร์ (วตั

สัน, บูท, อีฟแอนด์บอย ฯ) 61.8% ออนไลน์ (เวบ็ไซด์, FB, IG ฯ) 22.3% (7) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ 3 ลาํดบัแรก คือ ตวัเอง 80.9% เพ่ือน 37.8% ดารา,บลอ็กเกอร์ 25.3% (8) ระยะเวลา

ท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์ดิม 3 ลาํดบัแรก คือ 6 เดือน-1 ปี 43.1% 1-2 ปี และนอ้ยกวา่ 6 เดือน 19.1% 

 จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ จากขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม

พบว่า เน้ือครีมมีกล่ินหอมอยู่ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.15 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีนําเขา้จาก

ต่างประเทศอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.31 บรรจุภณัฑท่ี์สวยงามอยูใ่นระดบัปานกลางมี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.27 ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บรองจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นผิวหนงัอยูใ่นระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 4.45 ความมีช่ือเสียงของผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัสูงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.3 ความคาดหวงัผลลพัธ์จาก

การใชผ้ลิตภณัฑบ์าํรุงผวิเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.27 
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 ปัจจยัดา้นราคา จากขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพอยู่

ในระดบัสูงมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.37 ราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.17 

 ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย จากขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ความน่าเช่ือถือของสถานท่ี

จดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.34 มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นผิวพรรณ/แพทยผ์ิวหนัง/เภสัชกร

คอยให้คาํปรึกษา/แนะนาํ อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.06 ขายในห้างสรรพสินคา้ (เคาน์เตอร์แบ

รนด์) อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.94 ขายในเชนสโตร์ (บูธ วตัสัน อีฟแอนด์บอย) อยู่ใน

ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.93 ขายผ่านช่องทางออนไลน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.03 

ขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายอยูใ่นระดบักลางมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.80  

 ปัจจยัดา้นโปรโมชัน่ จากขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามพบว่า การแจกสินคา้ทดลองใชอ้ยูใ่น

ระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.77 การมีบตัรสมาชิกและสะสมแตม้อยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.63 

การโฆษณาผ่านส่ือประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับสูง มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.69 การให้ความรู้ผ่านบทความในวารสาร/นิตยสาร อยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

3.74 การลดราคาหรือการจดัโปรโมชั่นอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.06 ช่องทางการติดต่อแบ

รนดท่ี์เขา้ถึงไดง่้าย เช่นเวบ็ไซต ์อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.88 

 จากนั้นนาํเอาขอ้มูลท่ีไดรั้บมาตรวจสอบความเท่ียง (Reliability test) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

เน้ือหาท่ีมีผูล้งรหสัหลายคน โดยเปรียบเทียบการลงรหสัท่ีเหมือนกนักบัจาํนวนช้ินเน้ือหาท่ีวดั โดย

ใชก้ารคาํนวณดว้ยวิธี Cronbach’s Alpha 

ผลการวจิยั 

 เม่ือนาํเอาขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามทั้ งหมดมาตรวจสอบความเท่ียงโดยวิธี พบว่ามี

ความน่าเช่ือถือ Cronbach’s Alpha R = 0.85 ซ่ึงควรมากกว่า 0.8 จึงจะยอมรับว่า เคร่ืองมือมีความ

เท่ียง 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านราคา ด้านสถานท่ี ไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจยัด้านโปรโมชั่นท่ี

แตกต่างกนั 

 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดด้านสถานท่ีจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั และหาก

วิเคราะห์เป็นรายคู่พบวา่มี 5 คู่ ประกอบดว้ย (1) ตํ่ากวา่ 20 ปี กบั 40-49 ปี (2) ตํ่ากวา่ 20 ปี กบั 50 ปี
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ข้ึนไป (3) 20-29 ปี กบั 40-49 ปี (4) 20-29 ปี กบั 50 ปีข้ึนไป และ (5) 30-39 ปี กบั 50 ปีข้ึนไป และ

อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นโปรโมชัน่แตกต่างกนั และหากวิเคราะห์ขอ้มูล

เป็นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบดว้ย (1) ตํ่ากว่า 20 ปี กบั 50 ปีข้ึนไป (2) 20-29 ปี กบั 40-49 ปี (3) 

20-29 ปี กบั 50 ปีข้ึนไป และ (4) 30-39 ปี กบั 50 ปีข้ึนไป 

 สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา ไม่

แตกต่างกนั ส่วนสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่าง

กนั และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ คือ โสดกบัสมรส และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นโปรโมชั่นท่ีแตกต่างกนั และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ คือ 

โสดกบัสมรส 

 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดด้านผลิภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

สถานท่ี และดา้นโปรโมชัน่ท่ีไม่แตกต่างกนั 

 อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา และด้าน

โปรโมชั่น ไม่แตกต่างกนั ส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดด้านสถานท่ีท่ี

แตกต่างกนั และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า มี 6 คู่ ประกอบไปด้วย (1) นักเรียน/นักศึกษากบั

พนักงานบริษทัเอกชน (2) นักเรียน/นักศึกษากบัธุรกิจส่วนตวั (3) พนักงานบริษทัเอกชนกบัรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (4) พนักงานบริษัทเอกชนกับแม่บ้าน (5) ธุรกิจส่วนตัวกับรับราชการ/

รัฐวสิาหกิจ และ (6) ธุรกิจส่วนตวักบัแม่บา้น 

 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นราคา ไม่แตกต่าง

กนั ส่วนรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาดสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั และหาก

วิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่ ประกอบดว้ย (1) ไม่เกิน 15,000 บาท กบั 45,001-55,000 บาท (2) 

ไม่เกิน 15,000 บาท กับ 55,001 บาทข้ึนไป (3) 15,001-25,000 บาท  กับ 45,001-55,000 บาท (4) 

15,001-25,000 บาท กบั 55,001 บาทข้ึนไป (5) 25,001-35,000 บาท กบั 55,001 บาทข้ึนไป และ (6) 

35,001-45,000 บาท กบั 55,001 บาทข้ึนไป และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัทางการตลาด

ดา้นโปรโมชั่นท่ีแตกต่างกนั และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบดว้ย (1) ไม่เกิน 

15,000 บาท  กับ  55,001 บาทข้ึนไป  (2) 15,001-25,000 บาท  กับ  55,001 บาทข้ึนไป (3) 25,001-

35,000 บาท กบั 55,000 บาทข้ึนไป และ(4) 35,001-45,000 บาท กบั 55,001 บาทข้ึนไป 
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อภิปรายผลการวจิยั 

 ผลการวิจยัเร่ือง : พฤติกรรมและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์

บาํรุงผิวหน้า โดยสามารถอภิปรายผลได้ดั้งน้ี จากผลการสํารวจ 400 คน ในด้านพฤติกรรมของ

บุคคลทัว่ไปมีสภาพผิวผสมมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากผูค้นส่วนใหญ่เป็นคนไทย ซ่ึงจะมีสภาพผิวท่ี

เป็นผิวผสมอยูม่าก ปัญหาท่ีมีความกงัวลมากท่ีสุด คือ ในเร่ืองของสิว, ผด, ผ่ืน มากท่ีสุด รองลงมาก

คือ เร่ืองของรูขมุขน โดยในสองปัญหาน้ีถือไดว้า่ เป็นปัญหาหลกั อาจะเป็นเพราะสภาพผิวของคน

เอเชียท่ีตอ้งเจอกบัปัญหาทางมลภาวะ ฝุ่ นควนั และสารเคมี ท่ีก่อให้เกิดปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พูนศิริ อตัราภรณ์ประดิษฐ์ (2558), ผลิตภณัฑ์เวชสาํอาํงบาํรุงผิวสารสกดัจากฟักขา้ว 

คือ ผลิตภณัฑดู์แลผิวท่ีดีและตอบโจทยก์บัสภาพผิวของตนเอง แต่การเลือกผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะกบั

สภาพผิวของแต่ละคนนั้ นเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยาก เพราะในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหลาย

รูปแบบ อีกทั้งยงัมีคาํโฆษณาชวนเช่ือ ทาํให้หลายๆ คนเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีผิด ก่อให้เกิดปัญหา

ต่างๆ ตามมา อาทิ การใชค้รีมท่ีมีส่วนผสมของสารอนัตราย เช่น ปรอท สเตียรอยดไ์ฮโดรควโินน 

 ดา้นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ จากผลการสาํรวจ 

400 คน จะเห็นว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์คนทัว่ไปให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บรองจากแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญด้านผิวหนังอยู่ในระดับสูง และความมีช่ือเสียงของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูง อาจ

เน่ืองมาจากผูค้นทัว่ไปตอ้งการความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์เพราะจากการจะตดัสินใจซ้ือนั้น นอกจาก

ผลิตภณัฑ์จะตอบโจทยก์บัตนเองแลว้ ความน่าเช่ือถือจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอยา่งยิ่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

นุสรา ไกรวฒันวงศ ์และดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร (2559) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางค์ยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์และทศันคติส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางคย์ี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคาซ่ึงราคามี

ความเหมาะสมกบัคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง อาจเน่ืองมาจากความคุม้ค่าในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ใน

แต่ละคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler) การกาํหนดดา้นราคาขาย 

โดยจะถูกตั้งเพ่ือให้ไดร้าคาท่ีจะทาํให้ โรงงานผลิตสินคา้ โดยไม่ขาดทุน และในขณะท่ีผูข้ายสินคา้

นั้น ก็ตอ้งคิดว่าควรท่ีจะบวกราคาเพ่ิมเท่าไร ถึงจะทาํให้ตวัเองไม่ขาดทุนและสามารถอยู่รอดได ้

 ด้านสถานท่ีจัดจาํหน่ายความน่าเช่ือถือของสถานท่ีจัดจาํหน่ายอยู่ในระดับสูง และมี

ผูเ้ช่ียวชาญด้านผิวพรรณ/แพทยผ์ิวหนัง/เภสัชกรคอยให้คาํปรึกษา/แนะนาํ อยู่ในระดบัสูง อาจ
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เน่ืองมาจากความน่าเช่ือถือของสถานท่ีจดัจาํหน่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ฟิลลิป คอตเลอร์ 

(Phillip Kotler) ผูข้ายตอ้งมองภาพในการกระจายสินคา้นั้น ควรจะมีการกระจายไปสู่จุดขายให้ได้

มากท่ีสุด และเพ่ือท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นสินคา้ และจะเขา้มาซ้ือสินคา้ ดา้นโปรโมชัน่ การแจก

สินค้าทดลองใช้อยู่ในระดับสูง และการมีบัตรสมาชิกและสะสมแต้มอยู่ในระดับสูง อาจ

เน่ืองมาจากการรู้สึกคุม้ค่า และมัน่ใจในการใชสิ้นคา้ รวมถึงไดรั้บโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสม ก่อให้เกิด

แรงจูงใจในการซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler) การท่ีจะสร้างกล

ยทุธ์การส่งเสริมการตลาดนั้น จะตอ้งเนน้ท่ีการบอกกล่าวให้ผูบ้ริโภคนั้นไดรั้บรู้ ทางร้านตอนน้ีมี

สินคา้ประเภทใดบา้งท่ีวางขายในตลาด และการลด แลกแจก แถม นั้นถือไดว้่าก็เป็นเคร่ืองมือหลกั 

ท่ีใชก้ระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 1. จากงานวิจยัน้ี สามารถนาํไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหน้า

ได ้

 2. สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันา และต่อยอดทั้งทางดา้นพฤติกรรม และในดา้นปัจจยัทาง

การตลาดใหเ้ขา้กบัผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการกระจายการสํารวจออกนอกเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพราะจะทาํให้เห็นถึง

ความแตกต่างของงานวิจยัในคร้ังต่อไป 

 2. ควรศึกษาในเชิงลึก เช่นโดยการสัมภาษณ์ เพราะความตอ้งการของแต่ละบุคคลนั้นมี

ความแตกต่างกนัมาก เน่ืองจากขอ้มูลทัว่ไปท่ีแตกต่างกนั จึงมีรายละเอียดท่ีลึกและชดัเจนกวา่น้ี 

 3. ในเร่ืองพฤติกรรมควรมีหัวขอ้ในการเลือกท่ีกระชบัมากข้ึน หรืออาจจะเปล่ียนเป็นการ

สมัภาษณ์ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงประเดน็มากข้ึน 
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ความพงึพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส.จนัทบุรี 

CUSTOMER’S SATISFACTION FOR SERVICES OF 7-ELEVEN STORE 

AT CHANTHABURI TRANSPORT COMPANY LIMITED BRANCH 

 

ปุญญพฒัน์ ลิม้สุวฒันกุล, อัณศยา ปิยถาวรอนันต์ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ชนินทร เลิศรัตประภากร 

อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

                                  

บทคดัย่อ 

  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในร้าน

สะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส.จนัทบุรี โดยจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรณ์ศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีใชบ้ริการการวิจยัใน

คร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Reserch) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจาํนวน  400 ชุด  และใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการ

ประมวลผล  

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส.

จนัทบุรี มีระดบัความพึงพอใจในการบริการทั้ง 4 ดา้นดงัน้ี (1) ดา้นขั้นตอนการให้บริการอยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 (2) ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 

(3) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 แต่ (4) ความพึงพอใจดา้น

เวลาอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 

 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ, ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research are to measure the customers’ satisfaction level for service 

of 7-Eleven store at Chanthaburi Transport Company Limited branch. Classifying by 

Demographic factors such as gender, age, the highest education level, occupation, average 

monthly income and The average frequency of service utilization. This study is a survey research. 

The 400 sets questionnaires were used as a research tool to collected data and processed by a 

computer program. 

 The results of the research found out that clients, respondents that using the services at    

7-Eleven store at Chanthaburi Transport Company Limited branch have the services’ satisfaction 

level in 4 factors such as ( 1) Service procedure was at a high level with the mean of 4.20, (2) 

Staffs that provided services were highly satisfied with the mean of 4.37, (3) Facilities was highly 

satisfied with the mean of 4.16, But ( 4) Satisfaction of the time used was moderately satisfied 

with the mean of 3.90. 

 

KEYWORDS : SATISFACTION, 7-ELEVEN CONVENIENCE STORE  

 

บทนํา 

 แนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซ้ือในจงัหวดัจนัทบุรี แบรนด์ 7-Eleven (บมจ.ซีพีออลล์) ถือ

เป็น ธุรกิจท่ีดาํเนินการไดดี้ตลอดช่วงเวลาหลายปีท่ีผา่นมา มีสัดส่วนการถือครองตลาดมากท่ีสุดใน

จงัหวดั และครองใจผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหนียวแน่นโดยมีจุดเด่น คือ ความสะดวกและรวดเร็วมุ่งเนน้

คุณภาพของสินคา้และบริการ อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดต้ลอด 24 ชม. จากปัจจยั

ดงักล่าวจึงทาํให้ 7-Eleven มีอตัราการเติบโตทั้งดา้นรายไดแ้ละจาํนวนสาขาท่ีค่อนขา้งโดดเด่นเม่ือ

เทียบกบัร้านคา้ปลีก แบรนด์อ่ืนๆ ส่วนหน่ีงอาจเป็นเพราะปัจจยัสนับสนุนจากพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วและนิยมซ้ือสินคา้ใกลบ้า้นบวกกบัจาํนวนสาขา

ท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ีสะทอ้นจากผลการดาํเนินงานของ 7-Eleven (บมจ.ซีพีออลล)์ ท่ีครองส่วนแบ่ง

ตลาดมากกว่าคร่ึงหน่ึงของมูลค่าตลาดทั้งหมดโดยพิจารณาจากรายไดจ้ากการขายสินคา้และอตัรา

การขยายสาขา (ปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ, 2555) 
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 จากอตัราการเจริญเติบโตทางรายได้ท่ีสูงอย่างต่อเน่ืองประกอบกับไม่มีอุปสรรคด้าน

กฎหมายผงัเมืองเหมือนการขยายสาขาขนาดใหญ่ทาํให้ในช่วงปีท่ีผ่านมาไดเ้ห็นความเคล่ือนไหว

การเขา้มาลงทุนในธุรกิจ 7-Eleven ในตวัจงัหวดัเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในยา่นชุมชน ไดแ้ก่ บริเวณ

หนา้โรงเรียนศรียานุสรณ์ บริเวณตลาดโบวล่ิ์ง บริเวณวดัใหม่เมืองจนัทบุรี และบริเวณหนา้บริษทั

ขนส่งจาํกดั หรือ บขส. ซ่ึงเป็นสาขาท่ีเราเปิดให้บริการในปัจจุบนั หรือแมก้ระทัง่ผูป้ระกอบการ

ร้านสะดวกซ้ือแบรนด ์อ่ืนๆ ท่ีหันมารุกตลาดคา้ปลีกขนาดเล็กกนัมากข้ึนทาํให้ทิศทางการแข่งขนั

ของธุรกิจยิง่ทวีความรุนแรงส่งผลใหก้ารดาํเนินธุรกิจเร่ิมมีแนวโนม้ถูกกดดนัและเป็นปัจจยัลบ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ในอนาคตอนัใกลน้ี้ ย่อมมีคู่แข่งธุรกิจร้านสะดวกซ้ือเกิด

ข้ึนมาอยา่งแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านสะดวกซ้ือแบรนด ์7-Eleven หรือจากแบรนดอ่ื์นๆ ทาํให้

ผูว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส. 

ว่า ปัจจุบนัมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด หรือมีขอ้บกพร่องในด้านไหนท่ีควรปรับปรุง เพ่ือ

ผูว้ิจยัจะได ้นาํขอ้บกพร่องไปปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาใหดี้ข้ึน เพ่ือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการ

และความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง อีกทั้งเป็นการสร้างความประทบัใจและความจงรักภกัดี

ต่อแบรนดร้์านสะดวก ซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส. อีกดว้ย โดยหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ

จะเกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการใหม่อีกคร้ังในสาขาน้ี เม่ือทราบถึงความพึงพอใจและ

ข้อบกพร่องท่ีมีต่อร้าน สะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส. แล้วผลการวิจัยน้ียงัสามารถใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุง และพฒันาธุรกิจให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวก

ซ้ือ และเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจการของเจา้ของร้าน 7-Eleven สาขาอ่ืนๆ และผูท่ี้สนใจใน

ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.

จนัทบุรี 

 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความพึงพอใจของการใช้

บริการร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จนัทบุรี 
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สมมตฐิานการวจิยั 

 ลูกคา้ท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และความถ่ีในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั 

มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จนัทบุรี แตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจิัย 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจ (survey reserch) ท่ีศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมา

ใชบ้ริการในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จนัทบุรี โดยจาํแนกเป็น 2 ตอนขอ้มูลทัว่ไป 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีมาใชบ้ริการ 

  2. ขอบเขตดา้นศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีมาใชบ้ริการในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven 

สาขาบขส.จนัทบุรีประกอบดว้ย ความพึงพอใจดา้นเวลา ความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการ 

ความพึงพอใจด้านบุคลากรท่ีให้บริการและความพึงพอใจด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยการ

ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด โดยดาํเนินการ

วจิยัตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์-วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สา

ขาบขส.จนัทบุรี มีกรอบแนวนิดในการวิจยัโดยมีการกาํหนดตวัแปรตน้และตวัแปรตามเพ่ือเป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัดงัน้ี 

 

         ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัด้านบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้
6. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดรั้บทราบถึงระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สา

ขาบขส.จนัทบุรี 

 2. ไดรั้บทราบเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ

7-Eleven สาขาบขส.จนัทบุรี 

 3. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริหารไปปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

 4. ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จนัทบุรี สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูใ้ชบ้ริการไดต้รงตามเป้าหมาย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผูว้ิจยัไดน้าํตวัแปรมากาํหนดคาํนิยามศพัทเ์พ่ือนาํไปสู่การสร้างเคร่ืองมือวิจยัใหไ้ดค้าํตอบ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการดงัต่อไปน้ี 

 1. ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบขส.จันทบุรี หมายถึง ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ท่ีตั้ ง

สาขาอยูบ่ริเวณบขส.จนัทบุรี 

 2. ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ 

ความสุขใจต่อร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จนัทบุรี 

 3. การใช้บริการ หมายถึง ผูท่ี้มาใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จนัทบุรี 

 4. บริการ หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีกระทาํโดยเพ่ือก่อใหเ้กิดอรรถประโยชน์หรือคุณค่า

แก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

 5. เพศ หมายถึง เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 6. อายุ  หมายถึง  ช่วงเวลาท่ีดํารงชีวิตอยู่นับตั้ งแต่ เกิดมาจนถึงปัจจุบันของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 

 7. การศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้รับ โดยแบ่งเป็น 5 

ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอนุปริญญา ระดบัปริญญาตรี และระดบั

ปริญญาตรีข้ึนไป 

 8. อาชีพ หมายถึง ท่ีบุคคลทาํเพ่ือการดาํรงชีวิต โดยใชค้วามรู้ ทกัษะ และความสามารถ

ของตนท่ีไดรั้บจากการศึกษาและฝึกอบรมหรือเรียนรู้สืบทอดมา เช่น นกัเรียน/นักศึกษาพนกังาน, 

บริษทัขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ, เจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระและอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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 9. ความพึงพอใจด้านเวลา หมายถึง ผูท่ี้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการใน

เร่ืองของความรวดเร็วในการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 

 10. ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการใช้บริการ หมายถึง ผูท่ี้มาใชบ้ริการมีความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการในเร่ืองของขั้นตอนในการใหบ้ริการท่ีเขา้ใจง่ายมีความเหมาะสมและไม่ซบัซอ้น 

 11. ความพึงพอใจด้านบุคลากรท่ีให้บริการ หมายถึง ผูท่ี้มาใช้บริการมีความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการในเร่ืองของบุคลากรหรือพนกังานผูใ้หบ้ริการ เช่น ความรู้ความสามารถในการทาํงาน

ของพนกังาน การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รวมถึงมีความสุภาพและมีความเต็มใจในการให้บริการ

เป็นตน้ 

 12. ความพงึพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ผูท่ี้มาใชบ้ริการมีความพึงพอใจใน

การให้บริการในเร่ืองของความสะดวกในการเขา้มาใช้บริการ มีป้ายบอกตาํแหน่งชัดเจน ความ

สะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ รวมถึงความชดัเจนของป้ายบอกราคาและรายละเอียดสินคา้ เป็นตน้ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวกับความพงึพอใจ 

 จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2539: 19-20) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไวว้่า 

ภาวะการแสดงถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์ได้รับ

บริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั หรือดีเกินกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ ในทางตรงกนัขา้ม ความ

ไม่พึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบ

ประสบการณ์การไดรั้บบริการท่ีตํ่ากวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ 

 ดารา ทีปะปาล (2542, 33) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ผลท่ีผูซ้ื้อไดรั้บความพึงพอใจจาก

การซ้ือสินค้า ทาํให้เกิดผลตามท่ีคาดหวงัไว ้เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติ

ผลิตภณัฑ์ หรือการทาํงานของผลิตภณัฑ์กบัการคาดหวงัของลูกคา้ ระดบัความพอใจของลูกคา้จะ

แตกต่างระหว่างผลประโยชน์ จากผลิตภณัฑ์และความคาดหวงัของบุคคลการคาดหวงัของบุคคล

เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์

หรือการทาํงานของผลิตภณัฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอ่ืนๆ การสร้างคุณค่าเพ่ิมเกิดจากการ

ผลิตและจากการตลาดรวมทั้งมีการทาํงานร่วมกนักบัฝ่ายต่างๆ โดยยดึหลกัการสร้างภาพรวม คุณค่า
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เกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขนั คุณค่าท่ีมอบให้กบัลูกคา้จะตอ้งมากกว่าตน้ทุนลูกคา้ ตน้ทุน

ของลูกคา้ส่วนใหญ่กคื็อ ราคาสินคา้ 

 อุทยัพรรณ สุดใจ (2545) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจหรือมีเจต

คติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพอใจจะเกิดเม่ือไดรั้บตอบสนองความตอ้งการทั้งดา้นวตัถุ

และด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึกและทัศนะของบุคคลอัน

เน่ืองมาจากส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจโดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิง

เหล่านั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2549) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการ

ของบุคคลซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการหรือ

ประสิทธิภาพของสินคา้กบัการให้บริการท่ีเขาคาดหวงั โดยถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือตํ่ากว่าท่ี

คาดหวงัของลูกคา้ทาํใหลู้กคา้เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถา้ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ

ตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีตั้งไวก้็จะทาํให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ ซ่ึงผูข้ายจะตอ้งทาํให้

ผลิตภณัฑแ์ตกต่างจากคู่แข่ง 

 กชกร เบา้สุวรรณและคณะ (2550) ความพึงพอใจ หมายถึง ส่ิงท่ีควรจะเป็นไปตามความ

ตอ้งการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงเป็น

ความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บอาจจะมากหรือน้อยก็ไดแ้ละเป็น

ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปได้ทั้ งทางบวกและทางลบ แต่ก็เม่ือใดส่ิงนั้ นสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการ หรือ ทาํใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายได ้กจ็ะเกิดความรู้สึกบวกเป็นความรู้สึกท่ีพึง

พอใจ แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงัก็จะทาํให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็น

ความรู้สึกไม่พงึพอใจ 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวกับการบริการ 

 จินตนา  บุญบงการ (2539,15) ไดใ้ห้ความหมายของการบริการว่า เป็นส่ิงจบัตอ้งสัมผสั

แตะตอ้งอาศยัไดย้าก และเส่ือมสูญสภาพไปไดง่้าย  บริการจะทาํข้ึนทนัทีและส่งมอบใหผู้รั้บบริการ

ทนัทีหรือเกือบจะทนัที ดงันั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการ

จากผูใ้ห้ไปยงัผูรั้บบริการ ไม่ใช่ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดช้ดัเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานท่ีรูปแบบ 

และท่ีสําคัญเป็นส่ิงท่ีเอ้ืออาํนวยทางจิตใจ ทําให้เกิดความพึงพอใจ คาํว่า การบริการ ตรงกับ

ภาษาองักฤษว่า SERVICE ซ่ึงถา้หากหาความหมายดีๆ ให้กบัอกัษรภาษาองักฤษ 7 ตวัน้ี อาจได้
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ความหมายของการบริการท่ีสามารถยึดเป็นหลกัการปฏิบติัไดต้ามความหมายของอกัษร ทั้ง 7 น้ี  

คือ 

 S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยม้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลาํบาก

ยุง่ยากของผูม้ารับการบริการ 

 E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงคจ์ากผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว 

 R = Respectful แสดงออกถึงความนบัถือใหเ้กียรติผูรั้บบริการ 

 V = Voluntariness Manner การให้บริการท่ีทาํอยา่งสมคัรใจเตม็ใจทาํไม่ใช่ทาํงานอยา่งเสีย

ไม่ได ้

 I = Image Enhancing การรักษาภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการและภาพลกัษณ์ขององคก์รดว้ย 

 C = Courtesy ความอ่อนนอ้ม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี 

 E = Enthusiasm ความกระฉบักระเฉง กระตือรือร้น ขณะให้บริการและให้บริการมากกว่า

ผูรั้บบริการคาดหวงัเอาไว ้

 วีระพงษ์ เฉลิมวิระรัตน์ (2542,7) “การบริการ” เป็นส่ิงท่ีจบั สัมผสั แตะตอ้งไดย้าก และ

เป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปได้ง่าย บริการจะได้รับการทําข้ึน  (โดยจากบริกร) และส่งมอบสู่

ผูรั้บบริการ (ลูกคา้) เพ่ือใช้สอยบริการนั้ นๆ โดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการ

ใหบ้ริการนั้น 

 วชัราภรณ์ สุริยาภิวฒัน์ (2546,15) “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

จดัข้ึนเพ่ือให้แก่สมาชิกตามความสามารถและหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน โดยอาศยัความตอ้งการ

ของสมาชิกท่ีไดรั้บบริการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นแนวทางในการดาํเนินโครงการในระยะ

ต่อไป พร้อมทั้งใหเ้กิดความพอใจแก่สมาชิก 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549,18) “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่ง

มอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible goods) ของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการโดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้น

จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการจนนาํไปสู่ความพึงพอใจได ้

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 พริษฐ์ อนุกูลธนาการ (2546) ไดศึ้กษาคน้ควา้เร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการใช้

บริการร้านอาหารจิฟฟ่ีคิทเช่นทบ็ายอปส์ในสถานีบริการนํ้ามนัเจท็ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการในร้านอาหาร

มีความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวมและรายด้านในระดับมาก ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ และ
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สถานภาพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่นยัและใน

ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการท่ีมีอาชีพการศึกษารายไดต่้างกนัผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั  . 05 

 สุนทรี ศิลปศร (2551) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใช้บริการ

ศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ผลการวิจยัพบว่า (1) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใช้

บริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) 

การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีใชบ้ริการศูนยอ์าหารมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

สุนนัทา จาํแนกตาม เพศ ระดบัชั้นปี สภาพการเรียน คณะท่ีศึกษาและความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อ

สัปดาห์ (2.1) นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม

ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนดา้นคุณภาพและการบริการ

นกัศึกษาท่ีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านคา้ในโรงอาหาร โรงเรียนเซนตห์ลุยส์

โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั.05 (2.2) นกัศึกษาท่ีชั้นปี

ต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านคา้ในโรงอาหารโรงเรียนเซนตห์ลุยส์โดยรวมและราย

ด้านทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2.3) นักศึกษาท่ีมีสภาพการเรียน

ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านคา้ในโรงอาหาร โรงเรียนเซนต์หลุยส์แตกต่างกนั 

โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (2.4) นกัศึกษาท่ี

ศึกษาในคณะท่ีต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านคา้ในโรงอาหาร โรงเรียนเซนตห์ลุยส์

โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2.5) นักศึกษาท่ีใช้

บริการต่อสัปดาห์ความถ่ีต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านคา้ในโรงอาหาร โรงเรียน

เซนตห์ลุยส์โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ธีระพงษ ์แสงวิเศษ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านสะดวก

ซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมีต่อการจดัวาง Layout ในสาขาท่ีไดรั้บการปรับปรุงร้าน โดยมีวตัถุประสงค ์

(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในปัจจยัดา้นการออกแบบร้าน 

เซเวน่อีเลฟเว่น ท่ีไดรั้บการปรับปรุงร้าน (2) เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในปัจจยัดา้นการตลาดของร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นท่ีไดรั้บการปรับปรุงร้านกลุ่มตวัอย่างใน

การวิจยั คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล

ด้วยสถิติการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation) ผลจากการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มี

ความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการออกแบบ Layout ร้านประกอบด้วยประโยชน์ใช้สอยทางด้าน

กายภาพ และปัจจยัดา้นความงามอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) 

 นภาพร สูนาสวน (2559) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

ลูกคา้ และ (2) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการร้านเซเว่น

อีเลฟเว่นและร้านแฟมิล่ีมาร์ทใน จงัหวดันครปฐมโดยกรอบแนวคิดของงานวิจยั ประยุกต์จาก

แนวคิดตามแบบจาํลอง American Customer Satisfaction Index Model (ACSI) วิธีการสํารวจ เก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย จาํนวน 621 คน จากลูกคา้ท่ีเลือกซ้ือสินคา้และใช้

บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านแฟมิล่ีมาร์ทในจงัหวดันครปฐม เพ่ือตอบแบบสอบถามและ

วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์ตวัแปรทวินาม (Bivariate Analysis) ประกอบด้วย t-test, F-test 

และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ผลการวิจยัพบว่า 1) ลูกคา้มีความพึงพอใจ

ต่อสินคา้และบริการของร้านแฟมิล่ีมาร์ทสูงกว่าร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ 2) 

ความคาดหวงั คุณภาพ และคุณค่าของสินคา้และบริการมี ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและ 3) ความพึงพอใจและ ขอ้เสนอแนะของลูกคา้มีความสมัพนัธ์กบัความ

จงรักภกัดีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ผลดงักล่าวสามารถ ตีความไดว้า่ ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีจะให้

ขอ้เสนอแนะต่อธุรกิจเพ่ือใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงสินคา้ และบริการ 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ประชากร ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการของร้านสะดวกซ้ือ 7-

Eleven สาขา บขส.จนัทบุรี โดยการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งตามความสะดวกในเร่ืองท่ีศึกษาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากประชากรมี

จาํนวนมากและไม่อาจทราบจาํนวนผูท่ี้มาใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขาบขส.จนัทบุรีท่ี

แทจ้ริงได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใชสู้ตรของ W.G. Cochran ดงัน้ี 

 

 

 

เม่ือ n = ขนาดตวัอยา่ง 

 P = สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสุ่ม (0.05) 

2

2

d
P)ZP(1n 
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 Z = ระดบัเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยักาํหนดหรือระดบันยัสาํคญัทางสถิติโดย Z ท่ีระดบันยัสาํคญั0.05

เท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%)  >> Z = 1.96 

 d คือ ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึน เช่นระดบัความเช่ือมัน่ 95% สัดส่วนความคลาด

เคล่ือนเท่ากบั 0.05 

แทนค่าสูตร 

 

  

  

     = 384.16 หรือ 385 คน 

 

 ดงันั้น ควรใช้จาํนวนตวัอย่างในการวิจยัปริมาณ 385 คน โดยมีความผิดพลาดไดไ้ม่เกิน

ร้อยละ 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และเพื่อสะดวกและความแม่นยาํของขอ้มูลจากการเก็บ

ตวัอย่างจากกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัจะทาํการเก็บขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามจากประชากรกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ในวนัท่ี 26 กมุภาพนั-วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 งานวิ จัย น้ี เป็ น งาน วิจัย เชิ งสํ ารวจ  (Survey Reserch) ท่ี มี รูปแบบการวิจัยโดยใช้

แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-end Questionnaire) ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัพ้ืนฐานไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีมาใชบ้ริการ และคาํถามเก่ียวกบัตวั

แปรท่ีตอ้งการวิจยั ไดแ้ก่ ระดบัความพึงพอใจในดา้นเวลา ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร

ท่ีให้บริการและดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ตามรายละเอียด

ดงัน้ี 

 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ปัจจยัพ้ืนฐาน ขอ้มูลทัว่ไปสําหรับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีมาใชบ้ริการ 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นความพึงพอใจขอ้มูลปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ไดแ้ก่  

  2.1 ความพึงพอใจด้านเวลา ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการให้บริการของ

พนกังานและระยะเวลารอคิวในการใชบ้ริการ 

2

2

d
P)ZP(1n 



2

2

(0.05)
)(1.96)5.0(0.05)(1n 





การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

985 

  2.2 ความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการ ประกอบดว้ย ขั้นตอนแรกให้บริการ

เหมาะสมและราบร่ืน และขั้นตอนการใหบ้ริการเขา้ใจง่าย 

  2.3 ความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ประกอบดว้ย ความเหมาะสมในการ

แต่งกายของผูใ้ห้บริการ ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และความรู้

ความสามารถในการใหบ้ริการ เช่น สามารถตอบคาํถาม ช้ีแจงขอ้สงสยัใหค้าํแนะนาํได ้เป็นตน้ 

  2.4 ความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ประกอบดว้ย ความชดัเจนของป้าย 

สญัลกัษณ์ ประชาสัมพนัธ์บอกจุดบริการต่างๆ จุด/ช่องการใหบ้ริการมีความเหมาะสมและเขา้ถึงได้

สะดวก และความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ 

 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมสาํหรับผูต้อบแบบสอบถาม 

 ระดบัการวดัความพึงพอใจมีดงัน้ี 

   ระดบัความพึงพอใจ  คะแนน 

   สูงมากท่ีสุด   5 

   มาก    4 

   พอใช ้    3 

   นอ้ย    2 

   นอ้ยท่ีสุด   1 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าอนัตรภาคชั้นสาํหรับการแปลผลขอ้มูลโดยคาํนวณค่าอนัตรภาคชั้นเพ่ือ

กาํหนดช่วงชั้น ดว้ยการใชสู้ตรคาํนวณและคาํอธิบายสาํหรับแต่ละช่วงชั้นดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 

2548)  

 

อนัตรภาคชั้น  
ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด

จาํนวนชั้น
 

 
5 1

5
0.80 

 

  ช่วงชั้นของค่าคะแนน  คาํอธิบายสาํหรับการแปลผล 

   1.00 - 1.80  ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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   1.81 - 2.60  ความพึงพอใจนอ้ย 

   2.61 - 3.40  ความพึงพอใจพอใช ้

   3.41 - 4.20  ความพึงพอใจมาก 

   4.21 - 5.00  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลโดยจาํแนกตามเกณฑ์ท่ีใชจ้าํแนก ซ่ึงจาํแนกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัรวบรวมจากแหล่งของขอ้มูลโดยตรง 

โดยผูว้ิจยัเร่ิมเก็บขอ้มูลท่ี ร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา บขส. จนัทบุรี ตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์–

วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 ระยะเวลาทั้งส้ิน 19 วนั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นลกัษณะของเอกสารต่างๆ ท่ีมีบุคคล

อ่ืนไดเ้ก็บรวบรวมไวแ้ลว้ ขอ้มูลทุติยภูมิมีความสะดวกประหยดัเวลา โดยขอ้มูลทุติยภูมิจะเป็น

ทางเลือกสุดทา้ยในการเลือกวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวิจยั 

สรุปผลการวจิยั 

 ผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ 7-11 สาขาบขส.

จนัทบุรี ผูว้จิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 

อาย ุ20-40 ปีจาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีจาํนวน 149 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 อาชีพเจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จาํนวน117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และความถ่ีโดยเฉล่ีย

ท่ีมาใชบ้ริการ 4-7 คร้ังต่อเดือนจาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 

 ความพึงพอใจดา้นเวลา ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 โดยพบว่า 

ความรวดเร็วในการให้บริการของพนกังานมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.43 และระยะเวลาการรอคิวในการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 

 ความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20

โดยพบว่า ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและราบร่ืนอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และ

ขั้นตอนการใหบ้ริการเขา้ใจง่ายอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 
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 ความพึงพอใจด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 

โดยพบว่า ความเหมาะสมในการแต่งกายของผูใ้ห้บริการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 

ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอยา่งสุภาพอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 และ

ความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น สามารถตอบคาํถาม ช้ีแจงขอ้สงสัยให้คาํแนะนาํไดอ้ยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 

 ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 โดยพบว่า 

ความชัดเจนของป้าย สัญลกัษณ์ ประชาสัมพนัธ์บอกจุดบริการต่างๆ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.03 จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเขา้ถึงไดส้ะดวกอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 และความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการใช้บริการด้านเวลา ด้าน

ขั้นตอนการให้บริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนเพศท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อความพงึพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใชบ้ริการดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการแตกต่างกนั 

 อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นเวลาแตกต่างกนั และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่

ประกอบดว้ย (1) อายุต ํ่าว่า 20 ปีกบัอายุ 41-60 ปี และ (2) อายุ 41-60 ปีกบัอายุ 60 ปีข้ึนไป อายุท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่

พบวา่ มี 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) อายตุ ํ่าว่า 20 ปีกบัอาย ุ41-60 ปี และ (2) อาย ุ41-60 ปีกบัอาย ุ60 ปีข้ึน

ไป และอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการแตกต่างกนั หากวิเคราะห์

เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) อายุต ํ่าว่า 20 ปีกบัอายุ 41-60 ปี และ (2) อายุ 20-40 ปีกบั

อาย ุ41-60 ปี 

 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นเวลาแตกต่างกนัหากวิเคราะห์เป็น

รายคู่  พบว่า มี  5 คู่  ประกอบด้วย (1) ประถมศึกษากับมัธยมศึกษา/ปวช .หรือเทียบเท่า (2) 

ประถมศึกษากบัปริญญาตรี (3) ประถมศึกษากบัสูงกว่าปริญญาตรี (4) มธัยมศึกษา/ปวช.หรือ

เทียบเท่ากบัปริญญาตรี (5) อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่ากบัสูงกว่าปริญญาตรี ระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ 

พบว่า มี 4 คู่ ประกอบดว้ย 4 คู่ ประกอบดว้ย (1) ประถมศึกษากบัมธัยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า 

(2) ประถมศึกษากับอนุปริญญา/ปวส .หรือเทียบเท่า (3) ประถมศึกษากับปริญญาตรี  (4) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

988 

ประถมศึกษากบัสูงกวา่ปริญญาตรีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นบุคลากร

ท่ีให้บริการแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 5 คู่ประกอบด้วย (1) ประถมศึกษากบั

มัธยมศึกษา/ปวช .หรือเทียบเท่า (2) ประถมศึกษากับอนุปริญญา/ปวส .หรือเทียบเท่า (3) 

ประถมศึกษากบัปริญญาตรี (4) ประถมศึกษากบัสูงกว่าปริญญาตรี (5) มธัยมศึกษา/ปวช.หรือ

เทียบเท่ากบัปริญญาตรี และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวกแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่ ประกอบดว้ย (1) ประถมศึกษากบัปริญญา

ตรี (2) ประถมศึกษากบัสูงกว่าปริญญาตรี (3) มธัยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่ากบัสูงกว่าปริญญาตรี 

(4) อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่ากบัปริญญาตรี (5) อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่ากบัสูงกว่า

ปริญญาตรี และ (6) ปริญญาตรีกบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจด้านเวลาแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่

พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) นักเรียน/นักศึกษากับพนักงานบริษทั (2) นักเรียน/นักศึกษากับ

เจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ (3) นกัเรียน/นักศึกษากบัอ่ืนๆ (4) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจกบั

อ่ืนๆ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการแตกต่างกนั หากวิเคราะห์

เป็นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) นักเรียน/นักศึกษากับพนักงานบริษัท (2) นักเรียน/

นกัศึกษากบัขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) นกัเรียน/นกัศึกษากบัเจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ 

(4) นักเรียน/นกัศึกษากบัอ่ืนๆ อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ

แตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 5 คู่ ประกอบดว้ย (1) นกัเรียน/นกัศึกษากบัพนกังาน

บริษทั (2) นักเรียน/นกัศึกษากบัขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (3) นกัเรียน/นกัศึกษากบัเจา้ของ

กิจการ/อาชีพอิสระ (4) นกัเรียน/นกัศึกษากบัอ่ืนๆ (5) พนกังานบริษทักบัเจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ 

และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกนั หากวิเคราะห์

เป็นรายคู่ พบว่า มี 5 คู่ ประกอบด้วย (1) นักเรียน/นักศึกษากับเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ (2) 

นักเรียน/นักศึกษากบัอ่ืนๆ (3) พนักงานบริษทักบัอ่ืนๆ (4) ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกบั

เจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ (5) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัอ่ืนๆ 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นเวลาแตกต่างกนั หากวิเคราะห์

เป็นรายคู่ พบว่า มี 8 คู่ ประกอบดว้ย (1) น้อยกว่า 5,000 บาทกบั 5,000-10,000 บาท (2) น้อยกว่า 

5,000 บาทกบั 20,000-30,000 บาท (3) น้อยกว่า 5,000 บาทกบั 30,001-40,000 บาท (4) 5,000-

10,000 บาทกบั 10,001-20,000 บาท (5) 5,000-10,000 บาทกบั 30,001-40,000 บาท (6) 10,001-

20,000 บาทกบั 20,001-30,000 บาท (7) 10,001-20,000 บาทกบั 30,001-40,000 บาท (8) 20,001-
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30,000 บาทกบั 30,001-40,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้น

ขั้นตอนการให้บริการแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่ประกอบดว้ย (1) น้อยกว่า 

5,000 บาทกบั 5,000-10,000 บาท (2) นอ้ยกวา่ 5,000 บาทกบั 30,001-40,000 บาท (3) 5,000-10,000 

บาทกบั 10,001-20,000 บาท (4) 5,000-10,000 บาทกบั 30,001-40,000 บาท (5) 10,001-20,000 บาท

กบั 30,001-40,000 บาท (6) 20,001-30,000 บาทกบั 30,001-40,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจด้านบุคลากรท่ีให้บริการแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ 

พบว่า มี 6 คู่ประกอบดว้ย (1) น้อยกว่า 5,000 บาทกบั 5,000-10,000 บาท (2) น้อยกว่า 5,000 บาท

กบั 20,001-30,000 บาท (3) นอ้ยกว่า 5,000 บาทกบั 30,001-40,000 บาท (4) 5,000-10,000 บาทกบั 

10,001-20,000 บาท (5) 10,001-20,000 บาทกบั 20,001-30,000 บาท (6) 10,001-20,000 บาทกบั 

30,001-40,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวกแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ มี 5 คู่ ประกอบดว้ย (1) นอ้ยกวา่ 5,000 บาท

กบั 5,000-10,000 บาท (2) น้อยกว่า 5,000 บาทกบั 10,001-20,000 บาท (3) 5,000-10,000 บาทกบั 

10,001-20,000 บาท (4) 5,000-10,000 บาทกบั 20,001-30,000 บาท (5) 5,000-10,000 บาทกับ 

30,001-40,000 บาท 

 ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีมาใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจดา้นเวลาแตกต่างกนั หากวิเคราะห์

เป็นรายคู่พบว่า มี 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) น้อยกว่าเดือนละคร้ังกบั 1-3 คร้ังต่อเดือน (2) 1-3 คร้ังต่อ

เดือนกบัมากกว่า 7 คร้ังต่อเดือน ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีมาใชบ้ริการมีผลต่อความพึงพอใจดา้นขั้นตอน

การให้บริการแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบดว้ย (1) นอ้ยกว่าเดือนละ

คร้ังกบั 1-3 คร้ังต่อเดือน (2) นอ้ยกว่าเดือนละคร้ังกบั 4-7 คร้ังต่อเดือน (3) มากกว่า 7 คร้ังต่อเดือน

กบั 1-3 คร้ังต่อเดือน ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีมาใชบ้ริการมีผลต่อความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ

แตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบดว้ย (1) นอ้ยกวา่เดือนละคร้ังกบั 1-3 คร้ัง

ต่อเดือน (2) น้อยกว่าเดือนละคร้ังกบั 4-7 คร้ังต่อเดือน (3) นอ้ยกว่าเดือนละคร้ังกบัมากกว่า 7 คร้ัง

ต่อเดือน (4) 4-7 คร้ังต่อเดือนกบัมากกวา่ 7 คร้ังต่อเดือน และความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีมาใชบ้ริการมีผลต่อ

ความพึงพอใจด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกัน  หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ 

ประกอบดว้ย (1) นอ้ยกว่าเดือนละคร้ังกบั 1-3 คร้ังต่อเดือน (2) 1-3 คร้ังต่อเดือนกบัมากกว่า 7 คร้ัง

ต่อเดือน 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

990 

อภปิรายผลการวจิัย 

 ผลการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven สาขา 

บขส. จงัหวดัจนัทบุรี เม่ือพิจารณาถึงดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ 

ดา้นขั้นตอนการให้บริการ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และรองลงมาคือความพึงพอใจดา้น

เวลาโดยลูกคา้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

 ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการและดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในการบริการด้านบุคลากรท่ี

ให้บริการอยู่ในระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความรู้ความสามารถของพนักงานในการให้บริการ

เช่น สามารถตอบคาํถาม ช้ีแจงขอ้สงสัยให้คาํแนะนาํได ้มีความพร้อมในการให้บริการดว้ยความ

สุภาพเรียบร้อย รวมถึงการแต่งกายสุภาพเหมาะสมของผูใ้ห้บริการ หากพนักงานบริการแต่งกาย

เรียบร้อย และพฤติกรรมการใหบ้ริการดี ยอ่มเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ วราวรรณ อนนัตรัตน์ (2549) พบว่า ความพึงพอใจของผูซ้ื้อ คือ พนกังานขายมีความสุภาพยิม้ 

แยม้แจ่มใสเป็นมิตร การแต่งกายของพนกังานขายเหมาะสมและสะอาด ความรวดเร็วถูกตอ้งในการ

ให้บริการของพนกังานขาย ดา้นขั้นตอนการให้บริการพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นขั้นตอน

การให้บริการอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมและราบร่ืน 

รวมถึงขั้นตอนการให้บริการมีความเขา้ใจง่าย พร้อมกบัการให้บริการดว้ยนวตักรรมท่ีทนัสมยัและ

เหมาะสําหรับชีวิตของคนยุคใหม่ในปัจจุบนั และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ผลการศึกษาพบว่า 

ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะจุด/ช่องการ

ให้บริการมีความเหมาะสมและเขา้ถึงไดส้ะดวก ความชดัเจนของป้าย สัญลกัษณ์ ประชาสัมพนัธ์

บอกจุดบริการต่างๆ  ให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน  รวมถึงความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ 

เช่นเดียวกบัผลงานวิจยัของ นิคม สะอาดเอ่ียม (2539) ธนาคารกรุงเทพสาขาซีคอนแสควร์ ซ่ึงศึกษา

ความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจยัท่ีทาํให้ลูกค้าไม่พอใจ คือ ความล่าช้าของบริการหรือความไม่

สะดวกบริการ 

 ดา้นเวลา ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นเวลาอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะการให้บริการของพนกังานมีความล่าชา้ อาจะเป็นเพราะอยู่ในช่วงเวลาท่ีลูกคา้เยอะ

หรืออยูใ่นชัว่โมงเร่งด่วนเช่น ในตอนเชา้ท่ีทุกคนกต่็างเร่งรีบไปทาํงาน หรือตอนเยน็ทุกคนเลิกงาน 

รวมถึงนกัเรียนท่ีไปโรงเรียนและเลิกเรียนในเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั เม่ือปริมาณลูกคา้มาก ก็ส่งผลให้
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เกิดความล่าชา้ในการใหบ้ริการของพนกังาน ส่งผลใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในดา้นเวลาอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. จากผลการวิจยัสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลในการคดัเลือกหรือสรรหาบุคลากรท่ีจะเขา้มา

ทาํงาน เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 2. จากผลการวิจยัทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการวางแผนพฒันาปรับปรุงการให้บริการ

อยา่งเหมาะสมเพ่ือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven  

สาขา บขส. จงัหวดัจนัทบุรี ดา้นเวลา ดา้นขั้นตอนการให้บริการ ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ และดา้น

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในภาพรวมเท่านั้น ดงันั้นหากมีการทาํวิจยัท่ีใกลเ้คียงกบังานวิจยัเร่ืองน้ี ทาง

เราเห็นว่า ควรเก็บขอ้มูลความพึงพอใจในดา้นอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก 4 ดา้นเหล่าน้ีได้แก่ ความพึง

พอใจดา้นเวลา ความพึงพอใจดา้นขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ 

และความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 2. การเก็บขอ้มูลในการวิจยัเร่ืองน้ี คือ เก็บขอ้มูลของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ 7-

Eleven สาขาบขส. จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงอยู่ในเขตเมือง จึงควรเก็บขอ้มูลในเขตอ่ืนดว้ย เช่น ในเขตท่ี

อยูต่่างอาํเภอ หรือในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ในเขตรังสิต 

FACTORS OF MARKETING MIX IN CHOOSING GRILLED BUFFET RESTAURANT 

IN RANGSIT DISTRICT 

 

นฤเบศร์ ศิริธราธิวตัร, ภาคภูม ิมาขุนทศ  

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ชนินทร เลิศรัตประภากร 

อาจารยป์ระจาํ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง ในเขตรังสิต โดยจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการ

วิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด และใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการประมาลผล 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ในเขต

รังสิต มีระดับความพึงพอใจทั้ ง 7 ด้าน ดงัน้ี (1) ด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.88 (2) ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.84 (3) ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.89 (4) ดา้นการส่งเริมการตลาดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.88 (5) ดา้นบุคคลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.92 (6) ดา้นกระบวนการอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 (7) ดา้นกายภาพการนาํเสนออยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.07 

 

คาํสําคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง 
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ABSTRACT 

 The objective of this research aimed at studying factors of marketing mix in choosing 

grilled buffet restaurant in Rangsit District by demography factor separation such as gender, age, 

status, education level, career, and average of salary. This study is survey research by using using 

questionnaires as a tool to collect the data from 400 samples and using computer program for data 

processing. 

 The study revealed that the samples that choosing grilled buffet restaurant in Rangsit 

District had 7 satisfactions as follows; product, price, place, promotion, facilitator, and physical 

and presentation, the average of all of 7 satisfactions were 4.88, 4.84, 4.89, 4.88, 4.92, 4.75, and 

4.07 respectively. 

 

KEYWORDS : MARKETING MIX, GRILLED BUFFET RESTAURANT  

 

บทนํา 

 จากวิถีการใชชี้วิตของคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั ส่งผลใหพ้ฤติกรรม ค่านิยมการ

บริโภคอาหารของคนไทยเปล่ียนแปลงไปดว้ย การเลือกใชร้้านอาหารนอกบา้นเป็นหนทางหน่ึงท่ี

ช่วยอาํนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจาํวนั หรือแมแ้ต่ในโอกาสพิเศษต่างๆ ร้านอาหารจึง

เสมือนเป็นจุดนัดพบ พูดคุยสังสรรค์ ระหว่างแฟน เพ่ือน คนในครอบครัวในหลายโอกาส เม่ือ

ความตอ้งการใชบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึน ความหลากหลายในการนาํ เสนอบริการของร้านอาหารก็มีหลาย

รูปแบบมากข้ึนเช่นกนั 

 ร้านอาหารบุฟเฟ่ต ์(Buffet) เป็นรูปแบบการขายพร้อมการบริการอาหารซ่ึงมีเอกลกัษณ์ท่ี

โดดเด่น คือ ผูซ้ื้อสามารถเลือกตกัอาหารรับประทานไดเ้องตามปริมาณและความพอใจ มีการคิด

ค่าบริการเป็นรายวนั ปัจจุบนัร้านอาหารบุฟเฟ่ตก์มี็การนาํเสนออาหารและบริการหลายรูปแบบ เช่น 

บุฟเฟ่ตอ์าหารไทย บุฟเฟตอ์าหารนานาชาติ บุฟเฟตอ์าหารป้ิงยา่ง บุฟเฟ่ตช์าบู บุฟเฟ่ตข์นมจีน บุฟ

เฟ่ตผ์ลไมฯ้ (รววิรรณ อาจสาํอาง และสุพรรณี เทพอรุณรัตน, 2557 : 44-46) 

 ร้านอาหารบุฟเฟ่ตส์ไตลป้ิ์งยา่งเผยแพร่เขา้มาสู่ประเทศไทยเม่ือ 10 กว่าปีท่ีแลว้ ซ่ึงเดิมอาจ

รู้จกั กนัในช่ือ ร้านหมูกระทะ ร้านเน้ือยา่งเกาหลี ต่อมากมี็การพฒันาตลาดโดยการนาํเสนอวตัถุดิบ

ท่ีหลากหลาย มีคุณภาพสูงข้ึน ทาํใหร้้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคมาอยา่ง
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ต่อเน่ืองเห็นไดจ้ากอตัราการเติบโตของตลาดท่ีมีการเติบโตเฉล่ียปีละ 10% และตลาดยงัคงมีการ

แข่งขนัทั้งจากผูแ้ข่งขนัรายเก่าและการเขา้มาของผูแ้ข่งขนัรายใหม่ 

 จากข้อมูลข้างต้นทาํให้ผูวิ้จัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ในเขตรังสิต เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง และเพ่ือผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

สามารถนํา ผลสรุปจากการวิจัยคร้ังน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการปรับปรุงการบริการ

ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตรังสิต 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้

ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์ง

ยา่ง ในเขตรังสิตแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากร : การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้

บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตรังสิต 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา : การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง ในเขตรังสิต ซ่ึงมีตวัแปรในการวิจยั คือ  

 2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้น

กายภาพการนาํเสนอ 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา : การศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม

และทําการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และรายงานผล โดยดําเนินการวิจัยศึกษาตั้ งแต่ วนัท่ี  26 

กมุภาพนัธ์–วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 
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กรอบแนวความคดิในการวจิัย 

         ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 
 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกบั ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสามารถ

นาํ ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างในเขต

รังสิตไปใชใ้นการวางแผนหรือปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาดได ้

 2. ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกบั ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสามารถ

นาํ ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ป้ิงยา่งในเขตรังสิตไปใชใ้นการวางแผนหรือปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาดได ้

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. อาหารบุฟ เฟ่ ต์  หมายถึง อาหารสด หรืออาหารปรุงสําเร็จท่ีถูกจัดวางไว้ให้อย่าง

หลากหลาย เพ่ือใหลู้กคา้ท่ีใชบ้ริการเป็นผูเ้ดินไปตกัอาหารต่างๆ นั้นดว้ยตนเอง 

 2. ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง หมายถึง รูปแบบการขายพร้อมการบริการอาหาร คือ ผูซ้ื้อ

สามารถเลือกตกัอาหารรับประทานไดเ้องตามปริมาณและความพอใจ มีการคิดค่าบริการเป็นรายวนั 

 3. ผู้บริโภค หมายถึง ลูกคา้ท่ีเป็นผูท่ี้ใชห้รือเคยใช้บริการในร้านอาหารปุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ใน

เขตรังสิต 

 4. ส่วนประสมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือในการดาํเนินทางการตลาดของร้านอาหารบุฟ

เฟ่ตป้ิ์งยา่ง 

 4.1 ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง รายการอาหาร คุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช ้รสชาติอาหาร ความ

หลากหลายของเมนูอาหาร และการปรับเปล่ียนรายการอาหารท่ีใหบ้ริการ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. ระดบัการศึกษา 
3. อาย ุ
4. อาชีพ 
5. สถานภาพ 
6. ระดบัรายได ้

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นบุคลากร 
3. ดา้นราคา 
4. ดา้นสถานท่ี 
5. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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 4.2 ด้านราคา หมายถึง ราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร ความหลากหลายในระดบั

ของราคา และความชดัเจนในราคาอาหาร 

 4.3 ด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย หมายถึง ทาํเล ท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชน ท่ีอยู่อาศยั ท่ีทาํงาน การ

เดินทางสะดวก และมีท่ีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการ 

 4.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง ส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิก การจดักิจกรรมช่วง

เทศกาลต่างๆ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ และการแจกคูปองส่วนลด 

 4.5 ด้านบุคคล หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ ความกระตือรือร้นของพนกังาน คาํแนะนาํจาก

พนกังาน การแต่งกายของพนกังาน และพนกังานมีความเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

 4.6 ด้านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนในการบริการต่างๆ การรับออเดอร์อาหาร การเสิร์ฟ

อาหาร และการชาํระเงิน มีความรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 4.7 ด้านกายภาพและการนําเสนอ หมายถึง ความสะอาดของร้าน บรรยากาศและการ

ตกแต่งร้าน รูปลกัษณ์ของอาหาร และความสะอาดของห้องนํ้า 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎแีละแนวคดิเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 11) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง การท่ีกิจการมีสินคา้และ/หรือบริการไวต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย

สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่พวกเขาได ้ทั้งน้ีราคาของสินคา้และ/หรือบริการอยู่ในระดบัท่ี

ผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละยนิยอมท่ีจะจ่าย (Willing to pay) มีช่องทางการจดัจาหน่ายท่ีเหมาะสมลูกคา้

สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้ งมีความพยายามจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความสนใจ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และ/หรือบริการอยา่งถูกตอ้ง 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2552, น . 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด 

หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงั ต่อไปน้ี 

 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีบริษทันาเสนอออกขายเพ่ือก่อให้เกิด

ความสนใจ โดยการบริโภคหรือการใช้บริการนั้ นสามารถทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
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(Armstrong and Kotler, 2009, p. 616) โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละ/หรือ

สัมผสัไม่ได้ เช่น รูปแบบบรรจุภณัฑ์ กล่ิน สี ราคา ตราสินคา้ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ความมี

ช่ือเสียงของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย นอกจากน้ี ตวัผลิตภณัฑท่ี์นาํเสนอขายนั้น สามารถเป็นไดท้ั้ง

ในรูปแบบของการมีตวัตนและ/หรือการไม่มีตวัตนก็ได ้เพียงแต่ว่าผลิตภณัฑ์นั้นๆ จาํเป็นตอ้งมี

อรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์

เหล่านั้น ทั้งน้ีการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑค์วรจะตอ้งคาํนึงและให้ความสาํคญัเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 1. ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product/Service Differentiation) หรือ ความความแตกต่าง

ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) เพ่ือให้สินคา้และ/หรือบริการของกิจการมีความ

แตกต่างอยา่งโดดเด่น 

 2. องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน 

คุณภาพ รูปร่างลกัษณะ การบรรจุภณัฑต์ราสินคา้ เป็นตน้ 

 3. การกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือ

แสดงตาํแหน่งของผลิตภณัฑว์า่อยูใ่นส่วนใดของตลาด ซ่ึงจะมีความแตกต่าง (Differentiation) และ

มีคุณค่า (Value) ในจิตใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

 4. การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพ่ือทาให้ผลิตภณัฑ์มีความใหม่ โดยการ

ปรับปรุงและพัฒนาให้ ดียิ่ง ข้ึน  (New and Improved) อย่างสมํ่ าเสมอ  ทั้ งน้ีจะต้องคํานึงถึง

ความสามารถของบริษทัในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึนไปเร่ือยๆ 

 5. กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product Line) 

 ด้านราคา (Pr ice) ราคา หมายถึง จาํนวนเงินตราท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือให้ได้รับผลิตภณัฑ์ สินคา้

และ/หรือบริการของกิจการ หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้ เพ่ือให้ไดรั้บผลประโยชน์จาก

การใช้ผลิตภณัฑ์สินคา้และ/หรือบริการนั้นๆ อย่างคุม้ค่ากบัจานวนเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong & 

Kotler, 2009, pp. 616-617) นอกจากน้ี ยงัอาจหมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ซ่ึง

ลูกคา้ใชใ้นการเปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) ท่ีตอ้งจ่ายเงินออกไป กบัคุณค่า (Value) ท่ีลูกคา้จะ

ไดรั้บกลบัมาจากผลิตภณัฑน์ั้น ซ่ึงหากว่าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกคา้ก็จะทาํการตดัสินใจซ้ือ (Buying 

Decision) ทั้งน้ี กิจการควรจะคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ในขณะท่ีการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคา ดงัน้ี 

 1. สถานการณ์ สภาวะ และรูปแบบของการแข่งขนัในตลาด 

 2. ตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และ/หรือบริการ 
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 3. คุณค่าท่ีรับรู้ไดใ้นสายตาของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

 4. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้ง 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place/Channel Distr ibution) ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

หมายถึง ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้และ/หรือบริการรวมถึงวิธีการท่ีจะนาํสินคา้และ/หรือบริการ

นั้นๆ ไปยงัผูบ้ริโภคเพ่ือใหท้นัต่อความตอ้งการ ซ่ึงมีหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งพิจารณาวา่ กลุ่มเป้าหมาย คือ

ใคร และควรกระจายสินคา้และ/หรือบริการสู่ผูบ้ริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุด 

(THbusinessinfo, 2558) 

 1. จดัจาํหน่ายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคโดยตรง (Direct) 

 2. จดัจาํหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ส่ง (Wholesaler) 

 3. จดัจาํหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ปลีก (Retailer) 

 4. จาํหน่ายสินคา้ผา่นผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก (Wholesaler and Retailer) 

 5. จาํหน่ายสินคา้ผา่นตวัแทน (Dealer) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน์ (2541, น. 337) ไดก้ล่าวไวว้่า การ

เลือกทาํเลท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจนั้นมีความสําคญัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้บริการ 

เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้ งท่ีกิจการเลือกไวน้ั้ น จะเป็นตวักาหนดกลุ่มลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใช้บริการดงันั้น

สถานท่ีให้บริการจึงควรครอบคลุมพื้นท่ีในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด ทั้ งน้ี

ความสาํคญัของทาํเลท่ีตั้ง (Location) จะมีความสาํคญัมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของธุรกิจ

แต่ละประเภท โดยในส่วนของการกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่ายจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัทั้ง 3 ส่วน 

ดงัน้ี 

 1. ลกัษณะและรูปแบบของการดาํเนินธุรกิจ 

 2. ความจาํเป็นในการใช้คนกลาง (Intermediary) เพ่ือจดัจาหน่ายสินคา้และ/หรือบริการ

ของธุรกิจ 

 3. ลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการ

ส่ือสารทางการตลาด เพ่ือสร้างความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) 

ความตอ้งการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคา้และ/หรือบริการ โดยส่ิงน้ีจะใชใ้น

การจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือเตือนความทรงจาํ (Remind) ในตัว

ผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่า การส่งเสริมการตลาดนั้ นจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) ความเช่ือ 
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(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซ้ือสินคา้และ/หรือบริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007, 

p. 677) หรืออาจเป็นการติดต่อส่ือสาร (Communication) เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผู ้

ซ้ือก็เป็นได ้ทั้งน้ีจะตอ้งมีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ อยา่งผสมผสานกนั 

หรือเรียกได้ว่า เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  (IMC: Integrated Marketing 

Communication) ซ่ึงการจะใชเ้คร่ืองมือในรูปแบบใดนั้น จะข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายดว้ย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่งเสริมการตลาดแบบ

บูรณาการจะประกอบไปดว้ย 5 เคร่ืองมือหลกั ดงัน้ี 

 1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อเป็นการ

สร้างแรงจูงใจและความตอ้งการซ้ือสินคา้และ/หรือบริการ แก่ผูท่ี้ไดรั้บสารจากโฆษณาดงักล่าว ซ่ึง

การโฆษณาสามารถทาํได้ในหลากหลายช่องทางการส่ือสาร เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา 

หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต ตามแต่ละพฤติกรรมของกลุ่มท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมาย 

 2. การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าว หมายถึง 

การนาํเสนอแนวความคิดของบุคคลท่ีมีต่อสินคา้และ/หรือบริการ ซ่ึงอาจจะมีทั้งในรูปแบบของการ

จ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าตอบแทน  หรือไม่ต้องมีการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนก็ได้ สําหรับการ

ประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารข้อมูลจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมาย โดยอาจจะเป็นจากองคก์รถึงผูบ้ริโภคทัว่ไป หรือ จากองคก์รถึงองคก์รดว้ยกนั เป็น

ตน้ 

 3. การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การขายสินคา้ท่ีมีการส่ือสารทั้งสอง

ทาง (Two-ways Communication) หรือ การขายแบบเผชิญหนา้ (Face-to-Face) ซ่ึงผูข้ายและผูซ้ื้อจะ

ไดพ้บหนา้กนั มีการสอบถาม แลกเปล่ียนขอ้มูล และเสนอขายสินคา้และ/หรือบริการกนัโดยตรง 

 4. การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีจะช่วยเพิ่ม

ปริมาณการขายสินคา้และ/หรือบริการ ให้มากข้ึน โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การลดราคา การแลก

สินคา้สมนาคุณ การแจกสินคา้ตวัอยา่ง การแถมสินคา้ ทั้งน้ีเพ่ือกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

มีต่อสินคา้และ/หรือบริการ และก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในทา้ยท่ีสุด 

 5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ช่องทางการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดโ้ดยตรงเพ่ือนาํเสนอสินคา้และ/หรือบริการ โดยไม่มีความจาํเป็นในการใชค้น

กลางเพื่อทาํหน้าท่ีประสานงาน ซ่ึงรูปแบบของช่องทางการตลาดทางตรง ไดแ้ก่ การตลาดทาง
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โทรศพัท์ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ขอ้ความผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี จดหมายตรง เป็น

ตน้ 

 ด้านบุคคล (People) ดา้นบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนกังานท่ีทางานเพื่อก่อประโยชน์

ให้แก่องคก์รต่างๆ ซ่ึงนบัรวมตั้งแต่เจา้ของกิจการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ผูบ้ริหาร

ระดบัล่างพนักงานทัว่ไป แม่บา้น เป็นตน้ โดยบุคลากรนับไดว้่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมี

ความสาํคญั เน่ืองจากเป็นผูคิ้ด วางแผน และปฏิบติังาน เพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ี

วางกลยุทธ์ไว ้นอกจากน้ีบทบาทอีกอย่างหน่ึงของบุคลากรท่ีมีความสําคญั คือ การมีปฏิสัมพนัธ์

และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกคา้ เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพนั

กบัองคก์รในระยะยาว 

 ด้านลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) ด้านลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงท่ี

ลูกคา้สามารถสัมผสัได้จากการเลือกใช้สินค้าและ/หรือบริการขององค์กร เป็นการสร้างความ

แตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งร้าน รูปแบบของการจดัจานอาหาร การแต่ง

กายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกคา้ การบริการท่ีรวดเร็ว เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจาํเป็นต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจทางดา้นการบริการ ท่ีควรจะตอ้งสร้างคุณภาพในภาพรวม ซ่ึง

ก็คือ ในส่วนของสภาพทางกายภาพท่ีลูกคา้สามารถมองเห็นได้ ลกัษณะทางกายภาพท่ีลูกคา้ให้

ความพึงพอใจ และความแปลกใหม่ของสภาพทางกายภาพท่ีแตกต่างไปจากผูใ้ห้บริการรายอ่ืน 

เช่นเดียวกนักบั สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546, น. 106) กล่าวไวว้่า ลกัษณะกายภาพเป็นส่ิงท่ีลูกคา้

สามารถสัมผสัจบัตอ้งไดใ้นขณะท่ียงัใชสิ้นคา้และ/หรือบริการ อยู ่นอกจากน้ี อาจหมายความถึง 

สัญลกัษณ์ท่ีลูกคา้เขา้ใจความหมายในการรับขอ้มูลจากการทาํการส่ือสารทางการตลาดออกไปใน

สาธารณะ 

 ด้านกระบวนการ (Process) ดา้นกระบวนการ หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ

วิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีนาเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่าง

ถูกตอ้งรวดเร็ว โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีไดห้ลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการ

ดําเนินงานขององค์กร ซ่ึงหากว่ากิจกรรมต่างๆ  ภายในกระบวนการมีความเช่ือมโยงและ

ประสานกนั จะทาํให้กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ี

กระบวนการทาํงานในดา้นของการบริการจาํเป็นตอ้งมีการออกแบบกระบวนการทาํงานท่ีชดัเจน 

เพ่ือให้พนักงานภายในองค์กรทุกคนเกิดความเขา้ใจตรงกนั สามารถปฏิบติัให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและราบร่ืนเช่นเดียวกบัท่ี กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557, น. 33) ไดก้ล่าวไว ้
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ฐิติมา ศรีพินิจ (2553) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยการศึกษาคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิใน

อาํเภอศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 2) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิใน

อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค

ในการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิในอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 4) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิในอาํเภอศรีราชา จงัหวดั

ชลบุรี โดยสุ่มตวั อยา่งผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิใน อาํเภอศรีราชา จาํนวน 400 ตวัอยา่ง โดย

ใชแ้บบสอบถามกบัผูใ้ชบ้ริการ และนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าไคสแควร์ เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล

กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารญ่ีปุ่นฟูจิ 

 กิจติมา ลุมภกัดีและไกรชิต สุตะเมือง (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตข์องผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตวั 

อย่างจากประชาชนท่ีเป็นกลุ่มวยัทาํงานท่ีมีอายุ 20 ข้ึนไป ท่ีใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

Test F-Test และ MRA ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับ 

การศึกษา สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จิตรลดา ฟักป้อมและนิเวศน์ ธรรมมะ (2556) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบุฟ

เฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอายุระหว่าง 15-60 ปี จาํนวน 400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ การ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

สถิติ และหาความสัมพนัธ์ดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ จาการศึกษาพบว่าปัจจยั ส่วนบุคคลดา้น

เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพการสมรสของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมี

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่

แตกต่างกนั ยกเวน้ อาย ุและประสบการณ์ในการรับประทานบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่นแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ประชากรในการวิจยั คร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีมีจาํนวนนบัไม่ได ้(Infinite Population) ซ่ึงเป็น

ประชาชนท่ีเคยใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งในเขตรังสิต 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนผูท่ี้เคยเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์ง

ยา่งในเขตรังสิต ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนของกลุ่มน้ี ดงันั้นจึงใชก้ารคาํนวณจาํนวน

กลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรของ W.G Cochran (บุญชม ศรี

สะอาด, 2558, น.38) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอยา่ง 

5% และเพื่อให้การเก็บขอ้มูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ์ จึงเพ่ิมจาํนวนตวัอยา่ง 4% ของ

กลุ่มตวัอย่าง (385 x 4% = 15.4) หรือสาํรอง 15 คน โดยนบัรวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง ดงันั้นขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัเลือกใช ้คือ การสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดัปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างในเขตรังสิต โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ประกอบดว้ย 

 ส่วน ท่ี  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นลกัษณะคาํถามแบบให้เลือกตอบเพียงคาํตอบเดียวและเป็นคาํถามแบบปลายปิด 

(Close-ended Question) จาํนวน 6 ข้อ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านอาหารปุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ในเขตรังสิต โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale method : Likert scale questions) จาํนวน 25 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค

ชั้น (Interval scale) มี 5 ระดบั 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ เป็นคาํถามปลายเปิดท่ีตอ้งการใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความ

คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการรวบรวมขอ้มูล 2 ประเภท คือ  
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 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลทัว่ไป ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ

เลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง ในเขตรังสิต และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูบ้ริโภค การ

รวบรวมขอ้มูลโดยการเกบ็แบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด 400 ชุด 

 2. ข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎี เอกสารงานวิจยั 

บทความท่ีเก่ียวขอ้ง จากสารสนเทศต่างๆ ทั้งท่ีเป็นของหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน  

สรุปผลการวจิยั 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 233 คน (ร้อยละ

58.3) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จาํนวน 269 คน (ร้อยละ 67.3) สถานภาพโสด จาํนวน 310 คน (ร้อย

ละ 77.5) การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 269 คน (ร้อยละ 67.3) ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/

นักศึกษา จาํนวน 313 (ร้อยละ 78.3) และรายไดต่้อเดือน ระหว่าง 9,000-15,000 บาท จาํนวน 308 

คน (ร้อยละ 77.0) 

 ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างจากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ รสชาติอร่อยอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.94 รองลงมาคือ 

วตัถุดิบท่ีใช้มีคุณภาพดี สด สะอาดอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.93 ปรับรายการอาหารอยู่

เสมออยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย = 4.85 และมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมี

ค่าเฉล่ีย = 4.81 ตามลาํดบั 

 ดา้นราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหารอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.90 รองลงมาคือ มีความ

หลากหลายในระดับราคาอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.85 เมนูอาหารมีราคาระบุไวอ้ย่าง

ชดัเจนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.77 ตามลาํดบั 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมี

ผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ ทาํเล ท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชน ท่ีพกัอาศยั ท่ีทาํงานอยู่ในระดบั

มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.92 รองลงมาคือ กรเดินทางสะดวกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.90 มีท่ี

จอดรถสะดวกสบาย และเพียงพออยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.85 ตามลาํดบั 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเริมการตลาดท่ีมีผลต่อ

การเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ มีการจดัโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี
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ค่าเฉล่ีย = 4.90 รองลงมาคือ มีส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิกอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.88 มี

การจดักิจกรรมพิเศษในโอกาสเทศกาลต่างๆ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.87 และมีการ

โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.87 ตามลาํดบั 

 ดา้นบุคคล จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด

คือ พนักงานเพียงพอต่อความต้องการอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.93 พนักงานแต่งกาย

สะอาด สุภาพเรียบร้อยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.93 รองลงมาคือ พนกังานมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ สามารถใหค้าํแนะนาํลูกคา้ไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.90 และการดูแลเอาใจใส่ 

ความกระตือรือร้นของพนกังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.90 

 ด้านกระบวนการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนในการชาํระเงินมีความรวดเร็วและถูกตอ้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมี

ค่าเฉล่ีย = 4.78 รองลงมาคือ ขั้นตอนการเสิร์ฟอาหารมีความรวดเร็วและถูกตอ้งอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.77 และขั้นตอนการรับออเดอร์อาหารมีความรวดเร็วและถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย = 4.70 ตามลาํดบั 

 ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นกายภาพและการนาํเสนอท่ี

มีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ รูปลกัษณ์ของอาหารสวยงาม น่ารับประทานอยูใ่นระดบั

มากมีค่าเฉล่ีย = 4.15 รองลงมาคือ ความสะอาดของร้านอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย = 4.12 ห้องนํ้ า

สะอาดอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย = 4.03 บรรยากาศและการตกแต่งร้านสวยงามอยูใ่นระดบัมากมี

ค่าเฉล่ีย = 4.00 ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพการ

นาํเสนอไม่แตกต่างกนั 

 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเศริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพกานาํเสนอไม่แตกต่างกนั ส่วนอายท่ีุ

แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัและหากวิเคราะห์

เป็นรายคู่ พบว่ามี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) ตํ่ากว่า 20 ปี กบั 20-30 ปี และ (2) 20-30 ปี กบั 46-60 ปี 

และอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลแตกต่างกนั และหาก
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วิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) ตํ่ากว่า 20 ปี กบั 31-45 ปี และ (2) 20-30 ปี กบั 

31-45 ปี 

 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพการ

นาํเสนอไม่แตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น

ราคา ด้านสถานท่ีจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน

กายภาพการนาํเสนอไม่แตกต่างกนั 

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นกายภาพการนาํเสนอไม่แตกต่างกนั ส่วนอาชีพท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัและหากวิเคราะห์

เป็นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบดว้ย (1) นกัเรียน/นกัศึกษา กบั พนกังานบริษทัเอกชน (2) นกัเรียน/

นกัศึกษา กบั ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (3) พนกังานบริษทัเอกชน กบั ขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ และ (4) นกัเรียน/นกัศึกษา กบั เจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพการ

นําเสนอไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ มี 4 คู่ ประกอบดว้ย (1) นอ้ย

กวา่ 9,000 บาท กบั 30,001-50,000 บาท (2) 9,000-15,000 บาท กบั 30,001-50,000 บาท (3) 15,001-

25,000 บาท กบั 30,001-50,000 บาท และ (4) 25,001-30,000 บาท กบั 30,001-50,000 บาท 

อภิปรายผลการวจิยั 

 ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์

ป้ิงยา่ง ในเขตรังสิต เม่ือพิจารณาถึงดา้นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นบุคคล ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านกระบวนการ และ

รองลงมาคือ ด้านกายภาพการนาํเสนอ โดยลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยสามารถ

อภิปรายไดด้งัน้ี 

 ดา้นบุคคล ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

ราคา และดา้นกระบวรการ ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึง
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พอใจในดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ร้านอาหารมีพนกังานเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย และมีความรู้ ความเชียวชาญ สามารถแนะนาํ แกไ้ขปัญหา

ต่างๆ ใหลู้กคา้ได ้ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายพบวา่ ลูกคา้มีความพึ่งพอใจในดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายอยู่

ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ีเป็นเพราะร้านอาหารตั้ งอยู่ใกล้แหล่งชุมชุน ท่ีพกัอาศยั ลูกคา้สามารถ

เดินทางไดส้ะดวก และมีท่ีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการ ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ลูกคา้มีความพึง

พอใจในด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้ งน้ีเป็นเพราะ วตัถุดิบท่ีใช้มีความสด สะอาด มี

เมนูอาหารให้เลือกรับประทานหลากหลาย และมีการปรับเปล่ียนรายการอาหารอยูส่มํ่าเสมอ ดา้น

การส่งเสริมการตลาดพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะมีการจดัโปรโมชัน่ท่ีหลากหลาย คูปองส่วนลด ส่วนลดพิเศษสาํหรับสมาชิก 

และกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ ดา้นราคาพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นราคาอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะ ดว้ยราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของอาหาร มีความหลากหลายใน

ระดบัราคา และมีการระบุราคาไวอ้ยา่งชดัเจน ดา้นกระบวนการพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้น

กระบวนการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะ ร้านอาหารมีขั้นตอนในการใหบ้ริการโดยรวมท่ีมี

คุณภาพ เช่น ขั้นตอนในการชาํระเงิน ขั้นตอนการเสิร์ฟอาหาร และขั้นตอนในการรับออเดอร์ลูกคา้ 

มีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ และดา้นกายภาพการนาํเสนอ ผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้มีความพึง

พอใจในด้านกายภาพการนาํเสนออยู่ในระดบัมาก ทั้ งน้ีเป็นเพราะ ร้านอาหารสะอาด อาหารมี

รูปลกัษณ์ท่ีน่ารับประทาน และบรรยากาศ การตกแต่งร้านท่ีสวยงามรวมไปถึงความสะอาดของ

หอ้งนํ้า 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 จากผลการวิจยัผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจเก่ียวกบั ร้านอาหารบุฟเฟ่ตป้ิ์ง

ยา่งสามารถนาํ ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารบุฟ

เฟ่ตป้ิ์งยา่ง ไปใชใ้นการวางแผนหรือปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการตลาดใหดี้ยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสินคา้ และการให้บริการของร้านอาหาร

บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 

 2. ศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนท่ีสามารถนาํไปหาความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านอาหารบุฟเฟต ์
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ความพงึพอใจของลูกค้าในการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน 

CUSTOMER’S SATISFACTION IN RECEIVING SERVICE FROM KASIKORN BANK, 

PHAHOLYOTHIN BRANCH 

 

โสรญา วงษ์สวาท, พรพรรณ เจริญมติร 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ณกมล จนัทร์สม 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการ

ของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธินเพ่ือศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความพึงพอใจในด้านความพึงพอใจในภาพรวมดา้นการรับรู้ถึงคุณค่าด้านการรับรู้ถึง

คุณภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นความจงรักภกัดี และดา้น

ภาพลักษณ์ท่ีแตกต่างกันการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ชุด และใชโ้ปรแกรม

ทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นลูกจา้งพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 

บาท และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นช่วงกลางวนั 11.00 น.-13.00 น.ประเภทการใชบ้ริการ

ส่วนใหญ่เป็นการฝาก-ถอนเงิน ผลการวิจยัพบว่า (1) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความพึงพอใจ

ของลูกคา้ในการใหบ้ริการของธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานพหลโยธิน อยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้น โดย

เรียงตามลาํดบัไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในภาพรวม ดา้นการรับรู้ถึงคุณค่า ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ 

ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นภาพลกัษณ์ ส่วนท่ีอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ ดา้นความจงรักภกัดี 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ, ธนาคารกสิกรไทย 
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ABSTRACT 

 This research aimed to study customers’ satisfaction for receiving service from Kasikorn 

Bank, Phaholyothin Branch. The research focused on the demographic differences affecting 

overall satisfaction, perception of value, perception of quality, perception of reliability, facilities, 

loyalty, and different image. This research is a survey research using a questionnaire as a tool to 

collect 400 samples from the population and using computer programs to process data. 

 It was found that most of the population are female aging at 31-40 year old. Most of them 

graduated in bachelor degree. They are employers in private companies and earn 15,001-30,000 

per month. The time they receive the service the most is 11.00 a.m.-01.00 p.m. and the service 

they use most is withdrawing and transferring money. The finding showed that in each aspect, the 

satisfaction of customers receiving service from the bank is in excellence rate for 6 items; overall 

image, perception of value, perception of quality, perception of reliability, facilities, and different 

image respectively. For loyalty, it was rated in as average. 

 

KEYWORDS : SATISFACTION, KASIKORN BANK  

 

บทนํา 

 ในยคุปัจจุบนัธนาคารพาณิชยใ์นภาวะท่ีมีการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งรุนแรง เน่ืองจากลูกคา้

มีช่องทางเลือกในการใชบ้ริการมากข้ึนซ่ึงทาํให้ธนาคารต่างๆและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ต่างๆ

ต้องแข่งขันกันในการให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ทาํให้แต่ละแห่งเกิดการทุ่มเท

ทรัพยากรเพ่ือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานของตนเพ่ือให้บริการท่ีดีกว่าคู่แข่ง เช่น การเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีบรรยากาศของหน่วยงาน เพ่ือดึงดูดลูกคา้โดยการนาํวิธีการต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพ

การบริการมีการขยายสาขาเพ่ือขยายการบริการให้ครอบคลุมในพื้นท่ีต่างๆ  ทางการเงินได้

หลากหลาย ธนาคารพาณิชยจึ์งจาํเป็นตอ้งหาวิธีการต่างๆ เพ่ือจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

เพ่ือให้ธนาคารสามารถท่ีจะครองส่วนแบ่งทางการตลาดใหไ้ดม้ากท่ีสุด อนัจะนาํมาซ่ึงกาํไรจะเป็น

เป้าหมายสูงสุดของการประกอบธุรกิจ การหาลูกคา้ใหม่เพ่ิมเติม รวมทั้งการรักษาลูกคา้เดิมของ

ธนาคารเป็นส่ิงท่ีสถาบนัการเงินทุกแห่งพยายามดาํเนินการ โดยพยายามใหก้ารบริการท่ีทาํใหลู้กคา้

เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว รวมทั้งสร้างความเป็นเองกบัลูกคา้ และมีการนาํเทคโนโลยีต่างๆ 
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เขา้มาช่วยให้เกิดความน่าเช่ือถือ รวมทั้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัธนาคารทั้งยงัพยายามขยายการ

ใหบ้ริการทางการเงินต่างๆ ใหค้รบวงจร (ธารีนี แกว้จนัทรา, 2553) 

 ธนาคารกสิกรไทยก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท 

โดยมีสาขาสาํนกัถนนเสือป่าในปัจจุบนัเป็นท่ีทาํการแห่งแรก ซ่ึงเร่ิมดว้ยพนกังานเพียง 21 คน แต่

เพียงงวดบญัชีแรกท่ีส้ินสุดหรือเพียง 6 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 ก็มียอดเงินฝากสูงถึง 

12 ลา้นบาท และมีสินทรัพย  ์15 ลา้นบาท ตลอดหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ธนาคารมุ่งมัน่พฒันา

องคก์รและผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้บริการท่ีเป็นเลิศ ภายใตค้าํขวญั บริการ

ทุกระดบัประทบัใจ 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ใน

การให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานพหลโยธิน เพื่อท่ีจะสามารถนาํขอ้มูลจากการวิจยั

ดงักล่าวไป ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาการใหบ้ริการลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย 

สํานักงานพหลโยธิน ประกอบไปด้วยความพึงพอใจในภาพรวม การรับรู้ถึงคุณค่า การรับรู้ถึง

คุณภาพ ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ความจงรักภกัดี และภาพลกัษณ์ท่ี

แตกต่างกนั 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ให้บริการประกอบไปดว้ย ความพึงพอใจในภาพรวม การรับรู้ถึงคุณค่า การรับรู้ถึงคุณภาพ ความ

น่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ความจงรักภกัดี และภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการประกอบ

ไปด้วย ความพึงพอใจในภาพรวม การรับรู้ถึงคุณค่า การรับรู้ถึงคุณภาพ ความน่าเช่ือถือและ

ไวว้างใจ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ความจงรักภกัดี และภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ท่ีศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ใน

การให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานพหลโยธิน โดยจาํแนกการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของ

ประชากรท่ีมารับบริการประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ประเภทธุรกรรม 

ช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ส่วนท่ีสอง ทาํการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการของ

ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน โดยจาํแนกเป็นดา้นความพึงพอใจในภาพรวม ดา้นการ

รับรู้ถึงคุณค่า ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ดา้นความจงรักภกัดี ดา้นภาพลกัษณ์ 

 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

         ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํให้ทราบระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย 

สาํนกังานพหลโยธิน 

 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการให้บริการ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของธนาคารให้ดี

ข้ึน 

 

 

 

ปัจจยัดา้นบุคคล ประกอบดว้ย 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายไดก้ารศึกษา 
4. อาชีพ 
5. เวลาท่ีติดต่อกบัธนาคาร 
6. ประเภทธุรกรรม 

 

ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
1. ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
2. การรับรู้ถึงคุณค่า 
3. การรับรู้ถึงคุณภาพ 
4. ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 
5. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
6. ความจงรักภกัดี 
7. ภาพลกัษณ์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ความพึงพอใจในภาพรวม หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของลูกคา้หลงัไดรั้บบริการ

หรือระหว่างการใช้บริการไดบ้รรลุเป้าหมาย หรือได้รับบริการไดต้รงตามท่ีลูกคา้คาดหวงั อาจ

สงัเกตไดจ้ากสายตาคาํพดูหรือพฤติกรรมต่างๆ 

 2. การรับรู้ถึงคุณค่า หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่าของคุณภาพของตราสินคา้และ

บริการส่งผลต่อความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ของลูกคา้ 

 3. การรับรู้ถึงคุณภาพ  หมายถึง คุณลักษณะท่ีเป็นไปตามความเหมาะสม ปราศจาก

ขอ้ผิดพลาดทาํให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดี และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจ 

 4. ความน่าเช่ือและไว้วางใจ  หมายถึง การท่ีพนักงานสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง

ถูกตอ้งและตรงตามท่ีสัญญาท่ีใหไ้วก้บัลูกคา้ 

 5. ความจงรักภักดี หมายถึง ทศันคติท่ีดีของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ จนทาํให้ลูกคา้

เกิดการใชบ้ริการซํ้า 

 6. ส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างความสะดวกหรือทาํใหก้ารประกอบกิจกรรม

ต่างๆ กระทาํไดร้วดเร็วข้ึน 

 7. ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของคนเราอาจหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงสร้างให้เกิดข้ึน

แก่จิตใจ และความประทบัใจ ซ่ึงทศันคติและการกระทาํใดๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้นจะมีความเก่ียวพนั

อยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ต่อส่ิงนั้น 

 8. ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานพหลโยธิน 

 9. การให้บริการ หมายถึง การให้ลูกคา้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการส่ิงเหล่านั้น 

ซ่ึงประกอบไปดว้ย การดูแลเอาใจใส่และเขา้ใจในการบริการนั้น 

 10. ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของ

บุคคลอนัเป็นผลจากเปรียบเทียบการรับรู้ส่ิงท่ีคาดหวงัเก่ียวกบับริการนั้น 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฏีทีเ่ก่ียวข้องกับความพงึพอใจ 
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 Michael Beer  (1965 อา้งถึงใน สมหมาย เปียถนอม, 2551 : 7) ไดใ้ห้ความหมายของความ

พึงพอใจไวว้า่ เป็นทศันคติของคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ต่อการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ต่อการประเมินผลงานขององคก์รท่ีเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ของ

ตน หรือแรงจูงใจท่ีบุคคลจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์รใดจะเป็นผลท่ีเกิดจากทศันคติ

องคก์ร หรือการทาํงานขององคก์รนั้นรวมกนั ความคาดหวงัท่ีเขาคาดหมายไว ้ถา้มีทศันคติท่ีดีต่อ

องค์กรต่อผลงานขององค์กร และได้รับการตอบสนองทั้ งรูปธรรมและนามธรรมเป็นไปตามท่ี

คาดหมายไว ้แรงจูงใจท่ีจะมีความรู้สึกพึงพอใจกจ็ะสูง แต่ในทางกลบักนั ถา้มีทศันคติในเชิงลบต่อ

งาน และการตอบสนองไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวแ้รงจูงใจท่ีจะมีความรู้สึกพอใจกจ็ะตํ่าไปดว้ย 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและ การใช้

สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อนและเป็น

ตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่าน้ี (อดุลย ์จาตุรงคกลุ, 2536, หนา้ 5) 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดย ตรงกบั

การจดัหาให้ไดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมา

อยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดให้มีการกระทาํดงักล่าว (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2540, หนา้ 29) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา (psychological factor) ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

ประกอบดว้ย แรงจูงใจการรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติ 

 แรงจูงใจ (motivation) คือ ผูบ้ริโภคเกิดความต้องการท่ีมากเพียงพอท่ีกระตุ้นให้บุคคล

กระทาํเพือ่ตอบ สนองความตอ้งการ โดยท่ีความตอ้งการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไป 

 การรับรู้ (perception) การรับรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันและส่ิงแวดล้อมท่ี

แตกต่างกนักจ็ะทาํใหก้ารแปลความหมายของการรับรู้ของแต่ละคนแตกต่างกนัไป 

 การเรียนรู้ (learning) คือ การเปล่ียนแปลงใดๆ ในความนึกคิดของผูบ้ริโภคตอบสนองหรือ

พฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากไดป้ฏิบติั ประสบการณ์ หรือเกิดข้ึนของสัญชาตญาณ หรือ ความรู้ท่ีได้

จากการรับรู้ส่ิงท่ีไม่ค่อยเกิดข้ึนมาก่อนนั้นเองดงันั้น การตลาดจะใชแ้นวคิดน้ีมาเป็นประโยชน์ดว้ย

การโฆษณาซํ้าๆ เพ่ือใหเ้กิดการจูงใจซ้ือ 

 ความเช่ือและทัศนคติ  (belief and attitude) ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน

ทางบวกหรือลบซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการ รับรู้ และพฤติกรรมการตดัสินใจของแต่ละบุคคล 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 วชัราภรณ์ จนัทร์สุวรรณ (2555, บทคดัยอ่) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการ

ใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพูนพล จงัหวดัภูเก็ตโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ 

แบบสอบถาม โดยผูต้อบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง อาย ุ21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนหรือลูกจา้ง รายได ้15,001-30,000 บาทต่อเดือน ส่วนมากติดต่อ

ธนาคารในช่วงเชา้ก่อน 11.00 น.โดยทาํธุรกรรมในดา้นการฝากถอนเงินท่ีมากสุดและใชเ้วลาใน

การทาํธุรกรรมกบัธนาคารน้อยกว่า 15 นาทีโดยรวมอยู่ระดบัท่ีมากคือ ดา้นภาพลกัษณ์เป็นดา้นท่ี

ลูกคา้พอใจมากท่ีสุด รองลงมาเป็นความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจส่วนท่ีลูกคา้พอใจน้อยท่ีสุด 

คือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ในรายบุคคลส่วน ดา้นธุรกรรมดา้นอ่ืนของธนาคารไม่แตกต่างกนั 

 ปัณณวชัร์ พชัราวลยั (2558, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ

และการรับรู้ภาพลกัษณ์ธนาคารท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการใช้บริการธนาคารเฉพาะกิจในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดมีจาํนวน 400 คน เป็นเพศชาย 400 คน และเพศหญิง 236 คน ส่วนใหญ่มีอาย ุ

20-30 ปี จาํนวน 248 คน จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 242 คน มีสถานภาพของผูรั้บบริการเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 162 คน รายได ้20,000-50,000 บาท/ เดือน จาํนวน 171 คน และรู้จกั

ธนาคารออมสินมากท่ีสุด 288 คน ไม่รู้จกัธนาคารเพ่ือการนาํเขา้และส่งออกมากท่ีสุด 112 คน ผล

การวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูบ้ริโภคแต่ละดา้นส่งผลต่อความภกัดี

ของผูใ้ช้บริการธนาคารเฉพาะกิจ เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ความเช่ือถือ ความมัน่ใจ ดา้นการ

สร้างบริการให้เป็นรูปธรรม ดา้นความใส่ใจ และดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ส่งผล

ต่อความภกัดีในการใชบ้ริการของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 

 เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล (2560, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร

ไทยพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง ทางออ้ม และอิทธิพลโดยรวม

ภาพลกัษณ์ ความคาดหวงั การรับรู้คุณค่า และการรับรู้คุณภาพต่อความพึงพอใจ โดยกรอบแนวคิด

ของงานวิจยั ประยกุต์จากแบบจาํลองดชันีช้ีวดัความพึงพอใจ ACSI วิธีการสํารวจขอ้มูลแบบการ

สุ่มหลายขั้นตอนวิธีการศึกษาใชก้ารเกบ็ขอ้มูลจากลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํนวน 532 ราย และ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิตเชิงพรรณนาผลการวิจยัพบว่า 1) การรับรู้คุณค่าและการรับรู้คุณภาพ

ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีนยัสาํคญั 2) ความพึงพอใจและภาพลกัษณ์ส่งผลต่อ

ความจงรักภกัดี ผลดงักล่าวสามารถตีความไดว้่าผูบ้ริหารธนาคารไทยพาณิชย ์ควรมุ่งเน้นและให้
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ความสําคญัดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้นการรับรู้คุณค่า ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิัย 

 ประชากร ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการ ความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการของธนาคารกสิกร

ไทย สํานักงานพหลโยธิน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูใ้ช้บริการ 

ความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน ท่ีแน่นอน

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวน

ประชากร โดยใชสู้ตรกาํหนดขนาด  ตวัอยา่ง สูตร W.G. Cochran (1953) ดงัน้ี 

เม่ือ   n คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  P  คือ  สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสุ่ม (0.05) 

  Z คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีกาํหนดหรือระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

เท่ากบั 0.05 (ความเช่ือมัน่ 95%) >> Z = 1.96 

d  คือ  ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึนเช่นระดับความเช่ือมั่น95% 

สดัส่วน 

    ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

ดงันั้น n  =   (0.05) (1-0.5) (1.96)2 

   (0.05)2 

=   384.16 หรือ 385 คน 

 เพ่ือความแม่นยาํของขอ้มูลในการเก็บตวัอย่าง แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ใน

การให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานพหลโยธินผูว้ิจยัจึงทาํการเก็บตวัอย่างจาํนวน 400 

ตวัอยา่ง ตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561– วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เป็นการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาํนกังาน

พหลโยธิน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปสาํหรับผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา  อาชีพ รายไดต่้อเดือนและช่วงเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัระดบัความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในภาพรวม การรับรู้ถึงคุณค่า การ

รับรู้ถึงคุณภาพ  ความน่าเช่ือถือและไว้วางใจ ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ความจงรักภักดี  

ภาพลกัษณ์ โดยมีระดบัการวดัความพึงพอใจดงัน้ี 

   ระดบัคะแนน                                 ความพึงพอใจ 

    5    มากท่ีสุด 

    4    มาก 

    3     ปานกลาง 

    2    นอ้ย 

    1    นอ้ยท่ีสุด 

 จากนั้นนาํค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณ

สูตร (2549)  ท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

   ระดบัค่าเฉล่ีย                                   การแปลผล 

   4.50 – 5.00   ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   3.50 – 4.49   ความพึงพอใจมาก 

   2.50 – 3.49   ความพึงพอปานกลาง 

   1.50 – 2.49   ความพึงพอใจนอ้ย 

   1.00 – 1.49   ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิผ่านการกรอกแบบสอบถาม

สําหรับลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย สํานักงานพหลโยธิน จาํนวน 400 คน โดย

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีมาใช้

บริการธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานพหลโยธิน 

 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary source) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลจากการ

วิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความ ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 
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สรุปผลการวจิยั 

 ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 215 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.8  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ระดบัการศึกษา ปริญญา

ตรี จาํนวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.8  อาชีพ ลูกจา้งพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 244 คน คิด

เป็นร้อยละ 61.0 และมีรายไดต่้อเดือน 15,001-30,000 บาท จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0  

ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นช่วงกลางวนั 11.00 น.-13.00 น. จาํนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.8  ประเภทการใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นการฝาก-ถอนเงิน จาํนวน 315คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 

 ดา้นความพึงพอใจในภาพรวม ของผูใ้ชบ้ริการพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 

โดยพบว่า ความมีความพึงพอใจในดา้นพนักงานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 ส่วนดา้นอาคาร

สถานท่ีอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และดา้นระบบการให้บริการของธนาคารก็อยู่ใน

ระดบัมากเช่นเดียวกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 

  ดา้นการรับรู้ถึงคุณค่าในภาพรวมของผูใ้ชบ้ริการพบว่า อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.31 โดยพบว่า การบริการท่ีคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัค่าธรรมเนียมท่ีเสียไป มีความพึงพอใจใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 ส่วนเร่ืองความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ

มีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และเร่ืองอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ มีความพึง

พอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 

 ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพในภาพรวมของผูใ้ชบ้ริการพบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 โดยพบว่า ท่ีตั้งสาขาหาไดง่้ายสะดวกในการเดินทางมีความพึงพอใจในระดบั

มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 ความถูกตอ้งแม่นยาํในการให้บริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 ระยะเวลาของการให้บริการมีอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 

อุปกรณ์ในการให้บริการมีความทันสมัย มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 

พนกังานใหก้ารดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 

 ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในภาพรวมของผูใ้ชบ้ริการพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 โดยพบว่า พนกังานสามารถให้บริการไดต้รงตามขอ้กาํหนดของ

ธนาคารมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 จาํนวนพนกังานมีเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการของลูกคา้อยูใ่นระดบัพึงพอใจในระดบัมาก ม่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และพนกังานใหบ้ริการ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21  
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 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.30 โดยพบว่า ช่องการบริการมีความเหมาะสมและเขา้ถึงไดส้ะดวก มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ความชดัเจนของป้ายสญัลกัษณ์และจุดบริการอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.07 และดา้นความสะอาดของสถานท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 

 ด้านความจงรักภกัดีในภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.74 โดยพบว่า ผูใ้ช้บริการนึกถึงธนาคารสาขาน้ีเป็นอนัดบัแรกเม่ือตอ้งการใชบ้ริการจาก

ธนาคาร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ผูใ้ชบ้ริการมีความยินดีท่ีจะแนะนาํให้คนอ่ืน

มาใชบ้ริการธนาคารสาขาน้ี อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66  

 ดา้นภาพลกัษณ์ในภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 

โดยพบว่า ธนาคารมีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ธนาคารมีความ

เสถียรภาพและมัน่คงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 ธนาคารมีการดูแลและเอาใจใส่

ลูกคา้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นภาพรวม ดา้นการรับรู้ถึงคุณค่า ดา้นการ

รับรู้ถึงคุณภาพ ดานความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดานส่ิงอาํนวยความสะดวก และด้านความ

จงรักภกัดี ไม่แตกต่างกนั ส่วนเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ ดา้นภาพลกัษณ์ ท่ีแตกต่าง

กนั  

 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวม ท่ีแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่

พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) อาย ุ21-30 ปี กบั 41-50 ปี (2) อาย ุ31-40 ปี กบั 41-50 ปี ส่วนอายุ

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่

พบว่า มี 3 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) อายุไม่เกิน 20 ปี กบั 41-50 ปี (2) อายุ 21-30 ปี กบั 41-50 ปี (3) 

อายุ 31-40 ปี กบั 41-50 ปี ส่วนอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอในดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ 

หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ (1) อายไุม่เกิน 20 ปี กบั 41-50 ปี (2) อาย ุ21-30 ปี กบั 41-50 ปี 

(3) 31-40 ปี กบั 41-50 ปี ส่วนอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจด้านความน่าเช่ือถือและ

ไวว้างใจ และหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) อายุ 21-30 ปี กบั 41-50 ปี 

(2) อายุ 31-40 ปี กบั 41-50 ปี ส่วนอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) อายไุม่เกิน 20 ปี กบั 31-40 ปี (2) 

อายุ 21-30 ปี กบั 41-50 ปี (3) อายุ 41-50 ปี กบัอายุไม่เกิน 20 ปี ส่วนอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
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ความพึงพอใจดา้นความจงรักภกัดี หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ มี 3 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) อายไุม่

เกิน 20 ปี กบั 31-40 ปี (2) อาย ุ21-30 ปี กบั 41-50 ปี (3) อาย ุ41-50 ปี กบั อายไุม่เกิน 20 ปี ส่วนอายุ

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นภาพลกัษณ์ หากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า มี 4 คู่ ประกอบ

ไปดว้ย (1) อายไุม่เกิน 20 ปี กบั 31-40 ปี (2) อาย ุ21-30 ปี กบั 41-50 ปี (3) อายไุม่เกิน 20 ปี กบั 41-

50 ปี (4) อาย ุ21-30 ปี กบั 31-50 ปี 

 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านภาพรวม และด้านความ

น่าเช่ือถือและไวว้างใจ ไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอในดา้น

การรับรู้ถึงคุณค่า หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) ปริญญาตรี กบั สูงกว่า

ปริญญาตรี (2) ตํ่ากว่าปริญญาตรี กบั สูงกว่าปริญญาตรี ส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจในด้านคุณภาพ หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปด้วย (1) ตํ่ากว่า

ปริญญาตรี กบั สูงกว่าปริญญาตรี (2) ปริญญาตรี กบั สูงกว่าปริญญาตรี ส่วนระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นความสะดวกสบาย หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 1 คู่ 

ประกอบไปดว้ย (1) ตํ่ากว่าปริญญาตรี กบั สูงกว่าปริญญาตรี ส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อความพึงพอใจในดา้นความจงรักภกัดี หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปดว้ย 

(1) ตํ่ากว่าปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี (2) ตํ่ากว่าปริญญาตรี กบั สูงปริญญาตรี ส่วนระดบัการศึกษา

ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านภาพลักษณ์  หากวิเคราะห์เป็นรายคู่พบว่า มี 2 คู่ 

ประกอบไปดว้ย (1) ตํ่ากวา่ปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี (2) ปริญญาตรี กบั สูงกวา่ปริญญาตรี  

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นภาพรวม การรับรู้ถึงคุณค่า และดา้นการ

รับรู้ถึงคุณภาพ ไม่แตกต่าง ส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ มี 1 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) นกัเรียน,นกัศึกษา กบั ขา้ราชการ, 

รัฐวิสาหกิจ ส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นความจงรักภกัดี หากวิเคราะห์

เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปด้วย (1) นักเรียน, นักศึกษา กบั ขา้ราชการ,รัฐวิสาหกิจ (2) 

นกัเรียน, นกัศึกษา กบั ลูกจา้งพนกังานบริษทัเอกชน ส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจ

ในดา้นภาพลกัษณ์ หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ มี 2 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) นกัเรียน, นกัศึกษา กบั 

ธุรกิจส่วนตวั, คา้ขาย (2) นกัเรียน, นกัศึกษา กบั ลูกจา้งพนกังานบริษทัเอกชน  

 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นภาพรวมท่ีแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็น

รายคู่ พบว่า มี 6 คู่ ประกอบไปด้วย (1) ตํ่ากว่า 15,000 บาท กบั 30,001-40,000 บาท (2) ตํ่ากว่า 

15,000 บาท กบั 50,001-60,000 บาท (3) ตํ่ากว่า 15,000 บาท กบั สูงกว่า 60,000 บาท (4) 15,001-
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30,000 บาท กบั 50,001-60,000 บาท (5) 30,001-40,000 บาท กบั 40,001-50,000 บาท (6) 30,001-

40,000 บาท กบั 50,001-60,000 บาท ส่วนรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นการ

รับรู้ถึงคุณค่า หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) ตํ่ากว่า 15,000 กบั 50,001-

60,000 บาท (2) 15,001-30,000 บาท กบั 40,001-50,000 บาท (3) 15,001-30,000 บาท กบั 50,001-

60,000 บาท (4) 30,001-40,000 บาท กบั 40,001-50,000 บาท (5) 30,001-40,000 บาท กบั 50,001-

60,000 บาท ส่วนรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ หาก

วิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) ตํ่ากว่า 15,000 บาท กบั 50,001-60,000 บาท 

(2) 15,001-30,000 บาท กบั 50,001-60,000 บาท (4) 40,001-50,000 กบั 50,001-60,000บาท ส่วน

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ หากวิเคราะห์เป็น

รายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) 15,001-30,000 บาท กบั 50,001-60,000 บาท (2) 30,001-

40,000บาท กบั 50,001-60,000 บาท ส่วนรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในด้านส่ิง

อาํนวยความสะดวกท่ีแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบไปดว้ย  (1) ตํ่ากว่า 

15,000 บาท กบั 15,001-30,000 บาท (2) 15,001-30,000 บาท กบั 50,001-60,000 บาท ส่วนรายไดท่ี้

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในด้านความจงรักภกัดี หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ 

ประกอบไปด้วย  (1) ตํ่ากว่า 15,000 บาท กบั 15,001-30,000 บาท (2) ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ 

30,001-40,000 บาท (3) 15,001-30,000 บาท กบั 50,001-60,000 บาท ส่วนรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผล

ต่อความพึงพอใจในดา้นภาพลกัษณ์ หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบไปดว้ย (1) ตํ่า

กว่า 15,000 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (2) ตํ่ากว่า 15,000 บาท กบั 50,001-60,000 บาท (3) 

30,001-40,000 บาท กบั 40,001-50,000 บาท 

อภิปรายผลการวจิยั 

 ผลการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย 

สาํนกังานพหลโยธิน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความพึงพอใจ

ของลูกคา้ในการใหบ้ริการของธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานพหลโยธิน อยูใ่นระดบัมาก 6 ดา้น โดย

เรียงตามลาํดบัไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในภาพรวม ดา้นการรับรู้ถึงคุณค่า ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ 

ดา้นความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นภาพลกัษณ์ ส่วนท่ีอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ ด้านความจงรักภกัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (ปริญญา เพชรรุ่งฟ้า, 

2553) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกคา้ต่อการบริการของธนาคารออมสิน สาขา

บา้นแพว้จงัหวดัสมุทรสาคร 
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 เม่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย 

สาํนกังานพหลโยธิน ตามขอ้มูลขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ โดยจาํแนกตามอายท่ีุแตกต่างกนัพบวา่ 

ความพึงพอใจในด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการธนาคารกสิกรไทย 

สาํนกังานพหลโยธินแตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย มีหลาย

ช่างอายแุละมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีลูกคา้ท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีความพึงพอใจท่ีสูงกวา่

ลูกคา้ท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคา้ท่ีมีอายรุะหว่าง 31-40 ปี ซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัทาํงานและมี

ประสบการณ์จากการใช้บริการมากจึงเกิดความคุน้ชินและพึงพอใจกบัการบริการท่ีไดรั้บอยู่เป็น

ประจาํมากกว่าลูกคา้ท่ีอายุไม่เกิน 20 ปี ท่ีมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการธนาคารไม่มาก ซ่ึงเป็น

ช่วงอายุท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด อาจเพราะยงัอยู่ในช่วงวยัรุ่น ต้องการความสะดวก รวดเร็ว 

ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จึงทาํให้ความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั (หทยัรัตน์ บนัลือ, 2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ

ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดาต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิตท่ีระดบั 0.5 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. จากผลท่ีได้จากการวิจยัสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลในการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามา

ทาํงาน เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. จากผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับวางแผนพฒันาปรับปรุง

การให้บริการอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอย่างแทจ้ริง

และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารกสิกรไทยมากวา่หน่ึง

สาขา เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงในภาพรวมของการใหบ้ริการธนาคารกสิกรไทยมากยิง่ข้ึน 

 2. ควรมีการเกบ็ขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการแต่ละประเภทอยา่งเป็นสัดส่วนและอาจเพ่ิม

การสัมภาษณ์ลูกคา้มาประกอบดว้ยเพ่ือให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีแทจ้ริงและหลากหลายมากข้ึน เพ่ือจะได้

ทราบขอ้มูลและความตอ้งการของบริการแต่ละดา้นท่ีชดัเจนเพิ่มข้ึน 
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ความพงึพอใจและพฤตกิรรมผู้บริโภคนํา้พริก ร้านนํา้พริกแม่นิภา ในเขตอําเภอบ้านไร่ 

จงัหวดัอุทัยธานี และพืน้ท่ีใกล้เคยีง 

CUSTOMER SATISFACTION AND BEHAVIOR OF NAM PRIK MAE NIPA SHOP IN 

BAN RAI DISTRICT OF UTHAI THANI PROVINCE AND VICINITY 

 

ธารียะ มาลา, ธนพร แท่นบัลลัง 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

ภสัส์ศิรัส ศรีอําพนั 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

  การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

นํ้ าพริก (2) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑน์ํ้ าพริก ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด (3) เพ่ือศึกษาความ

แตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคนํ้ าพริก ร้านนํ้าพริกแม่นิภา ใน

เขตอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยทานนํ้ าพริกแม่นิภาท่ีอยู่ในเขต

อาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพื้นท่ีใกลเ้คียง จาํนวน 400 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สถิติ

พรรณนาท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า

ตํ่าสุด ค่าสูงสุด ส่วนสถิติอา้งอิงท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน t-Test และ F-Test (ANOVA) ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.05 ในการหาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี มีสถานภาพสมรส 

เป็นอาชีพเกษตรกร มีรายไดต่้อเดือน 15,001–25,000 บาท  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั แต่เพศ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ

ด้านช่องทางการจาํหน่ายท่ีแตกต่างกัน ส่วนข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบด้วย อาย ุ
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สถานภาพ อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ, พฤติกรรมผูบ้ริโภค, นํ้าพริก 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was (1) to study behavior of customer (2) to study 

satisfaction of customer in Product, Price, Place, and Promotion (3) to study the different personal 

factors that affect to satisfaction of consume Nam Prik in Nam Prik Mae Nipa Shop inn Ban Rai 

district of Uthai Thani province and vicinity. The sampling population of this research was 400 

customers who bought Nam Prink Mae Nipa in Ban Rai district of Uthai Thani province and 

vicinity. Data has been collected by questionnaire and using SPSS program for analysis. The 

statistic used to analyze data is frequency, percentage, Maximum, Minimum, average, standard 

deviation, t-Test and F-Test (ANOVA) at α = 0.05 significance level.  

 The result of this study found that the most sampling population was female, age between 

51-60 years, marital status, work as agriculturist, average monthly income is 15,001-25,000 Baht. 

 The result of the hypothesis found that the different gender affect satisfaction in Product, 

Price and Promotion is no different but Place is different. The different personal factors consist of 

age, status, occupation, and income affect satisfaction in Product, Price, Place and Promotion are 

different. 

 

KEYWORDS : SATISFACTION, CONSUMER BEHAVIOR, NAM PRIK  

 

บทนํา 

 “นํ้ าพริก” เป็นอาหารคาวท่ีคนไทยนิยมกินมาช้านาน พจนานุกรมฉบับบณัฑิตยสถาน 

ฉบบั พ.ศ ๒๕๕๔ ให้ความหมายของอาหารชนิดน้ีว่า “อาหารชนิดหน่ึงปรุงดว้ย กะปิ กระเทียม 

พริกข้ีหนู มะนาว เป็นตน้ ใชเ้ป็นเคร่ืองจ้ิมหรือคลุกขา้วกิน ใชน้ํ้ าปลาหรือนํ้าปลาร้าแทนกะปิกมี็ ใช้

ของเปร้ียวอ่ืนๆ เช่น มะขาม มะดนั มะม่วงแทนมะนาวก็มี เรียกช่ือต่างกนัไปตามเคร่ืองปรุง เช่น 
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นํ้ าพ ริกมะขาม  นํ้ าพ ริกมะดัน  นํ้ าพ ริกมะม่วง” (ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน ฉบบั พ.ศ ๒๕๕๓ พิมพค์ร้ังท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร : ศิริวฒันาอินเตอร์พรินท ์

จาํกดั (มหาชน).๒๕๕๖, หนา้ ๖๒๘.) 

 ร้านนํ้ าพริกแม่นิภา ตั้ งอยู่เลขท่ี 68 หมู่ท่ี 2 ตาํบลหนองบ่มกลว้ย อาํเภอบ้านไร่ จงัหวดั

อุทยัธานี เป็นร้านนํ้าพริกขนาดเลก็ท่ีผลิตและจาํหน่ายทั้งปลีกและส่ง มานานถึง 12 ปี เป็นท่ีรู้จกักนั

ดี ในเขตอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพื้นท่ีใกลเ้คียง เช่น สุพรรณบุรี และ ชยันาท เป็นตน้ ทาํ

ให้ผลิตภณัฑ์ “นํ้ าพริก” มีมูลค่าและการจาํหน่ายเพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบนัทางร้านประสบปัญหาหลาย

ประการ เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตและการจาํหน่ายขนาดเล็ก ไม่เป็นท่ีรู้จกัในตลาดขนาดใหญ่ และมี

คู่แข่งทางการคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นเหตุสาํคญัท่ีทาํให้ยอดการจาํหน่ายในช่วงน้ีเร่ิมลดลงอยา่งเห็น

ใหช้ดั 

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงดําเนินการศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคนํ้าพริก ร้านนํ้ าพริกแม่นิภา ในอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง วา่ มีความ

พึงพอใจและพฤติกรรมต่อผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกแม่นิภา อยูใ่นระดบัใด ซ่ึงผลการวิจยัจะทาํใหท้ราบถึง 

พฤติกรรมการบอกต่อ และการกลบัมาบริโภคซํ้ าของผูบ้ริโภค และทาํให้ทราบถึง ระดบัความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค อนัจะทาํให้ไดข้อ้มูลมาใช้ในการปรับปรุง และพฒันากระบวนการผลิตและ

จาํหน่ายใหมี้คุณภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนํ้ าพริก ร้านนํ้ าพริกแม่นิภา ในเขตอาํเภอบ้านไร่ 

จงัหวดัอุทยัธานีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

 2. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑน์ํ้ าพริกร้านนํ้ าพริกแม่นิภา ใน

เขตอาํเภอบ้านไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

นํ้าพริกแม่นิภา ในเขตอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
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สมมตฐิานการวจิยั 

 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได ้ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลให้ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคนํ้ าพริก ร้านนํ้ าพริกแม่นิภา ในเขตอาํเภอบา้นไร่ 

จงัหวดัอุทยัธานีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบ้ริโภคนํ้ าพริก ร้านนํ้ าพริกแม่นิภา ในเขตอาํเภอ

บา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพื้นท่ีใกลเ้คียง 

 โดยจะทําการ ศึกษาเฉพาะตัวแปรท่ีสํ าคัญ คือ  ตัวแปรอิสระ  ใน ท่ี น่ี คือข้อ มูล

ประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได ้ตวัแปรตามคือ 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ท่ีประกอบไปด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน

ช่องทางการจาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่าง

ท่ีเคยทานนํ้ าพริกแม่นิภาท่ีอยูใ่นเขตอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง จาํนวน 400 

ตวัอย่าง ซ่ึงคาํนวณจากสูตรไม่ทราบประชากรท่ีแน่นอนของ W.G. Cochran (1953) ระยะเวลาใน

การดาํเนินการวจิยั ตั้งแต่เ ดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

         ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพการสมรส 
4. อาชีพ 
5. รายได ้

 

ความพงึพอใจของผู้บริโภคนํา้พริก 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือนําผลของข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์  เพื่อให้

ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 2. เพ่ือให้ผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถนําผลจากการวิจยัไปปรับใช้ในการสร้างความ

ไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งและพฒันากระบวนการผลิตและจาํหน่ายใหมี้คุณภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้เคยบริโภคนํ้าพริกร้านนํ้าพริกแม่นิภา ในเขตอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดั

อุทยัธานี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

 2. ความพึงพอใจของผู้บริโภค หมายถึง ความรู้สึกของผูบ้ริโภคนํ้ าพริกแม่นิภา ในแต่ละ

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด 

 3. ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง คุณภาพในดา้นความสะอาด รสชาติ กล่ิน และบรรจุภณัฑ์ ท่ี

ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 4. ด้านราคา หมายถึง ราคาท่ีจาํหน่าย และความคุม้ค่าของปริมาณท่ีเทียบกบัราคา 

 5. ด้านช่องทางการจาํหน่าย หมายถึง ความสะดวกของสถานท่ีจดัจาํหน่าย และสถานท่ีขาย

ใกลบ้า้นและน่าเช่ือถือ 

 6. ด้านส่งเสริมการตลาด หมายถึง การประชาสัมพนัธ์ท่ีทาํให้ผูค้นรู้จกัและการบริการ

โดยรวม 

 7. ร้านนํา้พริกแม่นิภา หมายถึง ร้านนํ้าพริกท่ีตั้งอยูเ่ลขท่ี 68 หมู่ 2 ต.หนองบ่มกลว้ย อ.บา้น

ไร่ จ.อุทยัธานี 

 8. พื้นท่ีใกล้เคยีง หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเป็นเขตติดต่อกบัอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ซ่ึงไดแ้ก่ 

อาํเภอเนินขาม อาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท และอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538) อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายคํา (2552) ทฤษฎีด้านพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิง

กระตุ้น  ท่ีทําให้เกิดความต้องการ ส่ิงกระตุ้นท่ีผ่านเข้ามาทางความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค
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เปรียบเสมือนกล่องดาํ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะ

ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้ื้อ หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ จุดเร่ิมตน้อยูท่ี่มีส่ิงมากระตุน้

ทาํใหเ้กิดความตอ้งการก่อนแลว้ทาํใหเ้กิดการตอบสนอง 

 ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550) พฤติกรรม  ได้กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมผู ้บ ริโภค  หมายถึง 

กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการตดัสินใจ การซ้ือ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินคา้หรือ

บริการของบุคคลซ่ึงจะมีการความสาํคญัต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต” 

 สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 

ความตอ้งการ ความคิด การกระทาํ การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใชสิ้นคา้หรือบริการ

บุคคล เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ”  

 สรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การแสดงอาการท่ีเป็นกระบวนการเก่ียวกบัพฤติกรรม

การซ้ือ การใช ้การประเมินผลสินคา้หรือบริการ จากการไดม้าตามความตอ้งการและคาดหวงัของ

ผูบ้ริโภค 

แนวคดิและทฤษฎด้ีานความพงึพอใจ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า พึง

พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพงึใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีทาํของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของ

บุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นท่ีพึงพอใจ ทาํให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มี

ความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญัและมีกาํลงัใจ มีความผกูพนักบัหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจ

ในความสําเร็จของงานท่ีทาํ และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลในการ

ทาํงานส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความสาํเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 

 สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบุคคลซ่ึงมกัเกิดจากการ

ได้รับการตอบสนองตามท่ีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้ น ตรงกนัข้ามหากความ

ตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พงึพอใจกจ็ะเกิดข้ึน 

แนวคดิและทฤษฎด้ีานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 Philip Kotler (1984) ไดมี้การแบ่งระดบัของแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดออกเป็น 

ระดบัแรก การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1031 

การสร้างความตระหนกัในตราสินคา้ (brands) แบบท่ีเคยมุ่งเน้นกนัมา โดยการตลาดท่ีอยู่ในระดบั

ขั้นน้ีจะมุ่งใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมการตลาด 

 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเร่ือง ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง

การตลาด (4P’s) ว่า เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ ์(Products) มีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือ

สินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองค์กรซ้ือไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืนๆ หรือในแนว

ทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพ่ือใชใ้น

การผลิต การใหบ้ริการ หรือดาํเนินงานของกิจการ  

 ณฐั อิรนพไพบูลย ์(2554) หรือแมผ้ลิตภณัฑจ์ะเป็นองประกอบตวัเดียวในส่วนประสมของ

การตลาดก็ตาม แต่เป็นตัวสําคัญท่ีมีรายละเอียดท่ีจะต้องพิจารณาอีกมากมาย ดังน้ี เช่นความ

หลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ (Brand Name) คุณภาพ 

ของผลิตภณัฑ ์(Quality) การรับประกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns)  

 2. ราคา (Pricing) เหมาะสมกบัตาํแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้ และสร้างกาํไรในอตัรา

ท่ีเหมาะสมสู่กิจการ หรือจาํนวนเงินท่ีถูกเรียกเกบ็เป็นค่าสินคา้หรือบริการหรือผลรวมของมูลค่าท่ีผู ้

ซ้ือทาํการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการ

หรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)  

 ณัฐ อิรนพไพบูลย ์(2554) หรือ มูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน กิจการ

ไม่สามารถกาํหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตอ้งกาํหนดตน้ทุนการผลิต 

สภาพการแข่งขนั กาํไรท่ีคาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั ประเด็นสาํคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคา

ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีให้ส่วนลด (Discounts) ราคา

ท่ีมีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาท่ีมีช่วงระยะเวลาท่ีการชาํระเงิน (Payment Period) และราคา

เง่ือนไขใหสิ้นเช่ือ (Credit Terms)  

 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ภูดินนัท ์อดิทิพยางกูร (2555) ช่องทางการกระจายสินคา้

ท่ีครอบคลุมและทั่วถึง สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายเป็นเส้นทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผ่านคนกลาง

หรือไม่ผ่านก็ได้ ในช่องทางการจัดจําหน่ายประกอบด้วย  ผู ้ผลิต  ผู ้บ ริโภค  หรือผู ้ใช้ทาง

อุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกคา้ทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง 
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(Middleman) โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดท่ีตอ้งการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผล

กาํไร การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและ

การตลาดโดยตรง มุ่งเนน้ทางดา้นของการสร้างประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจให้กบัลูกคา้ นาํไปสู่

การสร้างความผกูพนัต่อผูบ้ริโภคท่ีดีข้ึน  

 ชานนท์ รุ่งเรือง (2555) เคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือ

บริการ ต่อบุคคลโดยใชเ้พ่ือจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจาํ ในผลิตภณัฑโ์ดยคาดว่า

จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 งานวิจยัเร่ือง ศึกษาความตอ้งการและความพึงพอใจของผูท่ี้เคยบริโภคนํ้าพริก ร้านนํ้ าพริก

แม่นิภา ในเขตอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง จากการศึกษาทาํวิจยัในคร้ังน้ี มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคนํ้ าพริก ร้านนํ้ าพริกแม่นิภา ใน

เขตอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลผูเ้คย

บริโภคนํ้ าพริก ร้านนํ้ าพริกแม่นิภา ในเขตอาํเภอบ้านไร่ จงัหวดัอุทัยธานี โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 400 คน ซ่ึงจะมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการ ความพึงพอใจและทศันคติขอ้คิดเห็น

ตลอดจนขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันํ้าพริก 

 จินตนา สัมปัชชลิต (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการให้บริการของ

ร้านมนตน์มสดสาขากรุงเทพมหานครโดยทาํการสุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านมนต์ นมสด

จาํนวน 400 รายพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของร้านมนตน์มสดดา้นผลิตภณัฑ์

และบริการดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัพึงพอใจส่วนดา้นการจดัจาํหน่าย

ผูบ้ริโภคมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 จงจิต ระวงัทุกข์ (2549) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจ ซ้ือเคร่ืองด่ืมขิงผงสําเร็จรูปตราฮอทต้า ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการผลิต และราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นผลิตภณัฑ์

ให้ความสําคญักบัความสะอาดมากท่ีสุด รองลงมาคือรสชาติ กล่ิน ความสะดวกในการด่ืม บรรจุ

ภณัฑ์แสดงส่วนประกอบระบุ วนัผลิต/วนัหมดอายุ การมีเคร่ืองหมาย อย. และช่ือเสียงของตรง

สินคา้ฮอทต้าความสําคญัในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณและคุณภาพ ด้านช่องทางการจดั
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จาํหน่ายผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัทาํเลท่ีตั้ งของร้านคา้ท่ีมีความสะดวกหาซ้ือง่ายและดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักับการมีโฆษณาผ่านส่ือท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะการ

โฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสาร ซ่ึงสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคได้รวมทั้ งการให้

ส่วนลด ณ จุดขายจะทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือง่ายข้ึนสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํผลงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการอา้งอิงและเป็นแนวทางใน 

 ศรีอนงค ์คูณชยัพาณิชย ์(2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์ของผูบ้ริโภค เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิว 

ทรีไลท ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม

การตลาดผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด จาํนวน 3 รายการ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์ พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 และผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์และผลการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 และ 0.05 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคนํ้ าพริก ร้านนํ้ าพริกแม่นิภา ในเขต

อาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีเคยบริโภคนํ้ าพริกจากร้านมาก่อน ซ่ึงเป็นกลุ่ม

ประชากรท่ีไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัจึงใช้สูตรคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง กรณีไม่ทราบ

จํานวนประชากรของ W.G Cochran (1953) โดยกําหนดความเช่ือมั่นเป็น  95% และมีความ

คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยใชสู้ตรคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 

เม่ือ  n  แทน  จาํนวนสมาชิกกลุ่มตวัอยา่ง 

2
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 P แทน สดัส่วนของประชากร ท่ีผูวิ้จยักาํหนดจะสุ่มเท่ากบั .50 

 Z แทน ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ระดบั .05) 

 d แทน ค่าความผดิพลาดสูงสุดท่ีเกิดข้ึนเท่ากบั .05 

แทนค่า   n =  (.05)(1-.50)(1.96)² 

                        (.05)² 

    = 384.16  

 จะได ้n = 384.16 หรือประมาณ 385 ตวัอย่าง แต่ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดส้าํรองความคลาดเคล่ือนไว้

อีก 15 ตวัอยา่ง จึงเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง เพ่ือความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

 การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง (Random) ท่ีใชก้ารศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูท่ี้เคยทาน

นํ้ าพริกแม่นิภา ท่ีอยูใ่นเขตอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เพ่ือความสะดวกของ

ผูว้ิจยัเป็น และง่ายต่อการรวบรวมขอ้มูล จึงไดด้าํเนินการสุ่มแบบตวัอย่างจากการสุ่มตามความ

สะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผูบ้ริโภคนํ้ าพริก ร้านนํ้ าพริกแม่

นิภา ในเขตอาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพื้นท่ีใกลเ้คียง ทั้งหมด 400 ชุด ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยใน  คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าพริกแม่นิภา อาํเภอบ้านไร่ จงัหวดั

อุทัยธานี  และพื้น ท่ีใกล้เคียง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดย

แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ โดยเป็นแบบสอบถามทีมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ จงัหวดัอุทยัธานี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

 ส่วนท่ี 2 และขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนํ้ าพริกร้านแม่นิภา อาํเภอบ้านไร่ 

จงัหวดัอุทยัธานี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อตดัสินใจบริโภคนํ้ าพริก ร้าน

นํ้ าพริกแม่นิภา อาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพื้นท่ีใกลเ้คียง และระดบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมี

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการกาํหนดนํ้ าหนกัของ

การประเมินเป็น 5 ระดบั ตามวธีิของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scale) ดงัน้ี 
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  ระดบัคะแนน      ระดบัความพงึพอใจของบริโภค 

   5         พึงพอใจมากท่ีสุด 

   4       พึงพอใจมาก 

   3        พึงพอใจปานกลาง 

   2        พึงพอใจนอ้ย 

   1         พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 โดยมีการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละระดบัความคิดเห็นและการ

ตดัสินใจบริโภค โดยเกณฑก์ารตีความของนกัวิชาการ (ประคอง กรรณสูต, 2542)  

  ช่วงคะแนน          ระดบัความพงึพอใจของผู้บริโภค 

  4.51 - 5.00            พึงพอใจมากท่ีสุด 

  3.51 - 4.50            พึงพอใจมาก 

  2.51 - 3.50           พึงพอใจปานกลาง 

  1.51 - 2.50           พึงพอใจนอ้ย 

  1.00 - 1.50           พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามครบถว้นสมบูรณ์ทั้ งส้ิน 400 ชุด สามารถสรุปค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจในการบริโภคนํ้าพริก เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงขอ

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ซ่ึงเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ียอมรับไดคื้อ 0.50  

ข้ึนไป (สุจิตรา บุญยรัตพนัธ์ุ, 2557) ทั้งน้ีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคั ของความพึงพอใจในการ

บริโภคนํ้าพริก ร้านนํ้าพริกแม่นิภา โดยภาพรวมอยูท่ี่ 0.768 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์สูง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือนํ้ าพริกแม่

นิภา อาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถาม

หนา้ร้านในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 316 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79 อายุ 51-60 ปี เพศชาย จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 สถานภาพสมรส จาํนวน 227 
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คน  คิดเป็นร้อยละ 56.8 อาชีพเกษตรกร จาํนวน 281 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.3 รายได้ต่อเดือน 

15,001-25,000 บาท  จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 

 พฤติกรรมการบริโภคนํ้ าพริก ร้านนํ้ าพริกแม่นิภา ส่วนใหญ่พบว่า ความถ่ีในการบริโภค

นํ้ าพริกอยูท่ี่ 1-2 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 55.8 ซ่ึงมีการบริโภคนํ้ าพริกเผามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

42.3 โดยมีการซ้ือนํ้ าพริกคร้ังละ 10-20 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.8 โดยส่วนใหญ่รู้จกันํ้ าพริกแม่นิภา

จากการเขา้มาสอบถามผูข้ายในร้าน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ซ่ึงมีเหตุผลในการเลือกทานนํ้าพริกแม่นิภา

เพราะมีความอร่อย คิดเป็นร้อยละ 57.3 ส่วนมากมีการกลบัมาซ้ือซํ้ าแน่นนอน คิดเป็นร้อยละ 96.8  

และมีความตอ้งการในการบริโภคนํ้ าพริกเป็นอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 72.3 บรรจุภณัฑ์ท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนมากต้องการ คือ ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 92.8 และจะมีการแนะนําผลิตภัณฑ์

นํ้าพริกแม่นิภาใหแ้ก่ผูอ่ื้นทราบแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 96.8 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคนํ้าพริก ร้านนํ้าพริกแม่นิภา อาํเภอบา้นไร่ จงัหวดั

อุทยัธานี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมผูบ้ริโภครวมมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความสะอาด ถูกหลัก

อนามยัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.88 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในรสชาตินํ้าพริกอยูใ่น

ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.81 ความสมํ่าเสมอของรสชาตินํ้ าพริกอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.71 มีฉลากชดัเจนแสดงขอ้มูล ส่วนผสมและวนัหมดอายอุยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 4.70 และความพึงพอใจในกล่ินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.57 ตามลาํดบั 

 ดา้นราคา ในภาพรวมผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.90 

โดยพบว่า ความพึงพอใจ ราคาท่ีจาํหน่ายมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.91 และความคุม้ค่าของปริมาณ

เม่ือเทียบกบัราคาอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.90 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในภาพรวมผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 โดยพบว่า ความพึงพอใจ สถานท่ีขายใกลบ้า้นและน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.68 และความสะดวกของสถานท่ีจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

4.56 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52 โดยพบว่า ความพึงพอใจในด้านการบริการลูกค้าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.93 รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ ของร้านอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.40 

และร้านนํ้าพริกแม่นิภาเป็นท่ีรู้จกัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.29 ตามลาํดบั 
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ผลการวเิคราะห์สมมตฐิาน 

 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา และด้านส่งเสริม

การตลาดไม่แตกต่างกนั แต่เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นช่องทางการจาํหน่ายท่ี

แตกต่างกนั 

 อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นราย

คู่ พบว่า มี 5 คู่ ประกอบดว้ย (1) 20-30 ปี กบั 31-40 ปี (2) 20–30 ปี กบั 41-50 ปี (3) 20–30 ปี กบั 

51–60 ปี (4) 20–30 ปี กบั 60 ปีข้ึนไป และ (5) 41–50 ปี กบั 51–60 ปี อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ความพึงพอใจดา้นราคาท่ีแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 8 คู่ ประกอบดว้ย (1) 20–30 

ปี กบั 31–40 ปี (2) 20–30 ปี กบั 51–60 ปี (3) 20–30 ปี กบั 60 ปีข้ึนไป (4) 31–40 ปี กบั 41–50 ปี (5) 

31–40 ปี กบั 60 ปีข้ึนไป (6) 41-50 ปี กบั 51–60 ปี (7) 41–50 ปี กบั 60 ปีข้ึนไป และ (8) 51–60 ปี 

กบั 60 ปีข้ึนไป อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นช่องทางการจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั 

หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่ ประกอบดว้ย (1) 20–30 ปี กบั 31–40 ปี (2) 20–30 ปี กบั 41–

50 ปี  (3) 31–40 ปี กบั 60 ปีข้ึนไป (4) 31–40 ปี กบั 51–60 ปี (5) 41–50 ปี กบั 51–60 ปี และ (6) 41–

50 ปี กบั 60 ปีข้ึนไป อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ ประกอบดว้ย (1) 31–40 ปี กบั 51–60 ปี (2) 31–40 ปี กบั 60 ปี

ข้ึนไป (3) 41–50 ปี กบั 51–60 ปี และ (4) 41–50 ปี กบั 60 ปีข้ึนไป  

 สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั หาก

วิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) โสด กบั สมรส และ (2) โสด กบั หมา้ย, หยา่ร้าง, 

แยกกนัอยู่ สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นราคาแตกต่างกนั หาก

วิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) โสด กบั สมรส และ (2) สมรส กบั หมา้ย, หย่า

ร้าง, แยกกนัอยู่ สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นช่องทางการขาย

แตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) โสด กบั สมรส และ (2) สมรส 

กบั หมา้ย, หย่าร้าง, แยกกนัอยู่ สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นส่งเสริม

การตลาดแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ (1) โสด กบั สมรส  (2) โสด กบั หมา้ย, 

หยา่ร้าง, แยกกนัอยู ่และ (3) สมรส กบั หมา้ย, อยา่ร้าง, แยกกนัอยู ่

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็น

รายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบดว้ย (1) นักเรียน, นักศึกษา กบั เจา้ของกิจการ, คา้ขาย (2) นักเรียน, 

นกัศึกษา กบั เกษตรกร และ (3) เจา้ของกิจการ, คา้ขาย กบั เกษตรกร อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
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ความพึงพอใจด้านราคาท่ีแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) 

นักเรียน, นักศึกษา กบั เจา้ของกิจการ, คา้ขาย และ (2) นักเรียน, นักศึกษา กบั เกษตรกร อาชีพท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นช่องทางการจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ 

พบว่า มี 2 คู่ ประกอบดว้ย (1) นกัเรียน, นกัศึกษา กบั เกษตรกร และ (2) เจา้ของกิจการ, คา้ขาย กบั 

เกษตรกร  อาชีพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจด้านส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั หาก

วเิคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ มี 1 คู่  ดงัน้ี (1) เจา้ของกิจการ, คา้ขาย กบั เกษตรกร 

 รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็น

รายคู่ พบว่า มี 5 คู่ ประกอบด้วย (1) น้อยกว่า 5,000 บาท กับ 15,000–25,000 บาท (2) น้อยกว่า 

5,000 บาท กบั 25,001-35,000 บาท (3) น้อยกว่า 5,000 บาท กบั มากกว่า 35,001 บาท (4) 15,000–

25,000 บาท  กับ  มากกว่า 35,001 บาท  และ (5) 25,001–35,000 บาท  กับ  มากกว่า 35,001 บาท 

รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นราคาท่ีแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 

3 คู่ ประกอบด้วย (1) น้อยกว่า 5,000 บาท กับ 25,001–35,001 บาท (2) 15,000–25,000 บาท กับ 

25,001–35,001 บาท และ (3) 25,001–35,000 บาท กบั มากกว่า 35,000 บาท รายได้ท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความพึงพอใจดา้นช่องทางการจาํหน่ายแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่

ประกอบดว้ย (1) นอ้ยกว่า 5,000 บาท กบั 25,001–35,000 บาท (2) 15,001-25,000 บาท กบั 25,001- 

35,000 บาท และ (3) 25,001–35,000 บาท กบั มากกว่า 35,001 บาท และรายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผล

ต่อความพึงพอใจด้านส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกัน  หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี  5 คู่ 

ประกอบด้วย  (1) น้อยกว่า 5,000 บาท  กับ  15,001–25,000 บาท  (2) น้อยกว่า 5,000 บาท  กับ 

25,001–35,000 บาท (3) 15,000–25,000 บาท กบั 25,001–35,000 บาท (4) 15,000–25,000 บาท กบั 

มากกวา่ 35,001 บาท และ (5) 25,001–35,000 บาท กบั มากกวา่ 35,001 บาท 

อภิปรายผลการวจิยั 

 งานวิจยัน้ีพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส 

และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคนํ้าพริกร้านแม่นิภาแตกต่างกนั ทั้งน้ี

เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ระดบัมากท่ีสุด ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจาํหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีเพียงด้านการบริการลูกค้าเท่านั้ น ท่ีไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยั โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อารียา คหาปนะ 

(2553) ท่ีไดท้าํการศึกษา ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจาํแนกตามเพศ อายุและสถานภาพสมรสท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบรรณจุภณัฑน์ํ้ าพริกคัว่สับปะรด
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ภูเก็ตสําเร็จรูปไม่แตกต่างกนั คือ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกรายการ โดย

ผูบ้ริโภคใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัลกัษณะของผลิตภณัฑ ์คือควรปรับดา้นรสชาติเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. จากผลการวิจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรทาํการขอและปิดฉลาก อย. ท่ีมีวนั 

เดือน ปี ท่ีผลิตภณัฑ ์และวนัหมดอายอุยา่งชดัเจน เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจ และเลือกบริโภคใน

ผลิตภณัฑม์ากข้ึน 

 2. จากผลการวิจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรมีการประชาสัมพนัธ์ทาง

ส่ือต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น ส่ือวิทยุชุมชน ส่ืออินเตอร์เน็ต เพ่ือให้กลุ่มลูกคา้ไดรู้้จกัผลิตภณัฑ์อย่าง

ทัว่ถึงมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการวิจยัให้ครอบคลุมในภูมิภาคต่าง เพ่ือให้เห็นความแตกต่างของความพึงพอใจ

และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในภูมิภาคนั้ นๆ ว่า มีความพึงพอใจและพฤติกรรมในการบริโภค

นํ้าพริกเป็นอยา่งไร 

 2. ควรศึกษาวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

เพ่ือหาความแตกต่างกนัทางดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หรือปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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พฤตกิรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซื้อเส้ือผ้าของแบรนด์กะรัต

(KARAT_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

BEHAVIORS AND MARKETING MIX FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION 

TO BUY KARAT_BOUTIQUE BRAND OF CLOTHING IN BANGKOK 

METROPOLITAN REGION 

 

รัตนศักดิ์ คาํอาจ, ธมณภัทร สุดเสียง 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

เขมจริา บุญลือ 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

  งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ของแบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด

รวมถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอาชีพเพ่ือเป็น

ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ และใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม โดยประชากรท่ีใชท้าํการศึกษา 

คือ ประชากรท่ีอยูอ่าศยั ทาํงานหรือกาํลงัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นผูท่ี้

เคยซ้ือและสวมใส่เส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (KARAT_Boutique) จาํนวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ได้แก่ ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด ค่าสูงสุด 

วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้ค่า Sig ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มี

รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ทั้ งน้ีปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ในภาพรวมพบว่า ให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ใน
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ระดับมาก สําหรับด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ให้

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปลางกลาง 

 

คาํสําคญั : พฤติกรรม, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, เส้ือผา้ของแบรนดก์ะรัต 

 

ABSTRACT 

 This research was a quantitative research. The purpose of this study was to investigate 

behavior and marketing mix factors for purchasing decision for KARAT_Boutigue brand in 

Bangkok Metropolitan Region by 4 factors which were product factor, price factor, channel factor 

and marketing promotion factors including demographic characteristics, educational level, 

monthly income, and occupation were the information for decision making and improving to 

meet the real needs of customers. The instrument used was by questionnaire. The population was 

people, living, working or studying in Bangkok and its vicinity. They were the ones who bought 

and wore clothes of KARAT_Boutigue 400 samples. The statistics used were frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation, minimum and maximum values. Analyzing 

relationships used Sig. Major research findings indicated most consumers were women between 

the ages of 3 1 - 4 0 years old with a bachelor degree working as personal business earnings per 

month 2 0 ,0 0 1 -3 0 , 0 0 0 Baht. The marketing mix factors that influenced the decision to buy 

KARAT_Boutigue clothes in overall, the customers focused on product factor which was very 

high. For the price, the channel and the promotion of marketing were at medium level. 

 

KEYWORDS: BEHAVIOR, MARKETING MIX FACTORS, DECISION, 

KARAT_BOUTIQUE BRAND OF CLOTHING 
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บทนํา 

 พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มถือเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ซ่ึงมีความจาํเป็นต่อ

การดาํรงชีวิต นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการป้องกนัความร้อน ความเยน็ และป้องกนัอนัตราย

จากภายนอกแล้ว เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มยงัช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพแสดงให้เห็นถึงรสนิยม ซ่ึง

สามารถบ่งบอกถึงภาพลกัษณ์ และสถานภาพทางสังคมของผูส้วมใส่ดว้ย ปัจจุบนัเส้ือผา้ไดมี้การ

พฒันาคุณภาพและรูปแบบท่ีทนัสมยั มีให้เลือกตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยมีทั้งการสั่งตดัเยบ็

ตามร้านตดัเส้ือทัว่ไป การส่ังตดัโดยเฉพาะจากดีไซน์เนอร์ท่ีมีช่ือเสียง และการซ้ือเส้ือผา้สาํเร็จรูป 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทาํให้เกิดการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมของโลกฝ่ังตะวนัตกและ

ตะวนัออกสินคา้เส้ือผา้แฟชั่นจึงเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และยงัมีการออกแบบใหม่ในทุก

ฤดูกาลอีกดว้ย บุคคลท่ีทนัสมยันิยมจึงไดรั้บอิทธิพลจากแฟชัน่ใหม่ๆ อยู่เสมอ และมกัจะมีความ

ตอ้งการสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีรูปแบบตรงตามสมยันิยม 

 ธุรกิจประเภทเส้ือผา้แฟชัน่สตรีเป็นธุรกิจท่ีให้ความพ่ึงพอใจต่อลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ไม่ว่า

จะเป็นการออกแบบเส้ือผา้ให้นาํสมยัการปรังปรุงรูปแบบร้าน การจดัวางสินคา้ให้น่าซ้ือ การคดั

สรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนการตดัเยบ็ท่ีมีความปราณีตและไดม้าตรฐาน เพ่ือดึงดูดให้ลูกคา้

เขา้มาใชบ้ริการในร้านของเรา และเน่ืองจากในปัจจุบนัธุรกิจประเภทเส้ือผา้แฟชัน่สตรีมีการแข่งขนั

ท่ีรุนแรงมากข้ึนมีคู่แข่งขนัเกิดข้ึนมากมาย มีรูปแบบการจาํหน่ายสินคา้และการบริการแตกต่างกนั

ออกไป เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีทนัสมยันิยม ในการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค

ถือไดว้า่ เป็นผูบ้ริโภคกลุ่มนาํสมยั ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีตอ้งการเป็นผูน้าํสมยัไดรั้บความนิยมทางสงัคม 

และชอบลองส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงถือเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความคิดเห็นต่อการตลาดเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจาก

จะเป็นกลุ่มแรกท่ีเลือกซ้ือสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่สตรีแบบใหม่ท่ีออกวางจาํหน่าย เป็นเสมือนผูเ้บิกทาง

ทาํให้สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่สตรีแบบใหม่เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปไดดี้ สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่สตรีจะมี

กระแสนิยมเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อน ฤดูหนาว เป็นตน้ หรือกระแสนิยมเปล่ียนไป

ตามสไตลท่ี์อาจเวียนกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง เช่น วินเทจ ดิสโก ้เป็นตน้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้สตรีท่ีรัก

สวยรักงามตอ้งการให้ตนเองดูดี เพราะปัจจุบนัเพศหญิงเขา้มามีบทบาทในสังคมมากข้ึน หากผู ้

ประกอบธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่สตรีสามารถคิดคน้แฟชัน่นาํสมยั แตกต่างจากคู่แข่งขนัท่ีสามารถเขา้ถึง

กลุ่มลูกคา้สตรีน้ีไดย้อ่มหมายถึงผลประกอบการท่ีดีต่อธุรกิจของตน(พิชามญชุ ์มะลิขาว ,2554) 

 ดว้ยสาเหตุการแข่งขนัท่ีรุนแรงและคู่แข่งขนัเกิดใหม่มากข้ึนของธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่สตรี ท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
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เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนดก์ะรัต (KARAT_Boutique) 

และเขา้ใจถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป

ใชเ้ป็นแนวในการวางแผนและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไปในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 1. เพ่ือสาํรวจพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั มีการใหค้วามคิดเห็นต่อส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (KARAT_Boutique) แตกต่างกนั 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 ในการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้ของแบรนดก์ะรัต (KARAT_Boutique) ผูศึ้กษาไดก้าํหนดสมมติฐานของการวิจยัไวด้งัน้ี 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าแตกต่างกัน  มีการให้ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (KARAT_Boutique) แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. เน้ือหาของการวิจยัประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต 

(KARAT_Boutique) การรับรู้พฤติกรรมส่วนบุคคลของลูกค้าท่ี เคยซ้ือเส้ือผ้าแบรนด์กะรัต 

(KARAT_Boutique)  ก าร รั บ รู้ ส่ ว น ป ระส ม ท างก าร ต ล าด ข อ ง เส้ื อ ผ้ า แ บ รน ด์ ก ะ รั ต 

(KARAT_Boutique) 

 2. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี เขตกรุงเทพมหานคร และปริมลฑล 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ถึง

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
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กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

         ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดท้ราบพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 2. ไดท้ราบปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั มีการให้ความคิดเห็นต่อส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (KARAT_Boutique) แตกต่างกนั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. แฟช่ัน หมายถึง กระแสนิยมท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลาแต่ละยุคสมยัและสมยัซ่ึงอาจ

เกิดข้ึนจากกระแสสังคม การดาํเนินชีวิตประจาํวนัและเส้ือผา้ของแต่ละบุคคลท่ีจะมีการเก่ียวกบั

ขอ้งกบัเทรนดใ์นการแต่งตวั โดยแฟชัน่ไม่ไดมี้ความหมายเดียวแต่จะแตกต่างกนัไป สาํหรับคนแต่

ละกลุ่มแต่ละช่วงเวลาแต่ละสถานท่ีหรือบริบท 

 2. แบรนด์หมายถึง ตราหรือยี่ห้อของสินคา้ท่ีเป็นรูปแบบของภาพพจน์แนวความคิดใน

รูปอัตลักษณ์โดยเป็น เร่ืองท่ี เก่ียวกับบุคลิกภาพ  ความน่าเช่ือถือ  ความมั่นใจ  สถานภาพ 

ประสบการณ์และความสมัพนัธ์ 

 3. เส้ือผ้าแฟช่ัน หมายถึง เคร่ืองนุ่มห่ม เคร่ืองแต่งกาย ท่ีไดรั้บการยอมรับในกลุ่มผูบ้ริโภค

จาํนวนมาก ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ตอ้งมีกระแสนาํ และมีทิศทางท่ีจะตอ้งทาํใหผู้ค้นยอมรับ และ

บริโภค เส้ือผา้แฟชัน่ผูกพนักบัวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผูค้นทุกระดบัทัว่โลก นับแต่ อดีต ปัจจุบนั 

และอนาคต 

ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้(ต่อเดือน) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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 4. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีนาํเสนอแก่ตลาดเพ่ือใหเ้กิดความสนใจ การซ้ือ การใช ้หรือการ

บริโภค ซ่ึงสามารถตอบสนองความจาํเป็นและความตอ้งการได ้

 5. ราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคาเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีจาํหน่ายท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือ ไดแ้ก่ คุณภาพคุม้ค่ากบัราคา มีหลากหลายราคาให้เลือกซ้ือ มีการแสดงราคาของเส้ือผา้อย่าง

ชดัเจน สามารถต่อรองราคาได ้ราคาสินคา้ถูกกวา่การซ้ือวิธีอ่ืน 

 6. ช่องทางการจัดจําหน่าย  หมายถึง ช่องทางการจัดจาํหน่ายกลุ่มบุคคลหรือองค์กรท่ี

สมัพนัธ์ระหวา่งกนั ในกระบวนการนาํผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช ้กลุ่มบุคคลหรือ

องคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีต่างๆ 

 7. การโฆษณา หมายถึง การส่ือสารในรูปแบบใดๆ ซ่ึงเจตนาท่ีจะกระตุน้ผูท่ี้มีศกัยภาพใน

การซ้ือและการส่งเสริมในดา้นการจาํหน่ายสินคา้และบริการ รวมถึงการสร้างประชามติ การกระทาํ

การ เพ่ือก่อให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง การขาย ความคิดหรือการเสนอความคิดเห็น หรือ

สาเหตุต่างๆ และการกระทาํ เพื่อให้ประชาชนเห็นคลอ้ยตาม หรือปฏิบติัไปในทางท่ีผูโ้ฆษณา

ประสงค ์

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

 การวิจยัในหัวขอ้ “พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของแบรนด ์KARAT_Boutique” ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

 จากรูปแบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นส่ิงกระตุน้

ภายนอก ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของซ้ือผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกบั Kotler (2012) ท่ีไดใ้ห้ความหมาย

ของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชใ้นการปฏิบติั

ตามวตัถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย และชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2548, น.63-80) ซ่ึง

กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด  ) (Marketing Mix) ของสินค้าและบริการเป็นเคร่ืองมือทาง

การตลาด ประกอบไปดว้ย 7P’sไดแ้ก่ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้หรือบริการ ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้และสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจได้ ประกอบด้วย ส่ิงท่ีสัมผสัได้ และส่ิงท่ี

สมัผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ขนาด สี หรือคุณภาพของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
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 ปัจจัยด้านราคา (Pr ice) หมายถึง มูลค่าของจาํนวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายออกไปเพ่ือให้ไดม้า

ซ่ึงผลิตภณัฑ์ โดยลูกค้ามกัมีการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์ และราคา 

(Price) ของผลิตภณัฑก่์อนท่ีจะทาํการตดัสินใจซ้ือ 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place or  Channel Distr ibution) หมายถึง เส้นทางท่ี

ผลิตภณัฑถู์กเคล่ือนยา้ยจากองคก์ารไปสู่ตลาด เช่น ร้านคา้ ผูแ้ทนจาํหน่าย หรือผูบ้ริโภค ซ่ึงรวมไป

ถึงช่องทางและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจาํหน่ายผลิตภณัฑด์ว้ย 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยใช้เพ่ือจูงใจให้ลูกคา้เกิดความต้องการ โดยสามารถทาํได้หลาย

รูปแบบ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน เช่น การลดแลกแจกแถม การโฆษณา กิจกรรมส่งเสริม

การขายต่างๆ เป็นตน้ 

 ปัจจัยด้านบุคคล (People) หมายถึง บุคลากรทั้งหมดท่ีมีส่วนในการขาย หรือให้บริการกบั

ลูกคา้ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีสามารถทาํให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ได ้

 ปัจจัย ด้านกระบวนการ  (Process) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการ

ดาํเนินงานในดา้นการใหบ้ริการ ท่ีนาํเสนอใหก้บัลูกคา้ เพื่อมอบการบริการท่ีดีถูกตอ้ง รวดเร็วและ

น่าประทบัใจใหก้บัลูกคา้ เช่น การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัผลิตภณัฑก์บัลูกคา้ การชาํระเงิน 

 ปัจจัยด้านกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลกัษณะ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

รวมถึงรูปแบบการให้บริการ ท่ีสามารถสร้างคุณค่า และตอบสนองต่อความตอ้งการให้กบัลูกคา้ได ้

เช่น การตกแต่งภายในร้าน ป้ายประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559 บทคัดย่อ) การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ี

มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์  ผลของการศึกษาจะช่วยให้

ผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจการขายสินคา้ผา่นทางสังคมออนไลน์สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชว้างแผน

ปรับปรุงหรือพฒันาธุรกิจต่อไปได ้งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้เคยซ้ือ

สินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์ จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงปริมาณประกอบดว้ย Independent Sample t-

test, One-way ANOVA, Factor Analysis และRegression ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
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ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 26-33 ปี  สถานภาพโสด  ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,000-20,000 

บาท เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใช้ซ้ือสินคา้บ่อยท่ีสุด คือ Facebook ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด 

คือ สินคา้แฟชัน่ โดยจะซ้ือเดือนละ 2-3 คร้ัง และจาํนวนเงินเฉล่ียท่ีใชใ้นการซ้ือแต่ละคร้ัง จะตํ่ากวา่ 

1,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่

แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและคุณภาพของสินคา้

ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้และร้านคา้ และดา้นขอ้มูลร้านคา้

ขอ้มูลสินคา้และกระบวนการให้บริการทุกปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคม

ออนไลน ์

 ธนานันท์ โตสัมพนัธ์มงคล  (2558 : บทคดัย่อ) งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น

ราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยั

ดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นกายภาพรวมถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ และใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑ์ และสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างแทจ้ริง 

โดยประชากรท่ีใชท้าํการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีเคยซ้ือและ

สวมใส่เส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่ โดยทาํการสํารวจและเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม จาํนวน 422 ชุด

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคลและบริการหลงัการขาย ปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็วในการ

ชาํระเงิน สําหรับในส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั จะมีระดบัตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่ท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มี

อาชีพรัฐวิสาหกิจ และผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท จะมีค่าเฉล่ียของระดบั

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ยูนิโคล่มากกว่าผูบ้ริโภคในกลุ่มอ่ืน ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั

การศึกษาแตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดย์นิูโคล่ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั 
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 วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556 : บทคัดย่อ) การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษา

ปัจจยัดา้นทศันคติ ความไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรตน้ คือ ทศันคติ ความไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีมี

อายุตั้ งแต่ 23 ปีข้ึนไป จาํนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีได้จดัเตรียมไว้

วิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง 23- 30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีและประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนท่ี 20,001-30,000 บาท โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายผ่านสังคมออนไลน์(อินสตาแกรม) และส่วนใหญ่ของผูต้อบ

แบบสอบจะมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้คร้ัง

ละ 500-1,000 บาท ปัจจยัด้านทศันคติปัจจยัด้านความไวว้างใจ และปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้น

ทัศนคติปัจจัยด้านความไวว้างใจ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ลกัษณะของประชากรการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และการเลือกกลุ่มตวัอยา่งกลุ่ม

ประชากร เป้าหมายประชากร (Population) ท่ีอยูใ่นกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากร

ท่ีอยูอ่าศยั ทาํงานหรือกาํลงัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นผูท่ี้เคยซ้ือและสวม

ใส่เส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (KARAT_Boutique) ซ่ึงถือไดว้่า จาํนวนประชากรทั้งหมดมีขนาดใหญ่มาก 

อีกทั้ งผูวิ้จยัไม่สามารถทราบจาํนวนท่ีแน่นอนของผูท่ี้เคยซ้ือและสวมใส่เส้ือผา้แบรนด์กะรัต

(KARAT_Boutique) ซ่ึงผูวิ้จยัได้ใช้สูตรการคาํนวณขนาดตัวอย่าง โดยได้กาํหนดระดับความ

แปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  

ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจึงสามารถคาํนวณไดจ้าก 
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n =  

โดยท่ีn = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 z = ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (มีค่าเท่ากบั 1.96) 

 p = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์หรือสดัส่วนของคุณลกัษณะท่ีสนใจในกลุ่มตวัอยา่ง 

 q = โอกาสท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์เท่ากบั 1- p ในกรณีของกลุ่มตวัอยา่ง 

 e = ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดโ้ดยในงานวิจยัน้ีกาํหนด

ความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% (กาํหนด e มีค่า 0.05) และเม่ือแทนค่า จะไดว้า่ 

n  =
.  . .

.
 

    n  = 384.16 

 จากการคาํนวณพบว่า ในกรณีท่ีไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ณ ระดบัความเช่ือมัน่

ท่ี 95% จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม เท่ากบั 385 ตวัอย่าง อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูว้จิยัจึงไดจ้ดัทาํแบบสอบถามสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มข้ึนอีก 5% รวมเป็นทั้งหมด 405 ตวัอยา่ง 

การเก็บข้อมูล 

 เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนว่ามีจาํนวนเท่าใด ทางผูวิ้จยัจึงเลือกใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจก

แบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ ทาํงาน หรือกาํลงัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แบรนด์กะรัต (Karat_Boutique) ซ่ึงเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่

ใช้ความน่าจะเป็น  (Non probability Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยทําการแจก

แบบสอบถามทางหนา้ร้าน และ ออนไลน์เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีกลุ่มตวัอยา่งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 

อีกทั้งยงัเป็นการลดระยะเวลา และประหยดัค่าใชจ่้ายในการเกบ็ขอ้มูล 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล เพ่ื อการ ศึกษาวิจัย  คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (KARAT_Boutique) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง

เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยสร้างข้ึนจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
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 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมี 

ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ Check-List 

 ส่วนท่ี 2 คาํถามคดักรอง และขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แบรนด์กะรัต 

(KARAT_Boutique) โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ Check-List)  

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบ

รนด์กะรัต (KARAT_Boutique) และระดบัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการกาํหนดนํ้ าหนักของการประเมินเป็น 5 

ระดบั ตามวธีิของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) ดงัน้ี 

  ระดบัคะแนน   ระดบัความเห็นการตดัสินใจซ้ือ 

   5   เห็นดว้ยมากท่ีสุด  

   4   เห็นดว้ยมาก  

   3   เห็นดว้ยปานกลาง  

   2   เห็นดว้ยนอ้ย  

   1   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

 โดยมีการในการแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละระดบัความคิดเห็น

และการตดัสินใจซ้ือ ดงัน้ี 

  ระดบัค่าคะแนนเฉล่ีย  ความหมาย 

   4.21 – 5.00   เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

   3.41 – 4.20   เห็นดว้ยมาก 

   2.61 – 3.40   เห็นดว้ยปานกลาง 

   1.81 – 2.60   เห็นดว้ยนอ้ย 

   1.00 – 1.80   เห็นนอ้ยท่ีสุด 

 เม่ือนาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความเท่ียง โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคั 

(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ี

ยอมรับได ้คือ 0.80 ข้ึนไป ทั้งน้ีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (Karat_Boutique) โดยภาพรวมอยู่ท่ี 0.808 ซ่ึงอยูใ่น

เกณฑท่ี์สูง 
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แบรนด์

กะรัต (KARAT_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการแจก

แบบสอบถามหน้าร้านและส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Social Network ในช่วงเดือน

กมุภาพนัธ์ 2561–เดือนมีนาคม 2561 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 390 คน คิดเป็น

ร้อยละ 97.5  อายุ 31-40 ปี จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 สถานภาพโสดจาํนวน 201 คน คิด

เป็นร้อยละ 50.2 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 อาชีพธุรกิจส่วนตวั

จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท จาํนวน 116 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29 

 พฤติกรรมการซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือด้วยตนเองมี

จาํนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก Facebook จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อย

ละ 24.8 มีความถ่ีในการสั่งซ้ือน้อยกว่า 2 คร้ังต่อเดือนจาํนวน 225 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 56.3 มี

ค่าใชจ่้ายในการส่ังซ้ือต่อคร้ังอยูร่ะหวา่งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 

 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้แบรนด์

กะรัต (KARAT_Boutique) พบว่า ด้านผลิตภณัท์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย = 4.1070  

โดยพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัท์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ เส้ือผา้มีคุณภาพดีมีการตดั

เยบ็อยา่งประณีตอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย = 4.3700 รองลงมาคือ เส้ือผา้มีเอกลกัษณ์มีการออกแบบ

ท่ีโดดเด่นอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย = 4.3175 เส้ือผา้มีความทนัสมยัอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย = 

4.1775 มีความหลากหลายของเส้ือผา้อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย = 4.1575 และ แบรนดมี์ช่ือเสียงและ

ไดรั้บความนิยมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย = 3.5125 ตามลาํดบั 

 ดา้นราคา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย = 3.8167 โดยพบวา่ ปัจจยัดา้นราคาท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย = 

4.0725 รองลงมาคือ ราคาสินคา้ถูกกว่าแหล่งจาํหน่ายอ่ืนๆ ทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย = 

3.6950 มีป้ายราคาสินคา้กาํหนดไวช้ดัเจนอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย = 3.6825 ตามลาํดบั 
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 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย = 3.7925 โดย

พบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ลูกคา้สามารถติดต่อ

ทางร้านไดส้ะดวกอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย = 3.9400 รองลงมาคือ ทาํเลท่ีตั้งของร้านสะดวก

ต่อการเดินทางอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย = 3.7275 ความทนัสมยัของรูปแบบร้านอยูใ่นระดบั

ปานกลางมีค่าเฉล่ีย = 3.7100 ตามลาํดบั 

 ตา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย = 3.3808 โดยพบว่า 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ มีการส่งเสริมการขายท่ี

น่าสนใจอยู่ระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย = 3.8475 รองลงมาคือ ใช้ดาราหรือบุคคลมีช่ือเสียงในการ

โฆษณาสินคา้ทางโซเซียลมีเดียอยู่ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย = 3.3125 การจดักิจกรรมทางการ

ตลาดอยา่งสมํ่าเสมออยูใ่นระดบัพอใชมี้ค่าเฉล่ีย = 2.9835 ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์สมมตฐิาน  

 เพศแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์กะรัต (Karat_Boutique) ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั ส่วนเพศ

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (Karat_Boutique) ดา้นราคาแตกต่างกนั 

 อายแุตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์กะรัต (Karat_Boutique) ดา้นราคา  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุแตกต่างกนั

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์กะรัต (Karat_Boutique) ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั หาก

วิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบดว้ย (1) 21-30 ปี กบั 31-40 ปี (2) 21-30 ปี กบั 41-50 ปี 

และ (3) 21-30 ปี กบั มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 

 สถานภาพแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์กะรัต (Karat_Boutique)                 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (Karat_Boutique)  

ดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (Karat_Boutique) ดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบวา่ มี 4 

คู่ (1) ตํ่ากว่ามธัยมปลาย กบั อนุปริญญา/ปวส. (2) มธัยมปลาย/ปวช. กบั อนุปริญญา/ปวส. (3) 

อนุปริญญา/ปวส. กบั ปริญญาตรี (4) อนุปริญญา/ปวส. กบั สูงกว่าปริญญาตรี ระดบัการศึกษา

แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (Karat_Boutique) ดา้นราคาแตกต่างกนั 

หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ (1) ตํ่ากว่ามธัยมปลาย กบั อนุปริญญา/ปวส. (2) ตํ่ากว่ามธัยม
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ปลาย กับ ปริญญาตรี (3) มัธยมปลาย/ปวช. กับ อนุปริญญา/ปวส. (4) มัธยมปลาย/ปวช. กับ  

ปริญญาตรี  ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ เส้ือผ้าแบรนด์กะรัต

(Karat_Boutique) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายแตกต่างกนัหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 4 คู่ (1) 

ตํ่ากว่ามธัยมปลาย กบั อนุปริญญา/ปวส. (2) มธัยมปลายปลาย/ปวช. กบั อนุปริญญา/ปวส. (3) 

มธัยมปลายปลาย/ปวช. กบั ปริญญาตรี (4) มธัยมปลายปลาย/ปวช. กบั สูงกวา่ปริญญาตรี 

 อาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (Karat Boutique) ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั ส่วนอาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์

กะรัต  (Karat Boutique) ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันหากวิ เคราะห์ เป็นรายคู่  พบว่า  มี  4  คู่ 

ประกอบดว้ย  (1) นกัเรียน/นกัศึกษา กบั กลุ่มอ่ืนๆ (2) ขา้ราชการ กบักลุ่มอ่ืนๆ (3) ธุรกิจส่วนตวักบั

กลุ่มอ่ืนๆ (4) แม่บา้น/พ่อบา้น กบักลุ่มอ่ืนๆ อาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบ

รนด์กะรัต  (Karat Boutique) ด้านราคาแตกต่างกัน  หากวิ เคราะห์ เป็นรายคู่  พบว่า  มี  6  คู่ 

ประกอบดว้ย  (1) นักเรียน/นักศึกษา กบัพนักงานบริษทั (2) นักเรียน/นักศึกษา กบักลุ่มอ่ืนๆ (3) 

ข้าราชการกับกลุ่มอ่ืนๆ (4) พนักงานบริษัท กับกลุ่มอ่ืนๆ (5) ธุรกิจส่วนตัว กับกลุ่มอ่ืนๆ (6) 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน กบักลุ่มอ่ืนๆ อาชีพแตกต่างกนัส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์กะรัต 

(Karat Boutique) ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายแตกต่างกันหากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 6 คู่ 

ประกอบดว้ย  (1) นกัเรียน/นกัศึกษา กบักลุ่มอ่ืนๆ (2) ขา้ราชการ กบักลุ่มอ่ืนๆ (3) พนกังานบริษทั 

กบัธุรกิจส่วนตวั (4) พนักงานบริษทั กบักลุ่มอ่ืนๆ (5) ธุรกิจส่วนตวั กบักลุ่มอ่ืนๆ (6) แม่บ้าน/

พอ่บา้น กบักลุ่มอ่ืนๆ 

 รายไดแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (Karat Boutique) ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั ส่วนรายไดแ้ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์

กะรัต  (Karat Boutique) ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน  หากวิ เคราะห์ เป็นรายคู่  พบว่า  มี  5 คู่

ประกอบดว้ย (1) ไม่เกิน 10,000 บาท กบั 30,001-40,000 บาท  (2) 10,001-20,000 บาท กบั 30,001 -

40,000 บาท (3) 20,001-30,000 บาท กับ 50,000 บาทข้ึนไป (4) 30,001-40,000 บาท กับ  40,001-

50,000 บาท  (5) 30,001-40,000 บาท  กับ  50,000 บาทข้ึนไป  รายได้แตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์กะรัต (Karat Boutique) ด้านราคาแตกต่างกนัหากวิเคราะห์เป็นรายคู่

พบวา่ มี 6 คู่ ประกอบดว้ย (1) ไม่เกิน 10,000 บาท กบั 20,001-30,000  บาท (2) ไม่เกิน 10,000 บาท 

กับ 30,001-40,000 บาท (3) 10,001-20,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท (4) 10,001-20,000 บาท 

กบั 30,001-40,0000 บาท (5) 20,001-30,000 กบั 50,000 บาทข้ึนไป (6) 30,001-40,000 กบั 50,000 
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บาทข้ึนไปรายได ้แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (Karat Boutique) ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่ายแตกต่างกนั หากวิเคราะห์เป็นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ ประกอบดว้ย (1) ไม่เกิน

10,000บาท กับ 20,001-30,000 บาท (2) 10,001-20,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท (3) 20,001-

30,000บาท กบั 50,000 บาทข้ึนไป 

อภิปรายผลการวจิยั 

 จากขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31-40 

ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได ้20,001-30,000 บาท ซ่ึง

เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีความสนใจในเร่ืองแฟชั่น และใช้เทคโนโลยีในการซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554 : บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีผา่นส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

 จากขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของส่วนพฤติกรรมการซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 

ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเองมีจาํนวน 241 คน ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก Facebook มีความถ่ีใน

การส่ังซ้ือน้อยกว่า 2 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายในการส่ังซ้ือต่อคร้ังอยู่ระหว่างน้อยกว่าหรือเท่ากบั 

1,500 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสงัคมออนไลน์ 

 จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

แบรนด์กะรัต (KARAT_Boutique) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปน้อย คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ปัจจยั

ด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดตามลาํดับ ซ่ึง

สอดคล้องกบัของ พชัราภรณ์ พร่องพรมราช (2559 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้พรีเม่ียมแบรนดข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมลฑล 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะห์ กาํหนด

กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ท่ีตอ้งการให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกบัความแตกต่างกนัตามเพศ อาย ุ 

อาชีพ ระดบัรายได ้และระดบัการศึกษา 

 2. จากผลการวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากผลการ

วิเคราะห์ไปปรับปรุงและพฒันาแผนการตลาด ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้แบรนดก์ะรัต (Karat_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. เน่ืองจากขอบเขตงานวิจยัคร้ังน้ีจาํกัดการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล  ดังนั้ นจึงควรศึกษาขยายขอบเขตการวิจัย ในการตัดสินซ้ือเส้ือผ้าแบรนด์กะรัต

(Karat_Boutique) ไปสู่จงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือนาํผลมาเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัน้ี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการในธุรกิจแบรนดเ์ส้ือผา้แฟชัน่สตรี 

 2. ใน ก ารวิ จัยค ร้ั ง ต่ อ ไป ควร ศึ กษ าเร่ื อ งค วาม พ่ึ งพ อ ใจ ท่ี มี ต่ อ แบ รนด์ ก ะ รัต 

(Karat_Boutique) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ยูนิซิตีข้องผู้บริโภค 

ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

CONSUMER BUYING BEHAVIOR AND SATISFACTION TOWARDS UNICITY IN 

HUAI KHWANG DISTRICT, BANGKOK 

 

วรรณศิา สมดวง, ศิริขวญั ขอนพนัธ์ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

เขมจริา บุญลือ 

อาจารยป์ระจาํ หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ีของ

ผูบ้ริโภคและความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ี 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

และเคยเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ี จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ี

ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบความแตกต่าง

เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนเป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรส มี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีโดยส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

20,001-30,000 บาท พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

มีสถานะเป็นผูบ้ริโภคทัว่ไป เลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีสาํหรับตนเอง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ีมากท่ีสุดส่วนใหญ่คือ ตนเอง ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ีไม่แน่นอน 

จาํนวนค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้าย 1,001-2,000 บาท ซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ีโดยผ่านยูนิซิต้ีช็อป ประเภทของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมากท่ีสุด คือ 

ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เหตุผลสําคญัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ีคือผลิตภณัฑ์มีคุณภาพและ

พิสูจน์ไดจ้ริง 
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 ผลการศึกษาความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ี

พบวา่ ผูบ้ริโภคมีระดบัความพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสําคญั : ความพึงพอใจ, พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ผลิตภณัฑย์นิูซิต้ี 

 

ABSTRACT 

 The objective of this study was to investigate the consumer buying behavior for Unicity 

products and satisfaction towards marketing mix affecting Unicity products. The sample of this 

study was 4 0 0  general people living in Huai Khwang district, Bangkok who have ever bought 

Unicity products. The questionnaire was used as the instrument to collect data. Data were then 

analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. A pair wise comparison was 

conducted with LSD. 

 The result of this study indicated that the respondents mostly were females; those aged 

2 1 -3 0  years; married people; those graduated with a bachelor’s degree; those worked as 

employee; and those with average monthly income of 20,001-30,000 Baht. In terms of consumer 

buying behavior, it was found that the respondents were general consumers who bought Unicity 

products for themselves. The influential person affecting buying behavior for Unicity products 

was oneself. The frequency of buying Unicity products was uncertain. They spent 1 ,001-2 ,000 

Baht to but Unicity products per time. They bought Unicity products via Unicity shop. 

Supplemental diet product was the most popular product bought by most of respondents. High 

quality and proven product was the reason behind consume buying behavior.  

 In terms of consumer satisfaction with marketing mix, it was found that the respondents 

had a high level of overall satisfaction with marketing mix affecting Unicity products. 

 

KEYWORDS : SATISFACTION, CONSUMER BEHAVIOR, UNICITY PRODUCTS 
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บทนํา 

 ธุรกิจการขายตรงในประเทศไทยเร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อวงการตลาดเม่ือราว 40 ปีท่ีแลว้ 

โดยเฉพาะธุรกิจขายตรงประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคซ่ึงเป็นสินค้าท่ี มีความจําเป็นต่อ

ชีวิตประจาํวนัเป็นธุรกิจรูปแบบหน่ึงท่ีมีการนาํเสนอการขายสินคา้ผ่านตวัแทนจาํหน่ายอิสระใน

ลกัษณะอธิบายและสาธิตสินคา้เป็นหลกั ท่ีเห็นเด่นๆ ก็คือ การขายประกนัชีวิต นอกนั้นธุรกิจดา้น

อ่ืนก็ใช้กันอย่างประปรายไม่จริงจังมากนัก หลังจากนั้ นธุรกิจขายตรงได้ค่อยๆ พัฒนาข้ึนมา

ตามลาํดบั ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้วิธีการขายตรงก็มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองกรองนํ้ า 

เคร่ืองสําอาง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใช้ในชีวิตประจาํวนัและตอ้งใช้แลว้หมดไป (หนังสือพิมพ์

บา้นเมือง, 2556) 

 บริษัท ยูนิซิต้ีมาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จาํกัด ได้เร่ิมก่อตั้ งในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 27 

สิงหาคม พ.ศ. 2002 ภายใตค้าํมัน่สัญญาท่ียูนิซิต้ีมีต่อนักธุรกิจอิสระและผูบ้ริโภคทุกท่าน คือ ทาํ

ชีวิตให้ดีข้ึน (Make Life Better) ยูนิซิต้ีได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่า เป็นบริษทัหน่ึงใน 500 

บริษทัท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดแห่งทศวรรษ และอยู่อนัดบัท่ี 87 ในระดบัชาติ เป็นผูน้าํในดา้นการผลิต

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร การดูแลสุขภาพ ท่ียูนิซิต้ีเราเล็งเห็นถึงความสําคญัในทุกๆ ด้าน (ยูนิซิต้ี, 

2561) 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้รวมทั้งผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑย์นิู

ซิต้ี ประกอบกบัในสภาวะการแข่งขนัธุรกิจขายตรงในปัจจุบนัท่ีกาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้

การแข่งขนัตอ้งคาํนึงถึงกลยทุธ์และพฤติกรรมของเป็นสาํคญัทั้งน้ีเผื่อท่ีจะส่งผลสาํเร็จของธุรกิจ จึง

ทาํใหผู้วิ้จยัตอ้งศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีในเขตห้วย

ขวาง ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาปรับปรุงแผนงานและทางการตลาดเพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีของผูบ้ริโภคในเขตหว้ยขวาง 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์

ยนิูซิต้ีในเขตหว้ยขวาง 

 3. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีต่อผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีท่ีแตกต่างกนั 
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สมมตฐิานการวจิยั 

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในด้านส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีต่อผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ยูนิซิต้ี ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ

ผูบ้ริโภคในเขตหว้ยขวาง 

 2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตหว้ยขวาง 

 3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตหว้ยขวางท่ี

เคยเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ี จาํนวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) และตามดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

 4. ตวัแปรท่ีในการศึกษาวจิยั คือ 

  4.1 ตวัแปรอิสระ ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

  4.2 ตวัแปรตาม ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีของผูบ้ริโภค 

 

กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

         ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดอนัได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ระดับราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีของผูบ้ริโภค 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ระดบัรายได ้
6. อาชีพ 

 

ความพึงพอใจในด้านส่วนประสม
ทางการตลาด 
1. ผลิตภณัฑ ์
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. การส่งเสริมการขาย 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1061 

 2. ทราบถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได้

ของครัวเรือน อาชีพ สถานภาพการสมรส และถ่ินท่ีอยู ่ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจใน

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีของผูบ้ริโภค 

 3. เพ่ือนําผลการศึกษาวิจยัไปใช้เป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารธุรกิจคา้ปลีกทั่วไปและ

ผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายสินคา้ผา่นระบบขายตรง ในการพฒันากลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ยูนิซิตี ้หมายถึง บริษทั ยนิูซิต้ีมาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั และเป็นบริษทัหน่ึงในหลาย

สาขาในประเทศต่างๆ ทัว่โลกของบริษทั ยนิูซิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล อิงค ์รัฐยทู่าห์ ดาํเนินธุรกิจขาย

ตรงสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค 

 2. ผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี ้หมายถึง ผลิตภณัฑอ์ุปโภคบริโภคต่างๆ โดยนาํเสนอการขายผ่านทาง

ยนิูซิต้ีช็อป หรือนกัธุรกิจยนิูซิต้ี แบ่งออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 

  2.1 ผลิตภณัฑT์he bios life basics 

  2.2 ผลิตภณัฑ ์Healthy life cleanse 

  2.3 ผลิตภณัฑ ์Healthy life nourish 

  2.4 ผลิตภณัฑ ์Healthy life target 

  2.5 ผลิตภณัฑ ์Essence of beauty 

 3. พฤติกรรมการเลือกซื้อ หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการค้นหา การ

ตัดสินใจและการซ้ือผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ี โดยมีปัจจัยภายในและภายนอกเป็นส่ิงกระตุ้นในการ

ตดัสินใจซ้ือ 

 4. ความพงึพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑย์นิูซิต้ี โดย

การเปรียบเทียบคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์กบัส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บและส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัไว ้

แบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 

  4.1 ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ป้ายฉลากและบรรจุภณัฑข์อง

ผลิตภณัฑย์นิูซิต้ี 

  4.2 ราคา (Price) คือ ราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพของ

ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ รวมถึงการแสดงราคาของผลิตภณัฑไ์วอ้ยา่งชดัเจน 

  4.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) คือ ความหลากหลายของช่องทางในการซ้ือ

ผลิตภณัฑย์นิูซิต้ี 
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  4.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสาธิตผลิตภณฑ์ การจดังานแสดง

ผลิตภณัฑ ์การโฆษณาผลิตภณัฑ ์

 5. ผู้บริโภคในเขตห้วยขวาง หมายถึง บุคคลทัว่ไปท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ีท่ีอาศยัอยู่ใน

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

แนวคดิเก่ียวกับส่วนประสมการตลาด            

 แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยนํา

เคร่ืองมือดา้นการตลาดมาเป็นตวักระตุน้พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 4 ดา้นดงัน้ี คือ (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์และคณะ, 2546)            

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้

ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ อาจจะมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนก็ไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นส่วนสาํคญัท่ีสุดของส่วน

ประสมทางการตลาด ประกอบด้วย สินคา้ บริการ สถานท่ีองค์การหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ต้องมี

ประโยชนมี์มูลค่าในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑข์ายได ้

 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของผูบ้ริโภค 

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑถ์า้มูลค่าสูงกว่าราคา เขากจ็ะตดัสินใจซ้ือ 

ดงันั้นผูก้าํหนดกลยทุธ์ดา้นราคา ตอ้งคาํนึงถึงการยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑว์่าสูงกวา่

ราคาของผลิตภณัฑ ์ 

 3. การจัดจําห น่ าย  (Place หรือ  Distribution) หมายถึง  โครงสร้างของช่องทางซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนั และกิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการองคก์ารไปยงัตลาด 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายเพ่ือ

สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายใชส่ื้อ เคร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสารมีหลายประเภทหรือกลยุทธ์การส่ือสารความหมายภายใตต้ลาดเป้าหมายไดท้ราบถึง

ผลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการท่ีตอ้งการจะจาํหน่าย ณ สถานท่ีใดระดบัใด 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับความพงึพอใจ 

  อุทัยพรรณ สุดใจ (2545) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ 

หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพอใจจะเกิดเม่ือไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ ทั้ง 
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ดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก และทศันะของบุคคล อนั 

เน่ืองมาจากส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อ ส่ิง

เหล่านั้น เป็นไปในทางลบหรือบวก 

 ราชบัณฑิตสถาน  (2546) ได้กล่าวถึง ความหมายของคําว่า ความพึงพอใจ ดังน้ี  คํา

ว่า “พึง” เป็นคาํกริยาอ่ืน หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และคาํว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ 

ชอบใจ 

 กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ไดก้ล่าวถึง  ความหมายของความพึงพอใจวา่ ส่ิงท่ีควร

จะเป็นไปตามความตอ้งการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีก

รูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บอาจจะมากหรือ

นอ้ยกไ็ด ้และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ แต่กเ็ม่ือไดส่ิ้ง

นั้น สามารถตอบสนองความตอ้งการ หรือทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมายได ้ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็น

ความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าส่ิงนั้ นสร้างความรู้สึกผิดหวงั ก็จะทําให้เกิด

ความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ศิวพงศ์ บุตรดาวงศ์ และ อําไพวรรณ เอีย้วสุวรรณ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึง

พอใจและพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์แอมเวยข์องผูบ้ริโภคในเขตอาํเภอเมืองสมุทรสาครผล

การศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายรุะหว่าง 20-30 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-

20,000 บาท เป็นผูบ้ริโภคทัว่ไป เลือกซ้ือผลิตภณัฑแ์อมเวยส์าํหรับตนเอง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์แอมเวย  ์คือ ตนเอง ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์แอมเวยไ์ม่แน่นอน 

จาํนวนค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ์แอมเวย ์1,001-2,000 บาท โดยซ้ือผ่านนกัธุรกิจ

แอมเวย ์ประเภทของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑเ์สริมสุขภาพ เหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑแ์อมเวย ์คือ ผลิตภณัฑมี์คุณภาพและพิสูจน์ไดจ้ริง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในดา้น

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์อมเวยพ์บว่า ผูบ้ริโภคมีระดบัความพึงพอใจรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 

 ประธาน  ขาวแก้ว  (2552) ได้ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือและการประเมิน

ความสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดของนกัศึกษาชายท่ีซ้ือโฟมลา้งหนา้เขตกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาชายเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือโฟมลา้งหนา้โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 

20-24 ปี  การศึกษาปริญญาตรี และรายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน  5,000-10,000 บาท  ด้าน
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พฤติกรรมการพบว่า โฟมลา้งหน้าท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ โฟมลา้งหน้าชนิดมีฟอง ยี่ห้อท่ีนิยมซ้ือคือ 

Nivea เหตุผลท่ีสําคญัท่ีซ้ือเพื่อทาํความสะอาดผิวหน้า ซ้ือ 1 คร้ังต่อเดือน นิยมซ้ือจากร้านสะดวก

ซ้ือ ขนาดท่ีซ้ือ คือ 100 กรัม ซ้ือคร้ังละ 1 หลอด และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังเฉล่ีย 203 บาทการ

ประเมินความสําคญัต่อส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีค่าเฉล่ีย 3.68 ดา้นราคามีค่าเฉล่ีย 

3.96 ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายมีค่าเฉล่ีย 3.64 และดา้นส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ีย 3.49โดยเม่ือแปล

ความหมายแลว้อยูใ่นระดบัมีความสาํคญัมาก ทั้ง 4 ดา้นและพบว่า หวัขอ้ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่

ในด้านผลิตภณัฑ์ คือ ประสิทธิภาพในการทาํความสะอาดมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 4.36 โดยเม่ือแปล

ความหมายแลว้อยูใ่นระดบัมีความสาํคญัมากท่ีสุด  

 ณัฐนันท์ มิมะพันธ์ุ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนเวบ็ไซต์

เฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครศึกษาทศันคติท่ีมีต่อระดบัความสาํคญัของปัจจยัทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีอยู่ในเขต 

กรุงเทพมหานคร 400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบค่าที และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

บนเวบ็ไซต์เฟสบุ๊คส่วนใหญ่เป็นการซ้ือเส้ือผา้ลาํลองเน่ืองจากตอ้งการความสะดวกสบาย โดยใช้

จ่ายประมาณ 500 -1,000 บาทต่อคร้ัง แต่ในขณะเดียวกนักลุ่มตวัอยา่งกมี็ความกงัวลเก่ียวกบัคุณภาพ

ของสินคา้ไม่ตรงตามท่ีไดร้ะบุไว ้หรือมีตาํหนิ ประชาชนมีทศันคติโดยรวมต่อการซ้ือเส้ือผา้บน

เวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กอยูใ่นระดบัมาก 

ระเบียบวธีิวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ใน

เขตหว้ยขวางและเคยเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ี เน่ืองจากไม่ทราบค่าประชากรท่ีแทจ้ริง ดงันั้นจึงใช้

การคาํนวณขนาดตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran 

    n  

 เม่ือ n  คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  p คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการสุ่ม (โดยทัว่ไปนิยมใช้สัดส่วน 30% 

หรือ 0.30) 
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  z คือ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีกาํหนดไวท่ี้ระดบันยัความสาํคญัทางสถิติ 

  มีค่าเท่ากบั 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

  e คือ สดัส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้  

 สาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดสดัส่วนของประชากรเท่ากบั 0.50 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่  

95% และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้5% 

 แทนค่าในสูตรเพ่ือคาํนวณหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

  p = 0.50 

  z = 1.96 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

  e = 0.05 

 ดงันั้น       n  = 
. . .

.
 

          = 
. . .

.
 

          = 384.16 

 ดงันั้น ตอ้งกาํหนดขนาดตวัอย่างจาํนวน 384 ตวั อยา่งแต่เน่ืองจากการเก็บแบบสอบถาม

บางตวัอยา่งอาจเกิดความไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงไดส้าํรองไว ้16 ตวัอยา่ง รวมเป็นจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมดท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีจาํนวน 400 ตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถามท่ีไดจ้ดเตรียมไวน้าไปเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดค้รบจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายได ้

 ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ี ลกัษณะแบบสอบถามเป็น

แบบเลือกตอบ (Check-List) มีจาํนวนคาํถามทั้งหมด 8 ขอ้ ดงัน้ี 

  1. ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีในสถานะใด 

  2. ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีสาํหรับใคร 

  3. บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีของท่านมากท่ีสุด 

  4. ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีบ่อยคร้ังเพียงใด 
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  5. ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีต่อคร้ังเป็นจาํนวนเงินเท่าใด 

  6. ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีผา่นช่องทางใดมากท่ีสุด 

  7. กลุ่มผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีใดท่ีท่านเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

  8. เหตุผลสาํคญัท่ีสุดท่ีท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ี 

 ส่วนท่ี  3 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจในด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ผลิตภณัฑย์ูนิซิต้ีไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม

การตลาด ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีจาํนวนคาํถาม

ทั้งหมด 24 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามท่ีแสดงถึงระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดจนถึงความพอใจน้อยท่ีสุด

โดยแบ่งระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั โดยกาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 

  คะแนน 5 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คะแนน 4 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 

  คะแนน 3 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนน 2 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

  คะแนน 1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 ระดบัการใหค้ะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นใชสู้ตรการคาํนวณช่วงกวา้งของชั้น ดงัน้ี 

(วสิาข ์เกษประทุม, 2539: 16) 

อนัตรภาคชั้น        =  
คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนชั้น
 

=  

= 0.8 

 โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อส่วนประสมทางการตลาด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากต่อส่วนประสมทางการตลาด 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจปานกลางต่อส่วนประสมทางการตลาด 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจนอ้ยต่อส่วนประสมทางการตลาด 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดต่อส่วนประสมทางการตลาด 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์ทั้งส้ิน 400 ชุด สามารถสรุปค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอในดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
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เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคั (Cronbach’s 

Alpha coefficient) ซ่ึงเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิของความเท่ียง (Reliability coefficient) ท่ียอมรับไดคื้อ 

0.80 ข้ึนไป ทั้ งน้ีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบคัของพฤติกรรมและความพึงพอใจในดา้นส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีโดยภาพรวมอยูท่ี่ 0.928 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์

สูง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามใน

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 ชุด ซ่ึงผูว้ิจ ัยจะดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตหว้ยขวางและเคยเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ี 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ในอดีต เอกสารวิชาการ วารสาร หนงัสือพิมพแ์ละขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สรุปผลวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีตอบแบบสอบถามกลุ่มประชากรส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 134 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.5 สถานภาพสมรสจาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีการศึกษาในระดบัปริญญา

ตรี จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 โดยส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัจาํนวน 132 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.0 มีรายได ้20,001-30,000 บาท มีจาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 

 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ีของผูบ้ริโภคมีรายละเอียดดังน้ี สถานะของ

ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ี พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นผูบ้ริโภคทัว่ไป จาํนวน 192 

คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 บุคคลท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีสาํหรับตนเองจาํนวน 215 คน คิด

เป็นร้อยละ 53.8 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นตนเอง 

จาํนวน 140 คนคิดเป็นร้อยละ 35.0 ความถ่ีในการซ้ือผลิตภณัฑ์ยนิูซิต้ีไม่แน่นอน จาํนวน 121 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.3 จาํนวนค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการซ้ือผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ีส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 

1,001-2,000 บาท จาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ช่องทางในการซ้ือผลิตภณัฑย์ูนิซิต้ีผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ซ้ือผ่านยูนิซิต้ีช็อป จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ประเภทของกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ี

ผูบ้ริโภคซ้ือมากท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม จาํนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 เหตุผลสาํคญั
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ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ี พบว่า ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์เน่ืองจาก ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพและ

พิสูจน์ไดจ้ริงมี จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  

 จากการศึกษาความพึงพอใจในดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์ยูนิซิต้ี

พบวา่ ในดา้นผลิตภณัฑมี์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 หากวิเคราะห์เป็นราย

ขอ้พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.27 ตํ่าท่ีสุด คือ ความประหยดัในการใชป้ริมาณนอ้ยและใชไ้ดน้านมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 

 ดา้นราคาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 หากวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า

ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์มีราคาพิเศษจาก

การจดัโปรโมชัน่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ตํ่าท่ีสุด คือ การกาํหนดราคาเป็นมาตรฐานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.03  

 ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.16 หาก

วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยด่านช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด คือ การซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านยูนิซิต้ีช็อป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 ตํ่าท่ีสุด คือ การ

สัง่ซ้ือผา่นโทรศพัท ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  

 ด้านการส่งเสริมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 หาก

วเิคราะห์เป็นรายขอ้ พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑม์าก

ท่ีสุด คือ คะแนนสะสมเม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์และส่วนลดพิเศษจากราคาขายปลีกสําหรับสมาชิก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ตํ่าท่ีสุด คือ การโฆษณาและการจดัแสดงสินคา้ยูนิซิต้ีและการแจกตวัอย่าง มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน  

 เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั ส่วนเพศท่ีแตกกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายแตกต่างกนั 

 อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 

 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดของด้าน

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 
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 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการส่งเสริมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัและหากวิเคราะห์เป็นรายคู่

พบวา่ มี 1 คู่ คือ มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ตํ่ากวา่กบัอนุปริญญา/ปวส. 

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 

 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผลการวจิยั 

 จากขอ้มูลประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี

อาชีพพนกังานบริษทั มีรายได ้20,000-30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศิวพงษ ์บุตร

ดาวงศแ์ละนางสาวอาํไพวรรณ เอ้ียวสุวรรณ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความพึงพอใจและพฤติกรรม

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑแ์อมเวยข์องผูบ้ริโภคในเขตหว้ยขวางอาํเภอเมืองสมุทรสาคร  

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ยูนิซิต้ีของผูบ้ริโภคในเขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานครพบว่าส่วนใหญ่ ผูบ้ริโภคมีสถานะเป็นผูบ้ริโภคทัว่ไปจาํนวน 192 คน แสดงให้

เห็นวา่ผูบ้ริโภค ท่ีเคยเลือกซ้ือผลิตภณัฑย์นิูซิต้ีส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกและนกัธุรกิจยนิูซิต้ี อาจมี

สาเหตุมาจากปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภคมีบทบาทและ

สถานะในสงัคมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคของศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2546:199-216)  

 จากการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑย์นิูซิต้ี โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับส่วน

ประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546: 53-55) 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น บริษทั ยูนิซิต้ีมาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั ควรให้ความสาํคญัใน

ดา้นการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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 2. ดา้นราคา จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในดา้นราคาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ดงันั้น บริษทั ยนิูซิต้ีมาร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั ควรให้ความสาํคญัในการวางแผนกล

ยทุธ์ทางดา้นราคา โดยการกาํหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. เน่ืองจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพียงดา้นเดียว

ซ่ึงอาจมีผลสาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ทาํใหผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลอาจไม่ตรงตามความเป็นจริง ใน

การวิจยัคร้ังต่อไป ควรใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในลกัษณะการสมัภาษณ์ควบคู่กบัแบบสอบถาม

เพ่ือใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลมีความถูกตอ้งมากท่ีสุด 

 2. ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีท่ีทาํการศึกษา ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งใน

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงควรเพิ่มพื้นท่ีท่ีทาํการศึกษาเป็นจงัหวดักรุงเทพมหานคร

เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัครอบคลุมกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษามากท่ีสุด 
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ปัจจยัท่ีกําหนดราคาคอนโดมเินียมมือสองย่านศูนย์กลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร 

Factors Determining Pr ices of Second-hand Condominiums 

in Bangkok Central Business Distr ict 

 

ศจีทิพ ถวลิหวงั 

อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ  

การศึกษาปัจจัยท่ีกําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองย่านศูนย์กลางทางธุรกิจใน

กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ปัจจยัโดยอาศยัแนวคิดของแบบจาํลองราคาแอบแฝง 

(Hedonic price)  เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของราคาสินทรัพยก์บัคุณลกัษณะต่าง ๆ ของสินทรัพยแ์ต่ละ

ช้ินท่ีมีความแตกต่างกันโดยจําแนกเป็น  3 ปัจจัยหลักคือ  ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง จากการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประกาศและการสอบถาม

เก่ียวการขายคอนโดมิเนียมมือสองของเจา้ของคอนโดมิเนียมต่าง ๆ ท่ีตั้งอยู่ในย่านศูนยก์ลางทาง

ธุรกิจของกรุงเทพมหานครซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตบางรักสาทร วฒันา ปทุมวนั และคลองเตย 

จาํนวน 264 โครงการมาวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) พบว่าปัจจยัเร่ืองระยะเวลาการ

ใชง้านหรืออายขุองโครงการ (AGE) ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นโครงสร้าง (Structure attributes) มีนยัสาํคญั

ทางสถิติในทิศทางตรงขา้มกบัราคาขาย ในขณะท่ีปัจจยัเร่ืองขนาดของห้องชุด (AREA) และขนาด

พ้ืนท่ีของโครงการ (SPACE) ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (Enviroment attributes) มีนยัสาํคญั

ทางสถิติในทิศทางเดียวกบัราคาขาย สําหรับปัจจยัด้านทาํเลท่ีตั้ ง (Location attribute) คือทาํเลท่ี

เจา้ของคอนโดมิเนียมนาํหอ้งชุดออกปล่อยเช่า (RENT) มีนยัสาํคญัทางสถิติในทิศทางเดียวกบัราคา

ขาย  

ผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงอนัเป็นประโชน์ต่อเจ้าของ

คอนโดมิเนียมในฐานะผูก้าํหนดราคาขายและผูซ้ื้อเพ่ือใช้ในการเจรจาต่อรองและตดัสินใจซ้ือ 

ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมซ้ือขายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

คาํสําคญั:   คอนโดมิเนียมมือสอง 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1073 

Abstract 

The study of factors Determining prices of second-hand Condominiums in Bangkok 

Central Business District (CBD) aims to apply Hedonic price model for Regression Analysis of 

factors determining asset prices.   These factors consist of three major attributes determining 

condominium prices e.g. structural attributes, neighborhood attributes, and locational attributes.  

Referring to the collected data from sales announcement posted by owners and their agents from 

264 condominium projects of which are located in CBD covering districts of Silom, Sathorn, 

Wattana, Pathumwan, and Klong Toey.  The analysis based on statistical significance found that 

structural attributes such as building age ( AGE)  negatively determines price while unit space 

( AREA)  and project space (SPACE) of which is a environment attribute positively determines 

price.  Neighborhood attribute of leased premises (RENT) positively determines price as well. 

 

The results from this study can be used as a reference for both owners of their 

condominiums as the seller to offer their optimum prices and buyers to negotiate and make 

decision on fair basis. 

 

 Key word:   Second-hand Condominium 

 

บทนํา 

โดยทัว่ไปภาครัฐและเอกชนมกัมีการนาํราคาท่ีอยูอ่าศยัมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีวดัสภาพตลาด

อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ทั้งน้ีเพราะท่ีอยู่อาศยัเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีซ่ึงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของทุกครัวเรือน นอกจากน้ี

ตลาดอสังหาริมทรัพยย์งัสามารถส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เช่น ตลาดแรงงาน 

และภาคบริการโดยเฉพาะภาคการเงินและการธนาคารเน่ืองจากเป็นการเสนอบริการท่ีมีมูลค่าสูง  

ทาํใหต้อ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมากทั้งฝ่ายผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละฝ่ายผูซ้ื้ออสังหาริมทรัพย ์ดงั

เห็นไดจ้ากในปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่าสัดส่วนของสินเช่ืออสังหาริมทรัพยข์อง

ธนาคารพาณิชยมี์มูลค่าสูงถึง 2,708,755 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.58 ของผลิตภณัฑม์วลรวม

ในประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารชุดหรือ
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เรียกกนัทัว่ไปว่าคอนโดมิเนียม (condominium) ท่ีมีสัดส่วนการจดทะเบียนมากกว่าคร่ึงคือร้อยละ 

54 ของจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัทุกประเภทรวมกนั โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพียงจงัหวดัเดียวมีการ

จดทะเบียนถึง 34,490 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 48  ของจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัทัว่ประเทศ ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1   เคร่ืองช้ีธุรกิจอสงัหาริมทรัพยปี์ 2560 

  2558 p 2559 p 2560 p 

การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ (หน่วย) 117,600 113,395 72,521 

   กรุงเทพมหานคร 41,186 41,859 34,490 

   จงัหวดัอ่ืน ๆ  76,414 71,536 38,031 
ท่ีอยูอ่าศยัจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(หน่วย) 123,830 126,543 111,032 

   บา้นจดัสรร 33,827 31,742 30,834 

   แฟลตและอาคารชุด 67,628 72,886 59,791 

   ปลูกสร้างเอง 22,375 21,915 20,407 

สินเช่ืออสังหาริมทรัพยข์องธนาคารพาณิชย ์(ลา้นบาท) 2,463,183 2,568,965 2,708,755 

   สินเช่ือผูป้ระกอบการ 617,167 594,944 626,528 

   สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัส่วนบุคคล 1,846,016 1,974,021 2,082,227 

แหล่งท่ีมา : http://www2.bot.or.th/statistics/ 

ด้วยเห ตุ ท่ีอสั งหาริมทรัพย์เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ี มีลักษณะต่างกันในแต่ละช้ิน 

(Heterogeneous Product) อีกทั้งไม่มีการซ้ือขายบ่อยในตลาด และค่านิยมท่ีจะซ้ือบา้นใหม่ทาํ

ให้การซ้ือขายบา้นมือสองของไทยยงัมีขนาดเลก็ การซ้ือขายท่ีอยู่อาศยัส่วนใหญ่จึงยงัเป็นบา้น

มือหน่ึง  ทาํให้การติดตามความเคล่ือนไหวและการสร้างดชันีราคาอสังหาริมทรัพยมื์อสองทาํ

ไดย้าก (นพดล, 2547) ในปัจจุบนัน้ีมีหน่วยงานภาครัฐไม่ก่ีแห่งท่ีจดัทาํขอ้มูลเก่ียวกบัราคาท่ีอยู่

อาศยั ไดแ้ก่ ศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรัพยข์องธนาคารอาคารสงเคราะห์ซ่ึงจดัทาํดชันีราคาห้อง

ชุดรายไตรมาสโดยทาํการสาํรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ท่ียงัอยูร่ะหว่างการ

ขายโดยใชปี้ 2555 มาคาํนวณเป็นปีฐาน และไม่มีการเผยแพร่ขอ้มูลแก่สาธาณชนโดยใหเ้ฉพาะ

สมาชิกท่ีเสียค่าบริการขอ้มูลเท่านั้นจึงมีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูล ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ขณะท่ีธนาคาร

แห่งประเทศไทยมีการจดัทาํดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัโดยใช้ฐานขอ้มูลจากการปล่อยสินเช่ือของ

ธนาคารพาณิชยด์ว้ยวิธี hedonic regression มาคาํนวณราคาโดยใชปี้ 2551 เป็นปีฐาน ดงัแสดง
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ในตารางท่ี 3 เห็นไดว้่าเคร่ืองช้ีวดัสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคารชุดหรือ

คอนโดมิเนียมมีความหลากหลายและถูกคาํนวณข้ึนจากบรรทดัฐานท่ีต่างกนั อีกทั้งเป็นขอ้มูล

ท่ีเน้นโครงการเกิดใหม่ ทาํให้ประชาชนทั่วไปและภาคเอกชน รวมทั้ งภาครัฐเองเกิดความ

สบัสนในการนาํขอ้มูลมาใช ้

 

ตารางท่ี 2   ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัหอ้งชุดใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ปี 2560 

  1/2560  2/2560 3/2560 4/2560 

กรุงเทพฯ 124.9 126.8 131.9 133.1 
แหล่งท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

ตารางท่ี 3   ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2560 

  2556  2557  2558  2559  2560  

   ดชันีราคาอาคารชุด 132.1 143.8 155.6 166.2 171.0 
แหล่งท่ีมา : http://www2.bot.or.th/statistics/ 

จากสถานการณ์ตลาดคอนโดมิเนียมในปัจจุบนัท่ีราคาขายโครงการใหม่ปรับตวัเพ่ิมข้ึน

อยา่งรวดเร็วตามปัจจยัตน้ทุนท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีสาระสาํคญั โดยเฉพาะย่านศูนยก์ลางทางธุรกิจ

ในกรุงเทพมหานครท่ีไดรั้บผลดีจากแนวรถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายว่ิงผา่น ในขณะท่ีท่ีดินเปล่า

รอการพฒันานบัวนัจะเหลือนอ้ยลง อีกทั้งมีการแกไ้ขกฏระเบียบเก่ียวกบัการใชท่ี้ดินในเขตตวัเมือง

ให้เขม้งวดข้ึน ส่งผลให้โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ๆ มีราคาขายสูงเกินกาํลงัซ้ือจนความตอ้งการ

ถดถอยลงเร่ือย ๆ ดงัเห็นไดจ้ากยอดจดทะเบียนท่ีอยู่อาศยัประเภทแฟลตและอาคารชุดในปี 2559 

ลดลงจาก 72,886 หน่วย เหลือ 59,791 หน่วยในปี 2560 ในขณะท่ีมียอดสินเช่ืออสงัหาริมทรัพยข์อง

ธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึนจาก  2,568,965 ลา้นบาทเป็น 2,708,755 ลา้นบาท ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ทาํ

ให้มีความตอ้งการซ้ือเขา้มาในตลาดคอนโดมิเนียมมือสองซ่ึงถือเป็นสินคา้ทดแทน อย่างไรก็ตาม 

หากผู ้ซ้ือ  ผู ้ขาย และหน่วยงานรัฐท่ี เก่ียวข้อง เช่น  กรมท่ีดิน  กรมสรรพากร นําดัชนีราคา

คอนโดมิเนียมท่ีเน้นอา้งอิงแหล่งขอ้มูลจากโครงการเกิดใหม่ ทาํให้การตดัสินใจซ้ือ-ขายหรือทาํ

ธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาคอนโดมิเนียมมือสองเกิดคลาดเคล่ือน จึงควรพิจารณาแยกออก

จากราคาคอนโดมิเนียมสร้างใหม่ดว้ยเหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี 
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1. อสังหาริมทรัพยแ์ต่ละรายการไม่เหมือนกนั (Heterogeneous) มีความแตกต่างเร่ืองทาํลท่ีตั้ ง 

อายอุาคาร วสัดุท่ีใช ้สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

2. มีการซ้ือขายไม่บ่อยนกั การหาราคาอา้งอิงท่ีเหมาะสมจึงทาํไดย้าก 

3. ดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัส่วนมากรวมเอาโครงการคอนโดมิเนียมสร้างใหม่ท่ีกาํลงัเสนอขายดว้ย
ราคาสูงมากตามตน้ทุนราคาท่ีดิน อาจทาํให้ดชันีราคาสูงเกินความเป็นจริงหากนาํมาใช้กบั

ราคาซ้ือขายคอนโดมิเนียมมือสอง 

4. คอนโดมิเนียมมือสองบางแห่งไดก่้อสร้างมานานแลว้ ถึงแมย้งัสามารถใชง้านไดดี้เน่ืองจากมี

การบูรณะซ่อมแซม แต่กมี็ระยะเวลานานกว่าปีท่ีหน่วยงานภาครัฐนาํมากาํหนดเป็นปีฐานเพ่ือ

ใชค้าํนวณดชันีราคาคอนโดมิเนียมในปัจจุบนั 

5. ราคาของคอนโดมิเนียมมือสองไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกิจกรรมดา้นการตลาดท่ีผูพ้ฒันาโครงการ
คอนโดมิเนียมใหม่ ๆ จดัให้มีข้ึนเพ่ือจูงใจให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ หากแต่ข้ึนอยู่กบัปัจจยัของ

คุณลกัษณะท่ีมีอยู่ภายในผลิตภณัฑ์และภายนอกท่ีเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์นั้นอย่างแทจ้ริงตาม

หลกัของของแบบจาํลอง Hedonic price (Mok, 1995: 37-48)  

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

การศึกษาปัจจัยท่ีกําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองย่านศูนย์กลางทางธุรกิจใน

กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะและปัจจยัต่าง ๆ กบัราคาคอนโดมิเนียม

มือสองท่ีตั้งอยูใ่นยา่นศูนยก์ลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาราคาซ้ือขายคอนโดมิเนียมมือสองท่ีเหมาะสม สามารถนํามาใช้เป็น

ตวัแทนในการพิจารณาเลือกซ้ือหรือขายคอนโดมิเนียมมือสอง 

 

สมมตฐิานของการวจิยั  

 สมมติฐานท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีเป็นการนาํปัจจยัท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของคอนโดมิเนียมมือ

สองยา่นศูนยก์ลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 ประการ ดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง (structural attributes) ไดแ้ก่  

1.1. อายกุารใชง้าน (ปี) ของคอนโดมิเนียมมือสองโดยนบัตั้งแต่ปีท่ีจดทะเบียนจดัตั้งอาคารชุด

จนถึงปีปัจจุบนั (2561) ใชส้ญัลกัษณ์วา่ AGE 
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1.2. ขนาดพื้นท่ีของหอ้งชุดท่ีประกาศขาย (ตารางเมตร) ใชส้ญัลกัษณ์วา่ AREA 

2. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม (environment attributes) ไดแ้ก่  

2.1. ส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายและสนัทนาการท่ีมีอยูใ่นโครงการ เช่น สระวา่ยนํ้า หอ้งออก

กาํลงักายและกีฬา หอ้งซาวน่าหรือหอ้งอบไอนํ้า หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เน็ต หอ้งเล่นเกมส์ 

ห้องคาราโอเกะ ตลอดจนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (นบัจากจาํนวนประเภทส่ิงอาํนวยความ

สะดวกสบาย) ใชสั้ญลกัษณ์วา่ FACILITY 

2.2. ขนาดพื้นท่ีทั้งหมดภายในโครงการ (ตารางเมตร) ใชส้ญัลกัษณ์วา่ SPACE 

2.3. ความแออดัหนาแน่นของผูพ้กัอาศยัร่วม ใช้ตัวแทนคือจาํนวนห้องชุดทั้ งหมดท่ีมีอยู่

โครงการ (ยนิูต) ใชส้ญัลกัษณ์วา่ UNITS 

2.4. มีชาวต่างชาตินิยมอยูอ่าศยัดว้ยแบบถาวร ใชต้วัแทนคือสัดส่วนการถือกรรมสิทธ์ิในห้อง

ชุดของโครงการคอนโดมิเนียมนั้น ใชส้ญัลกัษณ์วา่ FOREIGN 

3. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัทาํเลท่ีตั้ง (locational attribute) ไดแ้ก่ 

3.1. เป็นทาํเลท่ีนักลงทุนนิยมซ้ือเพ่ือปล่อยเช่า ใช้ตวัแทนคืออตัราค่าเช่ารายเดือนต่อตาราง

เมตร ใชส้ัญลกัษณ์วา่ RENT 

 

การศึกษาน้ีไม่คาํนึงถึงปัจจยัเก่ียวกบัระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าซ่ึงแตกต่างจากผลการศึกษา

ของปัญญวฒัน์ (2559) เน่ืองจากขอบเขตการศึกษาอยูใ่นเขตกรุงเทพชั้นในท่ีมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านถึง 2 

สายคือ รถไฟลอยฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 

จากปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้ นาํมาสร้างสมการเพ่ือทดสอบสมมุติฐานไดด้งัน้ี 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตของการศึกษาน้ีมุ่งวิเคราะห์ราคาของอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียม

เฉพาะท่ีมีการประกาศขายโดยเจา้ของห้องท่ีซ้ือมาจากเจา้ของโครงการหรือซ้ือมาจากเจา้ของคน

ก่อน แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายดาวน์ และคอนโดมิเนียมท่ีสนใจศึกษาเป็นโครงการท่ีไดมี้การจด

ทะเบียนอาคารชุดย่านศูนยก์ลางทางธุรกิจในกรุงเทพฯ  (Central Business District หรือ CBD) 

ตั้งอยูบ่ริเวณถนนสีลม สาทร เพลินจิต วิทยุ และสุขุมวิท ถึงแมว้่าปัจจุบนัมีแนวโน้มจะยา้ยไปยา่น

ถนนรัชดาภิเษกและจตุจกัรในอนาคต เน่ืองจากเร่ิมมีโครงการอาคารสํานักงานขนาดใหญ่และ

คอนโดมิเนียมไปตั้ง รวมถึงระบบขนส่งมวลชนตดัผ่าน (Risinee, 2015) แต่การศึกษาน้ียงัใช ้CBD 
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ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 เขตคือ เขตวฒันา เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวนั และเขตคลองเตย ซ่ึงยงัมี

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสูง เป็นท่ีตั้งของอาคารสาํนกังาน ศูนยก์ารคา้ชั้นนาํ โรงแรมและท่ี

พกัอาศยัระดบับน ตลอดจนมีระบบการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็วอนัได้แก่ รถไฟลอยฟ้า 

BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น MRT 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาน้ีช่วยให้ผูซ้ื้อและนักลงทุนในอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมมือสอง

ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมากําหนดราคา อีกทั้ งช่วยให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาของ

คอนโดมิเนียมมือสอง 

 

แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง  

อสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์นท่ีมีความแตกต่างกนัในเชิงคุณภาพและทาํเลท่ีตั้งการหาดชันี

ราคาท่ีพิจารณาเชิงคุณภาพของอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บความนิยมในขณะน้ีมี 3 วธีิ ไดแ้ก่ 

1. Hedonic method  

แนวคิดพ้ืนฐานของวิธีน้ีเป็นการหาความสมัพนัธ์ของราคาสินทรัพยก์บัคุณลกัษณะต่าง ๆ ของ

สินทรัพยน์ั้นซ่ึงประกอบดว้ย ลกัษณะดา้นโครงสร้าง  ลกัษณะดา้นส่ิงแวดลอ้ม และลกัษณะ

1. ปัจจยัดา้นโครงสร้าง (structural attributes) 
1.1. อายขุองอาคาร (ปี) 
1.2. พ้ืนท่ีของหอ้งชุด (ตารางเมตร) 

2. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (environmental attributes) 
2.1. จาํนวนหอ้งชุดทั้งหมดในโครงการ (ยนิูต) 
2.2. เน้ือท่ีทั้งหมดในโครงการ (ตารางเมตร) 
2.3. ส่ิงอาํนวยความสะดวกในอาคาร (จาํนวนประเภท) 

3. ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง 
3.1. ค่าเช่ารายเดือน (บาทต่อตารางเมตร) 
3.2. สดัส่วนชาวต่างชาติท่ีเป็นเจา้ของหอ้งชุดใน

โครงการ (ร้อยละ) 
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ดา้นทาํเลท่ีตั้ ง เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างราคาบา้นกบัแบบบา้น ขนาดท่ีดิน ถนนหรือแนว

รถไฟฟ้ารอบๆ อสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้  

2. Repeat-sales method  

มีการนําวิ ธี น้ีมาใช้แทน  Hedonic method โดย  Bailey, Muth, and Nourse (1963) และใช้

แพร่หลายมากข้ึนในระยะหลงั วิธีน้ีไม่พิจารณาองคป์ระกอบต่าง ๆ ของบา้น แต่ใชข้อ้มูลจาก

การปล่อยสินเช่ือ และมีเพียงขอ้มูลราคาบ้านท่ีมีการซ้ือขายในช่วงสองเวลาเท่านั้ นโดยมี

สมมติฐานวา่บา้นหลงันั้น ๆ มีสภาพคงท่ี  ไม่มีการปรับปรุงต่อเติมใหม่ ไม่มีการเส่ือมสภาพ 

3. Mix-adjustment method  

วิธีการน้ีคือการจดับ้านเป็นกลุ่มโดยให้บ้านท่ีมีลกัษณะและทาํเลท่ีใกลเ้คียงกนัอยู่ในกลุ่ม

เดียวกนัแลว้ใช้ราคาเฉล่ียในแต่ละกลุ่มมาถ่วงนํ้ าหนักเป็นราคาเฉล่ียท่ีปรับคุณภาพ (Mix-

adjusted price) วิธีน้ีไม่คาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของท่ีอยูอ่าศยั หากมีการเปล่ียน

องคป์ระกอบจะทาํใหจ้าํนวนตวัอยา่งของแต่ละกลุ่มเปล่ียนแปลง  

จากหลักการทั้ ง 3 วิธี จะเห็นได้ว่าวิธีท่ี  1 คือ hedonic method เหมาะกับการใช้หาราคา

อสังหาริมทรัพยส์าํหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ มากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะยงัมีการ

เปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพเกิดข้ึนตลอดเวลาเน่ืองจากเป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging) ท่ีมีการขยาย

เมืองออกไปและยงัอยูใ่นช่วงมีการก่อสร้างและขยายระบบสาธารณูปโภค อีกทั้งยงัมีนกัลงทุนกลุ่ม

หน่ึงท่ีนิยมลงทุนในอสังหาริมทรัพยมื์อสองมาร้ือสร้างใหม่ให้กลายเป็นบา้นหลงัใหม่บนท่ีดินผืน

เดิม เหล่าน้ีทาํให้ลกัษณะเชิงคุณภาพของอสังหาริมทรัพยเ์ปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาไป ในขณะท่ี

อีก 2 วิธีท่ีเหลือมีสมมุติฐานเหมือนกนัคืออสังหาริมทรัพยไ์ม่มีการเปลียนแปลงเชิงคุณภาพ จึง

เหมาะกบัตลาดอสังหาริมทรัพยโ์ตเต็มท่ี (Mature) อย่างในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เน่ืองจากการซ้ือ

ขายบา้นส่วนใหญ่เป็นบา้นมือสองท่ีคงสภาพเดิม และไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและทาํเลท่ีตั้งแลว้  

Abbasov (2014) กล่าวว่ามีการนาํวิธีแบบจาํลองราคา (Hedonic price method) มาใชต้ั้งแต่ปี 

2003 โดย Haurin ในคร้ังนั้ นเป็นศึกษาการเปล่ียนแปลงของราคารถยนต์ ต่อมาได้นําแนวคิด

พ้ืนฐานมาใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ของราคาสินทรัพยก์บัคุณลกัษณะท่ีแตกต่างของสินทรัพยน์ั้น 

มกัมีลกัษณะเป็นสินคา้ท่ีเก่ียวกบัความสุขสบายและความพึงพอใจ เช่น ราคาบา้นกบัคุณลกัษณะ

ของบา้นซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีเคล่ือนยา้ยไดไ้ม่ง่ายนอกจากน้ียงัมีการนาํเอาเทคนิคราคาแอบแฝง (Hedonic 

Pricing Method) มาวิเคราะห์ดา้นท่ีการประเมินมูลค่าการใช้จ่ายจากลกัษณะและคุณสมบติัของ
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ผูต้อบแบบสอบถาม เช่น การหาปัจจยัท่ีกระทบต่อจานวนเงินท่ีใชจ่้ายไดอี้กดว้ย เช่นการประเมิน

หามูลค่าภาษีสังคมต่างโดยวดัจากจาํนวนซองภาษีสังคมท่ีมองว่าเป็นตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายไดด้ว้ย

เช่น บจากงานมงคล (งานแต่งงาน) งานศพ และงานบุญ   

ในปัจจุบนัธนาคาคารแห่งประเทศไทยก็ไดน้าํแบบจาํลองราคา (Hedonic price) เพ่ือสร้าง

และประมาณสมการราคาท่ีอยู่อาศยัในปีท่ีใช้อา้งอิงในการจดัทาํราคาจดัทาํดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั

ประเภทบา้นเด่ียวและทาวน์เฮา้ส์โดยใชร้าคาท่ีอยูอ่าศยัต่อตารางเมตร (ธนาคาคารแห่งประเทศไทย, 

2547) 

 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

1. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 
การศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยา่นศูนยก์ลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร

ใชข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1.1. ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากร ไดแ้ก่รายช่ือโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีการจดทะเบียนอาคารชุด

ตามเขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ ครอบคลุมพ้ืนท่ีซ่ึงถือวา่เป็น CBD ของกรุงเทพฯ  

1.2. ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยตวัแปรอิสระไดแ้ก่ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็น

คุณลกัษณะทั้ง 3 ประการตามแนวคิด hedonic price model คือปัจจยัดา้นโครงสร้าง ดา้น

สภาพแวดลอ้ม และดา้นทาํเลท่ีตั้ง  ส่วนตวัแปรตามไดแ้ก่ราคาเสนอขายคอนโดมิเนียม

ของเจา้ของหอ้งชุดท่ีไม่ใช่เจา้ของโครงการ 

 

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาวิจยัน้ีมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งคือ 

2.1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นแหล่งท่ีไช้ในการสํารวจราคาเสนอขาย

คอนโดมิเนียมมือสองยา่น CBD ซ่ึงผูเ้ป็นเจา้ของห้องชุดหรือตวัแทนประกาศขาย แต่เน่ืองจาก

ผูท้าํการวิจยัไม่สามารถเดินสาํรวจเก็บขอ้มูลราคาจากหาผูข้ายตามโครงการหรือสถานท่ีทัว่ไป

ได ้จึงใชวิ้ธีสาํรวจผ่านทางหนา้เวบ็ไซตต่์าง ๆ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส่ือกลางผ่านออนไลน์ระหว่างผูซ้ื้อ

และผูข้ายคอนโดมิเนียมท่ีเขา้มาประกาศขซ้ือ-ขายดว้ยตนเอง รวมทั้งตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

หรือไดรั้บอนุญาตจากผูข้ายและผูซ้ื้อ  ซ่ึงแสดงขอ้มูลทั้งราคาเสนอขาย ผูเ้สนอขาย ช่ือโครงการ 

ขนาดพื้นท่ี ฯลฯ โดยเวบ็ไซตท่ี์เป็นแหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ 
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2.1.1. acuterealty.com 

2.1.2. baania.com 

2.1.3. ddproperty.com 

2.1.4. dotproperty.co.th 

2.1.5. hipflat.co.th 

2.1.6. kaidee.com 

2.1.7. pantipmarket.com 

2.1.8. prakardproperty.com 

2.1.9. terrabkk.com 

2.1.10. thaihometown.com 

2.1.11. zmyhome.com 

 

2.2. ข้อ มูล ทุ ติ ยภู มิ  (Secondary Data) เป็ น แห ล่ งข้อ มู ล ท่ี รวบ รวมราย ช่ือโครงก าร

คอนโดมิเนียมทั้งหมดท่ีมีการจดทะเบียนอาคารชุดตามเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ตลอดจน

รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการนั้น ๆ เช่น ช่ือโครงการ ท่ีตั้งโครงการ ปีท่ีจดทะเบียนอาคาร

ชุด เน้ือท่ีและจาํนวนห้องชุดทั้งหมดในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ีและห้องชุดท่ีถือครองโดย

ต่างชาติ ตลอดจนส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีในโครงการ  นอกจากนั้ น ยงัเป็นแหล่ง

สาํหรับคน้ควา้ทฤษฎีงานวิจยัศึกษาเก่ียวกบัสภาพตลาดคอนโดมิเนียมมือสองและปัจจยัท่ี

กาํหนดราคา ไดแ้ก่ วารสาร วทิยานิพนธ์ และสารสนเทศออนไลนต่์างๆ  

 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีไดแ้ก่โครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดท่ีจดทะเบียนอาคารชุดกบั

กรมท่ีดินในเขต  CBD ของกรุงเทพฯ  ซ่ึงประกอบด้วยเขตบางรัก  (54 โครงการ) สาทร (34 

โครงการ)  วฒันา (67 โครงการ) ปทุมวนั 3(7 โครงการ) และคลองเตย (72 โครงการ) คิดเป็น

จาํนวนรวมทั้งส้ิน 264 โครงการดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4  รายช่ือโครงการคอนโดมีเนียมในย่าน CBD กรุงเทพฯ ท่ีจดทะเบียนอาคารชุด

ระหวา่งปี 2524-2561 
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ลาํดบัท่ี ช่ืออาคารชุด ปีท่ีจดทะเบียน 

1 เดอะไรซ์ 2551 

2 บา้นสราญ 2549 
3 เดอะไฮท ์ 2549 
4 เลอ รัฟฟิเน่ ชมพทูวปี 2551 
5 วลิล่า สิกขรา 2552 
6 คล๊ิก คอนโด 2552 
7 เดอะนิช สุขมุวิท 49 2551 
8 สุขมุวิท ซิต้ี รีสอร์ท 2550 
9 วสิตา้ การ์เดน้ท ์ 2551 
10 เดอะไพร์ม 11 2552 
11 ศุภาลยั พรีเมียร์เพลส 2549 
12 ไลฟ์ แอด สุขมุวทิ 2552 
13 แกรนด ์พาร์คววิ อโศก 2553 
14 49 พลสั คอนโมิเนียม 2548 
15 มาโณ ทาวเวอร์ 2533 
16 อเวนิว 61 คอนโดมิเนียม 2548 
17 ซิต้ี ลิฟวิง่ 2553 
18 ควอทโทร บาย แสนสิริ 2554 
19 บลอคส์ 77 2554 
20 เลอนิส เอกมยั 2554 
21 แมก็ซ์วิน  2536 
22 ดบัเบ้ิลย ู8 คอนโดมิเนียม 2553 
23 วาโพล คอนโดมิเนียม  2554 
24 อพัเพอร์ สวสี สุขมุวทิ23  2554 
25 เอท ทองหล่อ เรสซิเดน้ส์เซส 2553 
26 โนเบิล รีวลิ 2554 
27 ไทดีทองหล่อ  2554 
28 ไอดีโอ เวร์ิฟ สุขมุวทิ 2554 
29 ชีล บาย แสนสิริ 2555 
30 เดอะ เครส สุขมุวิท 49 2555 
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31 แบงคค์อก เฟลิซ สุขมุวิท 69-1  2555 
32 เลอรัก คอนโดมิเนียม อาคารบี (สกายวอลค์) 2555 
33 เอวา คอนโดมิเนียม สุขมุวทิ 49 2554 
34 ไทดี ทองหล่อ 2554 
35 เวีย 31 2555 
36 โวค้ คอนโดมิเนียม สุขมุวิท 31 2555 
37 เบเวอร่ี 33 คอนโดมิเนียม 2555 
38 เดอะคลาส เรสซิเดน้ท ์สุขมุวทิ 19 2555 
39 ไชมิส จอยญ่า 2555 
40 เดอะมาร์เวล เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ 5 2555 
41 เดอะบลูม สุขมุวิท 71 2555 
42 เดอะ เพรสซิเดน้ท ์สุขมุวิท อาคารบี 2556 
43 เดอะรูม สุขมุวิท 21  2556 
44 เดอะ เพรสซิเดน้ท ์สุขมุวิท อาคารเอ 2556 
45 ดี 25 ทองหล่อ คอนโดมิเนียม  2556 
46 ลิฟแอทไพท ์ 2556 
47 โซซิโอ เรฟเฟอร์เรนซ์ 61 2556 
48 พีพี พลสั สุขมุวิท 71 2556 
49 ไฮด ์สุขมุวิท  2556 
50 15 สุขมุวิท เรสซิเดนเซส 2556 
51 เลอโคเต ้ทองหล่อ 8  2557 
52 ลิฟ แอท ฟอร์ต้ีนาย 2559 
53 เดอะรูม สุขมุวิท 69 2559 
54 ฮาสุ เฮาส์ 2559 
55 อินเตอร์ ลกัส์ พรีเมียร์ สุขทุวิท 13 2559 
56 ดาซเซิล สุขมุวิท 7  2559 
57 เดอะ ไลน ์สุขมุวทิ 71 2559 
58 เดอะ ลอฟท ์เอกมยั 2559 
59 เอม็ ทองหล่อ 10 2559 
60 เดอะ เทอร์ทีไนน ์ 2559 
61 เพนทเ์ฮา้ส์ คอนโดมิเนียม 2  2560 
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62 มาร์ค สุขมุวิท  2560 
63 อพัเพอร์ สวที สุขมุวทิ 25  2559 
64 เดอะ เพลสทีจ 49 2535 
65 โมริ เฮาส์  2560 
66 แอชตนั เรสซิเดนซ์ 41 2560 
67 พาร์ค คอร์ท สุขมุวทิ 77 2560 
68 คอนโด วนั สยาม 2551 

69 บา้นเกษมสนัต ์1 2540 
70 ดิ แอดเดรส ชิดลม  2552 
71 หลงัสวนวิลล ์ 2544 
72 พรีน บาย แสนสิริ  2552 
73 สมคิดการ์เดน้ส์  2534 
74 ออลซีซัน่ แมนชัน่  2541 
75 ชิดลมเพลส 2531 
76 ปทุมวนั โอเอซิส  2552 
77 ฤดีเพลส คอนโดมิเนียม 2539 
78 ลาเมซอง ร่วมฤดี 2534 
79 อรกานต ์ 2526 
80 เดอะโคโลนี ลุมพินี ปาร์ค 2553 
81 เพลินจิตคอนโดมิเนียม  2527 
82 แอทธีนี เรสซิเดน้ซ์  2551 
83 ร่วมฤดี ทาวเวอร์ 2541 
84 บา้น ณ วรางค ์คอนโดมิเนียม  2547 
85 โนเบิล ซีโรไนน์ 2548 
86 โอทูฮิป 2553 
87 เดอะพาร์ค ชิดลม 2550 
88 พฒันาการคอมเพลก็ซ์เฮา้ซ์ อาคาร 1  2535 
89 พฒันาการคอมเพลก็ซ์เฮา้ซ์ อาคาร 7 2535 
90 เดอะเทมโป ร่วมฤดี 2553 
91 บา้นกลางกรุง สยาม-ปทุมวนั 2550 
92 ปทุมวนัเพลส  2528 
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93 เดอะ เครสท ์ร่วมฤดี 2554 
94 เดอะซ้ีด เมมโมร่ี สยาม 2554 
95 โซซิโอ ร่วมฤดี 2554 
96 เดอะ เนสท ์เพลินจิต  2556 
97 185 ราชดาํริ 2556 
98 สิทธาคาร 2527 
99 เดอะ รีเชิร์ฟ 2558 
100 เดอะรูม พระราม 4 2558 
101 คลาส หลงัสวน 2559 
102 โนเบิล เพลินจิต  2559 
103 98 ไวร์เลส  2559 
104 ซิงค ์เนเจอร์ สยาม 2560 
105 บา้นนนัทสิริ  2549 
106 ลุมพินี เพลส สวนพลู-สาทร  2546 
107 ลุมพินีเพลส สาทร ซี-ดี  2545 
108 ลุมพินีเพลส สาทร เอ-บี  2545 
109 ศุภาลยั โอเรียนทลัเพลส 2549 
110 สีลม เทอเรส 2545 
111 สุพรีม การ์เดน้ท ์ 2552 
112 สุพรีม คลาสสิค 2546 
113 สุขสาธร 2552 
114 สุพรีม วิลล ์ 2540 
115 เมเป้ิลเฮา้ส์ 2553 
116 ลุมพินีทาวเวอร์  2535 
117 เดอะ สเตชัน่ 2552 
118 ลุมพินีเพลสพระราม3เจริญกรุง 2547 
119 ลุมพินี พาร์คววิ คอนโดมิเน่ียม 2547 
120 ลุมพินี วิลล ์รามคาํแหง26 2540 
121 สุพรีม เรสซิเดนซ์  2548 
122 ลุมพินี วิลล ์พระแม่มารี-สาทร 2547 
123 สาธรการ์เดน้ 2541 
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124 สาธรแฮปป้ีแลนดท์าวเวอร์ 2539 
125 ไทยมณีคอนโดมิเนียม 2546 
126 สาทร เฮอริเทจ เรสซิเดนเซล 2554 
127 เกรส ไอวอร่ี  2555 
128 เดอะ ซ๊ีด มิงเกิล  2556 
129 เซ็นทริค สาทร-เซ็นหลุยส์ 2557 
130 ริธ่ึม สาทร-นราธิวาส 2557 
131 ฟิวส์ จนัทน์-สาทร 2558 
132 ฟลอเลส สาทร เรสซิเดน้ซ์ 2558 
133 ศุภาลยั เอลีท สาทร-สวนพูล 2559 
134 เดอะรูม สาทร-เซนหลุยส์ 2559 
135 เดอะ แบงคอ็ค สาทร 2560 
136 อิสสระ คอลเลคชัน่ สาทร 2560 
137 นารา 9  2560 
138 คอนโดสุวรรณสวสัด์ิ 2560 
139 บา้นสิริสีลม 2549 
140 สาธรเฮา้ส์ 2540 
141 สีลม สวที 2540 
142 สีลม แกรนดเ์ทอเรส 2549 
143 พชัรเพลส 1 2536 
144 พชัรเพลส 2 2536 
145 พชัรเพลส 4 2536 
146 กรีนพอยท ์สีลม 2541 
147 จิวเวลร่ี เทรดเซ็นเตอร์ 2539 
148 ดิ อินฟินิต้ี  2551 
149 ดิ เอม็ไพร์ เพลส  2551 
150 ศาลาแดง โคโลเนด  2540 
151 พิกลุเพลส  2541 
152 ยมราช  2540 
153 เดอะ แนเชอรัล เพลส สวที งามดูพลี  2539 
154 เมโทร เพลส 2539 
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155 ดิ เอก็เซ็คคิวทีฟ เฮา้ส์  2527 
156 บา้นพฤกษาสิริ 2 2540 
157 สีลม พาร์ควิว 2541 
158 บางรักคอนโดมิเนียม 2526 
159 เซ็นตห์ลุยส์ แกรนดเ์ทอเรส 2549 
160 เดอะ เมท็ 2552 
161 ไอวี่ สาทร 2552 
162 สุรวงษว์ฒันาคาร 2536 
163 มาร์ชเทียนเซ้ียง 2540 
164 ปภาดา สีลม 2549 
165 เดอะ รอยลั ศาลาแดง 2549 
166 สามภูมิ การ์เดน้ 2540 
167 สาธรนคร ทาวเวอร์  2540 
168 ควอด สีลม 2554 
169 ศาลาแดง เรสซิเดนเซส  2554 
170 วชิ แอท สามยา่น 2554 
171 สุรวงศ ์ซิตื้ี รีสอร์ท  2554 
172 เดอะ สุรวงศ ์ 2553 
173 เอส.แอล.ดี คอนโดมิเนียม 2528 
174 เลอ ชาโต 2540 
175 พีทรัชดา คอนโดมิเนียม 2537 
176 โฟคสั ออน ศาลาแดง  2554 
177 คอลเลซซิโอ สาทร-พิพฒัน ์ 2555 
178 ดิแอดเดรส สาทร 2555 
179 เวอร์ทีค 2556 
180 ควอด สาทร 2556 
181 คอนโดเลต ไลท ์คอนแวนต ์ 2556 
182 เอม็ สีลม 2557 
183 เดอะ ฮดัสนั 2557 
184 ริธ่ึม สาทร  2558 
185 คลาส สีลม 2558 
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186 ศุภาลยั พรีมา ริวา 2558 
187 เดอะรูม สาทร 2558 
188 ไอดีโอ คิว-จุฬา-สามยา่น 2559 
189 เดอะ ดิโพลแมท สาทร 2558 
190 เดอะรูม เจริญกรุง 30 2559 
191 มหานคร  2559 
192 โนเบิล รีโว สีลม  2560 
193 อาคาร เอ อี เฮา้ส์  2536 

194 บา้นภูมิสิทธ์ิ 2539 
195 โดมสั 18 2549 
196 โดมสั 16 2549 
197 พรีเมียร์คอนโดมิเนียม 2524 
198 บา้นสิริสุขมุวิท ซอย13 2547 
199 เดอะวอเตอร์ฟอร์ด รามา 4/3 2539 
200 บา้นสิริสุขมุวิท ซอย10 2548 
201 เอ้ืออมรสุข  2535 
202 บา้นจนัทร์  2540 
203 สิริ ออน เอท  2552 
204 คอนโดวนั สุขมุวทิ 67 คอนโดมิเนียม  2551 
205 เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด สุขมุวิท 50/2 2552 
206 เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด สุขมุวิท 50/1  2552 
207 เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด สุขมุวิท 50/3 2552 
208 เพรสิเด้น พาร์ค ฮาร์เบอร์วิว-มะฮอกกานี ทาว

เวอร์  
2536 

209 คอนโด สุขมุวิท 52 คอนโดมิเนียม  2551 
210 เลค อเวนิวคอนโดมิเนียม 2537 
211 สิริเรสซิเดน้ซ์ คอนโดมิเนียม 2550 
212 อกสัตนั สุขมุวทิ 22  2553 
213 คอนโดซิต้ี สมาร์ท สุขมุวิท18  2548 
214 อโศก เพลซ 2539 
215 38 แมนชัน่  2535 
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216 ศุภาลยั เพลส 2537 
217 สุขมุวิทสวที  2537 
218 ซิต้ี รีสอร์ท สุขมุวิท49 2539 
219 คาซ่า วีวา่ 2536 
220 กรีนทาวเวอร์ 2535 
221 เซ็นจูร่ีไฮทส์ 1 2534 
222 อาคาดาเมียร์ แกรนด ์ทาวเวอร์ 2535 
223 แกรนดว์ลิลเ์ฮา้ส์ 1  2524 
224 สิรินรัตน ์ 2537 
225 มิลเลนเนียม เรสซิเดนท ์ 2552 
226 เอ้ืออมรสุข 2538 
227 มอนเทอเรย ์เพลซ 2538 
228 ธนาพฒัน ์24 2549 
229 เอส.เอส.พี. 2 2537 
230 ดิแอดเดรส สุขมุวทิ 28 2554 
231 เอส 16 เรสซิเดน้ท ์ 2553 
232 33 ทาวเวอร์ 2537 
233 คาลิสตา้แมนชัน่ 2539 
234 เดอะล้ิงค ์5  2554 
235 ดิ แอดเดรส สยาม 2551 
236 ปทุมวนั รีสอร์ท  2540 
237 เอก็ซ์วีโอ เดอะซิกซ์ทีน คอนโดมิเนียม 2555 
238 เพร์ิล เรสซิเดน  2554 
239 ไดมอนด ์สุขมุวทิ 2554 
240 เลอโคเต ้สุขมุวิท 14  2555 
241 โนเบิล รีไฟน์ 2555 
242 วนิน ์เรสซิเดนซ์  2555 
243 วายน ์สุขมุวิท 2555 
244 ไบร์ท สุขมุวทิ 24  2555 
245 เอก็ซ์วีไอ เดอะซิกซ์ทีน คอนโดมิเนียม  2555 
246 ริธ่ึมสุขมุวิท 50  2556 
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247 เดอะ เครสท ์สุขมุวิท 24 2556 
248 แอสปาย พระราม 4 2556 
249 ซีณิธ เพลส สุขมุวิท 42  2556 
250 เดอะรูม สุขมุวิท 40  2556 
251 มาดี โฮม สุขมุวิท 50 2561 
252 มอนตโ์รสคอร์ต  2556 
253 ริธ่ึม สุขมุวทิ 44/1 2556 
254 โนเบิล รีมิกซ์ 2553 
255 เมโทร ลกัซ์ พระราม 4  2559 
256 ริธ่ึม สุขมุวทิ 36-38 2559 
257 เดอะ ลุมพินี 24  2559 
258 พาร์ค 24 นิติบุคคลอาคารชุด 1 2560 
259 ทรี คอนโด สุขมุวิท 50 2560 
260 ริธ่ึม สุขมุวทิ 42 2559 
261 ไลฟ์ สุขมุวทิ 48  2560 
262 แวร์เด 2560 
263 เมยแ์ฟร์ เพลส สุขมุวิท 50  2561 
264 เดอะ นิช โมโน สุขมุวทิ 50  2561 

แหล่งท่ีมา  สาํนกัส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์กรมท่ีดิน 
 

 

 

 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและขั้นตอนในการวิเคราะห์ 

การศึกษาปัจจัยท่ีกําหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองย่านศูนย์กลางทางธุรกิจใน

กรุงเทพมหานครใช้แบบจําลอง Hedonic Price มาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์การถดถอย 

(Regression Analysis) มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดงัน้ี 

4.1. นาํขอ้มูลประชากรทั้งหมด 264 โครงการเขา้โปรแกรมทางสถิติ ทาํการตรวจสอบขอ้มูลและ

แกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาด นาํโครงการซ่ึงไม่มีขอ้มูลราคาขายท่ีประกาศโดยเจา้ของรายยอ่ยออกไป 

ไดแ้ก่ โครงการท่ีสร้างเสร็จและจดทะเบียนอาคารชุดแลว้แต่เพิ่งโอนให้ผูซ้ื้อรายย่อย ทาํให้
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เจา้ของยงัไม่ทนัประกาศขาย  โครงการท่ีมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ในการจดทะเบียน

อาคารชุดจากคอนโดมิเนียมเป็นอาคารสํานักงานในภายหลงั และโครงการท่ีมีรายละเอียด

โครงการท่ีสาํคญัไม่สมบูรณ์ เช่น เน้ือท่ีทั้งหมดของโครงการ คิดเป็นขอ้มูลท่ีนาํออกทั้งส้ิน 22 

โครงการ นอกจากน้ี ยงันาํโครงการท่ีเป็นค่านอกเกณฑ ์(outlier) ออกอีก 1 โครงการคือ 98 ไวร์

เลส ของกลุ่มแสนสิริ ท่ีตั้งอยูใ่นเขตปทุมวนั เน่ืองจากใชว้สัดุเกรดพรีเม่ียมราคาสูงและกาํหนด

กลุ่มเป้าหมายระดบับนสุด ทาํให้มีราคาขายสูงถึง 616,541 บาทต่อตารางเมตร ขณะท่ีค่าเฉล่ีย

ของราคาขายทุกโครงการในย่าน CBD อยู่ท่ี 136,489.58 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้น จึงเหลือ

นาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ทั้งส้ิน 241 โครงการ 

4.2. ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  

4.3. ใชส้ถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าทางสถิติเพ่ือใชห้ารูป

แบบจาํลอง ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากการประมาณค่า (coefficient) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน

ของตวัประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ (Std.Error) การใชค่้าทางสถิติเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเลือกรูป

แบบจาํลอง โดยใหค่้าสหสมัพนัธ์ R-Squared (R2) จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 – 1 การพิจารณาค่า R2 

ใหพิ้จารณาวา่ค่า R2 ยิง่วิ่งเขา้ใกล ้ 1 ยิง่ดี และทาํการทดสอบค่าทางสถิติตามขอ้สมมุติฐานโดย

นาํตวัแปรอิสระเขา้สมการทีละตวัดว้ยวิธี stepwise 

4.4. จากการนาํแบบจาํลอง hedonic price มาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาน้ี สามารถกาํหนดสมการหรือ

แบบจาํลองไดด้งัน้ี 

 

 

 

P = f (S, N, L) 

 เม่ือ  P คือราคาขายต่อตารางเมตรของคอนโดมิเนียมมือสอง (หน่วย: บาท) 

S  คือปัจจยัท่ีเป็นคุณลกัษณะดา้นโครงสร้าง (structural attributes) ของ

คอนโดมิเนียมมือสองในยา่น CBD กรุงเทพ 

N คือปัจจยัท่ีเป็นคุณลกัษณะดา้นสภาพแวดลอ้ม (environment attributes) 

ของคอนโดมิเนียมมือสองในยา่น CBD กรุงเทพ 
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L คือปัจจยัท่ีเป็นคุณลกัษณะดา้นทาํเลท่ีตั้ง (locational attributes) ของ

คอนโดมิเนียมมือสองในยา่น CBD กรุงเทพ 

 

5. สมมติฐานในการวิจยั 

 

สมมติฐานท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นการนาํมีปัจจยัท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของคอนโดมิเนียมมือ

สองยา่นศูนยก์ลางทางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 ประการ ดงัน้ี 

5.1. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง (structural attributes) ไดแ้ก่  

5.1.1. อายุการใช้งาน (ปี) ของคอนโดมิเนียมมือสองโดยนับตั้ งแต่ปีท่ีจดทะเบียนจดัตั้ ง

อาคารชุดจนเดือนเมษายน 2561 ใชส้ญัลกัษณ์วา่ AGE 

5.1.2. ขนาดพ้ืนท่ีของหอ้งชุดท่ีขาย (หน่วยเป็นตารางเมตร) ใชส้ญัลกัษณ์วา่ AREA 

5.2. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม (environmental attributes)ไดแ้ก่  

5.2.1. ความแออดัของจาํนวนผูอ้ยูอ่าศยัภายในโครงการ โดยวดัจากจาํนวนห้องชุดทั้งหมด

ท่ีมีอยูโ่ครงการ ใชส้ญัลกัษณ์วา่ UNITS 

5.2.2. ขนาดพ้ืนท่ีทั้งหมดของโครงการ (หน่วยเป็นตารางเมตร) ใชส้ญัลกัษณ์วา่ SPACE 

5.2.3. จาํนวนประเภทของส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายและสันทนาการท่ีโครงการจดัให้มี 

ซ่ึงถือว่ารวมอยู่ในตน้ทุนของห้องชุดท่ีเจา้ของโครงการใช้กาํหนดราคาขาย ไดแ้ก่ 

สระว่ายนํ้า ห้องออกกาํลงักายและกีฬา ห้องซาวน่าหรือห้องอบไอนํ้ า หอ้งสมุด ห้อง

อินเตอร์เน็ต  ห้องชมภาพยนต์ ห้องเล่นเกมส์  ห้องคาราโอเกะ และลานจอด

เฮลิคอปเตอร์ ใชส้ญัลกัษณ์วา่ FACILITY 

5.2.4. สภาพแวดลอ้มท่ีมีชาวต่างชาติอยูอ่าศยัดว้ย ใชต้วัแทนคือสดัส่วนการถือกรรมสิทธ์ิ

ในหอ้งชุดของโครงการคอนโดมิเนียมนั้น ใหส้ญัลกัษณ์วา่ FOREIGN 

6. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัทาํเลท่ีตั้ง (locational attributes) ไดแ้ก่ 

6.1. ทาํเลท่ีนักลงทุนนิยมซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือปล่อยเช่า ใช้ตวัแทนคือค่าเช่ารายเดือนต่อ

ตารางเมตร ใหส้ญัลกัษณ์วา่ RENT 

การศึกษาน้ีแตกต่างจากการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างราคากบัคุณลกัษณะท่ีเป็นปัจจยั

กาํหนดราคาโดยใชว้ิธี hedonic price อ่ืน ๆ ท่ีผ่านมาคือไม่คาํนึงถึงปัจจยัเก่ียวกบัทาํเลท่ีตั้งในเร่ือง

การคมนาคมอย่างเช่น การศึกษาของปัญญวฒัน์ (2559) ท่ีนาํระยะห่างจากแนวรถไฟฟ้ามาเป็น
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ปัจจัยอิสระ และการศึกษาของบุหลัน (2547) ท่ีนําความกวา้งของถนนมาใช้เป็นปัจจัยอิสระ 

เน่ืองจากขอบเขตการศึกษาน้ีอยูใ่นเขตกรุงเทพชั้นในยา่น CBD ท่ีมีระบบการคมนาคมเต็มพ้ืนท่ีอยู่

แลว้ โดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้าวิ่งผ่านยา่น CBD ถึง 2 สายคือ รถไฟลอยฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใตดิ้น 

MRT ผูว้ิจยัจึงนาํปัจจยัเร่ืองน้ีออก แต่เพ่ิมปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งคือทาํเลท่ีมีการนาํหอ้งชุดปล่อยเช่ามา

สร้างสมการ ทั้งน้ีเพราะอตัราค่าเช่าน่าจะมีความสมัพนัธ์กบัราคาขายหอ้งชุดค่อนขา้งมาก เน่ืองจาก

ใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ในทางกลบักนัหากมี

ผูนิ้ยมนาํห้องชุดในโครงการคอนโดมิเนียมออกปล่อยเช่าก็ทาํให้มีการซ้ือขายหลายรอบ ส่งผลให้

ราคาซ้ือขายสูงข้ึนตามมา อีกทั้งไม่พบวา่มีการศึกษาในประเดน็น้ีเลย 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการนาํปัจจยัท่ีเป็นคุณลกัษณะดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นคุณลกัษณะทั้ง 3 ดา้นมากาํหนดราคา

ขายคอนโดมิเนียมมือสองในยา่น กรุงเทพฯ  ดว้ยวิธีวิเคราะห์ถดถอย ดว้ยโรแกรมทางสถิติ ไดผ้ล

การวิเคราะห์ดงัน้ี 

1. จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  พบวา่ค่าเฉล่ียราคาขาย

คอนโดมิเนียมมือสองในยา่น CBD กรุงเทพฯ อยูท่ี่ 136,489.58 บาทต่อตารางเมตร โดยเฉล่ียแต่

ละโครงการไดก่้อตั้งและจดทะเบียนอาคารชุดมานานกว่า 10 ปี และมีอายนุานท่ีสุดถึง 37 ปีคือ

โครงการแกรนดว์ลิลเ์ฮา้ส์ 1 ตั้งอยูใ่นเขตคลองเตย   ทั้งน้ีโครงการส่วนใหญ่มีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกหลกั ๆ อยู ่ 1-2 ประเภทคือ สระว่ายนํ้าและฟิดเนส และมีความหนาแน่นของจาํนวน

หอ้งชุดโดยเฉล่ีย 232 หอ้งในโครงการ อยา่งไรกดี็ ยงัมีโครงการจาํนวนหน่ึงท่ีมีจาํนวนหอ้งชุด

เพียงไม่ก่ีหอ้งโดยทาํเป็นเพน้ทเ์ฮา้ส์และมกัไดแ้ก่โครงการท่ีตั้งมานานแลว้ ทั้งน้ีเพราะตน้ทุน

ท่ีดินในสมยัก่อนยงัไม่แพงมากเท่าขณะน้ี อีกทั้งค่านิยมของคนไทยในสมยันั้นยงัไม่คุน้เคยกบั

การอยูอ่าศยัในแนวตั้งซ่ึงมีพ้ืนท่ีแคบและไม่มีบริเวณรอบตวับา้น นอกจากน้ี การศึกษาน้ียงั

พบวา่อตัราค่าเช่าโดยเฉล่ียใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนต่อปีท่ีร้อยละ 5.51 โดยคิดจากค่าเฉล่ีย

ของค่าเช่าต่อตารางเมตรเทียบกบัค่าเฉล่ียของราคาขายต่อตารางเมตร ดงัแสดงในตารางท่ี 5    

ตารางท่ี 5  แสดงผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PRICE 241 23,448 362,727 136,489.58 55,085.775 
AGE 241 .2 37.0 11.197 8.5817 
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AREA 241 8 700 95.37 86.055 
FACILITY 241 0 6 1.58 1.256 
UNITS 241 7 1,605 232.93 245.222 
SPACE 241 1,000 110,390 14,153.94 20,704.802 
RENT 241 145 7,143 627.36 605.518 
FOREIGN 241 .00 56.30 7.5228 11.74457 
Valid N (listwise) 241     

 

2. ผลการวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis) 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระเพ่ือตรวจสอบภาวะร่วมหรือความ

แปรปรวนซอ้นทบั (Collinearity) ก่อนท่ีจะสร้างสมการพยากรณ์จาํลองเชิงเส้นโดยอาศยัขอ้มูลเชิง

ประจกัษ ์พบว่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (r) มีค่าระหวา่ง .370 ถึง -.015 ซ่ึงไม่สูงกวา่ .75 

แสดงวา่ไม่พบความแปรปรวนซอ้นทบั (ดงัแสดงในตารางท่ี 6) จึงสรุปวา่สามารถนาํตวัแปรอิสระ

ทั้งหมดมาสร้างสมการถดถอยได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6  แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

Correlations 

 AGE AREA FACILITY UNITS SPACE RENT FOREIGN 

AGE Pearson 
Correlation 

1 .215** -.194** -.206** .074 -.264** .370** 

Sig. (2-tailed)  .001 .003 .001 .254 .000 .000 
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N 241 241 241 241 241 241 241 
AREA Pearson 

Correlation 
.215** 1 -.015 -.271** -.006 -.066 .357** 

Sig. (2-tailed) .001  .820 .000 .927 .307 .000 
N 241 241 241 241 241 241 241 

FACILITY Pearson 
Correlation 

-.194** -.015 1 .256** .172** .039 .016 

Sig. (2-tailed) .003 .820  .000 .007 .542 .801 
N 241 241 241 241 241 241 241 

UNITS Pearson 
Correlation 

-.206** -.271** .256** 1 .254** .062 -.206** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .000 .340 .001 
N 241 241 241 241 241 241 241 

SPACE Pearson 
Correlation 

.074 -.006 .172** .254** 1 .043 .172** 

Sig. (2-tailed) .254 .927 .007 .000  .507 .008 
N 241 241 241 241 241 241 241 

RENT Pearson 
Correlation 

-.264** -.066 .039 .062 .043 1 -.186** 

Sig. (2-tailed) .000 .307 .542 .340 .507  .004 
N 241 241 241 241 241 241 241 

FOREIGN Pearson 
Correlation 

.370** .357** .016 -.206** .172** -.186** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .801 .001 .008 .004  

N 241 241 241 241 241 241 241 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

จากการวิ เคราะห์ถดถอยแบบ  stepwise พบว่ามีการวิ เคราะห์ทั้ งหมด  4 ตัวแปร

ประกอบดว้ย อาย ุ(AGE) ค่าเช่า (RENT) พ้ืนท่ีห้องท่ีขาย (AREA) และพ้ืนท่ีทั้งหมดของโครงการ 

(SPACE) มีความสัมพนัธ์กบัราคาของคอนโดมิเนียมมือสองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และสามารถ

นาํมาสร้างสมการโดยทาํให้ค่า R square มีค่าท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ และสูงท่ีสุดท่ี .302 หมายความว่าตวั

แปรดงักล่าวทั้งหมดสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาคอนโดมิเนียมมือสองไดร้้อยละ 30.2 

ดังแสดงในตารางท่ี  8 Model summary  และนําตัวแปรอิสระท่ี เห ลือออก เน่ื องจากไม่ มี
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ความสมัพนัธ์กบัราคาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโครงการ 

(FACILITY) ทั้ งน้ี เพราะเกือบทุกโครงการมีส่ิงอํานวยความสะดวกอย่างน้อย 1 อย่างและ

เหมือนกนัคือสระว่ายนํ้ า ทาํให้ไม่มีผลต่อราคาคอนโดมิเนียมมือสอง ปัจจยัจาํนวนห้องชุดทั้งหมด

ในโครงการ (UNITS) แสดงว่าจากการตดัสินใจซ้ือและการตั้ งราคาขายไม่ไดพิ้จารณาถึงความ

หนาแน่นของจาํนวนผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุจากกฎหมายเก่ียวกบัอาคารชุดท่ี

กาํหนดพ้ืนท่ีส่วนกลางขั้นตํ่าไว ้อีกทั้งสภาพแวดลอ้มการอยู่อาศยัร่วมกนัในอาคารแนวตั้งทาํให้

โครงการไม่ดูแออดัจนเกินไป จึงไม่ส่งผลต่อการกาํหนดราคาซ้ือขาย เช่นเดียวกบัปัจจยัสัดส่วนการ

ครอบครองกรรมสิทธ์ิในหอ้งชุดของต่างชาติ (FOREIGN) กเ็ป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อราคาเช่นกนั 

จากตารางท่ี 7-10 จากค่าสัมประสิทธ์ิ (coefficients) ท่ีไดม้า พบว่าตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อ

ราคาคอนโดมิเนียมมือสองมากท่ีสุดคืออายุของโครงการ (AGE) กล่าวคือให้ค่า Beta ท่ี เป็น

มาตรฐานสูงท่ีสุดคือ -.466 รองลงมาได้แก่ค่าเช่า (RENT) พ้ืนท่ีห้องชุดท่ีมีการประกาศขาย 

(AREA) และพื้นท่ีทั้งหมดของโครงการ (SPACE) ซ่ึงใหค่้า Beta ท่ีเป็นมาตรฐานคือ .195 .190 และ 

.109 ตามลาํดบั และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติไดว้า่ 

- เม่ือโครงการมีอายมุากข้ึน 1 ปี จะทาํใหร้าคาลดลง 2,993.66 บาทต่อตารางเมตร 

- เม่ือค่าเช่าเพ่ิมข้ึน 1 บาทตารางเมตร จะทาํใหร้าคาเพิม่ข้ึน 17.70 บาทต่อตารางเมตร 

- เม่ือพื้นท่ีหอ้งชุดใหญ่ข้ึน 1 ตารางเมตร จะทาํใหร้าคาเพ่ิมข้ึน 121.42 บาทต่อตารางเมตร 

- เม่ือโครงการมีพ้ืนท่ีใหญ่ข้ึน 1 ตารางเมตร จะทาํใหร้าคาเพ่ิมข้ึน 0.29 บาทต่อตารางเมตร 

และจากสมการสุดทา้ยดว้ยการวิเคราะห์แบบ stepwise สรุปเป็นแบบจาํลองไดด้งัน้ี 

P     = β0 + β1AGE + β2 RENT + β3 AREA + β4 SPACE 

P     = 143,231.927 – 2,993.664 AGE + 17.695 RENT + 121.422 AREA + .289 SPACE 
 

 

ตารางท่ี 7 

Var iables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 

AGE . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= .050, Probability-of-F-to-remove 

>= .100). 
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2 

RENT . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= .050, Probability-of-F-to-remove 

>= .100). 

 

3 AREA . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= .050, Probability-of-F-to-remove 

>= .100). 

 

4 SPACE . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= .050, Probability-of-F-to-remove 

>= .100). 

a. Dependent Variable: PRICE 
 
ตารางท่ี 8 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .469a .220 .217 48,757.102 

2 .507b .257 .251 47,680.922 

3 .539c .290 .281 46,693.649 

4 .550d .302 .290 46,404.817 

a. Predictors: (Constant), AGE 

b. Predictors: (Constant), AGE, RENT 

c. Predictors: (Constant), AGE, RENT, AREA 

d. Predictors: (Constant), AGE, RENT, AREA, SPACE 

 

ตารางท่ี 9 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 160102296369.8
50 

1 
160102296369.8

50 
67.348 .000b 

Residual 568163942356.8
23 

239 2377254988.941   
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Total 728266238726.6
73 

240    

2 Regression 187180305368.0
78 

2 
93590152684.03

9 
41.166 .000c 

Residual 541085933358.5
94 

238 2273470308.229   

Total 728266238726.6
73 

240    

3 Regression 211535887660.6
68 

3 
70511962553.55

6 
32.341 .000d 

Residual 516730351066.0
04 

237 2180296839.941   

Total 728266238726.6
73 

240    

4 Regression 220062174773.9
40 

4 
55015543693.48

5 
25.548 .000e 

Residual 508204063952.7
33 

236 2153407050.647   

Total 728266238726.6
73 

240    

a. Dependent Variable: PRICE 

b. Predictors: (Constant), AGE 

c. Predictors: (Constant), AGE, RENT 

d. Predictors: (Constant), AGE, RENT, AREA 

e. Predictors: (Constant), AGE, RENT, AREA, SPACE 
 
จากการวิเคราะห์ถดถอยแบบ stepwise แบบจาํลองทุกแบบจึงมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยเฉพาะ

แบบจาํลองท่ี 4 ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปร AGE RENT AREA SPACE ไดค่้า Beta ท่ีลดนอ้ยท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 10 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 170187.950 5169.683  32.920 .000 

AGE -3009.675 366.740 -.469 -8.207 .000 

2 (Constant) 154985.292 6705.502  23.113 .000 

AGE -2670.926 371.835 -.416 -7.183 .000 

RENT 18.187 5.270 .200 3.451 .001 

3 (Constant) 146308.435 7061.213  20.720 .000 

AGE -2926.563 372.082 -.456 -7.865 .000 

RENT 18.357 5.161 .202 3.557 .000 

AREA 119.878 35.867 .187 3.342 .001 

4 (Constant) 143231.927 7185.837  19.933 .000 

AGE -2993.664 371.315 -.466 -8.062 .000 

RENT 17.695 5.140 .195 3.443 .001 

AREA 121.422 35.654 .190 3.406 .001 

SPACE .289 .145 .109 1.990 .048 

a. Dependent Variable: PRICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 11 

Excluded Var iablesa 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 
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1 AREA .185b 3.229 .001 .205 .954 

FACILITY .024b .405 .686 .026 .962 

UNITS -.026b -.441 .659 -.029 .958 

SPACE .117b 2.052 .041 .132 .995 

RENT .200b 3.451 .001 .218 .930 

FOREIGN .014b .230 .819 .015 .863 
2 AREA .187c 3.342 .001 .212 .954 

FACILITY .026c .456 .649 .030 .962 

UNITS -.027c -.478 .633 -.031 .958 

SPACE .105c 1.875 .062 .121 .990 

FOREIGN .035c .577 .564 .037 .855 
3 FACILITY .021d .372 .710 .024 .962 

UNITS .018d .314 .754 .020 .904 

SPACE .109d 1.990 .048 .128 .990 

FOREIGN -.028d -.456 .649 -.030 .775 
4 FACILITY .000e -.008 .994 .000 .926 

UNITS -.015e -.248 .804 -.016 .833 

FOREIGN -.052e -.828 .409 -.054 .750 

a. Dependent Variable: PRICE 

b. Predictors in the Model: (Constant), AGE 

c. Predictors in the Model: (Constant), AGE, RENT 

d. Predictors in the Model: (Constant), AGE, RENT, AREA 

e. Predictors in the Model: (Constant), AGE, RENT, AREA, SPACE 

 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยา่นศูนยก์ลางทางธุรกิจในกรุงเทพ 

มหานครยงัมีปัจจยัท่ีเป็นคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีควรนาํมาศึกษาเพ่ิมเติมไดอี้ก รวมทั้งรูปแบบการขาย

ยงัมีหลากหลาย เช่น การขายพร้อมผูเ้ช่า การขายหรือใหเ้ช่าในเวลาเดียวกนั หรือแมแ้ต่วิธีการขาย

ผา่นตวัแทนซ่ึงผูข้ายจะถูกหกัค่านายหนา้ในขณะท่ีการขายดว้ยตวัเองไม่ตอ้งเสียค่านายหนา้ เป็นตน้ 
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นอกจากน้ีการศึกษาในอนาคตควรสาํรวจเพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตุวา่ทาํไมยิง่พ้ืนท่ีมากถึงทาํใหร้าคา

ต่อตารางเมตรยิง่สูง เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัอาจสามารถทาํการศึกษาโดยขยายขอบเขตครอบคลุม

พ้ืนท่ีใหก้วา้งกวา่เดิม เน่ืองจากคอนโดมิเนียมในยา่น CBD อาจยงัไม่ใช่ตวัแทนท่ีดีสาํหรับราคาของ

คอนโดมิเนียมในทุกเขตของกรุงเทพฯ หรือสาํหรับทัว่ประเทศ 

 

บทสรุป 

การศึกษาปัจจยัท่ีกาํหนดราคาคอนโดมิเนียมมือสองยา่นศูนยก์ลางทางธุรกิจในกรุงเทพ 

มหานครสามารถใชแ้บบจาํลอง hedonic price มาประยกุตใ์ชไ้ด ้และสามารถหาความสัมพนัธ์

ระหวา่งราคาขายต่อตารางเมตรกบัปัจจยัท่ีเป็นคุณลกัษณะ 3 ประการตามแนวคิด hedonic price นัน่

คือ อายโุครงการ ค่าเช่ารายเดือนต่อตารางเมตร พ้ืนท่ีหอ้งชุดท่ีบอกขาย และพ้ืนท่ีโดยรวมทั้ง

โครงการ และสามารถใชส้มการปัจจยัคาํนวณหาราคาดงัน้ี 

P     = 143,231.927 – 2,993.664 AREA + 17.695 RENT + 121.422 AREA + .289 SPACE 
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แนวทางการปรับกลยทุธ์ของธุรกิจ SMEs โลจสิตกิส์เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัในยคุ 

โลจสิตกิส์ 4.0 

Strategic Changes in Logistic SMEs for  increasing competitiveness in Digital Logistic 4.0 

era. 
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บทคดัย่อ 

 บทความน้ีเป็นบทความวิชาการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํเสนอแนวทางในการปรับกลยุทธ์

ของธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์ในไทย เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั ในยุคโลจิสติกส์ 4.0 จาก

ปัจจยัต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามา ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีกาํลงัเติบโตแบบ

ก้าวกระโดด ท่ีผูบ้ริโภคหันมาซ้ือขายกันผ่านช่องออนไลน์ท่ีสะดวกและง่ายมากข้ึน ยิ่งธุรกิจ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เติบโตมากเท่าใด ความตอ้งการส่งมอบสินคา้ไปยงัลูกคา้ก็จะเพ่ิมสูงข้ึนตาม

ไปดว้ย อีกทั้ งรัฐบาลกาํลงัจดัทาํโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก (Eastern 

Economic Corridor : EEC) ซ่ึงเป็นแผนยทุธศาสตร์ภายใตไ้ทยแลนด ์4.0 ดว้ยการพฒันาเชิงพื้นท่ีท่ี

ต่อยอดความสําเร็จมาจากแผนพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard)  ทาํให้ธุรกิจผู ้

ให้บริการดา้นโลจิสติกส์ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากโครงการน้ีมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาโครงสร้าง

ดา้นการขนส่งทุกประเภท และนอกจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีเปล่ียนผ่านไปสู่โลจิสติกส์ 4.0 

ท่ีเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยบริหารจดัการระบบดา้นโลจิสติกส์ จากปัจจยัทั้ งหลายน้ี 

ผูป้ระกอบการ SMEs โลจิสติกส์ควรมีแนวทางในการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ เพ่ือปรับกลยุทธ์

ตามการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี จากการศึกษาพบวา่ แนวทางในการปรับกลยทุธ์ของธุรกิจ SMEs โล

จิสติกส์ในไทยท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ การผนัตวัเองมาเป็นผูใ้หบ้ริการ Order Fulfillment แบบครบวงจร 
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การเตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้สู่ระบบ E-Logistics การสร้างเครือข่ายเพื่อหาพนัธมิตรในธุรกิจการ

ขนส่ง การจดัการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพดว้ยการขนส่งแบบรวม และมุ่งเน้นการพฒันา

บุคลากรดา้นโลจิสติกส์ใหพ้ร้อมสู่ยคุโลจิสติกส์ 4.0 

 

คาํสําคญั: โลจิสติกส์ 4.0, ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ E-Logistics, การปรับกลยทุธ์ SMEs 

 

Abstract 

This article aims to suggest the strategies changing techniques in Thai SME Logistics. 

This study is for increasing the competitiveness in the 4.0 era of digital logistics. Especially E-

commerce, digital businesses have been growing dramatically. Purchasing behavior has changed 

from offline to online. E-commerce growth affects to high logistic demand. The situation was 

supported by the national development plan, Economic Eastern Economic Corridor (EEC) and 

Thailand Digital 4.0 policies. Eastern Seaboard, which in Economic Eastern Corridor plan, 

supported the expansion of logistic service industry. This project objective was for assist in all 

logistic structures. Moreover, Thailand Digital 4.0 policies, which lead to Digital Logistic 4.0, 

helped businesses apply many technologies for management. SME entrepreneurs could take 

opportunities for advancement and strategic changes. This study found that there are solutions for 

Thai SMEs; Changing to be one-stop service, Preparation for E-logistics, Developing logistic 

connections, Managing Supply Chain Management, and Human Resource development for digital 

era.  

 

Key words: Logistics 4.0, Logistic service, E-logistics, SMEs strategies 
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บทนํา 

สถานการณ์โลจิสติกส์ในประเทศไทยกาํลงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยสภาวะทางเศรษฐกิจท่ี

ขยายตวัข้ึน จากการลงทุนของภาครัฐท่ีเปรียบเสมือนเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ประกอบการส่งออกท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัและเป็นผลมาจากปริมาณความตอ้งการสินคา้จากประเทศไทยนั้น

มีมากข้ึนตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ส่งผลทาํใหส้ถานการณ์โลจิสติกส์ไดรั้บอานิสงส์ตามไป

ดว้ย ธุรกิจโลจิสติกส์กาํลงัเติบโตไดเ้ป็นอยา่งดีท่ามกลางการแข่งขนัอยา่งรุนแรงของผูป้ระกอบการ

ท่ีมุ่งแสวงหาโอกาสจากตลาดท่ีมีทิศทางการเติบโต โดยรูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์โดยอาศยั 

Third Party Logistics Provider หรือ 3PL ซ่ึงเป็นการให้บริการอย่างเป็นระบบและครบวงจร จาก

ปริมาณความต้องการขนส่งสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลไปยงัธุรกิจโลจิสติกส์ทั้ งระบบ ทั้ งธุรกิจการ

ขนส่งสินคา้ทางบก ซ่ึงเป็นการขนส่งหลกัภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มเติบโตข้ึนตามกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีมีการฟ้ืนตวั ทั้งจากการลงทุนภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกสินคา้ท่ีมี

ทิศทางเติบโตข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ทาํให้สินค้าท่ีมีแนวโน้มการขนส่งเพ่ิมข้ึนได้แก่ สินค้าวสัดุ

ก่อสร้าง สินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป เป็นตน้ ส่วนธุรกิจคลงัสินคา้นั้นกมี็แนวโนม้เติบโตควบคู่

ไปกบัการขยายตวัของภาคโลจิสติกส์ต่างๆดว้ย นอกจากนั้นธุรกิจไปรษณียภณัฑ์ท่ีขยายตวัอย่าง

โดดเด่นกไ็ดรั้บแรงผลกัดนัจากพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นปัจจยัหลกัและคาดวา่ใน

อนาคตธุรกิจไปรษณียภณัฑแ์ละรับส่งสินคา้น้ีน่าจะมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองยิง่ข้ึนไปอีก 

 นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นแนวทางพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีมีวิวฒันาการจากยุค 

1.0 ซ่ึงเป็นยุคเกษตรกรรม จากนั้ นกลายเป็นยุค  2.0 เป็นยุคของอุตสาหกรรมเบา ท่ี มีการนํา

เคร่ืองจกัรเข้ามาช่วยในการผลิตสินค้า ทําให้ประเทศเร่ิมมีศักยภาพในการผลิตสินค้ามากข้ึน 

ในขณะท่ียุค 3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมหนักท่ีเน้นการส่งออกและมีการลงทุนจากต่างชาติด้วย 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค 3.0 ก็ยงัไม่สามารถทาํให้ประเทศไทยก้าวขา้มความเป็นประเทศ

รายไดป้านกลางไปได ้ดงันั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเนน้ท่ีการแกปั้ญหาใหป้ระเทศหลุดพน้จากกบัดกั

รายไดป้านกลาง โดยตอ้งพฒันาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ท่ีเรียกว่า New Economy Model  มีการใช้

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประชาชนสามารถสร้างรายไดไ้ดด้ว้ยตนเอง และตอ้งมีการปฏิรูป

ทั้งโครงสร้างในทุกมิติและเปล่ียนจากระบบเศรษฐกิจท่ีเนน้การผลิตโดยใชแ้รงงาน เคร่ืองจกัรและ

ทรัพยากรมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้ดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้และ

บริการ นโยบายประเทศไทย 4.0 น้ีเป็นปัจจยัสนับสนุนสําคญัต่อธุรกิจโลจิสติกส์ให้เปล่ียนผ่าน

ไปสู่โลจิสติกส์ 4.0 เน่ืองจากธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจบริการท่ีอาศยัการเช่ือมโยงขอ้มูลดิจิทลั
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ระหว่างกนัในการทาํงานเป็นหลกั จึงสอดรับกบัระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางดา้นดิจิทลัของไทยท่ี

อยู่ในระดบัท่ีดี เพราะฉะนั้นจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและแนวทางการพฒันา

ประเทศท่ีจะส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ และผูป้ระกอบการโลจิสติกส์โดยตรงนั้น ผูศึ้กษาจึงมีความ

ประสงค์ท่ีจะสรุปแนวทางในการปรับกลยุทธ์เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ในยคุโลจิสติกส์ 4.0  

 

ปัจจยัท่ีช่วยสนับสนุนและเพิม่โอกาสให้กับธุรกิจ SMEs โลจสิตกิส์ 

1. อิทธิพลจากการขยายตัวของพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  

 ถึงแมว้่าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์จะเขา้เปล่ียนรูปแบบการคา้ปลีกไปเป็นการซ้ือขายและ

ชาํระสินคา้เงินเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์ แต่การส่งมอบสินคา้จากผูข้ายไปยงัลูกคา้ยงัตอ้งพึ่งพา

การขนส่งสินคา้ทุกรูปแบบ ถา้มีการซ้ือขาย และการชาํระเงินเงินอย่างสะดวก ง่ายดายบนโลก

ออนไลน์มากเท่าใด ก็ยิ่งทาํให้มีความตอ้งการใชบ้ริการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้มากข้ึนเท่านั้น จาก

แบบรายงานผลการสํารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจาํปี  2560 โดย

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  ในปีท่ีผา่นมา

ทาํให้เห็นว่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยกาํลงัเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากขนาดตลาดท่ี

ใหญ่ข้ึนเป็นอนัดบัหน่ึงของอาเซียน จึงเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์ท่ีจะเพิ่ม

โอกาสทางการคา้และพฒันาตวัเองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพขีดความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงสอดรับกบั

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับท่ี  3 (พ .ศ .2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 กลยุทธ์ท่ี  2 ท่ีต้องการเช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-

Commerce) โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : 

SMEs) ให้สามารถคา้ขายสินคา้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ย่างมืออาชีพ เพ่ือขยายตลาด สร้าง

โอกาสทางธุรกิจ ส่งเสริมพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม

ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบนัการเกษตร และสหกรณ์ภาคการเกษตร ในการ

ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การคา้ การบริการ การเข้าถึงตลาดผูบ้ริโภค และยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู ้ประกอบการด้านพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ บ่มเพาะและเป็นท่ีปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการให้สามารถคา้ขายสินคา้ออนไลน์อยา่ง

ครบวงจรทั้ งแบบ  B2B B2C และ C2C จัดทําคู่ มือสําหรับการค้าขายออนไลน์  ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู ้ผลิตสินค้าหรือผู ้ประกอบการสามารถเช่ือมโยงการค้าสู่ตลาดออนไลน์  (E-
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Marketplace) ทั้ งระดบัประเทศและระดบัโลก พร้อมเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัส่งสินคา้ระหว่าง

ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคโดยตรงด้วยการเช่ือมโยงกับผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ทั้ งแบบผู ้

ใหบ้ริการขนส่ง (E-Delivery) และผูใ้หบ้ริการคลงัสินคา้พร้อมจดัส่ง (E-Fulfillment) สนบัสนุนการ

เพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ลด

เง่ือนไขหรือกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนาํระบบมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ นอกจากน้ี ควร

เตรียมความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

ผูป้ระกอบการเพ่ือรองรับการคา้รูปแบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์ในไทยยงัได้รับโอกาสในการขยายธุรกิจอีกมากจากพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์แบบธุรกิจกบัผูบ้ริโภค (B2C) และพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์แบบธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B)  

- พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจกบัผูบ้ริโภค (B2C) นั้นกาํลงัเป็นท่ีน่าสนใจและ

น่าจบัตามองเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคโดยตรงและเป็นจาํนวน

มาก โดยสามารถเขา้ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีไดผ้่านส่ือสังคมออนไลน์ ทาํให้การคา้ขาย

ออนไลน์เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่มาก เต็มไปด้วยผูบ้ริโภค ผู ้ขาย และสินค้า

มากมาย ก่อใหเ้กิดบริการโลจิสติกส์รูปแบบใหม่ท่ีนาํเอาอิเลก็ทรอนิกส์โลจิสติกส์ 

(E-Logistics) มาเช่ือมต่อแพลตฟอร์มของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ทาํให้การขนส่ง

ท่ีระบบเช่ือมต่อกนัแบบเรียลไทม ์และนอกจากนั้นยงันาํแอพพลิเคชัน่บนมือถือ

มาใชอี้กดว้ย 

- พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) ในอนาคตข้างหน้าน่าจะมี

บทบาทมากข้ึน เน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทลัจะช่วยทาํให้หาคู่คา้ท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการใหแ้ก่ภาคธุรกิจไดดี้ท่ีสุดและยงัช่วยใหผู้ป้ระกอบการไทยสามารถเขา้ถึง

การคา้ระหวา่งประเทศไดง่้ายข้ึนและมีตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่การคา้ระหวา่งประเทศแบบ

ดั้งเดิม  
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ท่ีมา: รายงานผลการสํารวจมูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2560 โดย

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

  

2. สถานการณ์การแข่งขนัของธุรกิจโลจสิตกิส์ในยุคโลจิสตกิส์ 4.0  

 ธุรกิจโลจิสติกส์ในไทยยุคน้ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงอย่างต่อเน่ือง ด้วยรูปแบบการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีตอ้งมีการปรับตวัอยู่ตลอดเวลาและการไดรั้บผลกระทบจากผูป้ระกอบการโลจิสติ

กส์รายใหญ่จากต่างชาติท่ีเขา้มาตีตลาดอย่างหนกัท่ีลว้นแต่มีรูปแบบการบริการดา้นโลจิสติกส์ท่ี

หลากหลายและสามรถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในยุคปัจจุบนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากมีความไดเ้ปรียบดา้นเทคโนโลยีท่ีสามารถทาํงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นยาํ

มากยิง่ข้ึน ทาํให้ผูป้ระกอบการไทยตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการให้บริการเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ดา้นการแข่งขนั ซ่ึงผูป้ระกอบการรายใหญ่ในไทยท่ีมีความพร้อมก็สามารถรับมือกบัผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี  

 สําหรับผู ้ประกอบการโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ซ่ึ งเป็น

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ของธุรกิจโลจิสติกส์ไทยนั้น ไดมี้ความพยายามในการปรับตวัเพ่ือผนั

ตนเองไปเป็นผูใ้ห้บริการรับเหมาช่วง (Sub-Contractors)ให้กบับริษทัโลจิสติกส์รายใหญ่ เน่ืองจาก

มีขอ้จาํกดัทางดา้นการลงทุน ซ่ึงนับเป็นกลยุทธ์ในการปรับเปล่ียนท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากธุรกิจโลจิ

สติกส์มีลกัษณะเฉพาะของการดาํเนินธุรกิจกล่าวคือ เป็นธุรกิจท่ีมีระดบัความร่วมมือระหว่างกนัท่ี
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สูง เพราะการเป็นพนัธมิตรในการขนส่งและจดัการสินคา้ร่วมกนัในบางเส้นทาง หรือบางประเภท

สินคา้ตามความชาํนาญจะทาํใหเ้กิดความคุม้ค่ามากกว่าการขนส่งเองทั้งหมด  

 อย่างไรก็ตาม  ข้อจํากัดทางด้านข้อมูลซ่ึงเกิดจากการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง

ผูป้ระกอบการท่ีไม่เป็นไปอย่างทัว่ถึง รวดเร็ว และต่อเน่ือง อาจทาํให้เกิดขอ้จาํกดัระหว่างความ

ร่วมมือของพันธมิตร ส่งผลให้สถานการณ์การแข่งขันท่ีรุนแรงไม่ได้ลดลง ดังนั้ น  หากจะมี

เคร่ืองมือหรือกลยทุธ์ใดท่ีจะทาํใหข้อ้จาํกดัทางดา้นการเช่ือมโยงขอ้มูลหมดไป กน่็าจะส่งผลใหก้าร

แข่งขนัในธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยปรับสู่สถานการณ์ท่ีดีข้ึนได ้

3. โลจสิตกิส์ 4.0 กับโอกาสสําคญัของธุรกิจ SMEs  

 โลจิสติกส์ 4.0 หมายถึงการนาํเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาใชใ้นกระบวนการจดัการโลจิ

สติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการส่ือสารเช่ือมต่อทุกๆ กระบวนการ

ขนส่งเขา้ดว้ยกนัส่งผลให้การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบมีความล่ืนไหลและมี

ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน (เกียรติพงษ,์ 2560) 

 โลจิสติกส์ 4.0 คือกระบวนการ Digital Supply Chain Management หรือการจดัการ

ห่วงโซ่อุปทานท่ีเช่ือมโยงกบัระบบดิจิทลั (Digital) ซ่ึงเป็นการนาํเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาใช้ใน

กระบวนการจดัการโลจิสติกส์ทั้ งระบบ ผ่านสภาพแวดล้อมท่ีส่ือสารกันได้โดยอินเทอร์เน็ต 

(Internet of Things หรือ IoT) นาํมาซ่ึงการบูรณาการขอ้มูลในห่วงโซ่อุปทานแบบเรียลไทม ์(Real-

time) โดยห่วงโซ่อุปทานจะสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัและทาํงานไดใ้นทนัที ซ่ึงการ

ประมวลผลทั้งหมดจะดาํเนินการโดยผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing)  ท่ีมีความสามารถใน

การจดัเก็บขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เอาไวไ้ด ้ทาํให้เกิดความคล่องตวัของการขนส่งสินคา้และ

การจดัการคลงัสินคา้ผ่านระบบต่างๆ เช่น ระบบคาํนวณเส้นทางการขนส่ง ระบบจดัการเท่ียว

รถบรรทุก ระบบจดัการคลงัสินคา้ เป็นต้น นอกจากน้ี ระบบคลาวน์ยงัสามารถวิเคราะห์ขอ้มูล

ร่วมกบัขอ้มูลภายนอก  เช่น สภาพการจราจร ราคานํ้ามนั ขอ้มูลการจดัส่งสินคา้ของบริษทัพนัธมิตร 

ซ่ึงสามารถนํามาวางแผนการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการดาํเนินงานท่ีมีศกัยภาพยิ่งข้ึนของ

ผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ (กลุลดา, 2560) 

 หากจะนิยาม โลจิสติกส์ 4.0 ตามแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 นั้น อาจจะกล่าวไดว้่า     

โลจิสติกส์ 4.0 คือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริการ หรือการส่งสินคา้ โดยการเช่ือมต่อกบั

เทคโนโลยีดิจิทลั การพฒันาเทคโนโลยีส่ือสารกบัเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการขนส่ง การท่ีเคร่ืองจกัร

สามารถส่ือสารกนัไดเ้อง การผลิตสินคา้และจดัส่งแบบอตัโนมติัตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทาํ
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ให้สามารถตอบสนองถึงระดบัรายบุคคลไดโ้ดยยงัรักษาคุณภาพการขนส่งท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง และมี

ประสิทธิภาพสูง  

 โลจิสติกส์ 4.0 จะสามารถแก้ปัญหาดา้นขอ้จาํกดัการเช่ือมโยงขอ้มูลซ่ึงเป็นหัวใจ

สําคญัของปัญหาของธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบนัได ้โดยนับเป็นเคร่ืองมืออจัฉริยะท่ีนอกจากจะ

สามารถเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานห่วงต่างๆ เข้าด้วยกัน ยงัจะสามารถลดปัญหาการขาดความ

เช่ือมโยงของพนัธมิตรโลจิสติกส์ลงได ้โดยการเป็นตวักลางในการใชท้รัพยากรร่วมกนัอย่างเกิด

ประโยชน์สูงสุด เช่น ใชเ้ทคโนโลยใีนการเช่ือมโยงขอ้มูลการขนส่งของแต่ละบริษทัพนัธมิตร เพ่ือ

ช่วยลดความสูญเสียจากพ้ืนท่ีว่างเปล่า ส่งผลในการบริหารเท่ียวรถแต่ละรอบมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เป็นต้น โลจิสติกส์ 4.0 จะสนับสนุนกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการ SMEs โลจิสติกส์ ในการเป็นผู ้

ให้บริการรับเหมาช่วงของผูป้ระกอบการรายใหญ่มีประสิทธิภาพข้ึนเน่ืองจากเทคโนโลยีจะส่งผล

ให้เกิดความเช่ือมโยงขอ้มูลแบบเรียลไทมเ์ขา้กนักบัระบบโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบการรายใหญ่ 

โดยผูป้ระกอบการ SMEs จาํเป็นตอ้งพฒันาระดบัเทคโนโลยีของตนให้สอดคลอ้งกบับริษทัราย

ใหญ่ท่ีจะเขา้ไปรับเหมาช่วงการขนส่ง อยา่งไรกต็าม กลยทุธ์น้ีจะทาํใหผู้ป้ระกอบการ SMEs พฒันา

ระบบเพียงเฉพาะระบบท่ีจะเช่ือมต่อกบับริษทัรายใหญ่เท่านั้น ซ่ึงนบัเป็นการลงทุนท่ีนอ้ยกว่า เม่ือ

เทียบกบัการท่ีต้องพฒันาระบบโลจิสติกส์ 4.0 เองทั้ งหมดซ่ึงรวมถึงการพฒันาซอฟต์แวร์การ

บริหารงานขนส่งทั้งหมด หรือการเช่าพื้นท่ีคลาวดเ์ซิร์ฟเวอร์ เป็นตน้ 

 นอกจากนั้น เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัจะนําไปสู่การบริหารจดัการโลจิ

สติกส์ท่ีดีข้ึนซ่ึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้สภาพแวดลอ้มแบบดิจิทลัซ่ึงส่งผลให้

เกิดการจดัการโลจิสติกส์โดยรวมท่ีมีประสิทธิภาพจะนาํมาซ่ึงตน้ทุนท่ีตํ่าลงของผูใ้ห้บริการและ

ผูรั้บบริการ  โลจิสติกส์ อีกทั้งการเช่ือมโยงทางดา้นขอ้มูลโลจิสติกส์ท่ีจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือทาง

พันธมิตรการขนส่งท่ีดี และจะส่งผลให้การแข่งขันทางด้านราคาลดความรุนแรงลง ดังนั้ น 

ผูป้ระกอบการ SME ท่ีสามารถปรับตวัเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของโลจิสติกส์ 4.0 ไดส้ําเร็จจะสามารถ

ควา้โอกาสทางธุรกิจเอาไวไ้ด ้

4. โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) 

ภูมิภาคเอเชียถือว่าเป็นผูน้าํในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโลกอีกภูมิภาคหน่ึง ทั้งดา้นการ

ลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งอาเซียนท่ีเป็นหวัใจหลกัใน

การขบัเคล่ือน ประเทศไทยถือเป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมโยงกบักลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย ทั้งจาก

เหนือจรดใตต้ั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซีย และทั้งจากตะวนัออกมายงัตะวนัตกตั้งแต่เวียดนามขา้มไป
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จนถึงพม่า ประเทศไทยยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์ของอาเซียนในดา้นการผลิต การคา้ การส่งออกและ

การขนส่ง จากจุดเด่นน้ีจึงเกิดเป็นโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) ซ่ึง

เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพฒันาเชิงพื้นท่ีท่ีต่อยอดความสําเร็จมาจาก

แผนพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Seaboard)  ซ่ึงดาํเนินมาตลอดกว่า 30 ปีท่ีผ่านมา โดย

ในระยะแรกจะเป็นการยกระดบัพ้ืนท่ีในเขต 3 จงัหวดัคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็น

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกเพ่ือรองรับการขบัเคล่ือน เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจดัการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพ้ืนท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (สํานักงานเพ่ือการพฒันา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก,2560) 

จากโครงการน้ีเองทาํให้รัฐบาลมีแผนท่ีจะพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นโลจิสติกส์ไม่

ว่าเป็นการสนับสนุนให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตูเศรษฐกิจของ CLMV และอนุภูมิภาค เพ่ือ

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด ให้รองรับปริมาณสินค้าได้อย่างพอเพียง การ

สนบัสนุนให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นศูนยก์ลางและเมืองการบินของภูมิภาค เพื่อพฒันาท่าอากาศ

ยานอู่ตะเภาให้เป็นศูนยก์ลางการบินและอุตสาหกรรมอากาศยาน การยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือรองรับการพฒันา EEC เพ่ือพฒันาระบบขนส่งทั้งทางบก ทางนํ้ าและทางอากาศ ให้สามารถ

รองรับการพฒันาพื้นท่ี ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกไดอ้ยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

เพราะฉะนั้นจากการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นโลจิสติกส์ดงักล่าวจะเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีช่วยส่งเสริมและผลกัดนัให้ธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์มีโอกาสในการขยายธุรกิจเน่ืองจากจะมี

ปริมาณความต้องการในขนส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์ทั้ งหลายควร

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัโครงการน้ีโดยเร็ว 

 

แนวทางในการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ SMEs โลจิสตกิส์ 

จากการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีกล่าวมานั้นทาํให้เห็นโอกาสท่ีจะต่อยอดธุรกิจในหลาย

ดา้น เพ่ือพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพ่ือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ท่ี

เปล่ียนแปลงไป ทาํให้เล็งเห็นแนวทางในพฒันาและปรับกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือให้ทนัต่อ

สถานการณ์และเพ่ือต่อยอดธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จมากยิง่ข้ึน  

1. การผันตัวเองมาเป็นผู้ให้บริการ Order  Fulfillment แบบครบวงจร จากการเติบโต

ของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบกา้วกระโดด อตัราการเติบโตมีแนวโนม้เป็นธุรกิจแบบ B2C 
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มากข้ึน ผูบ้ริโภคหนัมาซ้ือสินบนโลกออนไลน์มากข้ึน ทาํใหก้ารทาํธุรกิจในปัจจุบนัมีช่องการขาย

ผ่านออนไลน์มากข้ึนหลายเท่าตัว ธุรกิจผูใ้ห้บริการด้านโลจิสติกส์ควรท่ีจะผนัตวัเองมาเป็นผู ้

ให้บริการ Order Fulfillment ด้วย เพ่ือรองรับเจา้ของธุรกิจออนไลน์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเป็นจาํนวนมาก 

เจา้ของธุรกิจออนไลน์ลว้นแลว้แต่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาในการหาพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ การบรรจุหีบ

ห่อเพ่ือส่งสินคา้หลายรายการต่อวนั เพราะฉะนั้นหากมีผูบ้ริหารจดัการแทนให้ ก็เป็นทางเลือกท่ี

ตอบโจทยอ์ย่างมาก ซ่ึงผูใ้ห้บริการ Order Fulfillment เป็นบริการโลจิสติกส์เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกให้ผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการให้บริการ

พ้ืนท่ีเก็บสินคา้ การจดัการการสั่งซ้ือ การหยบิและบรรจุหีบห่อ รวมถึงการจดัส่งจนถึงมือลูกคา้ ซ่ึง

ทุกกระบวนการจะควบคุมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเช่ือมโยงกบัแพลตฟอร์มของพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การทาํงานในแต่ละขั้นตอนสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยให้ธุรกิจ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนทั้งในดา้นการบริการและการ

ลดตน้ทุนของธุรกิจ  

หน้าท่ีของผู้ให้บริการ Order  Fulfillment  

1.1. บริการพื้นท่ีเก็บสินค้า (Storage and Warehouse) โดยมีพ้ืนท่ีในการเก็บสินค้าให้กับ

เจ้าของธุรกิจ โดยเจา้ของธุรกิจสามารถให้ผูผ้ลิตสินคา้ส่งสินคา้มายงัคลงัสินคา้ของผู ้

ให้บริการไดโ้ดยตรง โดยผูใ้ห้บริการจะดูแลการเก็บรักษาสินคา้ตั้งแต่ขั้นตอนของการ

รับเขา้ ตรวจนับ ควบคุมปริมาณสินคา้เขา้ออกคลงัส้นคา้ด้วยโปรแกรมบริหารจดัการ

สินคา้คงคลงั (Warehouse Management System) ท่ีจะช่วยใหส้ามารถบริหารจดัการสินคา้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบปริมาณสินคา้ได้แบบเรลไทม์ ท่ีไหน 

เม่ือไหร่ก็ได ้ ช่วยลดปัญหาการหาสินคา้ไม่เจอ หรือไม่มีพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้ไปได ้

นอกจากนั้นยงัช่วยควบคุมปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมภายในคลงัอีกดว้ย ทาํใหเ้จา้ของธุรกิจ

สามารถควบคุมตน้ทุนใหอ้ยูใ่นรูปแบบของตน้ทุนแปรผนัได ้กล่าวคือ มีการเสียค่าใชจ่้าย

ในการจดัเกบ็สินคา้แบบจ่ายตามจริงท่ีใช ้ 

1.2. บริการหยิบและบรรจุหีบห่อ (Pick & Pack) เม่ือเจา้ของธุรกิจมีความตอ้งท่ีจะส่งสินคา้

ตามรายการสินคา้ของลูกคา้ท่ีสัง่เขา้มา ผูใ้หบ้ริการจะบริหารจดัการการหยบิสินคา้จากชั้น

วางและนาํมาบรรจุหีบห่อตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไว ้โดยให้บริการบรรจุสินคา้ตาม

ขนาดของสินคา้ดว้ยบรรจุภณัฑต์ามมาตรฐานของไปรษณีย ์รวมถึงมีอุปกรณ์ป้องกนัการ

กระแทกหรือแตกหกัเสียหายระหว่างการขนส่ง บริการน้ีจะช่วยใหเ้จา้ของธุรกิจลดปัญหา

การเสียเวลาในการบรรจุหีบห่อลงไปได ้
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1.3. บริการจัดส่ง (Delivery) ผูใ้ห้บริการจะเป็นผูด้าํเนินการนําสินค้าท่ีบรรจุหีบห่อเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ไปส่งให้กบัผูใ้ห้บริการดา้นการขนส่งท่ีเจา้ของธุรกิจสามารถเลือกรูปแบบ

ของการขนส่งและผูใ้ห้บริการการขนส่งเองได้ เช่น ไปรษณียไ์ทย Kerry DHL เป็นตน้ 

บริการน้ีจะทาํให้เจา้ของกิจการลดภาระการนาํสินคา้ไปส่งและตอ้งเสียเวลาในการต่อคิว

เป็นเวลานานลงไปได ้

ในประเด็นน้ีถือเป็นโอกาสดีและเป็นข้อได้เปรียบสําหรับธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์ 

เน่ืองจากว่าเป็นผูป้ระการขนาดขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีความสามารถในการปรับตวัเขา้หา

ผูบ้ริโภคและตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดไดไ้ดดี้กว่าผูป้ระกอบการรายใหญ่ หรืออาจจะกล่าวได้

ว่าผูป้ระการขนาดขนาดกลางและขนาดย่อมมีความยืดหยุน่มากกว่าและสามารถปรับตามรูปแบบ

ของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไดร้วดเร็วกวา่ 

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบ E-Logistics อย่างครบวงจร ถึงแมว้่ารูปแบบ

การคา้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จะสามารถซ้ือขายและชาํระเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย แต่สาํหรับกระบวนการส่งมอบสินคา้จากผูข้ายไปยงัผูรั้บยงัคงตอ้งอาศยัวิธีการขนส่ง

อยู่ โดยกระบวนการขนส่งดังกล่าวจําเป็นต้องใช้ระบบ  E-Logistics ท่ี เช่ือมต่อ  หรือผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์เดียวกนักบัระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การจดัส่งสินคา้เกิดข้ึนได้

ทนัทีหลงัเสร็จส้ินการซ้ือขายและถึงมือลูกคา้อยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และตรวจสอบไดซ่ึ้งนบัเป็นส่ิงท่ี

ทา้ทายเน่ืองจากการจดัส่งสินคา้ทางกายภาพมีปัจจยัแวดลอ้มเก่ียวขอ้งหลายประการ (เกียรติพงษ,์ 

2560) 

 E-Logistics คือ กลุ่มของระบบสารสนเทศท่ีจดัการกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีจะเขา้มาสู่การผลิต

และนาํสินคา้ไปส่งถึงยงัลูกคา้โดยมีการติดต่อและจดัส่งสินคา้ท่ีสะดวกรวดเร็วเพ่ือให้สามารถ

จดัส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้ไดเ้ร็วท่ีสุดและสะดวกท่ีสุด ประหยดัค่าขนส่งท่ีสุดและเกิดความผิดพลาด

น้อยท่ีสุด นอกจากนั้นยงัเป็นระบบท่ีช่วยให้เกิดการทาํงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน เกิดความเสียหาย

น้อยลง ใน E-Logistics นั้นจะประกอบดว้ยระบบสารสนเทศท่ีบริหารจดัการดา้นการขนส่งและ

จดัเกบ็สินคา้ ดงัน้ี 

2.1. TMS (Transpor tation Management System) โปรแกรมท่ีใช้ในการบริหารการขนส่ง

แบบออนไลนท่ี์ช่วยในการจดัการระบบงานและเกบ็ขอ้มูลต่างๆในรูปแบบอิเลก็ทรอนิคส์  

ครอบคลุมระบบงานต่าง ๆในธุรกิจขนส่ง  
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2.2. WMS (Warehouse Management System) ระบบบริหารคลงัสินคา้ การควบคุมคุณภาพ

ของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกนั ลดการสูญเสียจากการดาํเนินงานเพื่อให้ตน้ทุน

การดาํเนินงานตํ่าท่ีสุด และการใชป้ระโยชนเ์ตม็ท่ีจากพื้นท่ี 

2.3. Phase Management System ระบบบริหารการขนส่งเป็นการเจาะเน้นค่าบริหารการ

ขนส่งในแต่ละรูปแบบ 

2.4. CMS (Container  Yard Management System) รูปแบบการจดัการกบัลานตู ้Container 

2.5. SMS (Ship Management System) การจัดการสินค้าใน เรือ  เพ่ื อ ให้ ก ารขน ถ่ าย มี

ประสิทธิภาพ 

2.6. MMS (Maintenance Management System) การบริการการจดัการการซ่อมบาํรุงควบคุม

อะไหล่ ปริมาณช่างประวติัการซ่อม 

2.7. LMS (Logistics Management System) เป็นระบบการบริการการจัดการ Logistics ใน

รูปแบบของ One stop service 

ประโยชน์ของ E-Logistics 

2.1. ช่วยให้การทาํธุรกรรมและกระบวนการทาํงานขององค์การเป็นไปอย่างอตัโนมติั ทาํให้

เกิดความถูกตอ้งรวดเร็ว 

2.2. ช่วยทาํให้เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งการจดัการระบบขอ้มูล การจดัการ

ขั้นตอนในการขนส่ง และทาํใหส้ามารถส่งสินคา้ไปถึงท่ีหมายอยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา 

2.3. ช่วยให้การบริการท่ีรวดเร็วข้ึน ตอบสนองความตอ้งการไดสู้งข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ี

นิยมเทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ไดเ้ป็นอยา่ง

ดี 

2.4. ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน  รวดเร็ว ทําให้การดําเนินงานทั้ งสองฝ่ายสามารถ

ประสานกนัไดง่้าย 

2.5. ช่วยให้เกิดการพฒันาดา้นการขนส่งอย่างต่อเน่ืองและมีความทนัสมยั สามารถเช่ือมต่อ

ขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.6. ก่อให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจมากข้ึน สร้างช่องทางการขายและจดัจาํหน่ายมากข้ึนเพ่ิม

ความไดเ้ปรียบกบัคู่แข่งทางการคา้ 

อย่างไรก็ดี ยงัคงมีความทา้ทายอยู่มากในยุค E-Logistics เพราะมีการเขา้มาให้บริการโลจิ

สติกส์จากผู ้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ ท่ี มีความเช่ียวชาญทางด้านนวัตกรรม  ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการ SME  โลจิสติกส์ของไทยจาํเป็นตอ้งตั้งรับและปรับตวัให้ทนัในทุกดา้น โดยเฉพาะ
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้เกิดข้อจํากัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ สาํหรับกลยทุธ์ท่ีสาํคญัของผูป้ระกอบการ SME โลจิสติกส์นั้น คือการเขา้ไปมีส่วน

ร่วมในห่วงโซ่อุปทานของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ตามแต่ความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีของ

ผูป้ระกอบการแต่ละรายจะเอ้ืออาํนวย โดยผูป้ระกอบการท่ีมีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยีและ

นวตักรรมอาจพฒันาตวัเองในฐานะธุรกิจ Start Up เพ่ือบริการดา้นโลจิสติกส์ให้แก่ผูป้ระกอบการ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ อยา่งครบวงจร  

สําหรับผูป้ระกอบการ SME โลจิสติกส์รายท่ียงัมีขอ้จาํกดัดา้นเงินลงทุน อาจเร่ิมปรับตวั

โดยการพฒันาเทคโนโลยขีั้นตน้ท่ีสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ เพ่ือความสะดวกในการเขา้

ไปรับเหมาช่วงหรือรวมเป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน เช่น ระบบ GPS เพ่ือบอกตาํแหน่ง

ของรถขนสินค้า ระบบ RFID เพ่ือใช้ Tag สินค้าและความสะดวกในการกระจายสินค้า ทั้ งน้ี 

ธุรกิจโลจิสติกส์นั้นมกัดาํเนินการเป็นพนัธมิตรระหว่างกนัอยูแ่ลว้ เน่ืองจากหลกัการดาํเนินธุรกิจ

ตั้งอยูบ่นการบริหารการขนส่งให้เกิดความรวดเร็วและตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุด 

3. การสร้างเครือข่ายเพื่อหาพันธมิตรในธุรกิจการขนส่ง (ชนนิกานต,์ 2554) ธุรกิจการ

ขนส่งสินคา้ของไทยไม่วา่จะเป็นการขนส่งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบ

ขนาดเล็กและขนาดยอ่ม ยงัไม่มีศกัยภาพในการให้บริการไดค้รบวงจร ทาํให้เสียเปรียบบริษทัขา้ม

ชาติท่ีมีศกัยภาพสูงทั้งดา้นเงินทุนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะฉะนั้นแนวทางน้ีจะใชแ้นวคิด

พนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) เป็นแนวคิดท่ีมีความแตกต่างจากแนวคิดเดิมท่ีเน้นของ

การแข่งขนัทางด้านธุรกิจ เป็นแนวคิดท่ีเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือในการดาํเนินธุรกิจกบั

บริษทัคู่แข่งเพ่ือท่ีจะช่วยให้สามารถแกปั้ญหาในดา้นของขอ้จาํกดัทางดา้นทรัพยากร ความรู้และ

ความเช่ียวชาญในการดาํเนินงาน เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดท่ีเอ้ือประโยชนต่์อการทาํงาน

ทั้ ง  2 ฝ่ าย  เช่นการรวมท รัพยากรระหว่ างกัน เพ่ื อ เป็นการใช้ท รัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ   หรือร่วมกันดําเนินการในธุรกิจแต่ใช้ความเช่ียวชาญและชํานาญท่ีตนเองมี

ความสามารถส่งเสริมกันและกัน  ทําให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันซ่ึงรูปแบบของ

ความสมัพนัธ์มีหลายลกัษณะเช่นการสร้างพนัธมิตรในธุรกิจ การลงทุนร่วมกนั (Joint Venture) การ

สร้างเครือข่าย (Networks) เป็นตน้ การสร้างเครือข่ายนั้นมีจุดประสงคเ์พ่ือให้สามารถบริการลูกคา้

ไดค้รบวงจร มีโอกาสไดเ้สนองานไดเ้ท่าเทียมกบับริษทัรายใหญ่ รวมถึงทาํให้คุณภาพการบริการมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล สามารถท่ีจะออกไปรับงานในต่างประเทศได้

และยงัช่วยใหล้ดตน้ทุนในการดาํเนินงานเน่ืองจากแชร์ทรัพยากรร่วมกนัและใชอุ้ปกรณ์ 
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4. การจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพด้วยการขนส่งแบบรวม (Consolidation 

Solution)  กลยุทธ์น้ีเป็นการขนส่งแบบรวมเท่ียว รวบรวมสินคา้หลายหลายประเภท หลากหลาย

ลูกคา้ในรถขนส่งคนัเดียวกนั เม่ือมีคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ ผูใ้ห้บริการขนส่งจะเขา้รับสินคา้ท่ีตน้ทาง

หลายตน้ทาง แลว้ขนส่งมารวมไวท่ี้ศูนยก์ระจายสินคา้ (Central Distribution center) เพ่ือจดัเส้นทาง

การขนส่งใหม่ และเติมเต็ม (Truck Utilization) ของรถขนส่งแต่ละคนัให้ไดม้ากท่ีสุด คาํสั่งซ้ือท่ีมี

ปลายทางอยู่ในเส้นทางเดียวกนัหรือใกล้เคียงกันจะถูกรวบรวมให้อยู่ในรถขนส่งคนัเดียวกัน 

จากนั้นรถขนส่งแต่ละคนัจะกระจายส่งสินคา้ตามเส้นทางท่ีวางแผนไว ้กลยทุธ์น้ีไม่ใช่กลยทุธ์ใหม่

เพียงแต่ในฐานะท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ตอ้งมีหลกัการในการบริหารตน้ทุนและมีทกัษะใน

การบริหารจดัการของคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ท่ีแตกต่างแหละหลากหลายได ้(กลุลดา,2560) 

 การขนส่งแบบรวมจะประสบความสําเร็จไดจ้ะต้องอาศยัการบริหารจดัการอย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดทั้งซพัพลายเชน ดงัต่อไปน้ี  

4.1. การมีเครือข่ายด้านการขนส่งท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี การมีเครือข่ายน้ีก็เพ่ือให้สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุดและเพื่อจาํนวนรถขนส่งท่ีเพียงพอ การ

สร้างศูนยก์ระจายสินคา้ ตามจุดยทุธศาสตร์ต่างๆ ทาํให้สามารถบริหารจดัการเส้นทางการ

ขนส่งท่ี ดี ท่ี สุดได้ นอกจากน้ี  การวางแผนผังภายในศูนย์กระจายสินค้าก็ มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานดว้ย การออกแบบเส้นทางการโยกยา้ยสินคา้จากรถขนส่งขาเขา้ 

(Inbound) เพ่ือแยกหรือรวมเส้นทาง สําหรับการขนส่งขาออก (Outbound) จาํเป็นตอ้งใช้

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว ไม่ทาํให้เกิดความวุ่นวายหรือทาํให้เกิดปัญหาคอขวด

ในการดาํเนินงาน เพราะมีความเส่ียงต่อสินคา้แตก/เสียหาย/หยิบสินคา้ไม่ถูกตอ้ง และทุก

นาทีท่ีดาํเนินงานชา้กวา่แผน/KPI จะส่งผลกระทบต่อ Process ถดัไปอีกดว้ย 

4.2. การนําเทคโนโลยเีข้ามาพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ระบบงานต่างๆ

ท่ีใชใ้นการบริหารจดัการขนส่งแบบรวมจะถูกเช่ือมต่อกนัเพ่ือให้กระบวนการทาํงานเป็น

แบบอตัโนมติั ลดขั้นตอนการทาํงานแบบท่ีเสียเวลาในการดาํเนินงานและมีความเส่ียงต่อ

ความผดิพลาด ตวัอยา่งเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัการจดัการขนส่งแบบรวม ไดแ้ก่ 

4.2.1. Transportation Management System (TMS) เป็นระบบจดัการขนส่ง โดย

รับคาํสั่งซ้ือจากลูกค้ามาจัดเส้นทางการขนส่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Route 

Optimization) รวบรวมสินคา้ในแต่ละรอบการขนส่ง และจดัทาํเอกสาร

ประกอบการขนส่ง 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1117 

4.2.2. Warehouse Management system (WMS) เป็นระบบจดัการสินคา้คงคลงั รับ

สินคา้เขา้คลงัสินคา้หรือศูนยก์ระจายสินคา้ เพ่ือจดัเกบ็สินคา้เขา้ชั้นวางแบบ

อัตโนมัติและสามารถทํางานร่วมกับ  ระบบยกขนแบบอัตโนมัติได ้

(Automated Storage and Retrieval System-ASRS) นอกจากนั้นระบบน้ีจะ

กาํหนดตาํแหน่งหรือพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็สินคา้ใหเ้หมาะสมสาํหรับสินคา้แต่

ละประเภท  

4.2.3. Consolidation Management System (CMS) เป็นระบบติดตามสถานะของ

การขนส่งสินคา้แบบรวมเท่ียว โดยแสดงสถานะรถขนส่งทั้งหมด (รถว่าง/

รถบรรทุกสินค้า/รถเสีย) รายการเท่ียวขนส่งในแต่ละวนั (by shipment) 

รูปภาพสินค้าท่ีจัดส่งถึงปลายทาง เพื่อการสอบทานสินค้าเสียหายใน

อนาคต รายการแจง้เตือนกรณีรถขนส่งทาํผิดกฎระเบียบ เช่น ขบัรถเร็วเกิน 

60 กม/ชม เป็นตน้) 

4.2.4. Delivery Management System (DMS) เป็นระบบจดัการการขนส่งสําหรับ

พนกังานขบัรถแบบ Mobile Application ซ่ึงจะแสดงรายการขนส่งทั้งหมด

ในแต่ละวนัและในแต่ละเท่ียวขนส่งจะแสดงท่ีอยูข่องปลายทางท่ีตอ้งขนส่ง 

ระบบจะแนะนําเส้นทางการขนส่งแบบอัตโนมัติ  แต่พนักงานขับรถ

สามารถปรับเปล่ียนลําดับสถานท่ีปลายทางในการขนส่งตามความ

เหมาะสมได ้เม่ือพนักงานขบัรถถึงปลายทาง สามารถแสกนบาร์โค๊ดของ

ร้านคา้ปลายทาง เพ่ือยืนยนัสถานท่ีส่งสินคา้ท่ีถูกตอ้งได ้ซ่ึงรวมถึงการแส

กนบาร์โคด้ของสินคา้ท่ีขนส่ง เพ่ือป้องกนัการขนส่งสินคา้สลบัหรือผิด

ปลายทาง 

4.3. การจัดกระบวนการทํางานให้สมบูรณ์แบบท่ีสุด การขนส่งแบบรวม มีกระบวนการ

ทาํงานหลายขั้นตอน เช่น การคดัแยกสินคา้ การวางแผนเส้นทางการขนส่ง การหยิบและ

การบรรจุหีบห่อสินคา้ใหถู้กตอ้งตามคาํส่ังซ้ือ ฯลฯ ซ่ึงตอ้งอาศยัแรงงานคนในการวางแผน 

และใชร้ะบบในการจดัการ ดงันั้น ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรฐานการ

ทาํงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด โดยมีตวัช้ีวดั (KPI) เป็นเคร่ืองมือควบคุมและติดตามใน

แต่ละกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการเหล่านั้นอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือลดเวลาการทาํงาน 

และเพิม่คุณภาพการบริการ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งพิจารณาแลว้ลงมือทาํเช่นกนั 
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4.4. การสร้างความพงึพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหัวใจสําคัญของการบริการ ความพึงพอใจของ

ลูกคา้เป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการตอ้งบริหารจดัการดว้ยเช่นกนั การสาํรวจความพึงพอใจหลงัจบ

การใหบ้ริการ เป็นวิธีหน่ึงท่ีธุรกิจส่วนใหญ่นาํมาใช ้แต่วิธีการแกไ้ขปัญหาทีลูกคา้ร้องเรียน

จนลูกคา้พอใจ (Corrective Action) และการป้องกนัการเกิดปัญหาซํ้ า (Preventive Action) 

เป็นเร่ืองยาก แต่ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งเร่งพฒันาและดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว 

5. มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรด้านโลจิสตกิส์ให้พร้อมสู่ยุคโลจสิตกิส์ 4.0 การดาํเนินธุรกิจ

ยุคน้ีอาจจะไม่สามารถหลีกเล่ียงความกา้วหน้าของเทคโนโลยีท่ีจะเขา้มามีบทบาทท่ีสําคญั ทาํให้

ผูป้ระกอบการทุกดา้นตอ้งปรับตวัเพ่ือเตรียมความพร้อม แต่อีกหน่ึงตวัขบัเคล่ือนสาํคญัขององคก์ร

ก็คือ บุคลากร ถึงแมว้่าในอนาคตอาจจะมีการปรับลดการใช้แรงงานคนและนาํเอาหุ่นยนต์หรือ

เคร่ืองมาทดแทน แต่การดาํเนินธุรกิจก็ยงัตอ้งการบุคลากรท่ีสามารถคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา

ไดอ้ยู่ ผูบ้ริหารองค์กรในยุคน้ีควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยุทธ์

ขององค์กร โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือให้พนักงาน

สามารถปฏิบัติงานบรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรท่ีวางไว  ้รวมถึงการนําเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั (Modern Technology) มาใชเ้สริมสร้างประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร หากองคก์ร

ใดมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาทักษะของพนักงานให้สามารถรองรับกับส่ิงท่ีกําลัง

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วแลว้ละกจ็ะยิง่ไดเ้ปรียบคู่แขง็ อยา่งนอ้ยบุคลากรท่ีจะตอ้งเตรียมรับมือการ

ยคุดิจิทลัน้ี  จะตอ้งมีทกัษะดงัต่อไปน้ี (ปิยะฉตัร,2560) (อาคม,2556) 

5.1. การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน (Complex Problem Solving) ซ่ึงจะเป็นการนาํความรู้ ทกัษะ 

และประสบการณ์ท่ีมีมาใช้ในการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาภายใตเ้ง่ือนไขท่ีมีความ

ซบัซอ้นอยา่งเป็นระบบใหส้าํเร็จลุล่วง 

5.2. การคิดเชิงวิพากษ์ (Cr itical Thinking) จะเป็นความสามารถในการคิด พิจารณา 

ประเมิน และตดัสินใจภายใตข้อ้สงสัยหรือขอ้โตแ้ยง้ต่างๆท่ีเกิดข้ึน โดยพยายามหาคาํตอบ

โดยคิดอย่างมีเหตุผล และสืบค้นหาความจริง ซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายประกอบการ

ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  

5.3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทกัษะดา้นน้ีกลายเป็นทกัษะดา้นแรงงานท่ีจาํเป็น

ท่ีสุด เน่ืองจากคิดคน้ริเร่ิมการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ดว้ยเทคโนโลยีใหม่ หรือวิธีการทาํงาน

ใหม่ พนักงานจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน เพ่ือท่ีจะได้รับประโยชน์จากการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงหุ่นยนตอ์าจช่วยให้ไปถึงในส่ิงท่ีเราตอ้งการไดเ้ร็วข้ึน แต่หุ่นยนต์

กไ็ม่สามารถสร้างสรรคไ์ดเ้หมือนมนุษย ์
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5.4. การจัดการบุคคล (People Management) ทกัษะดา้นน้ีจะตอ้งมีวิธีการจดัการบุคคล

ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะพฤติกรรมการทํางานแต่

ละ Generation ในขณะท่ีองค์กรตอ้งเผชิญกบัจาํนวนผูสู้งอายุท่ีจะมีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้

องคก์รตอ้งสูญเสียองคค์วามรู้ ประสบการณ์ เทคนิค เคล็ดลบัท่ีส่ังสมจากกลุ่มผูสู้งอายุไป 

ทาํให้รอยต่อการทาํงานจะสะดุดลง ดงันั้น จึงควรมีกระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้จาก

รุ่นเก่าไปสู่รุ่นใหม่ นอกจากน้ี กลุ่มคนวยัทาํงานรุ่นใหม่ Gen Y , Gen Z จะเร่ิมมีจาํนวนท่ี

นอ้ยลง เน่ืองจากนิยมทาํงานแบบอิสระ รับทาํงานหลายช้ินงาน เป็นตน้ 

5.5. การประสานงานกับผู้ อ่ืน (Coordinating with others) ซ่ึงตอ้งใชท้กัษะการส่ือสารท่ี

เป็นเลิศเพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัและทาํหน้าท่ีของตนให้สอดคลอ้งกบัผูอ่ื้นไดโ้ดย

ปราศจากขอ้ขดัแยง้ ซ่ึงในยุค 4.0 การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการประสานทาํงานจึงทาํให้

ทกัษะทางดา้นภาษาและการส่ือสารจาํเป็นตอ้งดี 

5.6. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เพ่ือบรรลุการลดขอ้ขดัแยง้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหุ่นยนต์ไม่

สามารถทาํแทนมนุษยไ์ด ้เน่ืองจากการเจรจาต่อรองนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยศาสตร์

คือ การท่ีแม่นในหลกัวิชาการ ส่วนศิลป์คือ ศิลปะของแต่ละบุคคลในการดาํเนินการพูดคุย

ใชใ้นงานใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

5.7. ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility) หรือความสามารถในการปรับตวัให้

เขา้กบัสถานการณ์ไดโ้ดยไม่ยึดติดกบัความสาํเร็จในอดีต โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริหารมกัจะยึด

ติดมากกว่าการยืดหยุ่นต่อการปรับตวักบัการทาํงาน ดงันั้น การลดกฎเกณฑ์ ยกเลิกความ

เป็นตวัตนลง และเปิดใจรับวิธีการทาํงานใหม่ๆ 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งตระหนกัว่า ควรจะพฒันาทกัษะบุคลากรโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

ดา้นใด จะวางระบบเทคโนโลยลีกัษณะใดท่ีจะให้มนุษยส์ามารถทาํงานร่วมกบัหุ่นยนต์ได ้เพ่ือลด

ตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการทาํงานในขณะท่ียงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นอยา่งดี 

 

สรุป  

 ธุรกิจ SMEs โลจิสติกส์ในประเทศยงัมีโอกาสท่ีจะพฒันาศกัยภาพทางธุรกิจเพ่ือเติบโตและ

ต่อยอดให้สามารถขยายธุรกิจต่อไปได ้เน่ืองจากไดรั้บโอกาสและแรงขบัเคล่ือนจากแผนพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีความ

พร้อมและไดเ้ปรียบหลายประเทศในแทบภูมิภาคเอเชีย รวมถึงความพร้อมท่ีจะพฒันาและรวมตวั
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กนัเพ่ือสร้างเครือข่ายของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีพร้อมจะผนึกกาํลงัเพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

กา้วหนา้ไปพร้อมกนั การปรับตวัคร้ังสาํคญัน้ีจะสําเร็จไดห้รือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัความพร้อมท่ีจะรับ

กบัส่ิงใหม่ การเปล่ียนแปลงท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโยลีสารสนเทศท่ีสาํคญัท่ี

จะเขา้มามีบทบาทมากยิ่งข้ึน ทาํให้ผูป้ระกอบการ SMEs จาํเป็นตอ้งปรับตวัและพร้อมท่ีจะพฒันา

ทกัษะดา้นต่างๆ ทัว่ทั้งองคก์ร การปรับตวัเขา้หาสภาพการดาํเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่ยคุดิจิทลั 

พร้อมทั้ งพฒันาตนเองให้มีคุณค่าอยู่เสมอน่าจะเป็นแนวทางท่ีจะสามารถรักษาส่วนแบ่งทาง

การตลาดเอาไวไ้ด ้ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจโลจิสติกส์ ดงันั้น ผูป้ระกอบการ SMEs 

จาํเป็นตอ้งต่ืนตวัเพ่ือรับกบัการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  2) และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความผูกพนั

ต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็น

บุคลากรจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม สําหรับสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลและสมมติฐาน ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1)สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การคาํนวณค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

สมรส ประสบการณ์การทาํงาน (อายุงาน) ตาํแหน่งงาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างดว้ย t-

Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรมีความผูกพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก คือดา้นความภาคภูมิใจ

ท่ีไดร่้วมงานกบัสถาบนั รองลงมาคือ บุคลากรพร้อมท่ีจะปกป้องช่ือเสียงของสถาบนัหากไดรั้บ

ข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีส่งผลให้มหาวิทยาลยัเสียช่ือเสียง และน้อยท่ีสุดคือ ดา้นขวญัและกาํลงัใจใน

ดา้นการไดรั้บการยกย่องชมเชยเม่ือมีผลงานท่ีดีในการทาํงาน โดยระดบัความผูกพนัต่อองค์กร 

จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทาํงาน ไม่มีผลต่อความ

ผกูพนั แต่สาํหรับ ตาํแหน่งงาน มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 
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คาํสําคญั  ความผกูพนั, สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ABSTRACT 

The objective of a research is for 1) To Study the engagement level of personnel in The 

Private University 2) To Study the relationship between personal factors and the engagement of 

Private University personnel. The samples for research study amount 400 persons, therefore, the 

tools used consisted of questionnaire, and for a statistics to analyze the information and the 

hypothesis, researcher used 2 sections of statistics analyze 1)Descriptive Statistics such as 

Percentage, Mean, Standard Deviation 2) The comparison of satisfaction of the answerers when 

there’re on duty, by classified by individual status in phase of Sex, Age, Education, Status, work 

experience, position by using T-Test to analyze One-Way ANOVA. 

The results were concluded as follows personnel has a relationship in High Level is the 

pride to be working in Private University, the secondary is personnel ready to defend the 

University name if receive news or information that result in disastrous University and least is the 

morale of the praise when the works well by level of relation between personnel and University 

by classified status in phase if Sex, Age, Education, Status, Work Experience no effect with the 

engagement, but for Position affect to the engagement with University, differently significance in 

statistics levels 0.05    

 

Keyword : Engagement, Private University 

 

บทนํา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นสถาบนัการศึกษาเอกชนระดบัอุดมศึกษา ท่ีไม่แสวงหาผล

กาํไร และมีการเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูเ้รียนให้มากข้ึน และเป็นทางเลือกสําคญัสําหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นองค์การท่ีมีพนักงานปฏิบัติงานเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงการ

บริหารดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ลว้นได้รับการยกย่องในสังคมเป็นอย่างดี มี

หลกัสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบั ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก รวมไปถึงหลกัสูตรนานาชาติ 
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มีบทบาทสําคญัในการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างและผลิตบุคลากรในสาขาอาชีพด้านต่างๆให้เกิด

คุณภาพท่ีสูงสุด ซ่ึงถือเป็นภารกิจสาํคญัของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน แต่การจะบริหารสถาบนัให้

ประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับทั้ งจากผู ้เรียน หรือจากผูใ้ช้บัณฑิตเม่ือนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษาออกไปแลว้นั้น  จึงเป็นหนา้ท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารท่ีจะพฒันาองคก์รให้กา้วหนา้ต่อไปนั้น 

ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดประการหน่ึง คือ ปัจจยัดา้นทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเป็นปัจจยัหลกัท่ี

จะเช่ือมโยงและนาํทรัพยากรดา้นอ่ืนๆมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด ดงันั้นการท่ีจะพฒันาองคก์ร

ให้ก้าวหน้าต่อไปได้นั้ น จะตอ้งมีการให้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพ่ือให้

บุคลากรมีความรักและความผูกพนักบัองค์กรและพร้อมจะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้

เป็นประโยชน์กบัองคก์รมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาถึงปัจจยัสาํคญัท่ีจะส่งผลให้

บุคคลากรในองค์การโดยเฉพาะในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การเพ่ือ

ร่วมกนัสร้างความกา้วหนา้อยา่งเขม็แขง็ใหก้บัองคก์ารต่อไป 

 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดก้าํหนดวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability 

Sampling) โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบพบโดยบังเอิญ  หรือ แบบตามสะดวก (Accidental or 

Convenience Sampling) คือ บุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จาํนวน 400 คน  

2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั คือแบบสอบถามท่ีประกอบดว้ย 3 ส่วนสาํคญัคือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นปัจจยัความสมัพนัธ์และแรงจูงใจ และ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นความผกูพนัขององคก์ารแบ่งเป็นสเกล 5 ระดบั 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 : ผลการวเิคราะห์ปัจจยัด้านประชากรศาตร์ท่ีมอิีทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของบุคลากร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 เพศหญิง จาํนวน 163 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 อนัดบั

รองลงมาคือช่วงอายรุะหวา่ง 51-60 ปี จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีระดบัการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 อนัดับรองลงมาคือมีการศึกษาระดับสูงกว่า
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ปริญญาตรี จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 มีสถานภาพสมรส จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.75 อันดับรองลงมาคือมีสถานภาพโสด จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 มีตาํแหน่งเป็น

เจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ จาํนวน 250 คนคิดเป็นร้อยละ 62.50 อนัดบัรองลงมามีตาํแหน่งเป็นอาจารย ์

จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 มีประสบการณ์การทาํงาน 11-20 ปี จาํนวน154 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38.50 อนักบัรองลงมาคือ 5-10 ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50  

ส่วนท่ี 2 : สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านความสัมพันธ์ท่ีดีต่อองค์กรและเพื่อน

ร่วมงาน และปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทํางานท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผูกพนัองค์กรของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พบว่าในดา้นปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองคก์รและเพ่ือนร่วมงานท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน คือการไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความช่วยเหลือ

และไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากเพ่ือนร่วมงาน จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ 

การไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมให้เกิดการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 

ในด้านปัจจยัด้านแรงจูงใจในการทาํงานท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนั

องคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน คือสวสัดิการท่ีไดรั้บสามารถทาํใหชี้วิตความเป็นอยูดี่

ข้ึนได ้เช่น วนัลา วนัหยดุ การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร เป็นตน้ จาํนวน 152 คน 

คิดเป็นร้อยละ38 รองลงมาคือ มีการจ่ายเงินพิเศษให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น ค่าทาํวาน

ล่วงเวลา เบ้ียเล้ียงต่างๆ เป็นตน้ จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30  

ส่วนท่ี 3 : สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของ

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พบว่าความ คิด เห็น ส่วนใหญ่ ท่ี มี อิท ธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน คือ บุคลากรส่วนใหญ่รู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดร่้วมงานกบัสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.12 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 รองลงมาคือ พร้อมท่ีจะ

ปกป้องช่ือเสียงของสถาบนั หากไดย้ินข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีส่งผลให้สถาบนัเสียช่ือเสียง มีคะแนน

เฉล่ีย 3.79 คะแนน มีค่าเป่ียงเบนมาตรฐาน 0.81  

ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการใหโ้อกาสบุคลากรในการทาํงาน มีการ

จดัอบรม ฝึกทกัษะให้บุคลากรสามารถทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํและมีความคิดสร้างสรรคใ์น

การทาํงาน และควรจดัให้มีกิจกรรมท่ีสามารถทาํร่วมกนัทั้งสถาบนั ทั้งคณาจารย ์เจา้หน้าท่ี เพ่ือ

ส่งเสริมความสามคัคีในการทาํงาน เน่ืองจากตอ้งมีการประสานงานและทาํงานร่วมกนัอยูบ่่อยคร้ัง 
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ซ่ึงการทาํงานดว้ยความเต็มใจ เต็มกาํลงั และเต็มความสามารถนั้นย่อมส่งผลดีต่อองคก์ร และยงั

ส่งผลใหบุ้คลากรมีความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึนดว้ย 

 

ส่วนท่ี 4 : ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

สมรส ตาํแหน่งงาน และประสบการณ์การทาํงาน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของ

บุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดบันัยสําคญั 0.0786 ,3.1893 ,0.1458 ,0.0139 ,0.0151และ 

2.1972 ตามลาํดบั  

โดยเพศหญิงมีคะแนนความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมากกว่า

เพศชาย โดยเพศหญิงมีคะแนนความผูกพนั 3.99 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 และเพศชาย

มีคะแนนความผูกพนั 3.61 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 ดงันั้น เพศท่ีแตกต่างไม่มีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ช่วงอายท่ีุมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของ

บุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมากท่ีสุดคือ ช่วงอายุ น้อยกว่า 30 ปี มีคะแนนความผูกพนั 3.73 

คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 และช่วงอายุท่ีมีคะแนนความผูกพนัองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนน้อยท่ีสุดคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี มีคะแนนความผูกพนั 3.16 มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  0.40 ดังนั้ น  อายุ ท่ี แตกต่างไม่ มี อิท ธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน  ระดับการศึกษาท่ี มี อิท ธิพลความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากท่ีสุดคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคะแนนความผูกพนั 3.44 

คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44  และระดบัการศึกษาท่ีมีคะแนนความผูกพนัองค์กรของ

บุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนน้อยท่ีสุดคือ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีคะแนนความ

ผูกพนั 3.30 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 ดงันั้น ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างไม่มีอิทธิพลต่อความ

ผูกพันองค์กรของบุคลากร สถานภาพสมรสท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากท่ีสุดคือ โสด มีคะแนนความผูกพนั 3.50 คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.50  และสถานภาพสมรสท่ีมีคะแนนความผูกพนัองค์กรของบุคลากรน้อยท่ีสุดคือ 

สมรส มีคะแนนความผูกพนั 3.29 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38 ดงันั้น สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างมี

อิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตาํแหน่งงานท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความผูกพนัองคก์รของบุคลากรมากท่ีสุดคือ ตาํแหน่งผูบ้ริหาร มีคะแนนความผูกพนั 3.61 คะแนน  

มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.52 และตาํแหน่งงานท่ีมีคะแนนความผกูพนัองคก์รของบุคลากรนอ้ยท่ีสุด
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คือ ตาํแหน่งอาจารย ์มีคะแนนความผูกพนั 3.25 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 ดงันั้น ตาํแหน่งงานท่ี

แตกต่างมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ประสบการณ์การ

ทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมากท่ีสุดคือ ช่วงอายุ

งานนอ้ยหว่า 5 ปี มีคะแนนความผกูพนั 3.73 คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47  และอายงุานท่ีมี

คะแนนความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนอ้ยท่ีสุดคือ ช่วงอายงุาน 10-20 ปี 

มีคะแนนความผูกพนั 3.21 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32 ดงันั้น ประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่าง

ไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากร 

สมมติฐานท่ี  2: ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อองคก์รและเพื่อนร่วมงาน และแรงจูงใจท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของการทาํงานท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของ

บุคลากรมากท่ีสุดคือ ดา้นท่ีไดรั้บการสอนงานในดา้นท่ีไม่ถนดัหรือไม่เคยทาํมาก่อนโดยหัวหน้า

หรือเพ่ือนร่วมงาน มีคะแนนความผูกพัน 3.40  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36  และปัจจัยด้าน

ความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของบุคลากรน้อยท่ีสุด คือ หน่วยงานมีการจดั

กิจกรรมเพ่ือใหบุ้คลากรในองคก์รไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอ มีคะแนนความผูกพนั 3.32 

คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 ดงันั้นปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อ

ความผูกพนัองค์กรของบุคลากรต่างกันอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.9792 ปัจจยัด้านแรงจูงใจท่ีมี

อิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มากท่ีสุดคือ สวสัดิการท่ี

ไดรั้บสามารถทาํให้ชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึนได ้เช่น วนัลา วนัหยดุ การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิก

ค่าเล่าเรียนบุตร และผลตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัตาํแหน่งและความรับผิดชอบ มีคะแนนความ

ผูกพนั 3.43  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 และ 0.49 ตามลาํดบั และปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพล

ต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนอ้ยท่ีสุด คือ มีการจ่ายเงินพิเศษใหแ้ก่

พนกังานอย่างเหมาะสม เช่น ค่าทาํงานล่วงเวลา เบ้ียเล้ียงต่างๆ เป็นตน้ มีคะแนนความผูกพนั 3.28 

คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35 ดงันั้นปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความ

ผกูพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.4828 

สรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วยเพศ  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส ตําแหน่งงาน และประสบการณ์การทํางาน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร

ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.0786 

 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากปัจจุบนัเพศหญิงและเพศชายต่างกมี็ประสิทธิภาพและมี

ความสามารถในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ดงัจะเห็นไดใ้นบางองคก์รท่ีเพศหญิงเป็นผูบ้ริหาร

เช่นเดียวกนักบัเพศชายท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือผูน้าํในการทาํงานเช่นเดียวกนั 

 สมมติฐานท่ี  1.2 อายุท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า  ช่วงอายุ ท่ี มี อิท ธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมากท่ีสุดคือ ช่วงอาย ุนอ้ยกวา่ 30 ปี มีคะแนนความผกูพนั 3.73 คะแนน  มี

ค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน   0.42 และช่วงอายุ ท่ี มีคะแนนความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนน้อยท่ีสุดคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี มีคะแนนความผูกพนั 3.16 มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.40 

 ดงันั้นอายท่ีุแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน ท่ีระดบันยัสาํคญั 3.1893 

สมมตฐิานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีมีอิทธิพลความผูกพนัองค์กรของบุคลากรมาก

ท่ีสุดคือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีคะแนนความผูกพนั 3.44 คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.44  และระดบัการศึกษาท่ีมีคะแนนความผูกพนัองคก์รของบุคลากรนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัการศึกษา

สูงกวา่ปริญญาตรี มีคะแนนความผกูพนั 3.30 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 

 ดงันั้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของบุคลากร ท่ี

ระดบันยัสาํคญั 0.1458 

สมมติฐานท่ี 1.4 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของ

บุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
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  ผลการวิเคราะห์พบวา่ สถานภาพสมรสท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรมาก

ท่ีสุดคือ โสด มีคะแนนความผูกพนั 3.50 คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50  และสถานภาพ

สมรสท่ีมีคะแนนความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนน้อยท่ีสุดคือ สมรส มี

คะแนนความผกูพนั 3.29 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38 

 ดังนั้ นสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.0139 

        แสดงว่า สถานภาพสมรส หรือการมีครอบครัวมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงจะเห็นว่า บุคลากรท่ีเป็นโสด มีความผูกพนัต่อองคก์รมากท่ีสุด นั่น

อาจเกิดจากการท่ีบุคคลเหล่านั้นยงัไม่มีครอบครัว หรือยงัไม่มีภาระให้ตอ้งรับผิดชอบมากเท่ากบั

บุคลากรท่ีมีครอบครัวแลว้ การทาํงานท่ีน่ีจึงเป็นส่ิงท่ีเขาเหล่านั้นพึงพอใจ เพราะวฒันธรรมองคก์ร

ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นการอยู่ร่วมกนัแบบครอบครัว บุคลากรท่ีมีความอาวุโสกว่าจะให้

การดูแลบุคลากรท่ีมีความอาวุโสน้อยกว่า บุคลากรท่ีน่ีจึงอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข อีกประการ

หน่ึงคือ การท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ครองสถานะเป็นโสด นัน่อาจเป็นผลมาจากปัจจยัทางสังคมอ่ืนๆ

อีกดว้ย เพราะปัจจุบนัคนในสังคมไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการมีครอบครัวมากเท่าการมีงานท่ีมัน่คง 

และการมีเงินเดือนท่ีพอเพียงต่อการใชจ่้ายและเก็บออม ส่วนบุคลากรท่ีสมรสแลว้นั้น บางรายเลือก

ท่ีจะลาออกจากงานเพื่อไปสร้างครอบครัว บางคนเลือกท่ีจะเปล่ียนงาน ยา้ยงาน เพ่ือชีวิตครอบครัว

ท่ีราบร่ืน 

สมมติฐานท่ี 1.5 ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตําแหน่งงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมากท่ีสุดคือ ตาํแหน่งผูบ้ริหาร มีคะแนนความผูกพนั 3.61 คะแนน  มีค่า

เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  0.52 และตําแหน่งงาน ท่ี มีคะแนนความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนน้อยท่ีสุดคือ ตาํแหน่งอาจารย ์มีคะแนนความผูกพนั 3.25 มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.39 

        ดังนั้ นตําแห น่ งงาน ท่ี แตก ต่ างกัน มี อิท ธิพล ต่อความผูกพันองค์ก รของบุ คลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.0151 

        แสดงว่าตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรต่างกนั โดย

บุคลากรท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร มีความผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าบุคลากรท่ีดาํรงตาํแหน่งอ่ืนๆ
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ภายในสถาบนั นั่นอาจมีสาเหตุมาจาก กว่าบุคคลเหล่านั้นจะไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผูบ้ริหาร บุคล

เหล่านั้นมาอายุงานท่ียาวนาน กล่าวคือ ทาํงานท่ีน่ีมาเป็นเวลานาน ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจในการ

ทาํงาน จนไดรั้บความเช่ือมัน่จากเหล่าบุคลากร และจากสภามหาวิทยาลยั จนไดรั้บการคดัเลือกให้

เป็นผูบ้ริหาร การท่ีบุคคลเหล่านั้นทาํงานดว้ยจิตใจท่ีมุ่งหวงัจะพฒันามหาวิทยาลยัฯให้กา้วเดินไป

ขา้งหน้า นั้นย่อมแสดงให้เห็นว่า เหล่าผูบ้ริหาร มีความรักและความผูกพนัต่อมหาวิทยาลยัฯเป็น

อยา่งสูง 

สมมติฐานท่ี 1.6 ประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กร

ของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า ประสบการณ์การทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของ

บุคลากรสถาบนัมากท่ีสุดคือ ช่วงอายุงานน้อยหว่า 5 ปี มีคะแนนความผูกพนั 3.73 คะแนน มีค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 และอายงุานท่ีมีคะแนนความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนนอ้ยท่ีสุดคือ ช่วงอายงุาน 10-20 ปี มีคะแนนความผกูพนั 3.21 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32 

 ดังนั้ นประสบการณ์การทํางานท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของ

บุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีระดบันยัสาํคญั 2.1972 

 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และแรงจูงใจท่ีแตกต่างกัน

มอิีทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของการทํางานท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของ

บุคลากรมากท่ีสุดคือ ดา้นท่ีไดรั้บการสอนงานในดา้นท่ีไม่ถนดัหรือไม่เคยทาํมาก่อนโดยหัวหน้า

หรือเพ่ือนร่วมงาน มีคะแนนความผูกพัน 3.40  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36  และปัจจัยด้าน

ความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนอ้ยท่ีสุด คือ 

หน่วยงานมีการจดักิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรได้ทาํกิจกรรมร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอ มี

คะแนนความผกูพนั 3.32 คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 

 ดังนั้ นปัจจัยด้านความสัมพันธ์ท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของ

บุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.9792 
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สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

  ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากร 

มากท่ีสุดคือ สวสัดิการท่ีไดรั้บสามารถทาํให้ชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึนได ้เช่น วนัลา วนัหยดุ การเบิก

ค่ารักษาพยาบาล การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร และผลตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัตาํแหน่งและความ

รับผิดชอบ มีคะแนนความผกูพนั 3.43  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 และ 0.49 ตามลาํดบั และปัจจยั

ดา้นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนอ้ยท่ีสุด คือ 

มีการจ่ายเงินพิเศษให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม เช่น ค่าทาํงานล่วงเวลา เบ้ียเล้ียงต่างๆ เป็นตน้ มี

คะแนนความผกูพนั 3.28 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35 

 ดงันั้นปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.4828 

อภปิรายผลการวจิัย 

  การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วยเพศ  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส ตําแหน่งงาน และประสบการณ์การทํางาน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กร

ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.0786 

 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากปัจจุบนัเพศหญิงและเพศชายต่างกมี็ประสิทธิภาพและมี

ความสามารถในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ดงัจะเห็นไดใ้นบางองคก์รท่ีเพศหญิงเป็นผูบ้ริหาร

เช่นเดียวกนักบัเพศชายท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือผูน้าํในการทาํงานเช่นเดียวกนั  

สมมติฐานท่ี 1.2 อายุท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดบันยัสาํคญั 3.1893 

  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากอายุไม่ใช่ตวัแปรท่ีสําคญันักในการทาํงาน ปัจจุบนั

พนักงานหรือบุคลากรท่ีมีอายุมาก ต่างก็ไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะการทาํงานให้ทนัยุค

ทนัสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ทนัเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆท่ีนาํมาใชใ้นการทาํงาน เช่นเดียวกบั

พนักงานหรือบุคลากรท่ีมีอายุน้อยกว่า ท่ีต้องเร่งมือในการทาํผลงาน หรือสร้างสรรค์งานท่ีมี
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คุณภาพเช่นกนั การทาํงานในปัจจุบนัไม่ไดเ้น้นวดักนัท่ีอายุของพนักงาน แต่เน้นวดักนัท่ีผลงาน

หรือผลการปฏิบติังาน 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัองค์กรของ

บุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.1458 

  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากการทาํงานในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูง ซ่ึงตอ้งอาศยั

ทักษะความชํานาญ  ในการทํางาน บุคลากรบางคนไม่ได้จบการศึกษาท่ีสูงมาก แต่มีความรู้ 

ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จได้ เฉกเช่นเดียวกบับุคลากรท่ีมีการศึกษาสูงๆ 

การศึกษาจะเป็นเพียงใบเบิกทางในการเข้าทํางาน  แต่ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะประสบ

ความสําเร็จในการทาํงานคือ ประสิทธิภาพของงานท่ีเราได้รับมอบหมาย การทาํงานให้บรรลุ

เป้าหมายจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก และส่วนใหญ่มาจากการสั่งสมประสบการณ์เสียมากกวา่ 

 สมมติฐานท่ี 1.4 สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของ

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดบันัยสําคญั 0.0139 เน่ืองจากบุคคลทุกสถานภาพจะมี

ระดบัพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนัดา้นการปฏิบติังานจึงส่งผลใหร้ะดบัความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบั วรารักษ ์ลีนธ์ (2557) ท่ีศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นสถานภาพไม่มีผลต่อความผูกพนัของ

องคก์าร  

 สมมติฐานท่ี 1.5 ตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของ

บุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.0151 

  เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากตาํแหน่งงานท่ีต่างกนั ของบุคลากรท่ีเป็นผูบ้ริหาร อาจารย ์

หรือเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสม

จิตร จนัทร์เพญ็ (2557) ท่ีพบวา่ ตาํแหน่งงานไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัขององคก์าร 

 สมมติฐานท่ี 1.6 ประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์ร

ของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดบันยัสาํคญั 2.1972 

  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจากประสบการณ์การทาํงานท่ีสูงข้ึน ไม่ไดเ้ป็นตวัการันตีวา่

บุคคลนั้นจะมีความผูกพนัต่อองคก์รมากข้ึนตามไปดว้ย เพราะบางคนทาํงานมาตั้งแต่เร่ิมตน้ ทาํมา

ตั้งแต่อายยุงันอ้ย เม่ืออายมุากข้ึน ก็ไม่อยากท่ีจะเปล่ียนงาน หรือยา้ยงาน ในทางกลบักนั ใช่วา่คนท่ี

มีอายงุานนอ้ยๆ หรือเพ่ิงเร่ิมตน้ทาํงาน จะไม่มีความผูกพนัต่อองคก์ร เพราะส่วนใหญ่บุคลากรท่ีน่ี

เป็นศิษยเ์ก่าท่ีจบไปแลว้กลบัมาทาํงาน 
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สมมติฐานท่ี  2: ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต่างกนั 

  สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงานมีอิทธิพลต่อ

ความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.9792 

  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงานไม่มีผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร การท่ีบุคคลในองคก์รมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนันั้น ไม่ไดห้มายความ

ว่า เขาจะตอ้งมีความผูกพนัต่อองคก์ร การท่ีบุคคลมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีดี

ต่อกนั นั่นเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้เขาเหล่านั้นยงัคงเดินหน้าปฏิบติังาน เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร

ต่อไป แต่ไม่ไดห้มายความวา่เขามีความผกูพนัต่อองคก์รมากมายอยา่งท่ีองคก์รใหค้วามคาดหวงั 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ด้านแรงจูงใจท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของ

บุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.4828 

  ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก แรงจูงใจต่างๆ  ท่ีองค์กรมอบให้แก่บุคลากรนั้ น 

บุคลากรมองว่า เป็นเพียงสวสัดิการท่ีเขาควรไดรั้บ สวสัดิการเหล่านั้นแลกมาดว้ยการท่ีบุคลากร

ทาํงานใหแ้ก่องคก์รดว้ยความทุ่มเทและความตั้งใจ รวมถึงสวสัดิการท่ีบุคลากรไดรั้บจากองคก์รนั้น

ครอบคลุมไวด้ว้ยกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพต่างๆตามท่ีกระทรวงแรงงานกาํหนด บุคลากรจึงไม่ได้

รู้สึกว่าสวสัดิการท่ีไดรั้บนั้นเป็นส่ิงท่ีพิเศษหรือเหนือกว่าองคก์รอ่ืน อีกทั้งส่ิงท่ีบุคลากรตอ้งการ

จริงๆจากองค์กรคือการข้ึนเงินเดือน การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง เพราะส่ิงเหล่านั้ นย ัง่ยืนกว่า

สวสัดิการท่ีได้รับเป็น ดังนั้ น การให้สวสัดิการท่ีดีแก่บุคลากร ไม่สามารถทาํให้บุคลากรเกิด

ความรู้สึกถึงความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รได ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากร

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต่างกนั 

 1. จากผลการวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ ลกัษณะของประชากรศาสตร์ในด้าน เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน และประสบการณ์การทาํงาน  ลว้นมีความผกูพนัต่อ

องคก์รของบุคลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนดว้ยกนัทั้งส้ิน 

 2. จากผลการวิจยัดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองคก์รและเพ่ือนร่วมงาน และแรงจูงใจ พบว่า

ความผูกพนัองคก์รจะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือมีการทาํงานร่วมกนั มีการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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การช่วยเหลือกนัในการทาํงาน การมองเห็นถึงประโยชน์ขององคก์รหรือหน่วยงานเป็นท่ีตั้ง การ

ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  สวสัดิการท่ีองคก์รมอบใหแ้ก่บุคลากร ตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถ

ยดึเหน่ียวให้บุคลากรอยากทาํงานร่วมกบัองคก์รต่อไปไดใ้นระยะยาว ทาํให้บุคลากรมีความเช่ือมัน่

ในองค์กร ว่าองค์กรจะหยิบยื่นส่ิงท่ีดีให้แก่บุคลากร เป็นการตอบแทนท่ีบุคลากรทาํงานให้กบั

องคก์ร รวมถึงการรักษาวฒันธรรมขององคก์รท่ียึดถือปฏิบติักนัมายาวนาน นัน่คือ มององคก์รให้

เหมือนบ้าน  บ้านท่ีเราทุกคนอยู่ร่วมกัน  ต่างก็มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ  การทํางานอาจมีการ

กระทบกระทัง่กนับา้ง เป็นเร่ืองธรรมดาในการทาํงานร่วมกนั แต่ท่ีสาํคญักคื็อ การท่ีเรารู้จกัให้อภยั 

จะส่งผลใหเ้ราทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการสํารวจในหัวข้ออ่ืนท่ีมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น 

การศึกษาเร่ืองการส่ือสารภายในองคก์ร เป็นตน้ 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองของความพึงพอใจในการเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของ

นักศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูท่ี่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีได ้ไปใชป้ระกอบการพฒันา

และปรับปรุงหลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รียน 

3. ควรศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจการศึกษาในประเทศไทยใน

ปัจจุบนั เพ่ือท่ีจะไดเ้ตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพฒันาองคก์รให้สามารถดาํรงอยูต่่อไป

ไดใ้นยคุสมยัท่ีการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจการศึกษากาํลงักา้วสู่สภาวะอ่ิมตวัและถดถอยลงเร่ือยๆ 
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ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป กับ การบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา 

Transformational leadership and Managing in Educational Reform Era 

 

เฉลิมพร เยน็เยือก 

อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

การศึกษาปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อการพฒันาประเทศให้ประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ือง

และยัง่ยืน  ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะพบมากคือปัจจยัดา้น  “การศึกษา” (Education)  ซ่ึงถือได้

วา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการพฒันา การสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ทั้งต่อตนเอง สังคม 

และประเทศชาติ ให้เป็นไปอยา่งมีคุณภาพและมีคุณค่า โดยเฉพาะการศึกษาท่ีเกิดจากความเขา้ใจ

อยา่งแทจ้ริงในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้นั้นจะติดตวัไปตลอดและจะยิ่งพฒันาองคค์วามรู้เพ่ิมมากข้ึนเม่ือไดมี้

การนาํความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์เพิ่มเติม อนัเน่ืองจากการไดรั้บอบรม ฝึกฝนทกัษะ

รวมถึงการเขา้รับการศึกษาท่ีสอดคลอ้งและตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลเพ่ิมเติมจาก

แหล่งเรียนรู้ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนและสังคมไดอ้ย่างมีคุณภาพและหลากหลาย  โดยการจดั

การศึกษาใหมี้คุณภาพควรสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสาํคญั เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์

ท่ีมีคุณภาพตรงตามนโยบายบริหารประเทศดา้นการศึกษา ทั้งน้ี ผูน้าํหรือผูบ้ริหารทางการศึกษาท่ีมี

บทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา ถือเป็นผูมี้ความสําคัญต่อการบริหาร

การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณค่า สร้างความเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืนของประเทศไทย ดงัแสดงไดเ้ห็น

จากการท่ีประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติการศึกษามาแล้วจาํนวน 7 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็น

พระราชบญัญติัประถมศึกษา พุทธศกัราช 2478  และในฉบบัปัจจุบนัคือ พระราชบญัญติั การศึกษา

แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  และมีแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัแรกเร่ิมในปี พ.ศ. 2504 - 

2509  และฉบบัปัจจุบนัคือ แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ระดบัอุดมศึกษาไดมี้

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565)  โดยพระราชบญัญติัทุกฉบบัและ

แผนพฒันาการศึกษาทุกฉบบัดงักล่าวต่างให้ความสาํคญักบัการศึกษาดา้นการพฒันาการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะเป้าหมายเม่ือส้ินสุดแผนพฒันา

การศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2  ในปี พ.ศ.2565  การศึกษาไทยจะตอ้ง “สามารถยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาไทย  เพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวัสาํหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอด

ชีวิต พฒันาศกัยภาพการศึกษาในการสร้างความรู้ และนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
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แข่งขนัของประเทศในโลกาภิวฒัน์  สนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของทอ้งถ่ินไทย  โดยใชก้ลไกของ

ธรรมาภิบาล การเงิน การกาํกบัมาตรฐาน และการสร้างเครือข่ายการศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ

ทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”   อีกทั้งปัจจุบนัการเปิดกวา้งของโลกท่ีไร้

ขอบเขต มีเสรีภาพมากข้ึนในการแลกเปล่ียนปัจจยัสาํคญัในการพฒันาประเทศทั้งแรงงาน ทั้งองค์

ความรู้  ถือเป็นความทา้ทายความสามารถของประเทศในการจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

บริบทสากล   จึงส่งผลต่อการวางแผนดา้นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั

ระดับสากล   โดยการกาํหนดกรอบการวางแผนด้านการศึกษาปัจจุบันจะเน้นแนวทางเชิงรุก 

(Proactive) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ลดอุปสรรคปรับให้เป็น

โอกาส  เสริมความเขม้แข็งจากส่ิงท่ีเป็นอยู่ให้ต่อยอดออกไปไดอ้ย่างมีคุณค่า จากการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนของประเทศ   เช่นเดียวกบัการจดัการศึกษาของประเทศไทย ท่ีต้องเร่ิมจากการ

วางแผนจดัการศึกษาอยา่งมีส่วนร่วมจากประชาคมการศึกษา และ ทุกภาคส่วนในสังคม พร้อมกบั

สร้างเครือข่ายการศึกษาเพ่ือนําไปสู่การพฒันาประเทศ และยงัเป็นการสร้างพลงัขบัเคล่ือนให้

การศึกษาเป็นกาํลงัสาํคญัหลกัในการพฒันาประเทศตั้งแต่การศึกษาในระดบัขั้นพ้ืนฐาน ทุกรูปแบบ 

ไม่วา่จะเป็นการศึกษาตามอธัยาศยั หรือการศึกษาในรูปแบบวิชาชีพต่างๆ  ใหพ้ฒันาเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ หรือสงัคมอุดมปัญญา (Wisdom Social)  

ทั้งน้ี การในการกาํหนดนโยบายดา้นการศึกษาจะตอ้งดาํเนินการโดย “ผูน้าํ” (Leader) ท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ และเขา้ใจในธรรมชาติของคนและความแตกต่างในบริบทของการศึกษาแต่

ละรูปแบบอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากรูปแบบการจดัการศึกษาของประเทศไทยมีตั้งแต่ขั้นการศึกษาภาค

บังคบั  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา รวมถึงรูปแบบการจดัการศึกษาใน

หน่วยงานต่างๆ อาทิ การจดัการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  การจดัการศึกษาของ

พระภิกษุสงฆ ์ การจดัการศึกษาของวิทยาลยัพระปกเกลา้ ซ่ึงต่างมีการางแผนการจดัการศึกษาโดย

มุ่งหวงัองค์ความรู้ตามแต่ละบริบทของแต่ละสถานศึกษา เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาของ

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  ซ่ึงไดมี้หน่วยงานให้ความรู้อบรมขา้ราชการตาํรวจเพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพ

ในการปฏิบติังานเพ่ือประชาชนให้มากยิง่ข้ึน โดยในแต่ละศูนยฝึ์กอบรมขา้ราชการตาํรวจไดมี้ผูน้าํ

หน่วยเป็นผูรั้บนโยบายสาํคญัในการจดัการศึกษาตามวิสัยทศัน์หลกัสาํคญัในการพฒันาสาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัในการประเทศตามนโยบายการบริหารแผ่นดินของ

รัฐบาล   ถึงแมจ้ะมีการกาํหนดกฎ ระเบียบต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการศึกษาให้เป็นไปในรูปแบบ

เดียวกนั แต่ถา้ผูบ้ริหารหรือผูน้าํท่ีขาดวิสัยทศัน์ (Vision)  ก็อาจจะส่งผลต่อความล่าชา้ไม่สามารถ
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รับมือไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางสถานการณ์ดา้นต่างๆ  ดงันั้น  หากผูน้าํโดยเฉพาะผูน้าํทาง

การศึกษาท่ีเปรียบไดว้่าเป็นผูน้าํท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดผลผลิตเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็น

ปัจจยัหลกัสาํคญัในการพฒันาประเทศ เป็นผูน้าํท่ีมีคุณลกัษณะภาวะผูน้าํในการมองเห็น และ มอง

เป็น  สามารถพิจารณาใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนุน แนะนาํตามหลกั Supervision ของผูน้าํ จะถือได้

วา่เป็นกาํลงัสาํคญัท่ีจะช่วยทาํใหป้ระเทศชาติไทยเราเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืในอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน 

การนาํเสนอบทความในคร้ังน้ี ได้กาํหนดวตัถุประสงค์สําคญั 3  ประการ คือ 1) เพ่ือนาํเสนอถึง

สถานการณ์การศึกษาภาพรวมในบริบทของประเทศไทย  2) เพ่ือนาํเสนอให้ทราบถึงคุณลกัษณะ

ของผูน้าํโดยเฉพาะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งเนน้เฉพาะประเดน็ผูน้าํการเปล่ียนแปลงดา้นการศึกษา   

และ 3) เพ่ือนําเสนอแนวทางจดัการศึกษาผ่านการขับเคล่ือนของผูน้ําทางการศึกษา  ดังจะได้

นาํเสนอเป็นลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

สถานการณ์ด้านการศึกษาภาพรวมในบริบทของประเทศไทย 

การใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาของรัฐบาลเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง มีการศึกษา วิเคราะห์ ปรับ

แผนงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทของการพฒันาประเทศในแต่ละยุคสมยั รวมถึงการจดัสรร

งบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการจดัการศึกษาซ่ึงถือไดว้่าเป็นอตัราส่วนท่ีมากกวา่งบประมาณประเภท

อ่ืนเป็นจาํนวนมาก แต่ผลการดาํเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบดัชนี

คุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กบัปรากฎผลดงัตารางต่อไปน้ี 
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การจดัอนัดบัการศึกษาโดย World Economic Forum  ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี “Global 

Competitiveness Report 2014-2015”  แสดงการเปรียบเทียบระดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนั

ของประเทศต่างๆ รวม 144 ประเทศ โดยสามารถสรุปไดว้่าขีดความสามารถทางการแข่งขนัของ

ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 31 จาก 144 ประเทศ โดยมีประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็นประเทศในกลุ่ม

อาเซียนเช่นเดียวกบัประเทศไทย อยูใ่นอนัดบัท่ี 2  และประเทศมาเลเซีย อยูใ่นอนัดบัท่ี 20  และเม่ือ

เปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกนั พบว่า ประเทศไทย อยู่ในอนัดบัท่ี 3 (ท่ีมา : Global 

Competitiveness Report 2014-2015) 

ในประเทศไทยมีความพยายามจดัสรรงบประมาณให้กับการศึกษาให้เยาวชนเป็นผูมี้

ความรู้ และนําความรู้นั้นมาเป็นพลงัสําคญัในการขบัเคล่ือนประเทศ  แต่ผลลพัธ์ท่ีออกมาจาก

โครงการประเมินผลนักเรียนระดบันานาชาติ (Programme for International Student Assessment) 

หรือ PISA ซ่ึงเป็นโครงการท่ีดําเนินการโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ 

(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD)  โดย  PISA จะป ระ เมิ น

สมรรถนะการศึกษาดา้นการใชค้วามรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในชีวิตจริง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การรู้เร่ืองดา้น

การอ่าน  (Reading Literacy) การรู้ เร่ืองคณิตศาสตร์  (Mathematical Literacy) และการรู้เร่ือง

วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยจุดเนน้การประเมินจะมุ่งเนน้ประเมินว่านกัเรียนสามารถใช้

ความรู้ท่ีไดเ้รียนจากโรงเรียนมาใชใ้นชีวิตจริงไดเ้พียงใด ซ่ึงทาํใหผ้ลท่ีไดน้อกจากจะไดค้วามรู้และ

ทกัษะของเยาวชนแลว้ ยงัรวมถึงขอ้มูลภูมิหลงัของนักเรียนและโรงเรียน เพ่ือให้สามารถตีความ

และแปลความผลการประเมินในบริบทท่ีกวา้งกวา่การเรียนการสอนเท่านั้น  ซ่ึงสะทอ้นถึงศกัยภาพ

ของพลเมืองกบัความสามารถการแข่งขนัในอนาคต โดยวตัถุประสงคส์าํคญัทัว่ไปของการจดัสรร

งบประมาณทางการศึกษานั้ นเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาให้นําไปสู่คุณภาพในระดับบุคคล 

คุณภาพสังคม คุณภาพของประเทศไทยในอนาคต  การคาํนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนทางดา้น

การศึกษาไดมี้นกัวิชาการไดท้าํการศึกษาและเสนอว่า การลงทุนทางการศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อมุ่ง

พฒันาคุณภาพของบุคคลใหดี้ข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพการทาํงานให้มีประสิทธิภาพข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการ

พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก หรืออาจกล่าวได้ว่า สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมี

ความสัมพันธ์อย่างมากกับผลการเรียน (Schultz (1961), Dension (1962) Fiske & Ladd (2000) , 

วิทยากร เชียงกูร, 2548 ) เม่ือการศึกษามีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประเด็นท่ี

ยากจะปฏิเสธไดว้่ามีความสัมพนัธ์กนัระหว่างการลงทุนทางการศึกษาจากภาครัฐ และ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีไดรั้บการสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐท่ีไดล้งทุนไปนั้นกบัคุณภาพการศึกษาท่ี
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เกิดข้ึน มีความสัมพนัธ์ต่อกนัในระดบัมาก ดงันั้น การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพนอกจากจะเป็น

หนา้ท่ีหลกัของผูน้าํในสถานศึกษาแลว้ ทุกภาคส่วนควรตอ้งช่วยกนัขบัเคล่ือนใหบุ้คคลไดมี้โอกาส

เขา้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดบั   

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามในการยกระดับคุณภาพการศึกษาดังแสดงจากการ

พิจารณาศกัยภาพจากผลการแข่งขนัทางการศึกษาของเยาวชนไทย จะพบวา่ขีดความสามารถในการ

แข่งขนัจากการจดัอนัดบั โดยพิจารณาใน 4 หมวด คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของ

ภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ โครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยผลจากการประกาศของ 

International Institute for Management Development หรือ  IMD ซ่ึ งการสํ ารวจและจัดอันดับ

ความสามารถในการแข่งขนั ทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจทัว่โลกประจาํปี 2558 ซ่ึงปีน้ีสหรัฐอเมริกา

ยงัคงอนัดบัอยูท่ี่ 1 ฮ่องกงอยูใ่นอนัดบัท่ี 2  และสิงคโปร์อนัดบัท่ี 3 ในขณะท่ีประเทศไทยอยูอ่นัดบั

ท่ี 30 ลดลงจากปีท่ีแลว้ซ่ึงอยู่ท่ีอนัดบัท่ี 29  โดยประเทศไทย ทาํอนัดบัไดดี้ข้ึนใน 3 หมวด และมี

หมวดสถานะทางเศรษฐกิจ ท่ีปรับลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีได้รับ

ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่ออนัดบัในหมวดน้ีคือ อตัราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีมีความเก่ียวพนักบัประเด็นอ่ืนๆ อีกหลายประเด็น อยา่งไรก็ดี ผลท่ีดีข้ึนในอีก 3 หมวด 

คือ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ถือเป็นสัญญาณท่ี

ดีเน่ืองจากตวัช้ีวดัในหมวดเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัใน

ระยะยาว  

ภาพแสดงภาพรวมของความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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จากผลข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาความอ่อนด้อย

ทางด้านศกัยภาพในการแข่งขันทางการศึกษาของเยาวชน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้มีการจดัสรร

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ 

(GDP)  ซ่ึงมากกว่าประเทศเกาหลี  จีน  ญ่ีปุ่น  ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย (UNESCO. Statistical 

Yearbooks 2015. Paris, UNESCO Publishing & Bernan Press, 2015.) ดงัรูปแสดงผลการจดัอนัดบั

ความสามารถทางการแข่งขนัในภาพรวมดงัต่อไปน้ี 

ภาพแสดงผลการจดัอันดับความสามารถในการแข่งขนัโดยรวม (Overall Per formance) 

 
นอกจากน้ี ยงักล่าวไดว้า่ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยท่ีสาํคญัคือ ดา้น

คุณภาพหลกัสูตรและระบบการจดัการเรียนการสอน  ด้านคุณภาพผูส้อน ด้านคุณภาพผูเ้รียน 

(สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (2557) รวมถึงการบริหารจดัการ การกระจายอาํนาจการ

บริหาร และการกระจายโอกาสการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ (2557) รวมถึงปัจจัยด้าน

เทคโนโลย ีการเมือง และวฒันธรรม (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ 2558) ซ่ึงเม่ือองคป์ระกอบดงักล่าว

ขา้งตน้มีรูปแบบการดาํเนินการท่ีดีมีคุณภาพจะส่งผลใหป้ระเทศชาติกจ็ะดียิง่ข้ึนตามไป 

ดงัไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้นั้น เป็นการแสดงถึงบริบทดา้นการศึกษาของประเทศไทยใน

ภาพรวม  ซ่ึ งต่อไปน้ี  จะได้นําเสนอการจัดการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  โดย

กองบญัชาการศึกษา ซ่ึงไดก้าํหนดรูปแบบการจดัการศึกษาผ่านศูนยฝึ์กอบรมทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็น

ศูนยฝึ์กอบรมการศึกษา เป็นหน่วยงานระดบักองบงัคบัการ ในสังกดัสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  มี

ภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาและฝึกอบรมใน 2 ลกัษณะท่ีสาํคญั คือ ฝึกอบรมให้กบัขา้ราชการ

ตาํรวจเพ่ือเตรียมเขา้รับตาํแหน่ง และ จดัการศึกษาและฝึกอบรมขา้ราชการตาํรวจประจาํการ (Pre-

service-Training) ใหมี้ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานท่ีจะปฏิบติั หรือจะไปปฏิบติั 

(In-service-Training) นอกจากน้ียงัมีภารกิจพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายจากสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ 

เพ่ิมเติม ในการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของขา้ราชการตาํรวจ ให้เป็นผูมี้

ความสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมไดอ้ยา่งมีคุณค่า   
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รูปแบบการจดัการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

หน่วยงานหลกัท่ีมีหนา้ท่ีสาํคญัดา้นการจดัการศึกษาของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีสาํคญั

คือ กองบญัชาการศึกษา และ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ  ซ่ึงมีภารกิจสาํคญั 2 บทบาทสาํคญั คือ เป็น

หน่วยงานตาํรวจหน่วยงานหน่ึงท่ีปฏิบติัหน้าท่ีดา้นความมัน่คงตามภารกิจของสํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติ และอีกบทบาทหน่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ี

ปฏิบติังานในดา้นการศึกษาให้ความรู้กบัผูเ้ขา้รับการอบรมในแต่ละหลกัสูตรท่ีมีฐานะแตกต่างกนั

ไป โดยเฉพาะดา้นงบประมาณของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีมีการจดังบประมาณดา้นการศึกษาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาดงัน้ี 

ตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษาของหน่วยงานหลกั สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

รายการ ค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อม รวม ร้อยละ 

กองบญัชาการศึกษา 465,822,687.32 62,253,300.47 528,075,987.79 0.52 

โรงเรียนนายร้อย

ตาํรวจ 

490,203,319.33 94,054,247.65 584,257,566.98 0.58 

งบประมาณทั้งหมด

ของหน่วยงานหลกั

สาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ 

94,866,258,369.68 6,095,376,248.72 100,961,634,618.40 100.0 

ท่ีมา : สาํนกังบประมาณ (2560) 

ทั้ งน้ีจากการรับผิดชอบในภารกิจควบคู่ไปใน 2 บทบาทดังกล่าวข้างต้นของผูน้ํา ท่ีมี

บทบาทเป็นผูบ้งัคบับญัชา และ มีบทบาทเป็น อาจารย ์ผูป้ระสาทวิชาความรู้ให้กบัผูเ้ขา้รับการ

อบรม ผ่านรูปแบบการกาํหนดการบริหารจดัการการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นประโยชน์ในองค์ความรู้

ให้กับขา้ราชการตาํรวจทุกระดบัอย่างเท่าเทียมกนั  ดงันั้ น ผูน้ ําในสถานศึกษา  จะต้องเป็นผูมี้

ความสามารถ ในการบริหารให้สอดคล้องในทุกบทบาท อีกทั้ ง ยงัต้องเป็นผูน้ําท่ีมีวิสัยทัศน ์

สามารถวิเคราะห์ไดถึ้งการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ทีเกิดข้ึน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนให้ไดม้ากท่ีสุด  และยงัตอ้งเป็นหลกัสาํคญั ในฐานะ 

Supervision ของหน่วยงาน  ในการใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม แนะนาํ ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถไปประยุกต์ใช้ในการทํางานในหน้าท่ีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ทั้ งน้ี 
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คุณลกัษณะผูน้าํท่ีสามารถนาํองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งคุณภาพการเรียนรู้ องคก์ารแห่งปัญญาได ้

จกัไดน้าํเสนอต่อไปน้ี 

แนวคดิเก่ียวกับภาวะผู้นํา (Leader ship Concepts) 

แนวคดิเก่ียวกับ “ผู้นํา” (Leader) ไดมี้นกัวิชาการทาํการศึกษาเพื่ออธิบายรูปแบบของผูน้าํท่ีประสบ

ความสําเร็จเป็นจาํนวนมาก ควบคู่กบัการศึกษาประเด็น “ภาวะผูน้าํ” (Leadership) ซ่ึงเป็นหลกั

พิจารณาคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีบทบาทสําคญัในองค์การไม่ว่าจะเป็นระดบัใดก็ตาม  ผูน้าํมี

บทบาทสําคญัท่ีต้องดาํเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้ตอบสนองต่อเป้าหมาย (Goal) และวตัถุประสงค์

(Objective)  ภายใตเ้ง่ือนไขปัจจยัทั้งภายใน (Internal conditions) อาทิ ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั 

กฎ ระเบียบ นโยบายขององคก์าร  และเง่ือนไขภายนอก (External conditions) องคก์าร ซ่ึงกล่าวได้

ว่าเป็นเง่ือนไขท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม (Over control) หรือความสามารถในการจดัการของผูน้าํ

องคก์าร   ทั้งน้ี ถา้ยิ่งเป็นองคก์ารท่ีอยู่ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  และมี

ระดบัของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนั้นมีความรุนแรงต่อองค์การและการปฏิบติั

หน้าท่ีบทบาทผูน้ํา  คุณลกัษณะของผูน้ําจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีคุณลกัษณะสําคญัในการ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้ นได้อย่างเหมาะสม  ดังนั้ น ภาวะผูน้ําแบบ ปฏิรูป 

(Transformational Leadership) จึงกล่าวได้ว่าเป็นภาวะผู ้นําท่ีมีความสอดคล้องกับการบริหาร

การศึกษาในยคุของการปฏิรูปการศึกษาอยา่งมาก    

แนวโนม้การศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํท่ีไดเ้ร่ิมมีนกัวิชาการศึกษามาโดยเร่ิมจากการศึกษาถึง

คุณลกัษณะของผูน้าํ (Traits) ท่ีส่งผลใหเ้กิดความสาํเร็จในการทาํงานในองคก์าร จะตอ้งเป็นอยา่งไร

บา้ง และในการศึกษาต่อมาไดใ้ห้ความสาํคญักบัพฤติกรรมผูน้าํ (Behavioral theory) ซ่ึงไดจ้าํแนก

พฤติกรรมของผูน้าํออกเป็นรูปแบบต่างๆ คือ ผูน้าํแบบเผด็จการ (Autocratic leadership) ผูน้าํแบบ

ประชาธิปไตย (Democratic leadership)  หรือผูน้าํแบบตามสบาย (Laissez-faire Leadership) ท่ีทาํ

ใหรู้ปแบบผูน้าํท่ีสาํคญัคือ แบบมุ่งเนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Consideration) และ มุ่งเนน้ผล

การปฏิบติังาน (Initiating structure) และในยุคต่อมาให้ไดค้วามสําคญัในการศึกษาภาวะผูน้าํกบั

สถานการณ์ (Contingency theory) ซ่ึงอาจเป็นไปตามแนวคิดท่ีว่า “สถานการณ์เป็นตวัสร้างผูน้าํ”  

โดยมีองคป์ระกอบสาํคญัในการศึกษาภาวะผูน้าํเชิงสถานการณ์คือ ผูน้าํ (Leader) ผูต้าม (Follower) 

และสถานการณ์ (Situation) ซ่ึงทาํให้ทราบถึงความแตกต่างในแต่ละสถานการณ์ก็จะส่งผลให้เกิด

รูปแบบผูน้าํท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นั้นๆ โดยไม่ยึดติดว่าตอ้งเป็น

บุคคลคนเดียวเท่านั้ น   และยงัได้มีการศึกษาภาวะผู ้นําท่ีให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อม 
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(Environment theory) เป็นสาํคญั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดลอ้มในยุค

ปัจจุบนัท่ีมีอยา่งรวดเร็วนัน่เอง   ซ่ึงแต่ละแนวทางตามหลกัการเชิงทฤษฎีจะมีองคป์ระกอบเพ่ือการ

วิเคราะห์สําหรับการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไป  โดยปัจจุบนัพบว่ายงัไม่มีการนิยามความหมายของ

ภาวะผูน้าํไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ เน่ืองจากมีองค์ประกอบสําคญัหลายประการ อาทิ กลุ่มบุคคลทั้ง

ผู ้นําและผู ้ตาม  (Leader and Follower) บริบท  (Context) ,วัฒนธรรม  (Cultural) สถานการณ์ 

(Situational) และสภาพแวดลอ้ม (Environment) ท่ีแตกต่างกนั  ทาํให้การศึกษารูปแบบภาวะผูน้าํ

เพียงแบบเดียวจึงไม่สามารถอธิบายประสิทธิภาพผูน้ําในทุกสถานการณ์ได้ ดังนั้ น ควรศึกษา

ร่วมกบัสถานการณ์ท่ีหลากหลายและการดาํเนินบทบาทของผูน้าํภายใตส้ถานการณ์นั้นให้องคก์าร

หรือหน่วยงานประสบผลสําเร็จจากตวับ่งช้ีท่ีสามารถวดัไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูป   (transformational leadership) เป็นสาํคญั 

ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป (tr ansformational leadership) 

การศึกษาภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูป  (Transformational leadership)  มุ่งเนน้ศึกษาถึงคุณลกัษณะท่ีเกิดจาก

ตวัของผูน้ ําเอง เป็นคุณลกัษณะท่ีผูอ่ื้นสามารถรับรู้ สัมผสัได  ้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้การดาํเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการแสดงออกของ “ภาวะผู ้นําเชิงปฏิรูป  (Transformational 

Leadership)” มีนักวิชาการนําเสนอคุณลกัษณะสําคญั 4 แบบ  คือ (1) เป็นผูมี้บารมี (Charisma)  

หรือความสามารถพิเศษท่ีจะโน้มน้าวชกัจูงบุคคลอ่ืน  (2)  เป็นผูส้ร้างแรงจูงใจจากแรงบนัดาลใจ  

(Inspirational Motivation) มุ่งสนับสนุนให้บุคคลเกิดแรงบันดาลใจในการทาํงานให้บรรลุตาม

เป้าหมายอยา่งมีคุณค่าและรักษาแรงบนัดาลใจนั้นให้คงอยู่  (3) เป็นผูใ้ห้ความสําคญักบัความเป็น

ปัจเจกบุคคล (Individual Consideration) จากลกัษณะบุคคลท่ีมีความแตกต่างหลากหลายตามทาง

กายภาพ และสังคม โดยให้ความเคารพและให้เกียรติในความเป็นปัจเจกบุคคลนั้ น   และ (4) 

สามารถกระตุน้ทางปัญญาและความคิดของผูต้ามได ้(Intellectual Stimulation) เพ่ือให้เกิดความคิด

ริเร่ิม สร้างสรรค์ พ่ึงพาตนเอง และเป็นท่ีพ่ึงพาของผู ้อ่ืนได้ โดยมีการกระตุ้นให้ผู ้ตามหรือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ชค้วามคิดอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ี การนําหลักแนวคิดภาวะ

ผู้ นําเชิงปฏิรูปมาประยุกต์ใช้น้ี  จึงควรประยุกต์ใช้ควบคู่กับหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันท่ีได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโอวาทให้กับข้าราชการเกี่ยวกับ



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1145 

การ “ครองตน  ครองคน และ ครองงาน” ท่ีสําคัญโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการ

บริหารงานอย่างมีวิสัยทศัน์ จะสามารถทําให้ผู้นําเป็นผู้นําที่มีคณุค่าได้รับการยอมรับในทุกระดับ 

ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป กับ การบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษา (Transformational leadership and 

Managing In Educational Reform Era) 

จากการนําเสนอแนวคิด หลกัการสําคญัทั้ งด้านการศึกษาและภาวะผูน้ ําดงัได้กล่าวมา

ขา้งตน้นั้น  จึงอาจกล่าวโดยสรุปถึงภาวะผูน้าํไดว้่าผูน้าํเชิงปฏิรูป  (Transformational Leadership) 

จะมุ่งเน้นให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้ ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีตนเองรับผิดชอบโดยให้ได้มาซ่ึงผลลัพธ์ 

(Outcome) ในงานมากกว่าท่ีผู ้นําได้คาดหวังไว้ โดยผู ้นําได้สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผา่นรูปแบบหรือช่องทางการส่ือสารทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

เพ่ือมุ่งหวงัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บรู้อย่างชดัเจนในเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารใน

การปฏิบติังานตามเป้าหมายทั้งในระดบัองคก์ารและในระดบัหน่วยงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และยงัได้

สนับสนุนกระตุ้นให้ได้ใช้ความคิด สร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการออกแบบการทํางานร่วมกันให้

สอดคลอ้ง เหมาะสมกนั (Fit) ระหวา่งคุณลกัษณะของงาน (Task characteristics) และ ปัจเจกบุคคล 

(Individual) อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจากการรับรู้อยา่งถ่องแทถึ้งแนวทางการดาํเนินงานของ

องคก์ารตามเป้าหมายท่ีไดเ้กิดข้ึนจากการกาํหนดแนวทางการทาํงานร่วมกนั  และร่วมรับผลลพัธ์ท่ี

เกิดข้ึนภายหลงัการดาํเนินการเพ่ือนาํไปสู่การปฏิรูปต่อไป 

รูปแบบการกระตุน้ให้เกิดการปฏิบติังานโดยเฉพาะดา้นการปฏิรูปการศึกษาเป็นไปดว้ยดี  

ประสบความสําเร็จได้ตามท่ีได้ตั้ งใจไว้ นอกจากหลักสําคัญท่ีเกิดจากผู ้นําของสถานศึกษา

แสดงออกถึงภาวะผูน้าํท่ีมุ่งเน้นการปฏิรูปโดยให้การสนบัสนุนทรัพยากรสาํคญัในการปฏิบติังาน

แทนการสั่ งการ  (Command) การบังคับบัญชา  (Order) และการควบ คุม  (Control) เพ่ื อให้

ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้การปฏิรูปสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี อาทิ  การให้การ

สนับสนุนดา้นงบประมาณการจดัการศึกษาของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติท่ีกาํหนดค่าใช้จ่ายดา้น

การฝึกอบรมในปี 2560 จาํนวน 731,385,483.60 บาท จากงบประมาณทั้งส้ิน 116,870,908,716.66 

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.55 ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นการให้ความสําคญัถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยกระตุน้ใหลู้กนอ้งไดเ้รียนรู้จากการสนบัสนุนดา้นงบประมาณเพ่ือใหบุ้คลากร

ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ เกิดการคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกบัหลกัคุณธรรมในการครองตน ครองคน 

และ ครองงาน  ทาํใหผ้ลสาํเร็จเกิดข้ึนในงานไดไ้ม่ยากจากการไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ิมเติม    
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ทั้งน้ี การนาํเสนอภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูปในยุคปฏิรูปการศึกษา คร้ังน้ี ผูเ้ขียนจึงไดน้าํเสนอ

แนวคิดของ ภาวะผูน้าํในศูนยฝึ์กอบรมขา้ราชการตาํรวจ ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการท่ีมุ่งใหก้ารศึกษา 

ร่วมกบัการปฏิบติัหน้าท่ีในบทบาทของขา้ราชการตาํรวจตามพนัธกิจสาํคญัของสาํนักงานตาํรวจ

แห่งชาติควบคู่ไปด้วย  โดยศูนยฝึ์กข้าราชการตาํรวจเป็นสถานศึกษาท่ีได้ดาํเนินกิจกรรมตาม

หลกัประกนัคุณภาพการศึกษา และตอ้งดาํเนินตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้เกิดความ

สอดคลอ้งในการบริหารจดัการศึกษาในทุกระบบอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั   ทั้งน้ี การดาํเนินการ

ของภาวะผู ้นําเชิงปฏิรูป  ได้ก ําหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันจากบุคลากรในองค์การโดย

ครอบคลุมในทุกตาํแหน่ง ทุกระดบัในสถานศึกษา  เพ่ือให้เกิดการสนบัสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกนั  ทั้ งในระดับผูบ้ริหาร

สถานศึกษาระดบัสูง   ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบักลาง รวมถึงผูป้ฏิบติังานในระดบัตน้  โดยผูเ้ขียน

ไดน้ําเสนอการประยุกต์ใช้รูปแบบภาวะผูน้ ําเชิงปฏิรูปในยุคการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงผูมี้หน้าท่ี

รับผิดชอบ หรือมีบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาจะเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ทกัษะ ท่ีจะทาํการ

ปฏิรูปให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรคก์นัทั้งส้ิน ดงันั้น ในการครองคนท่ีมีวฒิุภาวะจึงควร

เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ มิใช่ การออกคาํสั่ง ซ่ึงอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีจะเกิดข้ึน  ดงันั้น การ

ประยกุตใ์ชรู้ปแบบภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูป ผูเ้ขียนจึงเห็นควรพิจารณาตามหลกัการสาํคญัดงัต่อไปน้ี   

1) ผู ้นําเชิงปฏิรูปในการปฏิรูปการศึกษา ควรเป็นผู ้นําท่ีสร้างการมีอิทธิพลเหนือ

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) หรือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผูมี้

บารมีจากการมีคุณลกัษณะพิเศษ (Charisma Leadership) โดยการท่ีผูน้าํไดน้าํเสนอสาระสําคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปศึกษาให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บรู้ รับทราบอย่างต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ 

โดยจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีช้ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนถา้เรามองขา้มปัญหานั้นไป 

คิดว่า ไม่ส่งผลกระทบถึงศูนยฝึ์กอบรมการศึกษา  โดยต้องแสดงออกถึงความตั้ งใจจริงอย่าง

ต่อเน่ือง ผ่านรูปแบบการส่ือสารในช่องทางต่างๆ ทั้ งรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal channel) 

หรือไม่เป็นทางการ (Informal channel) เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหไ้ดม้ากท่ีสุด   โดย

ส่ือให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทุกระดบัไดรั้บรู้ และเขา้ใจถึงความมุ่งมัน่เกาะติดกบัการดาํเนินกิจกรรม

ดา้นการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเนน้ประโยชน์สาํคญัใหก้บัผูรั้บการศึกษาเป็นสาํคญั โดยทาํตนเองเป็น

แบบอย่างท่ีดีตามแนวปฏิบติัการปฏิรูปการศึกษาให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชารับทราบ และ ดาํเนินตาม

หลกัการท่ีผูน้าํไดน้าํให้เกิดการทาํตาม โดยไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์ท่ีสัมฤทธ์ิผล  เพ่ือสร้างความ

มัน่ใจในการดาํเนินงานตามหลงัผูน้ํา ซ่ึงนอกจากจะได้รับการเช่ือมัน่จากผูใ้ต้บังคบับัญชาใน
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หน่วยงานแลว้  เม่ือมีผลงานเป็นท่ีประจกัษช์ดัออกไปภายนอก  จะส่งผลให้ไดรั้บการยอมรับ  ยก

ย่อง เป็นท่ี เคารพนับถือ ศรัทธา ไวว้างใจ และทาํให้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความภาคภูมิใจในตวั

ผูบ้งัคบับญัชา  ยนิดีท่ีจะปฏิบติังานร่วมดว้ยดว้ยความเตม็ใจ  และยงัส่งผลให้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะ

มุ่งประพฤติปฏิบติัตามตวัแบบผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีคุณค่าต่อไปอีกดว้ย  

2) ผู ้นําเชิงปฏิรูปในการปฏิรูปการศึกษา ควรเป็นผู ้นําในการสร้างแรงบันดาลใจ 

(Inspiration Motivation) ให้เกิดข้ึนกับผูใ้ต้บังคบับัญชา ซ่ึงรวมถึงผูเ้รียนในหน่วยงาน โดยแรง

บันดาลใจอาจกล่าวได้ว่าเป็นพลงัในตัวบุคคล (self-power) ท่ีช่วยขบัเคล่ือนความคิดผ่านการ

แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีตอ้งการ และยอมรับของสังคม  เพ่ือให้บรรลุผลตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้

โดยอาจเร่ิมจากการใช้คาํสั่งในเชิงร้องขอท่ีแสดงให้ทราบถึงขอ้มูลสาระสําคญัเพื่อกระตุน้ความ 

กระตือรือร้นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงคุณค่าจากผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนสร้างความ

เช่ือมัน่ในตนเอง เนน้การมีส่วนร่วมใหเ้กิดการปรูปการศึกษาจากการสร้างแรงบนัดาลใจ  ส่งผลให้

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิรูปการศึกษา  ดงันั้น ขั้นตอนแรกของการสร้างแรงบนัดาลใจให้

เกิดข้ึนเป็นหน้าท่ีสาํคญัของผูน้าํ โดยผลต่อมาคือผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกยินดีกบัผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน

จากความมุ่งมัน่ในการศึกษาของตน ผ่านการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ  จะเป็นแรงเร่งให้เกิด

แรงบนัดาลใจเพิ่มข้ึนกบัผูอ่ื้น เม่ือผูอ่ื้นรับรู้ไดถึ้งผลสาํเร็จท่ีเกิดจากการศึกษา ซ่ึงแรงจูงใจดงักล่าว

เป็นการสร้างแรงจูงใจจากภายใน (Internal Motivation)  จากการแสดงออกอย่างมีความหมายและ

เป็นประเดน็ทา้ทายท่ีผูน้าํสามารถบริหาร ทาํงานไดส้าํเร็จ  เม่ือผูน้าํตระหนกัวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเร่ิม

ใหค้วามสาํคญัและดาํเนินพฤติกรรมตามผูบ้งัคบับญัชาในการใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาแลว้  ผูน้าํ

ควรเพ่ิมระดบัความท้าทายต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ีได้พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่เกินกว่า

ความสามารถของลูกนอ้ง และเม่ืองานท่ีทา้ทายนั้น สามารถสาํเร็จลงได ้จะเป็นการสร้างความมัน่ใจ

ในตนเองเพ่ิมมากข้ึน  และผูน้าํตอ้งแสดงใหลู้กนอ้งทราบว่าผูน้าํใหค้วามสาํคญัและความเช่ือมัน่ใน

ลูกนอ้งเพียงใด ซ่ึงจะส่งผลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความภาคภูมิใจในการทาํงานตามมา  ส่งผลให้

เกิดการปฏิบติังานในหนา้ท่ีดว้ยความกระตือรือร้น  มีความสุขในการทาํงาน  มุ่งเนน้ปฏิบติังานเพื่อ

ส่วนร่วม โดยไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสาํคญั  ทั้งน้ีเพ่ือให้การขบัเคล่ือนการปฏิบติังานใน

หน้าท่ีของตน เป็นไปตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจของศูนยฝึ์กอบรม  เป็นจุดเร่ิมตน้ถึงความผูกพนั 

(Commitment) และค่านิยม (Value) ท่ีดีต่อการปฏิบติังาน ซ่ึงถือเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกของ

บุคคลจากการตระหนกัรู้ หรือเรียนรู้ และทาํการประเมินค่าในส่ิงท่ีตนเองหรือพบเห็นผูอ่ื้นทาํ แลว้
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ปรากฏผลว่าดีเป็นท่ียอมรับจากส่วนรวม  ก็จะส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับผูอ่ื้นในการ

ประพฤติปฏิบติัตามโดยไม่มีขอ้สงสยัใดใด  

3) ผูน้ําเชิงปฏิรูปในการปฏิรูปการศึกษา ควรสร้างการกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual 

Stimulation) ให้เกิดข้ึนกบัผูใ้ต้บังคบับัญชา  ให้ไดรั้บรู้ ตระหนักรู้ถึงความสําคญัในการปฏิรูป

การศึกษาจากสภาพการณ์ท่ีประเทศไทยมีรายงานผลการศึกษาท่ีอยูใ่นอนัดบัทา้ยๆ เม่ือเปรียบเทียบ

กบัประเทศในกลุ่มประเทศต่างๆ   ทั้ งน้ี ในความหมายของภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูปในประเด็นการ

กระตุน้ทางปัญญานั้นหมายถึง ผูน้าํควรแสดงออกถึงวิธีท่ีจะกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดต้ระหนกั 

รับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการศึกษาว่าตนมีส่วนเก่ียวขอ้งจากบทบาทหน้าท่ีของตนอย่าง

แทจ้ริง  ดงันั้น ในศูนยฝึ์กอบรมขา้ราชการตาํรวจ  ผูน้าํทุกระดบัจึงควรกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ทุกระดบั รวมถึงขา้ราชการตาํรวจท่ีเขา้รับการศึกษาดว้ย  ให้ไดต้ระหนักถึงความสําคญัในปัญหา

ดา้นการศึกษา  ท่ีส่งผลกระทบมากกว่าท่ีตนเองไดคิ้ดไว ้  แต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มายถึงมุ่งให้เห็นถึงแต่

ปัญหา  แต่มุ่งให้คิดวิธี แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ี ผูป้ฏิบติังานในแต่ละระดบัไดพ้บเห็นมา  และ

ผา่นการคิด  วิเคราะห์ถึงท่ีมาและความสาํคญัของปัญหาแลว้ว่า  ควรตอ้งรีบดาํเนินการจดัการแกไ้ข

อยา่งรวดเร็ว  เพือ่ใหป้ระเทศไทยไดเ้ป็นผูน้าํทางการแข่งขนัในระดบัอาเซียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง   

โดยการกระตุ้นของผู ้นําเชิงปฏิรูปในท่ีน้ี  ควรกระตุ้นให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาคิดวิเคราะห์แนว

ทางแกไ้ขในเชิงสร้างสรรค ์ ท่ีอาจแตกต่างจากหลกัการเดิม  แต่ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นไปอยา่งสร้างสรรค์

และคุ้มค่า ในทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ํากัด    และเม่ือได้แนวทางสร้างสรรค์ในการนําไปสู่

กระบวนการปฏิรูปการศึกษาแลว้  อาจจดัทาํขอ้สรุปจากการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึน  แลว้นาํมากาํหนด

สมมติฐานใหม่  เพื่อเป็นการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ต่อไป เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกบัการ

เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีกต่อไปในอนาคต  

4) ผูน้าํเชิงปฏิรูปในการปฏิรูปการศึกษา  ควรใหค้วามสาํคญัโดยการตระหนกัถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration)  ของผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน  และมีวิธี

ปฏิบติัต่อบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นปัจเจกบุคคลนั้น ภายใตห้ลกัเหตุผล (Rational activity) ท่ี

เหมาะสม   โดยผูน้าํอาจใชรู้ปแบบความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งในรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ี

เป็นทางการ หรือความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ  ในการใส่ใจ  ปฏิบติักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในฐานะ

ผูน้ําท่ีเหมาะสม   โดยมุ่งเน้นสร้างคุณค่าในความรู้สึกของผูใ้ต้บังคบับัญชาท่ีมีต่อตัวผูน้ ํา  ใน

รูปแบบต่างๆ  อาจจะเป็นการสอนงาน  แนะนํา สนับสนุนให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาได้มีการพฒันา

ตนเอง ผา่นรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม  การเขา้รับการศึกษาเพ่ิมเติมศกัยภาพของบุคคล   
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การตระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีผูน้าํใหค้วามสาํคญัต่อการประยกุตใ์ช้

ในการปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี  อาจกล่าวไดว้่า ผูน้าํจะมีความสามารถในการพิจารณา  วิเคราะห์ 

เขา้ใจถึงศกัยภาพ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ รวมถึงความตั้ งใจ ยินดีในการปฏิบัติงาน

ร่วมกนัทาํกิจกรรมเพ่ือมุ่งให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ความตระหนกัถึงการ

เร่ิมต้นการปฏิรูปจากหน่วยงานของเราก่อน  ซ่ึงอาจเกิดผลลพัธ์ท่ีดี จนเกิดเป็นตน้แบบ (Model) 

ให้กบัหน่วยงานสถานศึกษาอ่ืนใชเ้ป็นแบบอย่างในการดาํเนินกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาให้ประสบ

ความสําเร็จ  ซ่ึงจะส่งผลต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง จากความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และ 

ความมีคุณค่าท่ีไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน  โดยเฉพาะจากผูบ้งัคบับญัชา และยงัเป็นการ

ยกพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอีกดว้ย   

ทั้งน้ี  ความเป็นปัจเจกบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกระดบั อาจมีความเป็นปัจเจกบุคคลอยูใ่น

ระดบัสูง อนัเน่ืองจากการมีตาํแหน่งบริหารการศึกษาอาทิ ผูอ้าํนวยการ  ครูใหญ่ อาจารยใ์หญ่  ซ่ึง

ส่วนใหญ่จะตระหนกัถึงบทบาทและหนา้ท่ีดา้นการปฏิรูปการศึกษาไดดี้อยูแ่ลว้ ดงันั้น ผูน้าํจึงควร

ต้องสร้างการมีส่วนร่วม หรือการร่วมมือปฏิรูปอย่างจริงจงั เขม้แข็ง ซ่ึงจะทาํให้สามารถบรรลุ

ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาไดภ้ายใต้รูปแบบภาวะผูน้ําท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมให้เป็นไปในเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรม (Integrity)  และ 

จริยธรรม (Ethical)  และเพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้กิดความเคารพ เช่ือถือและศรัทธา และยินดี

ปฏิบติังานดว้ยความจริงใจในทุกกิจกรรมทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตต่อไป  

 

บทสรุป 

การปฏิบติังานในส่วนของศูนยฝึ์กขา้ราชการตาํรวจ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงในสํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ  ผูน้ ําของศูนยฝึ์กอบรมนอกจากจะต้องยึดหลกันโยบายของผูบ้ญัชาการตาํรวจ

แห่งชาติเป็นหลักสําคัญในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีแล้ว   ยงัต้องปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผูน้ ํา

สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยสร้าง พฒันาศกัยภาพของบุคลากรตาํรวจให้เป็นผูท่ี้รับใชส้ังคมดว้ยความ

ถูกต้อง ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม   ถึงแมก้ารจดัการศึกษาจะมีแนวโน้มท่ีส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพการศึกษาตามตวับ่งช้ีในเกณฑต่์างๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ  แต่อยา่งไรกต็าม การ

ยึดหลักปฏิบัติตามหลักภาวะผู ้นําเชิงปฏิรูป  (Transformational leadership) ในยุคการปฏิรูป

การศึกษา  ถือไดว้า่เป็นแนวทางปฏิบติัสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะมุ่งพฒันาคุณค่าทางการศึกษาให้เพ่ิม

มากข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลต่อศกัยภาพของผูเ้ขา้รับการศึกษา ให้เป็นผูป้ฏิบติังานตามนโยบายหลกัของ
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หน่วยงาน ให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไปอีกดว้ย 

อีกทั้งวฒันธรรมสาํคญัของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ คือการให้ความสาํคญัท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ เช่ือมัน่  ไวว้างใจ  ดว้ยความจริงใจอย่างแท้จริง  ซ่ึงส่งผลต่อการ

ปฏิบติัตามคาํสั่งดว้ยความเคร่งครัด  จึงอาจกล่าวไดว้่า ผูบ้งัคบับญัชาของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

เป็นผูท่ี้มีอาํนาจ อิทธิพลในการสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดข้ึนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชาจึง

ควรตอ้งครองตนใหเ้ป็นแบบอยา่งปฏิบติัท่ีดีในการดาํเนินกิจกรรมในหนา้ท่ี  และ การมุ่งมัน่ปฏิบติั

ตนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้เป็นไปตามความเป็นปัจเจกบุคคลท่ีไม่ทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อนแต่อยา่งใด  

และยงัควรมุ่งกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นผูคิ้ดอยา่งสร้างสรรค ์ ทาํอยา่งตั้งใจ  ซ่ึงจะส่งผลต่อ

ความกระตือรือร้น  มุ่งมั่นในผลแห่งความสําเร็จในการปฏิบัติงานให้เกิดข้ึนในระดับสูงเต็ม

ศกัยภาพของตนเอง  และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสําคญัของการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาใน

ประเทศไทยไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  และรักษาผลลพัธ์แห่งการปฏิรูปนั้นใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป    

 

บรรณานุกรม 

Campbell, B. (2000, March 9). Owens plays hooky with his GOP pals. Colorado Springs 

Independent. Retrieved from www.csindy.com/coloradosprings/owens-plays-hooky-with-his-

gop-pals/Content?oid=1107922 

Palmer, E. (2011). Find my framework for teaching these skills in Well-spoken: Teaching 

speaking to all students. Portland, ME: Stenhouse. 

Erik Palmer  Researching in a Digital World: How Do I Teach My Students to Conduct Quality 

Online Research? (ASCD, 2015) and Teaching the Core Skills of Listening and Speaking (ASCD, 

2014). 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ.(2558.). วิเคราะห์ 5 ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการศึกษาไทย. สืบคน้เม่ือ  

สิงหาคม 2558, จาก http://www.kriengsak.com/node/1040 

 กระทรวงศึกษาธิการ.(2551).นโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร ลกัษณ

วศิิษฏ.์ กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว.  

กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561). 

กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟิก.  



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1151 

พฤกษา เครือแสง (2558) คุณภาพการศึกษาไทย กบั มาตรฐานการบริการสาธารณะของรัฐ. วารสาร

นกับริหาร ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2558 

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สาํหรับ

ปีงบประมาณ 2560 

อญัญรัตน ์นาเมือง (2553) การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ปีท่ี 2 ฉ. 2 พ.ค.-ส.ค. 2553 วารสาร

นราธิวาสราชนครินทร์. 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. (2557). นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติฉบบัท่ี 8 

(พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ: ผูแ้ต่ง. 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1152 

กลยทุธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัของการตลาดบริการ 

Strategy for  creating a Competitive Advantage of Service Marketing 

 

กิตติพนัธ์ คงสวสัดิ์เกียรต ิ

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและการศึกษาขั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

พชัร์หทัย จารุทวผีลนุกูล 

ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

 บทความวิชาการน้ี นําเสนอกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของ

การตลาดบริการในยุคศตวรรษท่ี  21  ท่ีต้องเผชิญกับการเป ล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก อันนําไปสู่การปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง 

ท่ามกลางยคุเทคโนโลยีสารสนเทศในหลาย ๆ ดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม เพ่ือให้

เกิดศกัยภาพในการแข่งขนั และการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั บทความน้ีมีวตัถุประสงค์

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของการบริการ ผูท่ี้ เก่ียวข้องในธุรกิจบริการ  

ลกัษณะของการบริการ การวางตาํแหน่ง และการทาํใหบ้ริการมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั และกลยทุธ์

การบริการสาํหรับธุรกิจบริการ  

 

คาํสําคญั: กลยทุธ์ การสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั ตลาดบริการ 

 

บทนํา 

 ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) ผลกัดนัให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างและความสัมพนัธ์ทั้งในดา้นเศรษฐกิจการคา้ สังคม วฒันธรรม การพฒันา

ทางเทคโนโลยี บริษทัขา้มชาติ สถาบันระหว่างประเทศ และอ่ืน ๆ เช่ือมโยงกนัจนเป็นโลกไร้

พรมแดน ดงันั้น โลกาภิวตัน์จึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีใดท่ีหน่ึงบนโลกใบน้ีและส่งผลกระทบต่อ

กนัเป็นลูกโซ่ไปทัว่โลก (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2560, น. 11) ประเทศใดจะไดเ้ปรียบทางการคา้

จะต้องมีความเร็วในการเข้าสู่ตลาด มีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยความเร็ว (Speed of 

Economy) และแมว้่าจะใชค้วามเร็ว แต่สินคา้ยงัคงมาตรฐานเหมือนเดิมหรือสูงกว่า และตอ้งทาํให้
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ผลิตภณัฑ์/บริการมีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด (Porter, 1998, อา้งถึงใน ประเวศน์ มหารัตน์

สกุล, 2560, น. 19) ผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัมีทางเลือกในการบริโภคสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย 

เน่ืองจากมีสินคา้และบริการในตลาดจาํนวนมหาศาลให้เลือกใช้ ดงันั้นองค์กรผูผ้ลิตสินคา้และ

บริการจึงต้องพยายามหาแนวทางและกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีจะส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมายเพ่ือให้

จดจาํสินคา้ได ้รวมถึงเขา้ไปนัง่อยูใ่นจิตใจของผูบ้ริโภค (ณฐวฒัน ์คณารักสมบติั, 2560)  

 การตลาดในยคุใหม่มีความแตกต่างจากการตลาดในยคุแรกซ่ึงจะเนน้การผลิตและตวัสินคา้

เป็นหลกั เป็นการผลิตให้ไดสิ้นคา้มากข้ึน เพ่ือทาํใหต้น้ทุนการผลิตต่อหน่วยตํ่า การพฒันาคุณภาพ

สินคา้เพ่ือการยอมรับของลูกคา้ การสร้างตราสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัเพ่ือการขยายสายผลิตภณัฑ ์รวมทั้ง

การส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการซ้ือ แต่ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตจาํนวนมากรายผลิต

สินค้าเขา้มาแข่งขนั เกิดการลอกเลียนแบบสินคา้และการพฒันาสินคา้แข่งกบัคู่แข่งขนัในเวลา

อันรวดเร็ว ดังนั้ น กลยุทธ์การแข่งขันเพ่ือให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกบัคู่แข่งขัน คือการ

ให้บริการท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นขายสินคา้โดยเพ่ิมการบริการเขา้ไป รวมทั้ งการให้บริการตอบคาํถาม 

ติดตั้ง และรับประกนั จนทาํให้บริการเป็นส่วนหน่ึงของทุกธุรกิจ  ทั้งน้ี ในยุคปัจจุบนัเป็นโลกของ

ขอ้มูลข่าวสารและความทนัสมยั ธุรกิจมีอตัราการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ผลมาจาก

เทคโนโลยแีละความเปิดกวา้งทางการคา้ ธุรกิจบริการสามารถทาํกาํไรให้กบัผูป้ระกอบการไดอ้ยา่ง

มหาศาล แต่ขณะเดียวกนักดึ็งดูดผูป้ระกอบการจาํนวนมากเขา้สู่ธุรกิจบริการ (ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์, 

2546, น. 15; จิตตินนัท ์นนัทไพบูลย,์ 2551, น. 13)  

การตลาดบริการ จึงเป็นธุรกิจท่ีเราคุน้เคยเป็นอยา่งดี และต่างกเ็ป็นลูกคา้ท่ีซ้ือบริการกนัอยู่

เสมอ ๆ ในชีวิตประจาํวนั เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม โรงภาพยนตร์ สถานบนัเทิง บริการ

โทรศพัท์ เป็นตน้ ทั้งน้ีการตลาดในยุคปัจจุบนั จึงเป็นธุรกิจท่ีเน้นการให้บริการโดยเฉพาะเจาะจง

มากข้ึน เน่ืองจากลูกคา้มีรายไดม้ากข้ึน และมีความตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน จึงแสวงหา

ส่ิงท่ีจะมาตอบสนองความตอ้งการนั้น โดยลูกคา้ไม่ตอ้งดาํเนินการเอง เช่น จา้งซกัรีดเส้ือผา้ โทรสัง่

อาหารมาทาน จา้งคนตกแต่งสวน จา้งคนทาํความสะอาดบ้าน ไปทานร้านอาหารนอกบา้นท่ีมี

บริการเสริฟนํ้ าและอาหารให้ถึงโต๊ะ เป็นตน้ การบริการจึงเสมือนหน่ึงเป็นผลิตภณัฑอี์กสายหน่ึงท่ี

จาํเป็นสาํหรับลูกคา้ ดงันั้น การบริการจึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดว้ยการให้

ประโยชน์เพ่ิมข้ึนในสายตาของผูบ้ริโภค ทาํให้รู้สึกคุม้ค่า มีความพึงพอใจกว่าการเสนอสินคา้อยา่ง

เดียว ทั้งท่ีความเป็นจริงมีการบวกค่าบริการรวมไปในสินคา้นั้นแลว้ เช่น การซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ในราคา 20,000 บาท ทางร้านจะคิดราคาค่าติดตั้ งประมาณ 2,000 บาท รวมเงินท่ีต้องจ่ายทั้ งหมด 
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22,000 บาท แต่หากลูกคา้จดัหาช่างมาทาํการติดตั้งเอง อาจตอ้งจ่ายค่าติดตั้ง 2,500 บาท และลูกคา้

ตอ้งแบกรับความเส่ียงกบัการติดตั้งของช่างท่ีไม่เคยใชบ้ริการกนัมาก่อน ซ่ึงแตกต่างจากกรณีท่ีมี

ช่างจากร้านคา้ท่ีใหค้วามมัน่ใจในการรับประกนัการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 

ดงันั้น การบริการจึงมีความสําคญัต่อธุรกิจ คือ (1) มีรายได้เพิ่มข้ึนจากการท่ีลูกคา้ยินดี

จ่ายเงินมากข้ึน เพ่ือไดรั้บการบริการท่ีดีข้ึน (2) มีรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง และลดตน้ทุนการสูญเสีย

ลูกคา้ จากการบริการหลงัการขาย เพ่ือสร้างรายไดอ้ย่างต่อเน่ือง (3) มีความสามารถในการอยู่รอด 

(Business Survival) และการสร้างกาํไรในระยะยาว อนัเน่ืองจากการให้บริการลูกคา้ท่ีเป็นเลิศ และ

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ กจ็ะบอกต่อและแนะนาํความพึงพอใจท่ีไดรั้บใหแ้ก่คนอ่ืนทราบ ธุรกิจกจ็ะ

ได้ลูกคา้รายใหม่แบบปากต่อปาก (Word of mouth) ของลูกคา้รายเก่า (4) การมีภาพลกัษณ์และ

ช่ือเสียงท่ีดีจากการให้บริการท่ีดี สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัได ้(5) มีความไดเ้ปรียบเชิงการ

แข่งขนั (Competitive Advantage) จากคู่แข่งขนัท่ีมุ่งเนน้การบริการ เน่ืองจากการบริการท่ีมีคุณภาพ

เป็นส่ิงท่ีลอกเลียนแบบไดย้าก ตอ้งใช้เวลานานและลงทุนสูง จึงยากท่ีคู่แข่งขนัจะลอกเลียนแบบ

และแยง่ลูกคา้ไดใ้นเวลาอนัสั้น (ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน,์ 2546, น. 32-33) 

 

ความหมายของการบริการ (Definition of Service) 

นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่การบริการ (Service) ไวด้งัน้ี 

การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมซ่ึงโดยทั่วไปไม่สามารถจบัต้องได ้

ตามปกติมกัเกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อระหว่างลูกคา้กบัผูใ้ห้บริการ และ/หรือกบัทรัพยากรท่ีมีตวัตน

หรือสินค้า และ/หรือระบบของผู ้ให้บริการ ซ่ึงช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านั่นเอง 

(Grounroos, 1990) 

การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าท่ีไม่มีตัวตน (intangible 

goods) ของธุรกิจใหก้บัผูรั้บบริการ โดยสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนนั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการ จนนาํไปสู่ความพึงพอใจได ้(ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน,์ 2546) 

การบริการ หมายถึง การกระทาํ พฤติกรรม หรือการปฏิบติัการท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้อีกฝ่าย

หน่ึง โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนนั้น อาจมีตวัสินคา้เขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่โดยเน้ือแทข้องส่ิงท่ีเสนอนั้น 

เป็นการกระทาํ พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการ ซ่ึงไม่สามารถนําไปเป็นเจ้าของได ้(วีระรัตน์ กิจเลิศ

ไพโรจน,์ 2556) 
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ดังนั้ น  อาจสรุปได้ว่า  การบ ริการ   (Service) หมายถึง  กิจกรรม  ชุดของกิจกรรม 

ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจ ซ่ึงจดัทาํข้ึนเพ่ือเสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัทาํข้ึนรวมกบัการขาย

สินค้า เกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อระหว่างลูกค้ากับผูใ้ห้บริการ โดยสินค้าท่ีไม่มีตัวตนนั้ นจะต้อง

ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

จากความหมายดงักล่าว สามารถอธิบายไดว้า่ การบริการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

 1) ผลิตภณัฑ์บริการ เป็นกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ี          

ผูใ้ห้บริการจดัทาํข้ึนเป็นผลิตภณัฑบ์ริการรูปแบบหน่ึง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใหก้บัผูบ้ริโภค 

เช่น การจดัท่ีพกัในธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท การให้ความรู้ในธุรกิจการศึกษา การรักษาคนไขใ้น

ธุรกิจโรงพยาบาล การนวดในธุรกิจนวดแผนโบราณ เป็นตน้ 

2) การบริการส่วนควบ เป็นกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน ์หรือความพึงพอใจท่ีผู ้

ให้บริการจดัทาํข้ึน เพ่ือเสริมหรือรวมกบัสินคา้ เพ่ือใหก้ารขายและการใชสิ้นคา้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ช่วยตอบสนองความตอ้งการให้กบัผูบ้ริโภค เช่น การบริการติดตั้ง การรับประกนัซ่อมแซม

สินคา้หลงัการซ้ือ การใหค้าํแนะนาํในการใชง้าน เป็นตน้ 

 

ผู้ทีเ่ก่ียวข้องในธุรกิจบริการ 

จากความหมายของการบริการ ดังได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ผู ้ท่ี เก่ียวข้องในธุรกิจบริการ 

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั (ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์, 2546, น. 26-27) คือ 

1. ผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ ธุรกิจท่ีดาํเนินการในรูปบริษทัหรือห้างร้านในการให้บริการ ซ่ึงผู ้

ให้บริการคือ พนักงานทุกระดบัในธุรกิจ ตั้งแต่ เจา้ของธุรกิจ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบั คน

เป็นปัจจยัหลกัสาํคญัในธุรกิจบริการ คุณภาพบริการมาจากพนกังานท่ีมีคุณภาพ 

หน้าท่ีของผูใ้ห้บริการ คือ การส่งมอบบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงการส่งมอบท่ีดีตอ้งมาจาก

พนกังานทุกคนในบริษทั ตั้งแต่ผูบ้ริหารท่ีกาํหนดนโยบายในการให้บริการท่ีเน้นลูกคา้เป็นสาํคญั 

และแผนกงานต่าง ๆ จะตอ้งประสานงานกนัเพือ่ส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศใหแ้ก่ลูกคา้ 

2. ผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการจะตอ้งมีความ

เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัตลอดเวลา ตั้งแต่ก่อนซ้ือ ขณะซ้ือ และหลงัการซ้ือ 

หน้าท่ีของผู ้รับบริการ คือ การสร้างรายได้ให้กับธุรกิจท่ีให้บริการนั้ น  ๆ ลูกค้าเป็น

ตวักาํหนดทิศทางการอยูร่อดของธุรกิจการตลาดบริการ 
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ลักษณะของการบริการ (Nature of Services) 

สินคา้เป็นวตัถุท่ีสามารถจบัตอ้งได ้แต่บริการเป็นพฤติกรรม การกระทาํ หรือการปฏิบติั 

ซ่ึงมีลกัษณะของการบริการดงัน้ี (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2545, น. 11-12; ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์, 2546, 

น. 26-27; วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ, 2554, น. 140) 

 1.  ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) หมายความว่า บริการไม่สามารถจบัตอ้งหรือ

สมัผสัได ้ก่อนท่ีจะมีการซ้ือ กล่าวคือ ผูซ้ื้อหรือลูกคา้ไม่อาจรับรู้การบริการล่วงหนา้หรือก่อนตกลง

ใจซ้ือเหมือนซ้ือสินคา้ แต่อาศยัประสบการณ์เดิมท่ีไดรั้บจากการซ้ือบริการนั้น ๆ  

1.1 สถานท่ี ตวัอาคารโรงแรมต้องหรูหรา โอ่อ่า สวยงาม สะอาด และตั้ งอยู่ใน

ทาํเลท่ีลูกคา้สะดวก 

1.2 บุคคล พนกังานโรงแรมตอ้งมีคุณลกัษณะของพนกังานท่ีดี 7 ประการ และมี 

พนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ 

  1.3 เคร่ืองมือ มีเคร่ืองมือท่ีพร้อมสาํหรับการปฏิบติังานทุกอยา่งครบครัน 

  1.4 ตราสินคา้ สัญลกัษณ์ เลือกใชส่ิ้งท่ีแสดงถึงบริการท่ีเป็นเลิศ และบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

  1.5 ราคา โฆษณาให้ลูกคา้เห็นว่าการเลือกใชบ้ริการของโรงแรมนั้นคุม้กบัเงินท่ีจ่าย

ไป 

 

ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) เป็นบริการที่ไม่สามารถมองเห็น เกิดความรู้สึก รู้

รสชาติ หรือสัมผสัได ้ซ่ึงแตกต่างจากสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้สามารถพิจารณาสินคา้ไดก่้อนการซ้ือ ช่วย

ให้ผูบ้ริโภคมีขอ้มูลในการตดัสินใจไดง่้ายข้ึน ตวัอย่างเช่น เม่ือเราซ้ือสบู่คพัเคก้ พวกเรามองเห็น 

รู้สึก ไดรั้บกล่ินหอม หรือนาํไปใช้ทาํความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเม่ือเราต้องจ่าย

ค่าลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยั เราจะตอ้งจ่ายเพ่ือให้ได้รับความรู้ ทกัษะ และการศึกษา ซ่ึง

อาจารยเ์ป็นผูส้ั่งสอนพวกเรา การสอนเป็นบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้หรือในกรณีท่ีเราเดินทาง

โดยเคร่ืองบิน ประโยชน์ท่ีไดรั้บคือการบริการอยา่งหน่ึง (การขนส่ง) แต่มีดา้นท่ีมีตวัตน สัมผสัได ้

คือ เคร่ืองบินท่ีใชเ้ดินทาง (Boeing, Avro, Concorde, etc.) รวมถึงการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

  2. ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) โดยปกติบริการจะตอ้งผลิตและบริโภคพร้อม  ๆ

กนั การให้บริการเป็นลกัษณะท่ีไม่อาจแยกออกจากตวับุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้บริการนั้นๆ ได ้การผลิต
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และการบริโภคการบริการข้ึนในขณะเดียวกนั นัน่คือ ผูข้ายบริการหน่ึงรายสามารถให้บริการลูกคา้

ในขณะนั้นไดห้น่ึงราย  

 การบริการเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบการผลิตท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัการบริโภค เน่ืองจาก

มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของผูใ้ห้บริการท่ีเป็นบุคคลและเวลา ซ่ึงทาํให้สามารถให้บริการไดเ้พียงคร้ังละ

หน่ึงราย ขณะท่ีสินคา้สามารถผลิตไดจ้าํนวนมาก สามารถแบ่งแยกออกเป็นหน่วยยอ่ยและขายให้

ผูบ้ริโภคได้พร้อมกันหลาย ๆ ราย ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสินค้า (Tangible Goods) การผลิตและการ

บริโภคจะแยกออกกนัอย่างชัดเจน แต่บริการจะไม่สามารถแบ่งแยกกระบวนการผลิตและการ

บริโภคออกจากกนัได ้ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกนั เพื่อผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ

ร่วมกนัเรียกวา่เป็น Co-Production Services 

ลกัษณะของบริการจึงไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัว่าผูข้ายเป็นใคร จะใหบ้ริการเม่ือใด ท่ีไหน และ

อย่างไร บริการถูกสร้างข้ึนและถูกบริโภคไปพร้อมๆ กนัโดยผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ณ จุดท่ี

เกิดการปฏิสัมพนัธ์ทางการคา้ เช่น บริการนวดท่ีผูใ้ห้บริการนาํเสนอพร้อมๆ กบัท่ีผูรั้บบริการได้

บริโภคความสบายจากการนวดไปพร้อมๆ กนั คุณลกัษณะน้ีทาํให้ผูค้า้ตอ้งพิจารณาใส่ใจอยา่งยิง่ถึง

การบริหารเหตุการณ์เฉพาะหนา้และการสร้างความพึงพอใจ ณ จุดท่ีเกิดการคา้ทนัที 

 3. บริการจัดทํามาตรฐานได้ยากหรือความแตกต่างในการให้บริการแต่ละคร้ัง 

(Heterogeneity or  Var iability) เน่ืองจากปัจจยัหลกัในการให้บริการ คือ “คน” การสร้างมาตรฐาน

โดยอาศยัการจดัการคนให้มีมาตรฐานเดียวกนัจึงเป็นเร่ืองยาก จะเห็นว่าบริการมีความหลากหลาย

สูงข้ึน อยูก่บัว่าใครเป็นผูใ้ห้บริการ จะใหบ้ริการเม่ือไหร่ ท่ีไหน อยา่งไร บริการจึงมีความแตกต่างกนั 

โดยคุณภาพของการบริการข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัความพร้อมของพนกังาน 

หากพนักงานเกิดความไม่พร้อมไม่ว่าจะด้านจิตใจหรือร่างกาย ก็อาจส่งผลถึงคุณภาพของการ

บริการไปดว้ย  

คนเป็นปัจจยัสาํคญัของการให้บริการ การจดัมาตรฐานโดยการจดัการคนเป็นเร่ืองยาก จะเห็น

วา่บริการมีความหลากหลายสูงข้ึน อยูก่บัวา่ใครเป็นผูใ้หบ้ริการ จะใหบ้ริการเม่ือไหร่ ท่ีไหน อยา่งไร 

บริการจึงมีความแตกต่างกนั ในขณะท่ีการผลิตสินคา้สามารถจดัทาํมาตรฐานไดช้ดัเจน ทั้งรูปแบบ คุณภาพ 

และปริมาณ โดยอาศยัปัจจยัสาํคญั คือวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรท่ีทาํให้การควบคุมคุณภาพของสินคา้

ทําได้ง่ายกว่า ดังนั้ น  จึงไม่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์ให้งานบริการทุกช้ินออกมามีลักษณะ

เหมือนกนัแบบกรณีการผลิตสินคา้ได ้งานบริการจากพนักงานคนเดียวกนัจึงอาจเปล่ียนแปลงได ้

ข้ึนอยู่กับเวลา สถานท่ี และปัจจัยแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การเข้าไปรับประทานอาหารในร้าน



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1158 

เดียวกนั แต่ต่างเวลากนัก็อาจไม่ไดรั้บประทานอาหารท่ีรสชาติเหมือนกนัได ้หรือการเลือกตดัผม

กับช่างผมคนเดียวกันก็อาจตัดผมได้ไม่เหมือนกันในแต่ละคร้ัง เป็นต้น  ดังนั้ น  คุณภาพการ

ให้บริการอาจเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัว่าใครเป็นผูใ้ห้บริการ ให้บริการเม่ือไร ให้บริการท่ีไหน 

และใหบ้ริการอยา่งไร 

 4. ไม่สามารถรักษาเก็บไว้ได้ (Perishability)  

 บริการไม่สามารถผลิตแลว้เก็บไวไ้ดเ้หมือนสินคา้อ่ืนได ้เม่ือไม่มีความตอ้งการใชบ้ริการ

จะเกิดความสูญเปล่า บริการจึงมีความสูญเสียค่อนขา้งสูง ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการใชใ้นบริการในแต่ละ

ช่วงเวลา 

 4.1 ดา้นอุปสงค ์(Demand) คือการปรับความตอ้งการซ้ือ สามารถทาํไดด้งัน้ี 

  4.1.1 ตั้งราคาให้แตกต่างกนั ตั้งราคาสูงเม่ือความตอ้งการซ้ือมาก เช่น สถานบนัเทิงตั้ง

ราคาตํ่าเม่ือความตอ้งการนอ้ย 

  4.1.2 จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ช่วงท่ีมีความตอ้งการซ้ือนอ้ย 

  4.1.3 การให้บริการเสริมตามธนาคาร และศูนยบ์ริการต่าง ๆ ช่วงเวลาท่ีคนแน่นจะ

จดับริการเสริมใหลู้กคา้ เพือ่ใหบ้ริการแก่คนรอ เช่น การมีกาแฟ มีทีวี เป็นตอ้น 

  4.1.4 ระบบการจอง เพ่ือปรับระดบัความตอ้งการใหเ้หมาะสม 

4.2 ดา้นอุปทาน (Supply) คือ การปรับการใหบ้ริการ สามารถทาํไดด้งัน้ี 

4.2.1 เพ่ิมพนกังานชัว่คราว 

4.2.2 ให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการให้บริการ เช่น การให้ลูกคา้กรอกขอ้มูลในการใช้

บริการธนาคาร เป็นตน้ 

4.2.3 การใหบ้ริการร่วมกนั ระหว่างผูข้ายบริการ เช่น การใหบ้ริการ ATM ร่วมกนัของ

ธนาคาร 

 การบริการผลิตไดเ้พียงคร้ังละหน่ึงหน่วย และจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือเกิดการซ้ือและรับ

บริการในขณะเดียวกนั แต่ปัญหาของธุรกิจบริการคงจะไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการซ้ือกบัความ

ตอ้งการขายมีปริมาณท่ีตรงกนั ในขณะท่ีธุรกิจสินคา้ ผูผ้ลิตสามารถทาํการคาดคะเนล่วงหน้าและ

ทาํการผลิตเก็บไวไ้ด้ เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการซ้ือสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ แต่การ

บริการไม่สามารถทาํได ้ความสูญสลายจากการไดรั้บบริการมาพร้อมกบัการใชไ้ป คุณลกัษณะน้ีทาํ

ให้ลูกค้าหลายรายเกิดความลังเลในการตัดสินใจใช้จ่ายเงินเพ่ือซ้ือบริการ เพราะท้ายท่ีสุด ไม่

สามารถนาํอะไรติดตวักลบัไปได ้นอกจากความพึงพอใจจากการไดรั้บบริการ ผูค้า้จึงควรวางแผน
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ใหลู้กคา้เห็นวา่แมจ้ะไม่มีอะไรติดไมติ้ดมือแต่ส่ิงท่ีไดคื้อความประทบัใจจากบริการท่ีจะอยูใ่นความ

ทรงจาํไปไม่มีวนัลืมเลือน ตวัอยา่งเช่น สวนสนุกดิสนียแ์ลนดท่ี์ตอกย ํ้าความสาํคญัของความทรงจาํ

ดี ๆ ท่ีมีร่วมกนักบัครอบครัว แมเ้สียเงินไปแลว้จะไม่มีส่ิงของนาํกลบับ้าน แต่ความรู้สึกดี ๆ จะ

ยงัคงอยูใ่นใจตลอดไป  

 5. ไม่สามารถถ่ายโอนเป็นเจ้าของได้ (No Transfer  of Ownership) เม่ือลูกคา้ซ้ือบริการ 

ลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์ (Benefit) หรือคุณค่า (Value) จากบริการ ไดรั้บประสบการณ์จากการใช้

บริการ ซ่ึงประสบการณ์น้ีเป็นตวัสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ โดยปราศจากความเป็นเจา้ของใน

องคป์ระกอบท่ีจบัตอ้งได ้ 

ตวัอยา่งเช่น การเช่ารถยนต ์ลูกคา้ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของรถยนต ์ลูกคา้จะไดรั้บ “ประสบการณ์” 

ในการใช้รถยนต์เช่านั้นแทน หรือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั มีองค์ประกอบท่ีจบัตอ้งได้

มากมาย เช่น  โต๊ะ เก้าอ้ี ห้องสมุด อาจารย์ผู ้สอน สนามกีฬา ซ่ึงองค์ประกอบเหล่าน้ีช่วยกัน

สร้างสรรคค์วามรู้ ซ่ึงถือว่าเป็น “ความรู้” เป็นผลประโยชน์ท่ีนกัศึกษาไดจ้ากการลงทะเบียนเรียนท่ี

มหาวิทยาลยั โดยท่ีนักศึกษาสามารถจบัต้องโต๊ะ เก้าอ้ี ใช้บริการสนามกีฬา ห้องสมุดได ้แต่ไม่

สามารถเอาส่ิงเหล่าน้ีไปเป็นเจา้ของได ้

 

การวางตาํแหน่ง และการทําให้บริการมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 

ธุรกิจบริการท่ีดีต้องใช้การตลาดเพ่ือสร้างตําแหน่งท่ีเข้มแข็งในตลาดเป้าหมาย เช่น 

Southwest Airline วางตาํแหน่งของบริษทัเป็นสายการบินระยะสั้น ไม่มีการต่อเคร่ือง ค่าโดยสารตํ่า 

หรือโรงแรมริทซ์ คาร์ลตนั วางตาํแหน่งท่ีประสบการณ์ในความทรงจาํ ซ่ึงสนุกสนาน ปลอดภยั 

และตอบสนอง แมใ้นส่ิงท่ีลูกคา้ไม่ไดแ้สดงความตอ้งการออกมา จากตวัอยา่งธุรกิจบริการเหล่าน้ี

จะเห็นว่ามีการวางตาํแหน่งทางการตลาดจากกิจกรรมของส่วนประสมทางการตลาดตามแบบเดิม 

อยา่งไรก็ตาม บริการแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได ้มกัจะตอ้งการวิธีทางการตลาดท่ีแตกต่าง

ไป เน่ืองจากสินคา้มีมาตรฐานท่ีเห็นไดช้ดัเจนและสามารถวางอยูบ่นชั้นวาง เพื่อรอลูกคา้ได ้แต่ใน

ธุรกิจบริการ ลูกคา้กบัพนกังานบริการตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กนั เพ่ือสร้างสรรคบ์ริการ โดยประสิทธิผล

ของปฏิสัมพันธ์  ข้ึนอยู่กับทักษะของพนักงานบริการ  และการดําเนินการบริการ  รวมถึง

กระบวนการสนบัสนุนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของพนกังาน (วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ, 2554, น. 140) 

ผูป้ระกอบการตอ้งนาํเสนอบริการท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนั เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั (Competitive Advantage) โดยจะตอ้งทาํการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายอย่าง
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ละเอียด และพิจารณาว่าตลาดแต่ละส่วนตอ้งการประโยชน์ (Benefits) อะไรจากการบริโภคบริการ 

ทั้ งน้ี การแบ่งส่วนตลาด เป็นกระบวนการในการแบ่งแยก “ตลาดรวม” ซ่ึงแต่เดิมประกอบด้วย

ผู ้บริโภคมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน  (Heterogeneous Market) ให้ เป็น  “ส่วนของตลาด” (Market 

Segment) หรือตลาดยอ่ย (Submarket) ซ่ึงในแต่ละส่วนของตลาดนั้น ๆ ประกอบดว้ยผูบ้ริโภคท่ีมี

ลกัษณะบางประการคลา้ยคลึงกนั (Specific homogeneous markets) จึงทาํใหอ้งคก์รสามารถกาํหนด

เป้าหมายไดช้ัดเจนว่า บริษทัดงักล่าวจะมุ่งเน้นไปยงัส่วนของตลาดหรือผูบ้ริโภคกลุ่มใด (ธีรกิติ 

นวรัตน ณ อยธุยา, 2547, น. 58-59)   

เม่ือทราบว่า Segment ใดท่ีเรามุ่งเขา้ไปทาํงาน ก็ตอ้งวางตาํแหน่งเพื่อจะไดน้าํเสนอบริการ

ท่ีถูกต้องตรงกับความต้องการและอยากให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงบริการและบริษัทว่าอย่างไร เม่ือ

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั บริษทัจะตอ้งหาวิธีการท่ีจะทาํให้ลูกคา้ทราบวา่บริการขององคก์รแตกต่าง

จากคู่แข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการวางตาํแหน่งองคก์รบริการจะตอ้งสามารถนาํเสนอตวัเอง

ให้แตกต่างไปจากคู่แข่งขนั โดยการนาํเสนอ “ส่ิงท่ีมีคุณค่าเหนือกว่า” (Superior Delivered Value) 

ให้แก่ลูกคา้ โดยสาํหรับลูกคา้แลว้ ส่ิงท่ีมีคุณค่าเหนือกวา่ จะหมายถึง “คุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้ไดรั้บ” 

(Total customer Value) หั กลบด้วย  “ต้น ทุนทั้ งหมดของลูกค้า” (Total Customer Cost) ซ่ึ ง

โดยทัว่ไปในการเลือกซ้ือบริการ ลูกคา้มกัจะพิจารณาความสมดุลระหว่างปัจจยัท่ีสาํคญั 3 ประการ 

คือ ปัจจยัด้านต้นทุนในการซ้ือ (Cost) ปัจจยัด้านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) และ

ปัจจยัดา้นคุณค่าเพ่ิม (Added Values) ท่ีไดรั้บจากบริการท่ีคิดว่าจะตดัสินใจซ้ือ (ธีรกิติ นวรัตน ณ 

อยธุยา, 2547, น. 67)   

ขั้นตอนในการกําหนดกลยุทธ์การวางตําแหน่งบริการ (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547, น. 69-70) 

มีดงัน้ี 

 1) การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) เพ่ือให้ทราบขอ้มูลท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัอุปสงค์

และลูกคา้ เพ่ือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางตาํแหน่ง เช่น ขนาดของตลาด (Market Size) 

ในแง่ของปริมาณหรือมูลค่าการใชบ้ริการของลูกคา้ทั้งหมด ความจาํเป็น ความตอ้งการ และรสนิยม

ในการซ้ือของลูกคา้ รวมถึงการวิเคราะห์แนวโนม้ของตลาด (Trends) และสถานท่ีท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

(Location) 

 2) การวิ เคราะห์สภาพภายในของกิจการ  (Internal Corporate Analysis) เป็นการ

วิเคราะห์ถึงขีดความสามารถ (Capabilities) และข้อจาํกัด (Constraints) ต่าง ๆ ของทรัพยากรท่ี

กิจการมีอยู ่ตลอดจนค่านิยม (Values) และเป้าหมาย (Goals) ของกิจการในการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือให้
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ไดค้าํตอบว่ากิจการควรท่ีจะให้บริการกบัลูกคา้เป้าหมายในส่วนของตลาด (Market Segments) 

เท่าใด 

 3) การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนั (Competitive Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือคน้หา

คู่แข่งขนัของกิจการ ตลอดจนวิเคราะห์หาจุดอ่อนกบัจุดแข็ง และตาํแหน่งทางการตลาดของคู่

แข่งขนั การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัจะช่วยให้กิจการสามารถมองเห็นทางเลือกต่าง ๆ ท่ีจะ

นาํไปใชใ้นการวางตาํแหน่งของกิจการ ทาํใหกิ้จการทราบถึง “คุณสมบติัท่ีสาํคญั” (Attributes) ท่ีจะ

สามารถนาํไปเป็นจุดมุ่งเนน้เพ่ือใชใ้นการวางตาํแหน่งในขั้นตอนต่อไป 

 4) การกาํหนดตาํแหน่งท่ีตอ้งการในตลาด เป็นการนาํคุณสมบติัท่ีสาํคญัมาจดัลงใน “ผงั

การวางตาํแหน่ง” (Positioning Map) เพ่ือช้ีใหเ้ห็นถึงตาํแหน่งบริการของกิจการและเปรียบเทียบกบั

คู่แข่งขนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทัว่ไปการเขียนผงัการวางตาํแหน่งจะนิยมใช ้2 ปัจจยั (Dimensions) 

เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความชอบของลูกคา้ (Customers Preferences) 

 

กลยทุธ์การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

กลยทุธ์ของธุรกิจบริการหรือตลาดบริการ นอกจากจะสร้างความแตกต่างเพ่ือให้ไดเ้ปรียบ

ในเชิงการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม และสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ 

ส่ิงท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้ธุรกิจดาํเนินการให้มีความแข็งแกร่ง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงการ

แข่งขนั และบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายต่อองคก์รและทาํใหอ้งคก์รมีผลกาํไรนั้นคือ “คน”  

คุณภาพของพนกังานท่ีให้บริการ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีตอ้งทาํงานแบบเผชิญหนา้กบั

ลูกค้า ทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ(Customer Satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (Customer 

Loyalty) มีบทบาทสาํคญัท่ีช่วยทาํให้ผลประกอบการทางการเงินและการตลาดประสบความสาํเร็จ 

ซ่ึงมีคาํถามว่า ทาํไมพนักงานจึงเป็นหน่ึงในองค์ประกอบสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด

บริการ (Marketing Mix 7 Ps) ความสําเร็จของธุรกิจบริการเป็นความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบัผูบ้ริหารดา้นตลาดและการดาํเนินงาน 

เพ่ือให้เกิดความสมดุลและทาํใหเ้ป้าหมายเกิดความขดัแยง้นอ้ยลง การรับรู้อยา่งมีคุณค่าและลงทุน

กบัทรัพยากรบุคคล และเขา้ใจถึงตน้ทุนจากการสูญเสียพนกังานท่ีลาออกสูง กลยทุธ์ดา้นทรัพยากร

มนุษย์ (Human Resource—HR) ท่ี ดีและภาวะผู ้นําท่ีแข็งแกร่งในระดับต่าง ๆ จะนําไปสู่การ

ไดเ้ปรียบทางการแขง็ขนัอยา่งย ัง่ยนื (Lovelock and Wirtz, 2011, p. 307) 
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ดงันั้น พนักงานตอ้งมีจิตใจให้บริการ (Service Mind) และชีวิตแห่งการบริการ (Service 

Self) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. จิตใจให้บริการ (Service Mind) หมายถึง การอาํนวยความสะดวก การช่วยเหลือ การ

ให้ความกระจ่าง การสนับสนุน การเร่งรัดการทาํงานตามสายงาน และความกระตือรือร้นต่อการ

ใหบ้ริการคนอ่ืน รวมทั้งการยิม้แยม้แจ่มใส ใหก้ารตอ้นรับดว้ยไมตรีจิตท่ีดีต่อผูอ่ื้น ตอ้งการให้ผูอ่ื้น

ประสบความสําเร็จในส่ิงท่ีเขาต้องการ หรืออาจหมายถึง การให้ท่ีจริงใจ ไม่หวงัผลตอบแทน        

(จิตตินนัน ์นนัทไพบูลย,์ 2555, น. 66-67)  

 คาํวา่ Service Mind มีความหมายดงัน้ี 

 S = Smile  ตอ้งมีรอยยิม้ 

 E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกคา้ 

 R = Responsiveness  มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีมีต่อลูกคา้ 

 V = Value  ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีคุณค่า 

 I = Impression  ใหบ้ริการอยา่งประทบัใจ 

 C = Courtesy  บริการลูกคา้อยา่งสุภาพอ่อนโยน 

 E = Endurance  ความอดทนการเกบ็อารมณ์ 

 M = Make Believe มีความเช่ือ 

 I = Insist  การยนืยนั/มีจุดยนืท่ีจะบริการลูกคา้ 

 N = Necessitate การใหค้วามสาํคญั 

 D = Devote  การอุทิศตน 

  2. ชีวติแห่งการบริการ (Service Self) (จิตตินนัน์ นนัทไพบูลย,์ 2555, น. 67-70) แนวคิด

น้ีเช่ือว่า ชีวิตของบุคคลประกอบดว้ยร่างกายและจิตใจ การท่ีจิตใจพร้อมจะให้บริการอยา่งเดียวใน

ขณะท่ีร่างกายไม่พร้อม กไ็ม่สามารถสร้างประสบการณ์บริการท่ีดีให้แก่ลูกคา้ได ้ดงัจะเห็นไดว้า่ ผู ้

ให้บริการบางคนท่ีเต็มใจบริการลูกค้าอย่างเต็มท่ี แต่ไม่รักษาบุคลิกภาพให้ดูดี เคร่ืองแต่งกาย

สกปรก ผมยาว เล็บยาว ในทางตรงขา้ม ผูใ้ห้บริการบางคนมีร่างกายพร้อมให้บริการคือ การแต่ง

กายดี ดูเรียบร้อยสะอาด แต่กลบัไม่มีจิตใจท่ีอยากให้บริการ แนวคิด Service Self  จึงนาํร่างกาย

ให้บริการและจิตใจใหบ้ริการมาผนวกกนัเขา้เป็นชีวิตแห่งการบริการ หมายถึง ทั้งร่างกายและจิตใจ

พร้อมท่ีจะทาํงานรับใชผู้อ่ื้น ดงันั้น ผูท่ี้มี Service Mind จึงมีทั้งบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสะอาด พดูจา

ไพเราะ และมีใจรักการใหบ้ริการ รักและเห็นความสาํคญัของลูกคา้ ตลอดจนเตม็ใจท่ีจะทาํใหลู้กคา้

ไดรั้บความพึงพอใจเสมอ 
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 กลยทุธ์สาํคญัในการปลูกฝังจิตใจให้บริการแก่พนักงานนั้น องค์กรตอ้งเร่ิมตน้จากส่ิง

ต่อไปน้ี 

 1) การจดับรรยากาศสถานท่ีทาํงาน หมายถึง การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาดเรียบร้อย 

บรรยากาศร่มเยน็ มีสถานท่ีพกัผ่อนหรือพกัรอ เช่น การให้บริการของบริษทัโตโยตา้ท่ีจดัสถานท่ี

นัง่พกัในหอ้งปรับอากาศ มีหนงัสือพิมพ ์วารสารดี ๆ มีนํ้าด่ืมและอาหารว่างบริการ เป็นตน้ ในขณะ

ลูกคา้รอการซ่อมรถในอู่ของบริษทั บรรยากาศดงักล่าวยงัรวมถึงการจดัสถานท่ี ป้ายบอกสถานท่ี 

ตั้งแต่เส้นทางเขา้จนถึงตวับุคคลผูใ้ห้บริการและกลบัไป จุดให้บริการควรเป็น One Stop Service 

(ไปแห่งเดียว งานสาํเร็จ) 

 2) ปลูกฝังพนักงานให้เต็มใจบริการ หน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือ 

ความรู้สึก ความเต็มใจ ความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ และปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนั 

“เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผูใ้หบ้ริการ จะทาํหนา้ท่ีให้ดีท่ีสุด ใหป้ระทบัใจกลบัไป” 

ความรู้สึกดงักล่าวจะสะทอ้นสู่ภาพท่ีปรากฏบนใบหนา้ และกิริยาท่าทางของผูใ้ห้บริการคือ การยิม้

แยม้แจ่มใส 

 3) ปลูกฝังให้พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส ผูใ้ห้บริการตอ้งพร้อมตอ้นรับลูกคา้เสมอ ทกัทาย

ดว้ยไมตรีจิต การยิ้มแยม้แจ่มใสจึงถือว่าเป็นบนัไดขั้นสําคญัท่ีจะนาํไปสู่ผลสําเร็จขององค์กร ผู ้

ใหบ้ริการตอ้งระลึกเสมอวา่ การยิม้คือการเปิดหวัใจการใหบ้ริการท่ีดี 

 4) ปลูกฝังให้พนกังานไม่น่ิงดูดาย โดยไม่ตอ้งบอกหรือเรียกทาํ (Proactive) จะเป็นฝ่าย

รุก หรือหาช่องทางท่ีจะรับใชลู้กคา้เสมอ คิดแทนลูกคา้ คาดเดาความตอ้งการของลูกคา้ ให้บริการ

ลูกคา้ก่อนลูกคา้จะเรียกใหท้าํ 

 5) ปลูกฝังให้พนักงานรู้สึกอย่างแรงกล้าและลึกซ้ึงถึงความสําคัญต่อลูกค้า เพราะ

ความรู้สึกเช่นน้ีจะก่อใหเ้กิดการบริการท่ีดีข้ึนเอง 

 6) ปลูกฝังให้พนักงานมีปฏิสัมพนัธ์กับลูกค้าด้วยความรวดเร็วและเต็มใจ ด้วยการ

เร่ิมตน้ทกัทายผูม้าติดต่อดว้ยการซักถามดว้ยภาษาท่ีสุภาพ แสดงความกระตือรือร้นและเป็นมิตร 

เช่น มีอะไรให้รับใชค้รับ (ค่ะ) ตอ้งการติดต่อเร่ืองอะไรครับ (ค่ะ) ไม่ปล่อยให้ผูม้าติดต่อถามก่อน 

เม่ือรับงานไดแ้ลว้ตอ้งทาํให้สําเร็จโดยเร็วและเกิดความสะดวก เม่ือผูม้าติดต่อมาท่ีเดียว พริบเดียว

หรือแห่งเดียวก็สามารถประสานไดทุ้กจุด การประสานงานการช่วยเหลือตอ้งรวดเร็ว บางเร่ืองควร

วนัเดียวสาํเร็จ (One Day Success) หรือ 5 นาทีสาํเร็จ  

 7) ปลูกฝังให้พนักงานมีการส่ือสารท่ีดี  การส่ือสารท่ีดีจะสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

ตั้งแต่การต้อนรับหรือการรับโทรศพัท์ดว้ยนํ้ าเสียงและภาษาท่ีให้ความหวงั ให้กาํลงัใจ ภาษาท่ี
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แสดงออกไป ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพนัธ์โดยตรงหรือการโทรศพัทจ์ะบ่งบอกถึงนํ้ าใจการบริการขา้ง

ในจิตใจ 

 8) ปลูกฝังการเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของคนมาติดต่อขอรับบริการ เขา

มุ่งหวงัไดรั้บความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง ดว้ยไมตรีจากผูใ้ห้บริการ อธิบายในส่ิง

ท่ีผูม้ารับบริการไม่รู้ดว้ยความชัดเจน ภาษาท่ีเป่ียมไปดว้ยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร ติดตามงาน 

และใหค้วามสนใจต่องานท่ีรับบริการอยา่งเตม็ท่ี 

 9) การพฒันาเทคโนโลยี เทคโนโลยี หมายถึง เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการให้บริการ 

เช่น การติดประกาศท่ีชัดเจน การประชาสัมพนัธ์ให้ทาํคนในองค์กรทราบ เป็นการสร้างนํ้ าใจ

ให้บริการการใหเ้กิดข้ึนกบัทุกคนในองคก์ร ไม่ใช่เฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีโดยตรง แต่เป็นเร่ืองของทุกคน

ตอ้งช่วยกนัทาํหน้าท่ีให้บริการ นอกจากน้ีการใชเ้ทคโนโลยี เช่น เวบ็ไซต์ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยอาํนวย

ความสะดวกในดา้นขอ้มูลข่าวสาร จะช่วยเสริมใหบ้ริการเป็นไปดว้ยดี 

 10) การติดตามประเมินผล และมาตรการประกนัคุณภาพการใหบ้ริการ การบริการควร

มีการติดตาม และประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นช่วง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและผล

สะทอ้นกลบัว่ามีขอ้มูลส่วนใดตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ส่วนมาตรการประกนัคุณภาพคือการกาํหนด

มาตรฐานให้บริการว่าจะปรับปรุงการให้บริการอย่างไร เช่น งานจะเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง หรือ

ภายใน 1 วนั เป็นตน้ 

 

สรุป 

 กลยทุธ์การแข่งขนัเพื่อให้ไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั คือการให้บริการท่ี

ดี ไม่ว่าจะเป็นขายสินคา้โดยเพ่ิมการบริการเขา้ไป รวมทั้ งการให้บริการตอบคาํถาม ติดตั้ง และ

รับประกนั จนทาํให้บริการเป็นส่วนหน่ึงของทุกธุรกิจ  เน้ือหาบทความน้ีทาํให้มีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบั (1) ความหมายของการบริการว่า การบริการ  (Service) หมายถึง กิจกรรม ชุดของกิจกรรม 

ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจ ซ่ึงจดัทาํข้ึนเพ่ือเสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัทาํข้ึนรวมกบัการขาย

สินค้า เกิดข้ึนเม่ือมีการติดต่อระหว่างลูกค้ากับผูใ้ห้บริการ โดยสินค้าท่ีไม่มีตัวตนนั้ นจะต้อง

ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้กับลูกค้า แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1.1) 

ผลิตภณัฑ์บริการ เป็นกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีผูใ้ห้บริการ

จดัทาํข้ึนเป็นผลิตภณัฑบ์ริการรูปแบบหน่ึง เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้กบัผูบ้ริโภค (1.2) การ

บริการส่วนควบ เป็นกิจกรรม ชุดของกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีผูใ้ห้บริการจดัทาํ

ข้ึน เพ่ือเสริมหรือรวมกับสินค้า เพื่อให้การขายและการใช้สินค้ามีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วย
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ตอบสนองความตอ้งการใหก้บัผูบ้ริโภค (2) ผูที้่เกี่ยวขอ้งในธุรกิจบริการ ประกอบดว้ย 2 ส่วน

หลกั  คือ (2.1) ผูใ้ห้บริการ (2) ผูรั้บบริการ ได้แก่ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ (3) ลกัษณะของการ

บริการ ได้แก่ ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) ไม่สามารถแบ่งแยกได ้(Inseperability) บริการ

จดัทาํมาตรฐานไดย้าก หรือความแตกต่างในการใหบ้ริการแต่ละคร้ัง (Heterogeneity or Variability) 

ไม่สามารถรักษาเก็บไว้ได้ (Perishability) ไม่สามารถถ่ายโอนเป็นเจ้าของได้ (No Transfer of 

Ownership) (4) การวางตาํแหน่ง โดยกลยทุธ์การวางตาํแหน่งประกอบดว้ย การวิเคราะห์ตลาด (Market 

Analysis) การวิเคราะห์สภาพภายในของกิจการ (Internal Corporate Analysis)  การวิเคราะห์สภาวะการ

แข่งขนั (Competitive Analysis) การกาํหนดตาํแหน่งท่ีตอ้งการในตลาด และ (5) การทาํใหบ้ริการมีความ

แตกต่างจากคู่แข่งขนั และกลยทุธ์การบริการสาํหรับธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ การสร้างให้พนกังานมีจิตใจ

ใหบ้ริการ (Service Mind) และชีวติแห่งการบริการ (Service Self) 
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ระบบตรวจรายช่ือนักศึกษาเข้าเรียนบนเวบ็แอพพลิเคช่ัน  

Student attendance system on web application. 

 

ณฏัฐยศ  สุริยเสนีย์ 

อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  

 

บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในองคก์รและชีวิตมากข้ึน จนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญั

ต่อการทาํงาน งานวิจยัช้ินน้ีเน้นการวิเคราะห์ ออกแบบ สร้างฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซต์  ซ่ึงใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ตในการเขา้ถึงขอ้มูลแบบออนไลน์ เพ่ือบริหารจดัการระบบตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษา

เขา้เรียนในแต่ละรายวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยการใชฐ้านขอ้มูล MySQL 

กับ  ภาษา HTML5 CSS3 และ PHP ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษาเขา้ห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ   ถูกตอ้งแม่นยาํ ตรวจสอบได ้ใชเ้วลาในการตรวจสอบ

รายช่ือไดร้วดเร็ว ระบบน้ีมีการทาํงานแยกออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของอาจารยเ์ป็นคนสร้าง

ห้องเรียนและการเขา้เรียนในแต่ละวิชาของแต่ละคาบเรียน และส่วนของนกัศึกษาเป็นผูย้ืนยนัการ

เขา้ห้องเรียนดว้ยตนเอง ซ่ึงสามารถตรวจสอบการเขา้เรียนของตนเองไดแ้บบทนัที ระบบรองรับ

การทาํงานบนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น iOS  Android  หรือ Window เพียงเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตดว้ย 

Browser ต่าง ๆ ก็สามารถใช้งานระบบได้ทันที ทางผู ้วิจัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  งานวิจัยระบบ

ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาเขา้หอ้งเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ต่อไปในอนาคต  

 

ABSTRACT 

Nowadays, the Internet has used in several role on organization and our life which 

become the significant factors for working. This research focuses on analyzing, designing, 

creating database system on website by using the internet access to online data for class 

attendance of Business Administration student. This Application used technologies such as 

MySQL database, HTML5, CSS3 and PHP language for developing the effective and accurate 

management of class attendance system. Application allow the user to check stat of student class 
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attendance in real-time. In addition, the system is divided into two parts, teachers create classes 

and attend class in each lesson while the student section is self-contained. They can check their 

attendance right away. The system supported on all devices, iOS, android or window, just access 

the internet with the browser can use the system immediately. The researcher is very hopeful the 

researching student attendance records will be beneficial to the teaching of Faculty of Business 

Administration. 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  

ปัจจุบนัการเรียนการสอนในอุดมศึกษาจะมีมาตรฐานวิชาการในการวดัผลการเรียนของ

นักศึกษาหลายดา้น  ไม่ว่าจะเป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียน การสอบวดัผลกลางภาค การสอบ

วดัผลปลายภาคแต่หน่ึงในปัจจยัท่ีมีผลสาํคญัต่อนกัศึกษาในการเขา้เรียนคือจาํนวนการเขา้เรียนของ

นกัศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีระเบียบบงัคบัอยูว่่านกัศึกษาจะตอ้งเขา้เรียนมากกวา่ร้อยละ 80 ของ

ชัว่โมงเรียนทั้งหมด หากนกัศึกษาไม่สามารถมาเรียนครบตามเวลาท่ีกาํหนด  จะหมดสิทธ์ิสอบโดย

ทนัที  ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนส่วนใหญ่จึงตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาก่อนเขา้ห้องเรียนดว้ยวิธีเรียกช่ือ

ผูเ้ขา้เรียนรายบุคคลหรือการใหน้กัศึกษาเซ็นช่ือยืนยนัการเขา้เรียนในแต่ละคาบเรียน   เวลาของคาบ

เรียนส่วนใหญ่จึงถูกใชไ้ปกบัการตรวจสอบรายช่ือผูเ้ขา้เรียน  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไดคิ้ดระบบบริหาร

จดัการตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาเขา้เรียนในระบบออนไลน์  ซ่ึงจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วต่อการ

เรียนการสอนมากข้ึน 

 จากนั้นจึงพบปัญหาเพ่ิมเติม คือ พบว่านกัศึกษาบางรายยืนยนัการเขา้ห้องเรียนแทนเพื่อน

จากการเซ็นช่ือหรือการเรียกช่ือ และนกัศึกษาไม่ทราบจาํนวนคร้ังท่ีตวัเองมาเขา้เรียนจึงทาํให้หมด

สิทธ์ิสอบเม่ือถึงปลายภาคเรียน 

 ผู ้วิจัยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและมีอตัราการขยายตวัเร็วท่ีสุด อินเตอร์เน็ตถูกพฒันาศกัยภาพข้ึนมาอย่าง

รวดเร็ว กระทัง่ถึงปัจจุบนัมีเคร่ืองมือในการเขา้ถึงอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

หรือสมาร์ทโฟน มือถือทุกรุ่นก็สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันั้นเทคโนโลยจึีง

น่าจะนาํมาประยุกต์ใช้เพ่ือแกปั้ญหาขา้งตน้ได ้ แต่การพฒันาระบบบนเวบ็ไซต์นั้นจาํเป็นจะตอ้ง

อาศยัความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในดา้นการใชง้านภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
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หน้าตาโปรแกรม (Software interface) ท่ีสอดคล้องต่อการใช้งานของผูใ้ช้งานเพื่อสร้างระบบ

สารสนเทศท่ีง่ายต่อการใชง้าน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 ดงันั้ น จึงได้ศึกษาการทาํงานและการออกแบบระบบเว็บไซต์เพ่ือการศึกษาในรูปแบบ

ออนไลน์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน การเพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสาร การรายงานผล

การเรียน อนัจะส่งผลให้ลดระยะเวลาในการตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาเขา้ห้องเรียน และช่วยเพิ่ม

เวลาในการเรียนรู้มากข้ึน โดยระบบเวบ็แอพพลิเคชัน่จะทาํงานบนเวบ็ไซตเ์ป็นหลกั  สามารถเขา้ถึง

ไดทุ้กอุปกรณ์ของนักศึกษา และ อาจารยส์ามารถใชง้านไดทุ้กสถานท่ีเพียงต่ออินเตอร์เน็ตและมี

เวบ็บราวเซอร์เท่านั้น 

ผูว้ิจยัได้ใช้ภาษา HTML5 ในการออกแบบหน้าตาโปรแกรมและใช้ภาษา PHP เป็นตัว

ประมวลผลการทาํงานซ่ึงเป็นภาษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจและสะดวกในการพฒันาต่อในอนาคต 

 

วตัถุประสงค์  

 1. เพ่ือทาํระบบตรวจสอบขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาเขา้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

 2. เพ่ือรายงานผลการเขา้หอ้งเรียนท่ีมีประสิทธิต่ออาจารยแ์ละนกัศึกษา 

 3. เพ่ือการบริหารงานระบบตรวจสอบรายช่ือน้ีใหอ้ยูใ่นระบบออนไลน์ เขา้ถึงไดทุ้ก

อุปกรณ์ 

 4. เพ่ืออาํนวยความสะดวกต่ออาจารยแ์ละนกัศึกษาใหท้ราบสถานะการเขา้เรียนของ

นกัศึกษาแบบ Real Time ซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจในการเรียนต่อหรือ drop ของนกัศึกษา 

ขอบเขตของโครงการและงานวจิยั 

ในการทาํโครงการคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้างขอบเขตการจดัเก็บขอ้มูล โดยใช้ภาษา HTML5  PHP และ

โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL โดยไดว้างขอบเขตการทาํโครงการไวด้งัน้ี  

1. เน้ือหาขอ้มูลและสารสนเทศ 

ขอ้มูลนกัศึกษา 

ขอ้มูลรายวิชา 

ขอ้มูลการเขา้หอ้งเรียนของนกัศึกษา 

2. กระบวนการทาํงานของระบบ 

พฒันาระบบเวบ็แอพพลิเคชัน่โดยใชภ้าษา  PHP 

พฒันาฐานขอ้มูลโดยใชร้ะบบบริหารจดัการฐานขอ้มูล  MySQL 
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พฒันาหนา้ตาโปรแกรม (Software interface) โดยใชภ้าษา HTML5 

3. เคร่ืองมือและเทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ดว้ย Web Browser 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 -  ไดร้ะบบตรวจสอบจดัเกบ็รายช่ือนกัศึกษาเขา้หอ้งเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 -  ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษา 

 -  ช่วยให้การจดัเก็บขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการแสดงตวัตนของ

นกัศึกษาซํ้า 

 -  เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการวิเคราะห์และการออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

 -  เพ่ือให้เข้าใจถึงหลกัการวิเคราะห์และการออกแบบโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นให้

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ความรู้เก่ียวกับการตรวจสอบช่ือนักศึกษาเข้าเรียน 

จากเอกสารมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต ไดด้าํเนินการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, 

TQF: HEd) ซ่ึงหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบั

คะแนน (เกรด)การวดัผล ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2550  ดงัน้ี 

มหาวิทยาลยัดาํเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนใน

ทุกภาคการศึกษา การวดัและการประเมินผลอาจกระทาํโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนท่ีวิทยาลยั/คณะ

เจา้ของรายวิชาจะกาํหนด 

ดาํเนินการวดัผลระหวา่งภาคการศึกษาเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และมี

การวดัผลปลายภาคการศึกษาอยา่งนอ้ยอีกภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา

ทั้ งหมด หรือไดท้าํงานในรายวิชานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนกาํหนด จึงจะมีสิทธ์ิ

ไดรั้บการวดัและประเมินผล 
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การประเมินผลการศึกษา 

หลักการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 ระบบสารสนเทศมีวงจรชีวิตท่ีเหมือนกนัตั้งแต่เกิดจนตาย  วงจรน้ีจะเป็นลาํดบัขั้นตอน

ตั้งแต่ตน้จนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบท่ีใชง้านได ้ซ่ึงนกัวิเคราะห์ระบบตอ้งทาํความเขา้ใจให้ดีวา่ใน

แต่ละขั้นตอนจะต้องทาํอะไร และทาํอย่างไร ขั้นตอนการพฒันาระบบมีอยู่ดว้ยกนั 7 ขั้นตอน

ดว้ยกนั คือ 

1. เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition) 

ระบบสารสนเทศจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือผูใ้ชต้ระหนกัวา่ ตอ้งการระบบสารสนเทศ  หรือมี

แนวคิดวา่ระบบจดัการเดิมมีปัญหา ไดแ้ก่  ระบบจดัเกบ็เอกสารในตูเ้อกสารหรือระบบฐานขอ้มูล

เป็นแบบเก่าหรือระบบไฟลไ์ม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ล่าชา้ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการใชข้อ้มูล

ในปัจจุบนั 

2. ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) 

จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ การกาํหนดว่าปัญหาคืออะไรและการ

ตดัสินใจว่าการพฒันาระบบสารสนเทศ  หรือการแกไ้ขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้

หรือไม่  โดยเสียค่าใชจ่้ายและเวลานอ้ยท่ีสุด และไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ คุม้ค่าต่อการลงทุนสร้างและ

พฒันาระบบ 

3. วิเคราะห์ (Analysis) 

การวิเคราะห์ระบบเร่ิมตั้งแต่การศึกษาระบบการทาํงานของระบบท่ีใชใ้นปัจจุบนั  ในกรณี

ท่ีมีระบบสารสนเทศอยูแ่ลว้จะตอ้งศึกษาการทาํงานของระบบเดิมอยา่งละเอียด เพราะเป็นการยากท่ี

จะออกแบบระบบใหม่  โดยท่ีไม่กระทบการทาํงานของระบบเดิม เพ่ือกาํหนดความตอ้งการของ

ระบบใหม่ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคในการเก็บขอ้มูล (Fact-Gathering Techniques)  

ไดแ้ก่ ศึกษาเอกสารท่ีมีอยู ่ ตรวจสอบวิธีการทาํงานในปัจจุบนั  สัมภาษณ์ผูใ้ชแ้ละผูบ้ริหารท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัระบบ เอกสารท่ีมีอยู ่ ในการวิเคราะห์ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของระบบ 

4. ออกแบบ (Design) 

นักวิเคราะห์ระบบจะตอ้งออกแบบฟอร์มสําหรับขอ้มูลขาเขา้ (Input Format) ออกแบบ

รายงาน (Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลกัการการออกแบบ

ฟอร์มขอ้มูลขาเขา้คือ ง่ายต่อการใชง้าน และป้องกนัการผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งออกแบบ

วธีิการใชง้านของระบบ การใชง้านท่ีตอบสนองต่อทุกอุปกรณ์ Responsive Design 
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5. การทดสอบ (Testing) 

โปรแกรมเมอร์จะเร่ิมเขียนและทดสอบโปรแกรมการทาํงานถูกตอ้งหรือไม่ หาขอ้ผิดพลาด 

“Bug” ตอ้งมีการทดสอบกบัขอ้มูลจริงท่ีเลือกแลว้  หากทุกอย่างเรียบร้อยจะไดโ้ปรแกรมท่ีพร้อม

นาํไปใชง้านจริง  

6. การพฒันาและติดตั้ง (Development) 

การติดตั้งตวัโปรแกรม ติดตั้งบนอุปกรณ์  จดัทาํคู่มือและจดัเตรียมหลกัสูตรอบรมให้แก่

ผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง  พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือประกอบการใชง้านโปรแกรม จดัหลกัสูตรฝึกอบรมผูใ้ช้

ระบบและคอยช่วยเหลือในระบบงาน 

7. บาํรุงรักษา (Maintenance) 

การบาํรุงรักษา ได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลงัจากการใช้งานแลว้ สาเหตุท่ีตอ้งแก้ไข

โปรแกรมหลงัจากการใชง้านแลว้  ส่วนใหญ่มี 2 สาเหตุ คือ 1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) และ 2. 

การดาํเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจเปล่ียนไป จากสถิติของระบบท่ีพฒันาแลว้ทั้ งหมดประมาณ 

40% ของค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขโปรแกรม เน่ืองจากมี “Bug” 

เทคโนโลยท่ีีใช้ในการพฒันาระบบเวบ็แอพพลิเคช่ัน 

 PHP เป็นภาษาจาํพวก scripting language คาํสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ีเรียกว่า ภาษา

สคริปต์ (script) และเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปรชุดคาํสั่ง PHP ไดรั้บการพฒันาและออกแบบมา 

เพ่ือใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเน้ือหาได้โดย

อตัโนมติั   

 My SQL เป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลซ่ึงมีลกัษณะเป็นฟรีแวร์สามารถเรียกคน้และ

จดัการกบัขอ้มูลไดโ้ดยสะดวกดว้ยการนาํระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System - 

DBMS) เขา้มารองรับ My SQL เป็น database Server  

CSS เป็นภาษาท่ีใชเ้ป็นส่วนของการจดัรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยท่ี CSS 

กาํหนดกฎเกณฑใ์นการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเน้ือหาในเอกสาร 

HTML5 เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็เพจ โดยใช ้Tag ในการกาํหนดการแสดงผลส่ิง

ต่าง ๆ ท่ีแสดงอยูบ่นเวบ็เพจทาํงานไดก้บัทุก Web Browser  

การวเิคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Analysis) 

การดาํเนินงานของระบบ Attendance จะช่วยให้อาจารยส์ามารถควบคุมการตรวจสอบการ

เขา้เรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการกาํหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงตวับุคคลโดยการใชร้ะบบตรวจสอบ
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รายช่ือจากฐานขอ้มูลการลงทะเบียนของมหาวิทยาลยัรังสิตในแต่ละภาคเรียน ซ่ึงจะลดปัญหาความ

ซํ้าซอ้นของการยนืยนัตวับุคคลไดจ้ากการกาํหนดสิทธ์ิการยนืยนั 1 คร้ัง ต่อ 1 คนในแต่ละคาบเรียน

ท่ีอาจารยส์ร้างห้องเรียนในระบบออนไลน์ข้ึน นอกจากนั้นระบบ Attendance ยงัเปิดให้นกัศึกษา

เขา้มาตรวจสอบจาํนวนคร้ังการเขา้เรียนของแต่ละรายบุคคลไดเ้พ่ือให้นกัศึกษาทราบสถานะและ

จาํนวนคร้ังการเขา้เรียนของตนเอง  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนหรือดรอปรายวิชานั้น ๆ ในแต่

ละภาคเรียน 

การวเิคราะห์ระบบงานด้วยแผนภาพกระแสงาน (Work Flow Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การประชุมผลงานการวิจยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1174 

การนิยามปัญหา (Problem Definition) 

ปัญหา 

 ในการเรียนการสอนของวิชาส่วนใหญ่ในคณะบริหารธุรกิจจะใชร้ะบบตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษาเขา้เรียน 2 แบบคือ การตรวจสอบดว้ยการเรียกช่ือนักศึกษาท่ีมีรายช่ืออยู่ในระบบ หรือ 

การส่งรายช่ือนกัศึกษาไปใหเ้ซ็นช่ือยนืยนัการเขา้เรียน ซ่ึงวิธีทั้ง 2 แบบ เป็นวิธีท่ีใชบ่้อยท่ีสุดแต่เกิด

ปัญหาท่ีสําคญั 2 ดา้นคือ  เวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบถา้มีจาํนวนนักศึกษาลงทะเบียนเป็นจาํนวน

มาก และอีกปัญหาคือการยืนยนัการเขา้เรียนแทนกนัอนัอาจจะเกิดจากการยกมือ ขานช่ือแทนกนั 

หรือการส่งใบเซ็นช่ือใหน้กัศึกษาเซ็นช่ือระบุตวัตนการเขา้เรียนอาจจะเซ็นช่ือแทนกนัได ้ 

วเิคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลตาม Requirement 
 หลงัจากวิเคราะห์ความตอ้งการแลว้ จะตอ้งทาํการสร้างตารางดงัน้ี 
ตารางสาํหรับจดัเกบ็รายช่ืออาจารย ์( teacher ) 
ตารางสาํหรับจดัเกบ็ขอ้มูลการสอนของอาจารย ์(teaching) 
ตารางสาํหรับการจดัเกบ็ผูใ้ชร้ะบบ (user) 
ตารางสาํหรับการจดัเกบ็วิชาเรียน (course) 
ตารางสาํหรับการจดัเกบ็กลุ่มวิชาเรียน (sec) 
ตารางสาํหรับการจดัเกบ็รายช่ือนกัศึกษาสาํหรับการ Export (RSU_Export) 
ตารางสาํหรับการจดัเกบ็ขอ้มูลการเขา้เรียนของนกัศึกษา (CHK_checkin) 
ตารางสาํหรับการจดัเกบ็รหสัลบัการเขา้เรียน (CHK_Key) 
ตารางสาํหรับการจดัเกบ็รายช่ือนกัศึกษาจากระบบของมหาวิทยาลยัรังสิต (RSU_student) 
 



การประชุมผลงานการวิจยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1175 

  

แบบจาํลองข้อมูลของระบบ (Data Modeling) สามารถแสดง แผนภาพแสดงข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
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การออกแบบระบบ 
การวเิคราะห์ผลการศึกษา 

การออกแบบ User Interface ท่ีไม่เหมาะสม มีความซบัซ้อนยากต่อการใชง้าน  ไม่อาจจะ
เรียกว่าโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพได ้เพราะจุดประสงคข์องการทาํโปรแกรมคือการช่วยลดภาระ
ของผูใ้ช ้ทาํใหส้ามารถดาํเนินงานไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน  

นอกจากนั้นการออกแบบฟังก์ชันการทาํงานของระบบและหน้าตาการใช้งานท่ีง่ายแลว้  
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีจาํเป็นต่อการสร้างระบบข้ึนมาคือ ฐานขอ้มูล เพราะการออกแบบฐานขอ้มูลท่ีดี  จะ
ช่วยลดความซับซ้อนในการเขียนคาํสั่งในโปรแกรมหรือทาํให้มีการเก็บขอ้มูลท่ีซํ้ าซ้อนน้อยลง 
ช่วยลดเวลาในการพฒันาระบบไดอ้ยา่งมาก  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
ผังของระบบงาน (System Flowchart) 
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การออกแบบการนําเข้าข้อมูลและผลลัพธ์ (Input and Output Design) 

ในการออกแบบพฒันาระบบ Attendance มี 2 ส่วนหลกัดงัน้ี 
 
1. ส่วนของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ ระบบ  Attendance โดยเข้าผ่าน  URL : www.rsucis.com/id  

ระบบจะแสดงหน้าจอหลักสําหรับการเช็คช่ือเข้าห้องเรียน นักศึกษาแต่ละคนจะต้องใส่รหัส

นกัศึกษาของตนเองและรหสัลบั (Key) ท่ีอาจารยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึนในแต่ละคาบเรียนเพ่ือยนืยนัการเขา้

หอ้งเรียนนั้น ๆ 

นกัศึกษาสามารถตรวจสอบจาํนวนคร้ังท่ีเขา้เรียนของตวัเองไดโ้ดยคลิกเมนู stat แลว้กรอก

ขอ้มูล รหสันกัศึกษา รหสัวิชา Sec และ Term เพ่ือดูขอ้มูลการเขา้เรียนของตนเอง 

หนา้ต่างแสดงผลการเขา้หอ้งเรียนของนกัศึกษารหสั 5802193 โดยเป็นการเขา้เรียนรายวิชา 

MKT326 กลุ่ม 01 เทอม 2/2560 ซ่ึงระบบจะแสดงวนัท่ี และจาํนวนคร้ังท่ีเช็คช่ือ 
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2. ส่วนของอาจารย์ 

อาจารยส์ามารถเขา้มาใช ้ระบบ Attendance โดยเขา้ผา่น URL : www.rsucis.com/it โดยระบบจะใช ้

รหสับุคลากรมหาวิทยาลยัรังสิต และเลขบตัรประชาชนเป็นหลกัสาํหรับการ Login เขา้สู่ระบบ 

หลงัจาก Login เขา้มาแลว้ระบบมีเมนูให้เลือก 7 เมนู  คือ นักศึกษา Checkin / เปิดคลาส / List / 

Upload /เช็คช่ือยอ้นหลงั / Report / Logout โดยหนา้จอจะถูกตั้งค่า Default ไวท่ี้ เปิดคลาส 

2.1 นักศึกษา Checkin 

เมนูน้ีจะเป็นการแสดงหนา้ตาโปรแกรมระบบแบบมุมมองของนกัศึกษาเพ่ืออาจารยจ์ะไดท้ดสอบ

การทาํงานของระบบในมุมมองแบบนกัศึกษาวา่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งปกติ 

2.2 เมนูเปิดคลาส 

เมนูน้ีเป็นเมนูท่ีอาจารยอ์าจจะใชบ่้อยท่ีสุดเพราะเป็นเมนูท่ีอาจารยใ์ชเ้ปิดคลาสหรือเปิดหอ้งเรียนให้

นักศึกษาเขา้มาเช็คช่ือในแต่ละคร้ัง โดยการเปิดและปิดในแต่ละคร้ังอาจารยจ์ะตอ้งกาํหนด วิชา 

กลุ่ม และ เทอม ซ่ึงอาจารยไ์ดเ้พิ่มรายวิชาและรายช่ือนกัศึกษาเขา้ระบบไวก่้อนหนา้น้ีแลว้ การเปิด

แต่ละคร้ังอาจารยจ์ะได ้Key ของคลาสนั้นมาเพื่อบอกนกัศึกษาในการเช็คช่ือเพ่ือตรวจสอบยืนยนั

การเขา้เรียนจริง  นกัศึกษาท่ีอยู่ในห้องเท่านั้นถึงจะทราบรหัส Key และการปิดอาจารยส์ามารถทาํ

ไดด้ว้ย Manual หรือระบบอตัโนมติัท่ี 10 นาทีหลงัเปิดระบบจะเปิดคลาสเองเพ่ือป้องการเช็คช่ือ

ภายหลงั 
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จากตวัอยา่ง  เป็นการเปิดคลาสวิชา MKT326 กลุ่ม 01 เทอม 2/2560 วนัท่ี 29-4-2018 โดยระบบจะ

ใส่วันท่ีให้อัตโนมัติ  เม่ืออาจารย์เปิดคลาสแล้วบอกรหัสกับนักศึกษาอาจารย์สามารถกดดู

สถานะการเช็คช่ือได้จากการกด Refresh หรือกดสัญลกัษณ์ Refresh  ระบบจะแสดงรายช่ือ

นกัศึกษาท่ีเช็คช่ือในวนันั้นออกมาพร้อมทั้งขอ้มูลวนัท่ี-เวลา รหัสนกัศึกษา ช่ือ-นามสกุล และ Key 

ท่ีใช ้รวมทั้งตรวจสอบตาํแหน่งLocation ของนกัศึกษาซ่ึงตอ้งอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกนัเท่านั้นจาก

ระบบ GPRS ของอุปกรณ์ของนกัศึกษาเทียบกบัอาจารย ์หากนกัศึกษาไม่ไดเ้ปิดระบบ GPRS หรือ

ไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงระบบจะข้ึนเตือนเป็นสีแดง อาจารยส์ามารถลบการเช็คช่ือของนกัศึกษา

รายนั้นได ้เม่ืออาจารยต์อ้งการปิดคลาส  สามารถทาํไดโ้ดยการกด สญัลกัษณ์ Close Class    

 
 

หลงัจากปิดคลาสแลว้ระบบจะแสดงรายช่ือนกัศึกษาท่ีเช็คช่ือในวนันั้นออกมา  โดยจะแสดง วนัท่ี 

เวลา รหสันกัศึกษา ช่ือ-นามสกลุ และ Key ท่ีใช ้หากอาจารยต์รวจสอบพบวา่นกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้

เรียนจริงสามารถลบการเช็คช่ือคร้ังไดจ้ากการกดคาํส่ังลบ  

2.3 เมนู List 

เมนูเป็นการตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนโดยการระบุ วิชา กลุ่ม เทอม และ วนัท่ีเช็คช่ือเพ่ือ

แสดงรายช่ือนักศึกษาท่ีเช็คช่ือในวนันั้ นออกมา โดยจะแสดง วนัท่ี  เวลา รหัสนักศึกษา ช่ือ-
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นามสกุล และ Key ท่ีใช ้หากอาจารยต์รวจสอบพบว่านกัศึกษาไม่ไดเ้ขา้เรียนจริงสามารถลบการเช็ค

ช่ือคร้ังไดจ้ากกดคาํสั่งลบ  

2.4 เมนูเช็คช่ือย้อนหลัง 
เมนูคาํสั่งเช็คช่ือยอ้นหลงัเป็นการเปิดให้อาจารยส์ามารถเขา้มา

เช็คช่ือให้นกัศึกษายอ้นหลงัไดต้ามวนัและเวลาท่ีนกัศึกษาขาด

ไดด้้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ลาป่วย หรือ ลากิจ เป็นต้น ในเมนู

อาจารยส์ามารถใส่รหัสนักศึกษาได้ถึง 12 คนในคร้ังเดียว 

หลงัจากนั้นให้ระบุ วิชา กลุ่ม เทอม และ วนัท่ีท่ีตอ้งการเช็คช่ือ

ยอ้นหลงัเขา้ไป  

 

2.5 เมนู Repor t 

เมนู Report หรือเมนูรายงาน  เป็นการสรุปการเขา้เรียนของนกัศึกษาในแต่ละรายวิชา  โดยเมนูน้ีจะ

ให้อาจารยก์รอก วิชา กลุ่ม เทอม และสามารถเลือกช่วงเวลาในการตรวจสอบหรือจดัทาํรายงานได้

เป็นช่วงเวลา  หรือถา้อาจารยไ์ม่กาํหนดระบบจะแสดงช่วงเวลาท่ีมีการเช็คช่ือทั้งหมดของวิชานั้น ๆ 

อาจารยส์ามารถ Export ขอ้มูลออกมาในรูปแบบ Excel ได ้ โดยการคลิกปุ่ม Excel เพ่ือ Download 

ขอ้มูลออกมา 

2.6 เมนู upload 

เมนู Upload เป็นเมนูแรกท่ีอาจารยจ์ะตอ้งใชเ้พ่ือเพ่ิมรายช่ือนกัศึกษาเขา้สู่ระบบก่อนใชง้านระบบ 

Attendance ในการเช็คช่ืออาจารยจ์ะตอ้งเขา้มาเพ่ิมรายช่ือนกัศึกษาโดยการ Upload รายช่ือนกัศึกษา
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ท่ี Export ออกมาจากระบบของมหาวิทยาลยัรังสิตและ Save  File ในรูป Excel นามสกุล File .xls 

เท่านั้น  โดยอาจารยส์ามารถดู File ตน้แบบไดจ้ากการคลิก ดาวน์โหลดไฟลต์วัอย่าง เพ่ือทาํ File 

รายช่ือนกัศึกษาให้ตรงกบัท่ีระบบ Attendance ใชง้านถึงจะสามารถ import ขอ้มูลเขา้ไปได ้ในการ 

Upload รายช่ืออาจารย์ต้องกรอกข้อมูล วิชา กลุ่ม เทอม และ Upload File excel เข้าไปแล้วกด 

Submit ระบบจะ Import รายช่ือนักศึกษาเข้าฐานข้อมูล Attendance อตัโนมติั กรณีนักศึกษามา

ลงทะเบียนเพ่ิมเติมอาจารยจ์ะตอ้งใส่รายช่ือนกัศึกษาทีละคนโดยใชเ้มนูเพ่ิมนกัศึกษารายคน ในการ

เพ่ิมนกัศึกษารายบุคคลน้ีอาจารยต์อ้งใส่ขอ้มูล วิชา  / กลุ่ม / เทอม / กลุ่มทฤษฎี หรือ กลุ่มปฏิบติั / 

รหสันกัศึกษา ช่ือ – สกลุ / คณะ  และ สาขา ใหค้รบถว้นทีละราย 

2.7 เมนู Logout

 
เมนู Logout เป็นการตดัการเช่ือมต่อของอาจารยอ์อกจากระบบ เม่ืออาจารยต์อ้งการใชง้านระบบอีก

คร้ังตอ้งใส่ Username :  รหสับุคลากร Password : เลขบตัรประชาชน อีกคร้ัง 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

 จากการทําวิจัยระบบ  Attendance ด้วยการพัฒนาและออกแบบระบบบริหารจัดการ

ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาเขา้ห้องเรียนไดด้าํเนินการลุล่วงไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพตรงตาม

วตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้ คือเพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาเข้าห้องเรียนให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบรายช่ือ ลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดจากการ

ตรวจสอบรายช่ือท่ีซํ้าซอ้นและเป็นระบบท่ีรองรับกบัทุกอุปกรณ์ 

  ในการพฒันา ระบบ Attendance น้ีผูว้ิจยัไดใ้ชภ้าษา PHP ในการพฒันาซ่ึงเป็นภาษาท่ีเปิด

กวา้งเขา้ใจไดง่้าย ช่วยให้ผูพ้ฒันาระบบต่อไปเขา้ใจโครงสร้างของภาษาและเทคโนโลยีท่ีใช้ได้

อยา่งรวดเร็ว ทางผูว้ิจยัไดมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือหาขอ้ผิดพลาด

ของระบบ และตรวจสอบถึงการทาํงานในฟังกช์นัต่าง ๆ ของระบบ  ไดป้รับปรุงและแกไ้ขขอ้มูล

ของระบบให้เป็นปัจจุบนัพร้อมทั้งมีฟังกช์นัท่ีผูใ้ชง้านระบบสามารถเพ่ิม แกไ้ข และลบขอ้มูลใน

ระบบได้เอง  จึงทาํให้ระบบ Attendance เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพมีข้อมูลท่ี update อยู่เป็น

ประจาํ 
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 ระบบน้ีเม่ือได้ออกแบบและพัฒนามาแล้วพบว่า ระบบมีประโยชน์กับอาจารย์และ

นกัศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิตในการเรียนการสอน ช่วยให้อาจารยบ์ริหารเวลา

ในการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งนกัศึกษายงัสามารถทราบสถานะจาํนวนคร้ังการ

เขา้เรียนของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั เพ่ือนาํขอ้มูลไปใชส้าํหรับการวางแผนการเรียน

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาท่ีพบในการดาํเนินงานวจิยั 

ไฟลท่ี์อาจารย ์Export ออกมาจากระบบของมหาวิทยาลยัรังสิตไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบ Excel 

เช่น .xls ทาํให ้Import รายช่ือเขา้ไม่ได ้

กรณีท่ีอาจารยเ์ปิดโอกาสให้นกัศึกษาเช็คช่ือนาน มีโอกาสท่ีนกัศึกษาจะเช็คช่ือแทนเพ่ือน

หรือเอารหสัลบั Key ของคลาสนั้นไปบอกเพือ่นใหเ้ช็คช่ือได ้

นกัศึกษาเขา้ชา้ หรือ มีเหตุลาป่วย ลากิจ เชค็ช่ือไม่ได ้

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ระบบได้จดัทาํ File ต้นแบบไวใ้นหน้าท่ีอาจารย ์Import  File และ Link  แสดงขั้นตอน 

การ Export ขอ้มูลออกมาจากระบบของมหาวิทยาลยัรังสิต การ Save File เป็น Excel .xls รวมทั้ ง

การ Import ขอ้มูลเขา้สู่ระบบอยา่งละเอียด 

ระบบมีการแจง้เตือนอาจารยเ์ป็น pop-up ข้ึนมาในเร่ืองการเปิดเวลาใหน้กัศึกษาเช็คช่ือนาน 

รวมทั้งแนะนาํใหอ้าจารยผ์ูใ้ชง้านนบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีอยูใ่นหอ้งเทียบกบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีเช็คช่ือ

เพราะเม่ืออาจารยปิ์ดคลาส  ระบบจะแสดงจาํนวนนกัศึกษาท่ีเช็คช่ือไวแ้ลว้ และยงัมีระบบตดัเวลา

เปิดคลาสอตัโนมติัท่ี 10 นาทีระบบจะปิดคลาสอตัโนมติั และมีระบบแสดงตาํแหน่งท่ีตั้ งของ

นักศึกษาด้วย GPRS เตือนอาจารยใ์นกรณีท่ีนักศึกษาไม่ได้อยู่ในบริเวณใกลเ้คียงเกิน 100 เมตร

ระบบจะเตือนเป็นสีแดง  อาจารยส์ามารถลบขอ้มูลการเช็คช่ือของนกัศึกษาคนนั้นได ้

กรณีนกัศึกษาเขา้ชา้ ลาป่วย ลากิจ แลว้อาจารยต์อ้งการเช็คช่ือยอ้นหลงัเป็นรายบุคคลระบบ

ไดพ้ฒันาฟังกช์นัการเช็คช่ือยอ้นหลงัไวส้าํหรับแกไ้ขปัญหาน้ีแลว้ 

ข้อจํากัดของระบบ 

ระบบตอ้งทาํงานบนอินเตอร์เน็ตเป็นหลกั  หากไม่สามารถเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตไดจ้ะ

ใชง้านระบบไม่ได ้

ในช่วงต้นภาคเรียนรายช่ือนักศึกษาในแต่ละรายวิชายงัไม่คงท่ีทาํให้อาจารยต์อ้งแกไ้ข/

เพ่ิมเติมรายช่ือหลายคร้ัง 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 

ระบบน้ีควรมีการตรวจสอบดว้ยการเพ่ิมฟังกช์นั MAC Address เพ่ือเป็นการระบุตวัตนของ

นกัศึกษาแค่ 1 อุปกรณ์ 1 คนเท่านั้น  ป้องการเช็คช่ือแทนกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระบบน้ีควรพฒันาเขา้กบัอุปกรณ์การอ่านค่าอ่ืน ๆ เช่น ระบบ  NFC หรือ MST ซ่ึงเป็น

ระบบ Scan ขอ้มูลบน Smartphone รุ่นใหม่ อนัจะช่วยอาํนวยความสะดวก การยืนยนัตวับุคคล การ

ตรวจสอบแบบเฉพาะตวัไดง่้ายข้ึน 
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การท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ : กรณศีึกษา วดัในกรุงเทพมหานคร 

The religious tour ism to creative tour ism: case study of the temple in Bangkok 

 

ลัดดาวรรณ์ มณัยานนท์ 

อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง “การท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์: กรณีศึกษา วดัใน

กรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการท่องเท่ียว

เชิงศาสนาในวดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการ

จดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นวดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร  3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น

ต่อแนวทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นวดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร  

4) เพ่ือเสนอแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวในวดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร 5) เพ่ือศึกษาปัญหา 

อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นวดัต่างๆของ

กรุงเทพมหานคร ดาํเนินการวิจยัโดยวิธีวิจยัเชิงสาํรวจเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบั

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนท่ีมาท่องเท่ียววดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  9 แห่งท่ี

เป็นส่วนหน่ึงของการจัดกิจกรรมไหวพ้ระ 9 วดั จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ผูศึ้กษา

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที และค่าสถิติเอฟ 

ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยมี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 สรุปไดด้งัน้ี 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี   มีสถานภาพสมรส  มี

การศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. ส่วนการประกอบอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน กลุ่ม

ตวัอยา่งมีเหตุผลของการท่องเท่ียวหรือเยีย่มชมวดัส่วนใหญ่เพ่ือไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในวดั 

และตอ้งการศึกษาหาความรู้ทางพุทธศาสนา  ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาของกลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ บุคลากรหรือเจา้หน้าท่ีในวดั ส่ิงแวดลอ้มภายใน

บริเวณวดั และกิจกรรมภายในวดัอยูใ่นระดบัมาก ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยการส่งเสริมการเรียนรู้  การพฒันาจิตและปัญญา  และ

การบริการความรู้อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อแนวทางในการ
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ท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงประกอบดว้ยการเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา  

และการนาํความรู้ความเขา้ใจไปใชอ้ยูใ่นระดบัมาก 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง กบั ความคิดเห็นท่ีมีต่อการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนา   ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์  และความพึง

พอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ ผลการศึกษาพบวา่ เพศ   สถานภาพ

สมรส   และอาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนา มีความคิดเห็นท่ีมีต่อ

การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์และมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัญหาส่วนใหญ่ในการท่องเท่ียววดั คือ ปัญหาเก่ียวกบัความสะอาด ขยะมูลฝอย มูลสุนัข 

มูลนก ห้องนํ้ าห้องสุขาไม่ค่อยสะอาด มีตน้ไมน้้อยไม่ค่อยร่มร่ืน เจา้หน้าท่ีของทางวดัท่ีทาํความ

สะอาด หรือทาํงานในจุดต่างๆมีนอ้ย ทั้งยงัแต่งกายไม่ค่อยสุภาพ และปัญหาในเร่ืองของกิจกรรมใน

วดัซ่ึงมีการประชาสัมพนัธ์น้อย จดัไม่ตรงกบัวนัหยุด จึงทาํให้ไม่ทราบเร่ืองและไม่สะดวกในการ

มาร่วมกิจกรรม  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาวดัเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ควรมีการจดัเจา้หน้าท่ี

ทาํความสะอาดและเจา้หนา้ท่ีประจาํในจุดต่างๆ ใหม้ากข้ึน และแต่งกายใหเ้รียบร้อย ในเร่ืองการศา

สนสถาน หากมีการสร้างใหม่ควรมีการคาํนึงถึงประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั มีการวางผงัใหม่ใหดี้ มี

การปลูกต้นไมใ้ห้มากข้ึน เพ่ือให้เกิดความร่มร่ืนและเป็นการทาํให้ภูมิทัศน์ของวดัสวยงาม น่า

ร่ืนรมย ์การจดักิจกรรมต่างๆ ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง และมีการบริหารจดัการในดา้น

ต่างๆ ของวดัให้สมบูรณ์ เพราะหากวดัมีความพร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาวดัแลว้ ยอ่มทาํ

ให้นักท่องเท่ียวมาวดัแลว้เกิดศรัทธา เกิดความยินดี เกิดความสุขใจ มาทาํบุญ ทาํกุศลต่างๆ พร้อม

ทั้งการมาพกัผอ่นหยอ่นใจในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงศาสนาได ้  

 

Abstract 

The study on “The religious tourism to creative tourism : case study of the temple in 

Bangkok” has an aim to study opinions of the samples to review available about the religious 

tourism in the temples of Bangkok, to review available studies about creative tourism activities in 

various temples of Bangkok, the study reviews the approach to tourism, religious tourism, 

creative temples of Bangkok, the proposed tourism management in various temples of Bangkok,  

to study the problems and suggestions in tourism, religious tourism to the creative temples of 
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Bangkok. This study is survey research.  The data is collected from documents and field works.  

The samples were 400 persons who come to temple in Bangkok. Data were collected using a 

questionnaire to a population sample of individuals visiting various temples of Bangkok, only 

nine of which are part of the activity 9 Temple. Statistical Techniques used in data analysis were 

percentage average, t-test, F-test in One Way Analysis of Variance and the significant level was 

0.05 conclude like this, 

 Most of the samples are female, age 41-50 years, married with Diploma/High Vocational 

in education and occupation as an employee/employer organizations.  For reasons of tourism or 

visiting temples, mostly for temples, and sacred temple and want to learn Buddhism.  Reviews of 

tourists to the religious tourism of the sample is divided into three areas. Including personnel 

officer in the temple, environment temple, and activities inside the temple at a high level. The 

sample towards creative activities. Include the promotion of learning, spiritual and intellectual 

development, knowledge services at a high level. Satisfaction samples with the guidelines to 

tourism, religious tourism to the creative, consisting of the values of Buddhism and bringing 

insight at a high level. 

The relations between the data of the sample and the sample’s opinion for religious 

tourism, creative tourism activities and the approach to tourism, religious to creative tourism. 

Classified by personal factors, in overall, the samples visiting the temple who have sex, marital 

status and occupation are different, there are found significantly different at 0.05 according to the 

hypothesis. 

Most of the people complain to the religious tourism to creative tourism are : cleanness, a 

few plants, cleaning staffs, impolite dressing staffs, temple activities advertisement and none-

holiday activities running, etc. Therefore, the peoples cannot come to join activities at the temple. 

The suggestions toward the religious tourism to creative tourism are : there should be 

arranged the cleaners, service-minded staffs as well as the well dressed in every temple. As for 

religious development, the construction should be focused on usefulness. The structural planning 

such as tree growing should be in advance. Any activities of religious affairs should be organized 
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on weekend and holiday. Thus make the people come to visit the temple feel easy and 

knowledgeable, fully relaxed to the full extent of the Religious Tourism. 

 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศและประชาชนทุก

ระดบัชั้นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามมีช่ือเสียงยอ่มเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวแลว้ในแต่ละปีกจ็ะเป็น

ท่ีดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมหาความเพลิดเพลินและหาความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆณ

สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆเป็นจาํนวนมากทาํให้เกิดการใชจ่้ายข้ึนในกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

ท่องเท่ียวทั้งการเดินทางขนส่งท่ีพกัอาหารของท่ีระลึก การนาํเท่ียวกิจกรรมนนัทนาการต่างๆ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดส่้งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการแกไ้ข

ปัญหาเศรษฐกิจสร้างงานให้ประชาชนและเพ่ิมรายไดใ้ห้ประเทศรวมทั้งส่งเสริมให้การท่องเท่ียวมี

บทบาทสาํคญัในการช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนทัว่ทุกภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล

โดยส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนไทยโดยเน้นการประสานงานระหว่าง

เครือข่ายภาครัฐกบัภาคเอกชนกระตุน้ใหเ้กิดการท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และ

การสร้างสรรคป์ระโยชน์ทั้งต่อสถาบนัครอบครัวและต่อสังคมโดยรวมอนัจะนาํไปสู่การสร้างและ

กระตุน้จิตสาํนึกรักษาส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งใหเ้กิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย 

(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย: 2551 ออนไลน์) รวมทั้งกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครก็ได้

กาํหนดวิสัยทศัน์ดา้นการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครไวว้่าการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลอย่างย ัง่ยืนเพ่ือมุ่งให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่ง

วฒันธรรม (กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร: 2551 ออนไลน)์  

วดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตอิทธิพลของพุทธศาสนาเป็นปัจจยั

สาํคญัในการกาํหนดวิถีชีวิตของชาวไทยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นแหล่งท่ีรวบรวมงานศิลปวิทยาการ

และความรู้มากมายหลายสาขาตลอดจนเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมท่ีมีค่า เช่นโบราณสถาน

โบราณวตัถุและจิตรกรรมฝาผนงัซ่ึงงานศิลปกรรมต่างๆเหล่าน้ีนบัเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัลํ้า

ค่าและเป็นเสมือนเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติไทย ปัจจุบนัวดัมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิมคือการ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทศาสนสถานท่ีสาํคญัเพราะภายในวดัประกอบไปดว้ยศิลปวฒันธรรมท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นอารยธรรมและความเจริญของชาติ อนัเป็นแหล่งรวมท่ีสามารถศึกษายอ้นกลบัไดใ้น

ด้านประวติัศาสตร์โบราณคดี วฒันธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้ งการเช่ือมโยงความ

เป็นมาของวฒันธรรมกบัชุมชนและการตั้งถ่ินฐานของชุมชนนอกจากน้ีวดัยงัเป็นทรัพยากรการ
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ท่องเท่ียวท่ีประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ท่ีสวยงามสงบสันโดษตามหลัก

พระพทุธศาสนา (รสิกา องักรู. 2544:148)  

วดัเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสําคญัเพราะมีพุทธศิลป์เป็นแหล่งจูงใจพุทธศิลป์เป็น

ทศันูปกรณ์ในการสอนธรรมะไดอ้ยา่งยอดเยี่ยมฉะนั้นเม่ือศึกษาความหมายของพุทธศิลป์ให้ลึกซ้ึง

ลงไปแลว้จะเห็นว่าเป็นเร่ืองของธรรมะทั้ งส้ินจึงเห็นว่าการอนุรักษ์ไวน้ั้นมีคุณค่าทางการดาํรง

พระพุทธศาสนาไวแ้ละเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย และยงัเป็นแหล่งทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวท่ีสามารถทาํใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของชาติดีข้ึนได ้(สุภาพร วรพล. 2546: 48) ฉะนั้นวดัจึง

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทรงคุณค่าเพราะเป็นแหล่งรวมของวฒันธรรมมีทรัพยากรทางกายภาพ

ทรัพยากรทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมเพียงแต่จะถ่ายทอดออกไปได ้อยา่งไรกต็ามถา้เราไปแยก

ส่วนไม่ได้มองอย่างต่อเน่ืองเป็นเหตุเป็นผลเราก็จะทําได้เพียงแค่มาวดัเพ่ือถ่ายรูปสวยงาม 

ชาวต่างชาติจาํนวนมากท่ีมีพ้ืนฐานศาสนาและวฒันธรรมต่างกนัก็มาเพียงแค่ถ่ายรูป บางคร้ังก็มาทาํ

กริยาท่ีไม่เหมาะสม คนไทยบางกลุ่มมาก็ไม่ได้สร้างเสริมปัญญา ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นเพราะวดั

ไม่ไดแ้สดงบทบาทอยา่งชดัเจนว่าจะพฒันาสังคม ทั้งท่ีบทบาทของวดัสามารถสนองประโยชน์ได้

ทั้ง 2 ดา้นทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมและดา้นการนาํรายไดเ้ขา้มาทาํนุบาํรุงวดั ทาํนุบาํรุงทอ้งถ่ิน

จงัหวดัและประเทศโดยรวม ขณะเดียวกนัวดัก็เป็นแหล่งท่ีสามารถให้ความรู้ความคิดท่ีกวา้งขวาง

ข้ึนให้ความสงบความร่มเย็นกับผู ้มาเยือนทําให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจพุทธศาสนาได้ดี ข้ึน 

วฒันธรรมของชุมชนของสังคมไม่ว่าท่ีใดในโลกไม่มีอะไรเป็นหลกัเท่ากบัศาสนา เพราะศาสนา

เป็นรากเหงา้ของการตั้งชุมชนสังคม (กนกวรรณ ดุงศรีแกว้. 2542: 49)  

การบริหารจดัการดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนาและมรดกวฒันธรรมควรเป็นเร่ืองท่ีมี

หลกัประสมประสานกนัหลายรูปแบบรวมทั้งการบริหารทางธุรกิจการจดัการรักษาศาสนสถานท่ีซ่ึง

เป็นมรดกการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม อุตสาหกรรมด้านขนส่งโบราณคดี พิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ี

มองเห็นสัมผสัไดแ้ละผลผลิตต่างๆทางวฒันธรรมการจดัการท่องเท่ียวในวดั แมก้ระทัง่ในพระ

อารามหลวงยงัมีขอ้จาํกดัอยู่มากพอสมควรทั้งดา้นกายภาพ ดา้นนโยบาย ดา้นการพฒันาบุคลากร

ทางการท่องเท่ียวและสภาพแวดลอ้ม  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะสาํรวจทรัพยากรการท่องเท่ียว

วดัในกรุงเทพมหานคร เพ่ือการจดัการการท่องเท่ียวทางศาสนา โดยมองหาแนวทางในการวางแผน

จัดการการท่องเท่ียวเชิงศาสนาอย่างถูกต้องเหมาะสมมีความสอดคล้องกับความต้องการท่ี

เปล่ียนแปลงไปของสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริงของยคุสมยัปัจจุบนั อนัจะนาํการท่องเท่ียว

เชิงศาสนาไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยนืและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในวดัต่างๆ ของ

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคใ์นวดัต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

ในวดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรคใ์นวดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรคใ์นวดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร 

 

ความสําคญัของการวจิยั 

1. สามารถนาํผลการวิจยัไปเผยแพร่เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

ในวดัต่างๆของกรุงเทพมหานครและขยายผลไปยงัวดัต่างๆในจงัหวดัอ่ืนๆต่อไป 

2. สามารถนาํผลการวิจยัไปส่งเสริมการพฒันากิจกรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือการท่องเท่ียว

ในวดัโดยนาํเสนอต่อวดัต่างๆต่อไป 

3. สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวิจยัเร่ืองการท่องเท่ียวในวดัต่อไปได ้

4. ทาํให้ทราบแนวทางพฒันาการท่องเท่ียวเชิงศาสนาไปสู่การท่องเท่ียวสร้างสรรคอ์ยา่ง

ย ัง่ยนื 

5. ทาํใหท้ราบทรัพยากรการท่องเท่ียวในวดัต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ในการวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงสํารวจโดยมุ่งศึกษาแนวทางการ

จดัการการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์: กรณีศึกษา วดัในกรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยัไวด้งัน้ี 

ขอบเขตด้านพื้นท่ี ไดแ้ก่ วดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  9 แห่งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

การจดักิจกรรมไหวพ้ระ 9 วดั ไดแ้ก่ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร(วดัโพธ์ิ) วดั



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1190 

อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วดัสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วดัชนะสงครามราช

วรมหาวิหาร วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร วดัเบญจมบพิตรดุสิต

วนารามราชวรวิหาร วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร และวดัไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นแนวเขต

พ้ืนท่ีศึกษา 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงระยะเวลาท่ีทาํการวิจยัซ่ึงผูว้ิจยัมีระยะเวลาศึกษาเก็บขอ้มูล

ต่างๆช่วงตั้งแต่เดือนกนัยายน 2557 – มกราคม พ.ศ. 2558 

ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบดูแลการ

ท่องเท่ียวคือ 

1 . เจ้าหน้าท่ี ในกรุงเทพมหานครในส่วนท่ี เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวการศาสนา

ประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม 

2. พระเจา้หน้าท่ีผูดู้แลการท่องเท่ียวของวดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  9 แห่ง ท่ี

เป็นส่วนหน่ึงของการจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วดั  ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช

วรมหาวิหาร(วดัโพธ์ิ) วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

วดัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหารวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร วดั

เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร และวดัไตรมิตรวิทยาราม

วรวหิาร 

3. นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปยงัวดัต่างๆของกรุงเทพมหานครเฉพาะ  9 แห่งท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมไหวพ้ระ 9 วดั 

 

กลุ่มตวัอย่างประชากร 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อทาํการวิจยัไว ้ไดแ้ก่พระเจา้หน้าท่ี

ผูดู้แลการท่องเท่ียวของวดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  9 แห่งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดั

กิจกรรมไหวพ้ระ 9 วดั เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ท่องเท่ียวการศาสนาประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ท่ีกาํหนดเลือกกลุ่มตวัอย่างจาํนวน100 

ตวัอยา่งโดยแบบเจาะจง พระเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลการท่องเท่ียวของวดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  

9 แห่งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมไหวพ้ระ 9 วดั รวมกบัเจา้หน้าท่ีของกรุงเทพมหานครท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมและทาํการสาํรวจแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงและความสอดคลอ้งของแบบสอบถามก่อนจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
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เก็บรวบรวมกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่างโดยแบบบงัเอิญสําหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีมาท่องเท่ียววดัต่างๆของกรุงเทพมหานคร เฉพาะ  9 แห่งท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

การจดักิจกรรมไหวพ้ระ 9 วดั 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียวเชิงศาสนา 
- บุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีในวดั 
- ส่ิงแวดลอ้มภายในบริเวณวดั 
- กิจกรรมภายในวดั 
- กิจกรรมภายในวดั 

ขอ้มูลทัว่ไปของ
นกัท่องเท่ียว 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 

ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์
- การส่งเสริมการเรียนรู้ 
- การพฒันาจิตและปัญญา 

แนวทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์: กรณีศึกษา
วดัในกรุงเทพมหานคร 
- การเห็นคุณค่าของพทุธศาสนา 
- การนาํความรู้ความเขา้ใจไปใช ้
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วธีิการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชว้ิธีการศึกษาดงัน้ี  

1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทาง

วชิาการ รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงพุทธ 

2. การวิจยัภาคสนาม (Field Study) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้าง

ข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนด 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

  การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลของ

กลุ่มตวัอย่างท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดเอกสารขอ้มูลและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาวิจยั โดย

แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี มีลกัษณะขอ้คาํถามทั้งปลายเปิด (Open ended) และคาํถามปลาย

ปิด (Closed ended) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

       ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา อาชีพ  เหตุผลในการท่องเท่ียววดั และกิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีช่ืนชอบ ลกัษณะของ

แบบสอบถามจะใหผู้ต้อบทาํเคร่ืองหมาย   ใน    หนา้ขอ้ความจาํนวน 7 ขอ้ 

       ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ไดแ้ก่ บุคลากรหรือ

เจา้หนา้ท่ีในวดั ส่ิงแวดลอ้มภายในบริเวณวดั และกิจกรรมภายในวดั ลกัษณะของแบบสอบถามจะ

ให้ผู ้ตอบทําเค ร่ืองหมาย     ในช่องว่างจ ํานวน  25 ข้อ   โดยแบ่งระดับความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ดงัน้ี 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีในวดั มีขอ้คาํถาม 7 ขอ้ 

            ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มภายในบริเวณวดั มีขอ้คาํถาม 10 ขอ้ 

           ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมภายในวดั  มีขอ้คาํถาม 8 ขอ้ 

           ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบในลกัษณะประเมินค่าเป็น 5 ระดบั ซ่ึงปรับมาจาก

มาตรวดัแบบ Rating Scale คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และ 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี                 
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                                    คาํตอบ                                      คะแนน 

                           เห็นดว้ยมากท่ีสุด                              5 

                           เห็นดว้ยมาก                                             4 

                           เห็นดว้ยปานกลาง                                    3 

                           เห็นดว้ยนอ้ย                                            2 

                           เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด                                    1 

           ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ 

การส่งเสริมการเรียนรู้ การพฒันาจิตและปัญญา และการบริการความรู้ ลกัษณะของแบบสอบถาม

จะให้ผูต้อบทาํเคร่ืองหมาย    ในช่องว่างท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นจาํนวน 18 ขอ้  โดยแบ่ง

ระดบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ดงัน้ี 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ มีขอ้คาํถาม  7 ขอ้ 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการพฒันาจิตและปัญญา มีขอ้คาํถาม 5 ขอ้ 

            ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริการความรู้ มีขอ้คาํถาม 6 ขอ้ 

            ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบในลกัษณะประเมินค่าเป็น 5 ระดบั ซ่ึงปรับมาจาก

มาตรวดัแบบ Rating Scale คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

                                     คาํตอบ                                    คะแนน 

                           เห็นดว้ยอยา่งยิง่                                    5 

                           เห็นดว้ย                                                    4 

                          ไม่แน่ใจ                                               3 

                          ไม่เห็นดว้ย                                           2 

                          ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่                                 1 

         ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลท่ีใชว้ดัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ : กรณีศึกษา วดัในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  การเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา การนํา

ความรู้ความเขา้ใจไปใช้ ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบให้เลือกตอบ โดยแบ่งระดบัความพึงพอใจ

ออกเป็น 5 ระดบั คือ ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ความพึงพอใจมาก  ความพึงพอใจปานกลาง  ความ
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พึงพอใจนอ้ย  และความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  ลกัษณะของแบบสอบถามจะให้ผูต้อบทาํเคร่ืองหมาย  

  ในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจจาํนวน 14 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

                             คาํตอบ                 คะแนน 

                          ความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 

                          ความพึงพอใจมาก 4 

                          ความพึงพอใจปานกลาง 3 

                          ความพึงพอใจนอ้ย  2 

                          ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  1 

         นอกจากน้ีมีคาํถามปลายเปิดเป็นขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะใน

การท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์: กรณีศึกษา วดัในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

1 ขอ้ 

เกณฑก์ารแปลผลของค่าเฉล่ียในระดบัความคิดเห็นและความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 

ระดบั โดย 

คาํนวณจาก 

การแบ่งกลุ่มคะแนนเฉล่ียการแปลผล    =   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

                                                                                  จาํนวนระดบั 

                                                               =     5 – 1 

                                                                         5 

                                                               =   0.80  

ระดบัคะแนนเฉล่ีย                                   การแปลผล 

        1.00 - 1.80                                     ความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 

             1.81 - 2.61                                     ความคิดเห็นในระดบันอ้ย 

        2.62 - 3.42                                      ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 

        3.43 - 4.23                                      ความคิดเห็นในระดบัมาก 

4.24 - 5.00                                      ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษานําข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ

ถูกตอ้งของแบบสอบถามและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยั

ทางสั งคมศาสตร์  SPSS(Statistical Package for The Social Science) นําเสนอใน รูปสถิ ติ เชิ ง

พรรณนา(Descriptive Statistics) เป็นการอธิบายขอ้มูลประกอบตาราง ค่าสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ มีดงัน้ี 

การแจกแจงความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) ค่าสถิติที (t-test) ค่าสถิติ เอฟ  (F-test) ในOne Way ANOVA โดยมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05   ข้อมูลท่ีได้จากข้อเสนอแนะเป็นคาํถามปลายเปิด ใช้วิธีเรียงลาํดับ

ความสาํคญัมากนอ้ยของความคิดเห็น และจดักลุ่มใหอ้ยูใ่นหมวดหมู่ประเภทเดียวกนั 

 

การอภิปรายผลการศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี   มีสถานภาพสมรส    มี

การศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส.  ส่วนการประกอบอาชีพพบว่าเป็นพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 

กลุ่มตวัอย่างมีเหตุผลของการท่องเท่ียวหรือเยี่ยมชมวดัส่วนใหญ่มาเพ่ือไหวพ้ระและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ภายในวดั  สาํหรับกิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีช่ืนชอบของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการศึกษาหา

ความรู้ทางพุทธศาสนา  รองลงมาช่ืนชอบการทาํบุญตกับาตร  และช่ืนชอบการปฏิบติัธรรม การเดิน

จงกรมและนัง่สมาธิ 

ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในภาพรวม ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ยด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีในวดั  ด้านส่ิงแวดลอ้มภายในบริเวณวดั  และด้านกิจกรรม

ภายในวดั พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนาในระดบัมาก โดยกลุ่ม

ตวัอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดคือดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในบริเวณวดั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.76  ซ่ึงกลุ่ม

ตวัอย่างเห็นดว้ยมากในเร่ืองการมีห้องนํ้ าสะอาด แยกชาย-หญิง เป็นสัดส่วนเพียงพอ     รองลงมา

ดา้นบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีในวดั มีค่าเฉล่ีย  3.74  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีของ

วดัสามารถให้ขอ้มูลต่างๆ และความรู้โดยทัว่ไปของวดัได ้    ส่วนดา้นกิจกรรมภายในวดั มีค่าเฉล่ีย  

3.70  โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากในเร่ืองดอกไม ้ธูปเทียน มีความสด สะอาด และบริการอย่าง

เพียงพอ สะดวกในการเปล่ียนบูชา(ตารางท่ี 1.1) 
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ตารางท่ี 1.1  ภาพรวมระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนา X SD แปลผล 
ดา้นบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีในวดั   3.74 0.475 มาก 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในบริเวณวดั   3.76 0.512 มาก 
ดา้นกิจกรรมภายในวดั  3.70 0.492 มาก 

รวม 3.74 0.454 มาก 
 

 ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นภาพรวม 

ซ่ึงประกอบไปดว้ยการส่งเสริมการเรียนรู้  การพฒันาจิตและปัญญา  และการบริการความรู้  พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่ม

ตวัอย่างเห็นดว้ยมากท่ีสุดดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.93  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยมากในเร่ืองกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม  เช่น  การกราบพระ  การแต่งกาย  การนวด   

รองลงมาดา้นการบริการความรู้  มีค่าเฉล่ีย  3.76  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากในเร่ืองการใหค้วามรู้

เก่ียวกบัหลกัการพฒันาจิต  เช่น  ส่ือ/หนงัสือเก่ียวกบัการปฏิบติัธรรม   ส่วนดา้นการพฒันาจิตและ

ปัญญา  มีค่าเฉล่ีย  3.74  โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยมากในเร่ืองกิจกรรมพฒันาจิตและปัญญา  เช่น  

เดินจงกรม นัง่สมาธิ ธรรมเทศนาและธรรมบรรยาย(ตารางท่ี 1.2) 

ตารางท่ี 1.2  ภาพรวมระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้าง 

สรรค ์

ความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ X SD แปลผล 
การส่งเสริมการเรียนรู้   3.93 0.522 มาก 
การพฒันาจิตและปัญญา   3.74 0.492 มาก 
การบริการความรู้   3.76 0.451 มาก 

รวม 3.82 0.427 มาก 
 

 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อแนวทางในการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงประกอบดว้ย การเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา  และการนาํความรู้ความ

เขา้ใจไปใช้  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจท่ีมีต่อแนวทางในการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดบัมาก ท่ีสุดโดยกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากในดา้นการนาํ



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1197 

ความรู้ความเขา้ใจไปใช ้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.00  ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากในเร่ือง

การนาํอริยสัจ 4 และธรรมะอ่ืนๆนาํไปแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจาํวนั  และมีความพึงพอใจมากใน

ดา้นการเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา โดยมีค่าเฉล่ีย  3.87 โดยกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากใน

เร่ืองการเห็นคุณค่าของการรักษาศีล(ตารางท่ี 1.3) 

 

ตารางท่ี 1.3  ภาพรวมระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อแนวทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนา

สู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

ความพึงพอใจท่ีมีต่อแนวทางในการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ X SD แปลผล 

การเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา  
การนาํความรู้ความเขา้ใจไปใช ้  

3.87 
4.00 

0.538 
0.585 

มาก  
มาก 

รวม 3.93 0.544 มาก 
 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง กบั ความคิดเห็นท่ีมีต่อการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนา   ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์  และความพึง

พอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ ผลการศึกษาพบวา่   

เพศ   สถานภาพสมรส   และอาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  

เพศ   สถานภาพสมรส   และอาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  

เพศ   สถานภาพสมรส   และอาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิง

ศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  (ตารางท่ี 

1.4) 

ตารางท่ี 1.4  สรุปผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งกบัความคิดเห็น

ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนา  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ 

และความพึงพอใจท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

ขอ้มูลพื้นฐานของ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

ความคิดเห็นต่อ 
การท่องเท่ียว 
เชิงศาสนา 

ความคิดเห็นต่อการ
จดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิง

ความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การ

ท่องเท่ียว 
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สร้างสรรค ์ เชิงสร้างสรรค ์
เพศ t = 2.345 

  P = 0.019* 
t = 2.671 

  P = 0.008* 
t = 1.970 

  P = 0.049* 
อาย ุ F = 0.892 

P = 0.486 
F = 1.173 
P = 0.322 

F = 1.345 
P = 0.245 

สถานภาพสมรส F = 3.345 
  P = 0.036* 

F = 3.845 
  P = 0.022* 

F = 4.780 
  P = 0.009* 

ระดบัการศึกษา F = 3.727 
  P = 0.005* 

F = 3.520 
  P = 0.008* 

F = 3.972 
  P = 0.004* 

อาชีพ F = 1.967 
P = 0.083 

F = 1.403 
P = 0.222 

F = 1.486 
P = 0.193 

           * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากการวิจยัเร่ือง “การท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์” ไดข้อ้สรุปท่ีมี

ประเดน็ท่ีสาํคญัและน่าสนใจสมควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

จากผลการศึกษาพบว่า การท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆของวดั มีการพฒันาไปในทิศทางท่ีดี 

มีการสร้างศาสนสถานท่ีมีความมัน่คง แข็งแรง เหมาะสมกบัประโยชน์ใช้สอย มีความเรียบร้อย 

สวยงาม มีคุณค่าน่าช่ืนชม ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ พระมหาวิชาญ เล่ียว

เส็งไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง พุทธศิลป์กบัการท่องเท่ียว : ศึกษาบทบาทของวดัในการอนุรักษพ์ุทธศิลป์เพื่อ

การท่องเท่ียว ผลการวิจยัพบว่า วดัไดพ้ฒันารูปแบบจากส่ิงก่อสร้างท่ีมุ่งประโยชน์ใชส้อยเป็นพระ

อารามท่ีมีความอลงัการเพ่ือเป็นพุทธบูชา วดัจึงไดก้ลายเป็นท่ีรวมของฝีมือเชิงช่างและมรดกทาง

วฒันธรรมในการต่อมา ดังนั้ น การมาเท่ียวชมพุทธศิลป์จึงได้คุณค่าทั้ งด้านการพักผ่อน การ

แสวงหาความรู้ และการแสวงบุญ วดัท่ีเขา้ไปศึกษามีพทุธศิลป์ท่ีมีคุณค่าโดดเด่นแตกต่างกนัออกไป 

มีประโยชน์ทางการใชส้อยเพ่ือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกั ทุกวดัไดดู้แลรักษาพุทธศิลป์

ในวดัให้คงอยูใ่นสภาพเดิมหรือใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมมากท่ีสุด พระสงฆท่ี์มีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบ

ในวดัท่ีเขา้ไปศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการอนุรักษพุ์ทธศิลป์ตรงกนักบันกัวิชาการศิลปะ และ

นกัวิชาการศิลปะเหล่านั้นเห็นว่า วดัตอ้งใชพุ้ทธศิลป์ให้เกิดคุณค่าทางธรรมปฏิบติัแก่ผูม้าเท่ียวชม

ให้มากท่ีสุดโดยไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัในเชิงเศรษฐกิจใด ๆ จากการสาํรวจภาคสนาม พบว่า ส่ิงท่ีวดั
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ควรปรับปรุงมากท่ีสุด คือ การจดัทาํเอกสารแนะนาํวดั  และปรับปรุงความสะอาดบริเวณวดั กรม

ศิลปากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวควรให้การสนับสนุนและแนวทางในการ

ปรับปรุงวดัเพื่อรองรับการท่องเท่ียวอยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียเอกลกัษณ์ของความเป็นศา

สนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่อไป1  

ดา้นบุคลากรหรือเจา้หน้าท่ีในวดั จากผลการศึกษาพบว่า การท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ดา้นบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ี 

เจ้าหน้าท่ีในวัดของกรุงเทพมหานคร มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ี  ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร มี

กิริยามารยาทท่ีเรียบร้อย ปฏิบติัไดเ้หมาะสม บุคลากรในวดัประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ตามหลกัศาสนพิธี ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ พระมหาอาคม ปญฺญาธโร 

(บุญยงั) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํของเจา้อาวาสและผูน้าํชุมชนต่อการพฒันาวดัเป็นศูนยก์ลาง

ชุมชน : กรณีศึกษาวดัธรรมยุตในเขตจงัหวดัพทัลุง ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการบริหารและการ

พฒันาวดัให้เป็นศูนยก์ลางชุมชนดา้นลกัษณะของการพฒันานั้นพบว่า เจา้อาวาสวดัธรรมยุตนิกาย

และผูน้าํชุมชน มีการพฒันาดา้นศาสนบุคคล /บุคลากร พบว่า เจา้อาวาสวดัธรรมยุตนิกายมีการ

พฒันาในทุกๆ ด้าน  เช่น การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้มาบวชเรียน และการส่งเสริมให้พระ ภิกษุ 

สามเณรสามารถอบรมสั่งสอนธรรมะแก่ชาวชุมชนฯ ในส่วนของผูน้าํชุมชนมีการจดัระเบียบการ

บริหารและการปกครองแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนของตนเพ่ิมเขา้มาดว้ย2  

ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในบริเวณวดั จากผลการศึกษาพบว่า การท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใน

บริเวณวดัในกรุงเทพมหานคร เป็นไปในทิศทางท่ีดี เพราะวดัมีการจดัท่ีจอดรถ มีบริเวณท่ีจอดรถ ท่ี

เพียงพอ สะดวก และมีความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์น มีการจดัสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งเพียงพอ

ต่อจาํนวนประชาชนท่ีมาวดัขอ้คน้ พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ บุษบา สิทธิการ 

ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การเปล่ียนแปลงของสภาพ แวดลอ้มทางกายภาพ และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในแหล่งท่องเท่ียววดัพระธาตุดอยสุเทพราชวร วหิาร ผลการวิจยัพบวา่  ในช่วง 10 ปี ท่ี

ผ่านมาไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โดยเฉพาะเร่ืองขยะและการจราจร ถือ

ว่ามีการเปล่ียนแปลงและมีความรุนแรงของปัญหามากท่ีสุด และตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน นอกจากน้ี

ยงัมีการเปล่ียนแปลงด้านนํ้ า อากาศ มลทศัน์ และเสียงในทางลบ ความรุนแรงของปัญหาอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ซ่ึงตอ้งดาํเนินการแกไ้ขโดยเร็ว ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพเป็นผลสืบเน่ืองจากการสร้างสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการสร้างและขยายถนนศรีวิชยั 
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การส่งเสริมการ ท่องเท่ียวท่ีเป็นสาเหตุทาํให้จาํนวนนกัท่องเท่ียว  ประชาชนในพ้ืนท่ีและจาํนวนรถ

เพ่ิมมากข้ึน  นอกจากน้ีกิจกรรมของวดั ความเช่ือของคนเชียงใหม่ รวมทั้งการขาดการจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีจอดรถ การจดัการขยะ นํ้ าเสีย ตลอดจนการจดั

ระเบียบในการขายสินคา้ กเ็ป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ3  

 ดา้นการพฒันากิจกรรมภายในวดั จากผลการศึกษาพบว่า การท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าการพฒันากิจกรรมภายใน

วดัของกรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางท่ีดี เพราะวดัมีการจดัสถานท่ีไหวพ้ระไดส้ะดวกในการ

เขา้ถึง และมีบริเวณในการกราบไหวท่ี้เพียงพอ มีการจดัทาํบุญ  ผลการวิจยัพบว่า ผลการศึกษา

ขอ้มูลดา้นศกัยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของวดัใหม่ทุ่งคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ศกัยภาพดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจ  ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของวดัใหม่ทุ่งคาโดยชุมชนมีส่วนร่วม   พบว่า ควรมีการจดักิจกรรม

เก่ียวกบัการฝึกสมาธิ ศีล ปัญญา การบริหารสมาธิให้แก่ผูท่ี้ตกับาตร เวียนเทียน และแสดงธรรมใน

วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา มีการจดัสถานท่ีรับศรัทธา เช่น ท่ีถวายสังฆทาน เติมนํ้ ามนัตะเกียง 

ตกับาตรพระประจาํวนัฯ ไดดี้ และเหมาะสม ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ 

อภิรักษ ์ไพบูลย ์ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวประเภทวดั : กรณีศึกษา วดัใหม่

ทุ่งคา ต.กาํแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  ผลการวิจยัพบว่า ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นศกัยภาพทางการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของวดัใหม่ทุ่งคา พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

ศกัยภาพดา้นกิจกรรมและส่ิงดึงดูดใจ  ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ของวดัใหม่ทุ่งคาโดยชุมชนมีส่วนร่วม พบวา่ ควรมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการฝึกสมาธิ ศีล ปัญญา 

การบริหารสมาธิให้แก่ผูท่ี้สนใจ จดับรรยายธรรมะทางวิทยุชุมชน จดัเส้นทางการท่องเท่ียวใน

ชุมชนโดยใหว้ดัใหม่ทุ่งคาเป็นศูนยก์ลาง ควรมีการร้ือฟ้ืนประเพณีเก่าๆ ท่ีไดสู้ญหายไปแลว้ ควรจะ

ชาสัมพัน ธ์วัดใหม่ ทุ่งคาให้ เป็น ท่ี รู้จักแก่นักท่องเท่ียว  อีกทั้ งควรมีการเพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ โดยจัดทําเว็บไซต์ เป็นของวดัใหม่ทุ่งคาโดยเฉพาะ จัดทําคู่มือท่องเท่ียวแก่

นักท่องเท่ียว และในการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า องค์กรของชุมชนไม่ว่าจะเป็นชาวบา้นใน

ชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ มีทศันคติท่ีดีต่อการพฒันาการท่อง เท่ียวเชิงวฒันธรรมของวดัใหม่

ทุ่งคา มีความยินดีพร้อมท่ีจะช่วยเหลือและเขา้มามีส่วนร่วมทั้งในดา้นของการบริหารจดัการและ

การปฏิบติัการ 

ข้อเสนอแนะ 
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จากการวิจยัเร่ือง “การท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ มีขอ้เสนอแนะ

ท่ีมาจากผลการวิจยั สรุปเป็นประเดน็ได ้ดงัน้ี 

ดา้นบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีในวดั กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า เจา้หน้าท่ีของวดัสามารถให้

ขอ้มูล 

ต่างๆ และความรู้โดยทัว่ไปของวดัไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในบริเวณวดั กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า มีห้องนํ้ าสะอาดแยกชาย-

หญิง เป็นสดัส่วนเพียงพออยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นกิจกรรมภายในวดั กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่า ดอกไม ้ธูปเทียน มีความสดสะอาด และ

บริการอยา่งเพียงพอสะดวกในการเปล่ียนบูชาอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ดา้นบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีในวดั มีขอ้เสนอแนะคือ วดัควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา 

ศาสนบุคคล เพราะเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เป็นทุนมนุษยข์ององคก์รทางพระพุทธศาสนา ควรมีการ

จดัอบรมบุคลากรในวดั หรือส่งไปอบรมในท่ีต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถ โดยการให้ทุน

สนบัสนุนการศึกษา หรือ ส่งไปศึกษาเล่าเรียนในดา้นต่าง ๆหรือดา้นการบริหารจดัการวดับูรณาการ

กบัศาสตร์สมยัใหม่ เพื่อจะไดน้าํความรู้ความสามารถมาบริหารวดัให้เจริญเติบโต รุ่งเรือง และอยู่

ไดใ้นท่ามกลางยคุสมยัแห่งการเปล่ียนแปลงได ้ 

2) ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในบริเวณวดั มีขอ้เสนอแนะ คือ วดัควรร่วมมือกบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม

ภายในบริเวณวดั หรือศาสนสถานท่ีสาํคญั เพื่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี และเป็นการ

เสริมสร้างจิตสาํนึกสาธารณะท่ีดีแก่ประชาชน ในการช่วยกนัดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของวดั ทาํ

ให้เหมือนวดัเป็นของทุกๆ คน ทาํใหเ้กิดจิตสาํนึกในการรักวดัและส่ิงแวดลอ้ม ถา้เป็นไปไดว้ดัควร

มีการวางแบบแปลนแผนผงัวดัใหม่ โดยใหวิ้ศวกรท่ีมีความชาํนาญในการวางผงัวดั เพ่ือการบริหาร

จดัการให้ศาสนสถานไดถู้กจดัวางอย่างเป็นสัดส่วน ควรมีการจดัทาํโครงการหรือแผนการใชจ่้าย

งบประมาณ  เพ่ือการพฒันาศาสนสถานท่ีชํารุดทรุดโทรม เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์ และการ

ออกแบบเพื่อการสร้างใหม่ เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอการสนบัสนุนงบประมาณ 

และประชาสมัพนัธ์เพ่ือรับการสนบัสนุนจากพุทธศาสนิกชนทัว่ไป 

3) ดา้นกิจกรรมภายในวดั มีขอ้เสนอแนะ คือ วดัควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการหรือผูดู้แล

ดา้นการจดักิจกรรมต่างๆ ภายในวดัใน เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงพุทธโดยมุ่งเนน้ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
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ในการดาํเนินงาน ไม่ว่าวดั ชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนกิจกรรมท่ีดาํเนินการมี

อยูเ่ป็นประจาํทุกวนั ก็ตอ้งมีการสร้างมาตรฐานให้ดีมากข้ึนต่อไป และมีความโดดเด่นเพื่อเป็นจุด

ดึงดูดความสนใจของผูท่ี้มาวดั และประชาสัมพนัธ์เพ่ือรับการสนบัสนุนจากพุทธศาสนิกชนทัว่ไป

ในการบูรณปฏิสงัขรณ์และการออกแบบเพ่ือการสร้างใหม่เก่ียวกบัศาสนสถาน 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 

การวิจยัในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัขอเสนอแนะการดาํเนินการวิจยัในประเดน็ต่อไปน้ี 

1) ควรมีการศึกษาในลกัษณะกลุ่มตวัแปรตามเดียวกนั โดยขยายขอบข่ายของพ้ืนท่ีในการ

ทาํวิจยัให้กวา้งออกไปอีกหลายจงัหวดั เพ่ือให้ได้มุมมองท่ีหลากหลายในการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

2) ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มูลหลายๆ ฝ่าย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเชิงลึกหลากหลายมุมมอง 

3) ควรมีการขยายขอบข่ายกลุ่มตวัแปรท่ีศึกษา  โดยเพิ่มปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความสาํเร็จในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงศาสนาสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์พื่อให้ไดข้อ้มูล

สารสนเทศท่ีครอบคลุมยิง่ข้ึนในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

-----------------------1พระมหาวิชาญ เล่ียวเส็ง, “พุทธศิลป์กบัการท่องเท่ียว : ศึกษาบทบาทของวดัใน

การอนุรักษพ์ุทธศิลป์เพ่ือการท่องเท่ียว”, วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544). 

------------------------2พระมหาอาคม ปญฺญาธโร (บุญยงั), “ภาวะผูน้าํของเจา้อาวาสและผูน้าํชุมชน

ต่อการพฒันาวดัเป็นศูนยก์ลางชุมชน : กรณีศึกษาวดัธรรมยุต ในเขตจงัหวดัพทัลุง”, วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, (สถาบนัราชภฏัธนบุรี, 2546). 

------------------------3บุษบา สิทธิการ, “การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและปัจจยัท่ี

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในแหล่งท่องเท่ียววดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร”, ปริญญาศิลป

ศาสตร์มหาบณัฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ , 2541). 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อรถยนต์ Hybr id ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING HYBRID CAR PURCHASE DECISION IN BANGKOK 

 

เมธาว ี ทายพงศ์ศักดิ์ 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย

เก็บข้อมูลจากบุคคลผู ้ข ับ ข่ีรถยนต์ Hybrid และผู ้ท่ี มีความสนใจซ้ือรถยนต์  Hybrid ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด  ส่วนสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใช้สถิติ One Way 

ANOVA ในการคาํนวณหาค่า t-test และ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 26-30 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 15,000-25,000 บาท  การศึกษา

ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี  จากการทดสอบสมมติฐาน  ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า  อาชีพและ

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ 0.05 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid  และปัจจยัอ่ืน  พบว่า ระยะเวลาในการให้บริการหลงัการขายท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจซ้ือ, รถยนต ์Hybrid 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the difference of demographic characteristics, 

the marketing mix factor (4Ps) and other factor on purchase decision of hybrid car in Bangkok. 

This study used non-probability sampling method; convenience sampling. The sample size 

consisted of 400 people who use hybrid car and be interested to purchase hybrid car in Bangkok. 

The questionnaire was designed as instrument for data collection. Due to the data analysis; 

descriptive statistics used for calculated frequency, percentage, mean, standard deviation, 

maximum and minimum. For the hypothesis testing, inferential statistics were One Way ANOVA 

to calculate t-test and F-test at significant level of 0.05. The results of the independent study 

revealed that majority of respondent were female, ages between 26 – 30 years old. Most of them 

were employees with the salary 15,000-25,000 Baht. The level of education was bachelor’s 

degree. From hypothesis testing, demographic factor found that the difference of the occupation 

and the level of education influence purchase decision of hybrid car at significant level of 0.05. 

Marketing mix factor did not influence purchase decision of hybrid car. The other factor found 

that the difference of the time of after service influence purchase decision of hybrid car at 

significant level of 0.05. 

  

KEY WORDS: PURCHASE DECISION, HYBRID CAR 

 

บทนํา 

สภาพเศรษฐกิจ และระดบัราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีความผนัผวนในปัจจุบนัส่งผลกระทบ

ต่อค่าครองชีพของบุคคล  ในขณะท่ีรถยนต์ส่วนใหญ่นั้นลว้นแต่ตอ้งใชน้ํ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงในการ

ขบัเคล่ือนทั้งส้ิน  นาํไปสู่ความตอ้งการการประหยดันํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือลดค่าครองชีพในดา้นการ

เดินทางโดยรถยนตแ์ละความเส่ียงในสภาพเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ส่งผลใหบุ้คคลมีความสนใจรถยนต ์

Hybrid มากข้ึน ซ่ึงรถยนต์ Hybrid เป็นรถยนต์ท่ีกาํลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกรวมถึงใน

ประเทศไทย ดว้ยกระแสสังคม ค่านิยมรักษ์โลก และคุณสมบติัของการทาํงานร่วมกนัระหว่าง

นํ้ ามันเช้ือเพลิงกับพลงังานไฟฟ้าส่งผลให้เกิดการลดความส้ินเปลืองของพลงัเช้ือเพลิง ผูผ้ลิต

รถยนตเ์กือบทุกยี่ห้อไดผ้ลิตรถยนต ์Hybrid ออกมา ในหลายรุ่น หลายขนาดเคร่ืองยนต ์ทั้งจากทาง
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ผูป้ระกอบการสัญชาติญ่ีปุ่นและยุโรป ตลาดรถยนต์ Hybrid เร่ิมมีผูป้ระกอบการเขา้มาในตลาดน้ี

มากข้ึน และสินคา้เร่ิมมีความหลากหลายและเขา้ถึงผูท่ี้มีความสนใจซ้ือมากข้ึน เร่ิมมีการแข่งขนั

ทางดา้นสินคา้และเทคโนโลยีในกลุ่มของรถยนต ์Hybrid มากข้ึนจากเดิม ซ่ึงคนส่วนใหญ่เร่ิมรับรู้

และให้การยอมรับรถ Hybrid มากข้ึน  ประกอบกบัผูป้ระกอบการพยามยามท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ของสินคา้ดว้ยการรับประกนัอะไหล่ท่ีผูต้ดัสินใจซ้ือมีความกงัวล ทาํให้ตลาดรถยนต ์Hybrid มีการ

เติบโตข้ึน และเป็นตลาดรถยนตท่ี์น่าสนใจ 

จากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบนัมีผลกระทบต่อกาํลงัซ้ือและการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต์ของคนในประเทศ  ประกอบค่านิยม และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนท่ีใส่ใจ

ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน นโยบายจากภาครัฐท่ีสนับสนุนให้ประชาชนลดการใช้พลงังานส้ินเปลือง 

รถยนต ์Hybrid จึงเป็นรถยนตท่ี์ประหยดัพลงังานเช้ือเพลิง และมีการปล่อยสารพิษสู่ส่ิงแวดลอ้มใน

ปริมาณน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัรถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานเช้ือเพลิงเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจยั

หลายๆดา้นทาํให้ผูท่ี้มีความสนใจในรถยนต ์Hybrid เกิดความลงัเลใจในการตดัสินใจซ้ือ แมว้่าใน

ปัจจุบนัจะมีผูผ้ลิตรถยนต ์Hybrid มาจาํหน่ายและมีการแข่งขนัในตลาดมากข้ึนกต็าม 

การเข้าใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของบุคคลจึงมีความ

จาํเป็นต่อการออกแบบผลิตภณัฑ์ การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการในการเพ่ิม

ส่วนแบ่งตลาดและสร้างยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงผูท่ี้กาํลงัตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid จะได้มี

ตวัเลือกท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสุดได ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid 

ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid 

ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการการให้บริการ 

และดา้นระยะเวลาการให้บริการหลงัการขาย ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์

Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. ผูท่ี้สนใจซ้ือรถยนต ์ Hybrid สามารถนาํผลการศึกษาไปใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือได ้

2. ผูป้ระกอบการรถยนต์  Hybrid สามารถนําผลการศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของลูกคา้ได ้

3. ผูป้ระกอบการรถยนต ์Hybrid สามารถนาํผลการศึกษา ไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนด

กลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมยอดขายรถยนต ์Hybrid 

 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น.78-87) ไดใ้หค้าํอธิบายว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 4Ps หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งใชร่้วมกนั  เพ่ือตอบสนอง

ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2553, น.101-105) ได้

กล่าวว่า แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นแนวคิดพ้ืนฐานสาํคญัให้นกัการตลาดทาํงานได้

อยา่งถูกตอ้งและใชเ้ป็นเกณฑห์าสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขปัญหาได ้ซ่ึงมีองคป์ระกอบสาํคญัทาง

การตลาด 4 ประการ ดงัน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าท่ีสามารถจบัต้องได้และไม่สามารถจบัต้องได ้ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีดีตอ้งมีจุดขาย จุดเด่นท่ีดึงดูดใจลูกคา้ให้มีความต้องการซ้ือ โดยต้องคาํนึงถึงความ

ตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและดึงดูดใจลูกคา้  จึงจาํเป็นตอ้งผ่านการพฒันา 

ปรับปรุง ทาํการวิจัย ทดสอบ และแก้ไข เน่ืองจากสินค้าเป็นจุดเร่ิมต้นของทุกอย่างในการทาํ

การตลาด 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent  Var iable) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Var iable) 
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2. ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ียากท่ีสุดในการตดัสินใจทางการตลาด  การตั้งราคาจาํเป็นตอ้ง

คาํนึงถึงความพอดีและความพึงพอใจระหว่างผูต้ ั้ งราคากบัลูกคา้ ปัจจุบนัลูกคา้สามารถรับขอ้มูล

ต่างๆไดม้ากข้ึน ทาํใหลู้กคา้สามารถเปรียบเทียบราคาในตลาดไดง่้ายข้ึนและนาํมาเปรียบเทียบก่อน

การตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงก่อนการตั้งราคา ต้องคิดคาํนวณให้ละเอียด คือ ต้นทุน  

รวมถึงระบบการให้เครดิต สินเช่ือ ดอกเบ้ียจากการกูย้ืมต่างๆ และความพึงพอใจของลูกคา้ ก่อนท่ี

จาํการกาํหนดนโยบายราคาของสินคา้ 

3. การจดัจาํหน่าย (Place)  คือ ระบบหรือวิธีการท่ีทาํให้สินคา้เคล่ือนท่ีจากโรงงานท่ีผลิต

ไปตามระบบจัดจาํหน่ายไปจนถึงปลายทางไปถึงผู ้บริโภคในท่ีสุด ช่องทางการจัดจาํหน่าย

จาํเป็นตอ้งมีการบริหารให้ดี เพ่ือให้ลูกคา้พึงพอใจ สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการไดโ้ดยง่ายและ

สะดวกสบาย 

4. การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นส่ือในการเรียกลูกค้าให้มาสนใจในสินค้า

สามารถแบ่งได้เป็น  4 ประเภทใหญ่ๆ  ดังน้ี   1.การโฆษณา  2.การส่งเสริมการขาย  3.การะ

ประชาสัมพนัธ์  4.การเขา้ถึงลูกคา้โดยพนักงานขายหรือพนักงานส่งเสริมการขาย ปัจจุบนัการ

โฆษณาเป็นเร่ืองสําคญัท่ีถูกนักการตลาดให้ความสนใจและมีความกล้าในการลงทุนโฆษณา

มากกวา่ในอดีต 

 แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

McDaniel, C., Lamb, C.W.& Hair , J .F.,J r . (2008, p. 146-152) ไดอ้ธิบาย กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ว่า เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 

ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือและใช้ผลิตภณัฑ์ มีทั้ งหมด 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. 

การรับ รู้ความต้องการ  (Need Recognition)  2. การค้นหาข้อมูล  (Information Search)  3.การ

ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4.การซ้ือ (Purchase)  5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post 

purchase Behavior) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, น. 49-57) กล่าวว่า ผูบ้ริโภค

มีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน ดังน้ี  ขั้นท่ี 1 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 

(Problem or Need Recognition) ปัญหาเกิดจากการรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอุดม

คติ (Ideal) กบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง(Reality) ของส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล  ก่อใหเ้กิดความตอ้งการ

ท่ีจะเติมเตม็ส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบัสภาพท่ีเป็นจริง   ขั้นท่ี 2 การแสวงหาขอ้มูล (Search 

for Information)  เม่ือเกิดปัญหาผูบ้ริโภคจะแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาขอ้มูลเพ่ือช่วยในการ

ตัดสินใจ  โดยหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังน้ี  ข้อมูลภายใน ซ่ึงเร่ิมจากความทรงจาํของตนท่ี
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สามารถระลึกได้  และ ขอ้มูลภายนอก  เป็นข้อมูลจากแหล่งต่างๆท่ีสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ ์  ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation)  นกัการตลาดเร่ิมมีบทบาทในการจดัเตรียม

ขอ้มูลท่ีเพียงพอในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นส่ือต่างๆ  ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดต้รงกลุ่ม 

โดยพยายามสร้างคุณสมบติั(Qualification) และรูปลกัษณ์ (Feature) ของผลิตภณัฑใ์ห้ตรงกบัความ

ต้องการท่ีผูบ้ริโภคกาํหนดข้ึนสําหรับใช้ในการเลือกซ้ือ    ขั้นท่ี 4 การตัดสินใจซ้ือ (Decision 

Making)  ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีความตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ต่ละ

ชนิดแตกต่างกนั   ขั้นท่ี 5 ทศันคติหลงัการซ้ือและการใช ้(Post-Attitudes)  ทศันคติท่ีดีหลงัการซ้ือ

หรือการใช้ผลิตภณัฑ์จะเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซ้ือคร้ังต่อไป โดยนําไปสู่ความภกัดี 

(Loyalty) ต่อตราสินคา้และการซ้ือซํ้าต่อไป 

อัตราการเจริญเตบิโตของตลาดรถยนต์ Hybr id 

ปัจจุบนัในประเทศมียอดสะสมรถไฟฟ้า(รถยนต ์Hybrid,  รถยนต ์Plug-in Hybrid, รถยนต์

ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี)ในปี2559 จาํนวน 75,000 คนั และคาดการณ์ว่าปี 2563 จะเพิ่มเป็น 120,000 

คนั ปี 2568 จะมียอดสะสมรถไฟฟ้ารวม360,000คนั ปี 2573 จะมียอดสะสมรถไฟฟ้ารวม 960,000 

คนั และปี 2578 จะมียอดสะสมรถไฟฟ้ารวม 2.280 ลา้นคนั สะท้อนถึงทิศทางการขยายตวัของ

อุตสาหกรรมรถยนต์ Hybrid อยา่งต่อเน่ือง  ในอนาคตผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานคาดว่ารถยนต์ท่ีใช้

เคร่ืองยนตธ์รรมดาจะลดลงและหายไปใน 20 ปีขา้งหนา้ โดยถูกแทนท่ีดว้ย รถยนต ์Hybrid รถยนต์

ไฟฟ้า(หรือรถเซลลเ์ช้ือเพลิง)  

ระเบียบวธีิวจิัย 

งานวิจยัน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้ขบัข่ีรถยนต ์Hybrid และผูท่ี้ความ

สนใจซ้ือรถยนต์ Hybrid จาํนวน 400 คน กาํหนดขนาดตวัอย่างจากการใช้สูตรของ COCHRAN 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเป็นเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากผูเ้ชียวชาญ เม่ือผ่านเรียบร้อย

แลว้ จึงนาํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วง กุมภาพนัธ์ – เมษายน พ.ศ. 

2560  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยันาํขอ้มูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน มาตรวจสอบขอ้มูลความ

สมบูรณ์ถูกตอ้ง  นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ดว้ยโปแกรม Microsoft Office Excel  สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณนา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ํ่าสุด 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1214 

และค่าสูงสุด  ส่วนสถิติท่ีใชท้ดสอสมมติฐาน (สถิติอา้งอิง) คือ โดยใชส้ถิติ One Way ANOVA ใน

การคาํนวณหาค่า t-test และ F-test  

สรุปผลการวจิยั 

ตารางที่ 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล          
(n=400) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

158 
242 

39.50 
60.50 

อาย ุ  21-25 ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 
36-40 ปี 
41-45ปี 
46 ปีข้ึนไป 

105 
158 
73 
37 
13 
14 

26.25 
39.50 
18.25 
9.25 
3.25 
3.50 

อาชีพ  ขา้ราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษทัเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวั 
นกัศึกษา 
อ่ืนๆ 

36 
22 

216 
76 
37 
13 

9.00 
5.50 

54.00 
19.00 
9.25 
3.25 

รายได ้  15,000 - 25,000 บาท 
25,001 - 35,000 บาท 
35,001 - 45,000 บาท 
45,001 - 55,000 บาท 
55,001 บาทข้ึนไป 

160 
89 
47 
36 
68 

40.00 
22.25 
11.75 
9.00 

17.00 
ระดบัการศึกษา  1.ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

2.ปริญญาตรี 
3.สูงกว่าปริญญาตรี 

10 
281 
109 

2.50 
70.25 
27.25 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.50 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 26-30 ปี มีจาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
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พนกังานบริษทัเอกชนจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่

ระหวา่ง 15,000-25,000 บาท  จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 

ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=400) 
ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 
รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

ขนาดเคร่ืองยนตข์อง
รถยนต ์Hybrid   

1,200cc - 1,500cc 
1,500cc - 2,000cc 
2,000cc - 2,500cc 
2,500cc ข้ึนไป 

48 
125 
202 
25 

12.00 
31.25 
50.50 
6.25 

ระดบัราคาสูงสุดท่ียินดี
จ่ายเพ่ือซ้ือรถยนต ์
Hybrid    

700,000 - 1,000,000 บาท 
1,000,001 - 1,500,000 บาท 
1,500,001 - 2,000,000 บาท 
2,000,001 บาทข้ึนไป 

160 
139 
74 
27 

40.00 
34.75 
18.50 
6.75 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย
รถยนต ์Hybrid    

ศูนยห์รือโชวรู์มรถยนต ์
งานจดัแสดงรถยนตข์นาดใหญ่ (เช่น 
Motor Expo) 
ลานแสดงรถยนตใ์นหา้งสรรพสินคา้ 
สถานท่ีจาํหน่ายรถยนตมื์อสอง 

288 
96 

 
5 
11 

72.00 
24.00 

 
1.25 
2.75 

การส่งเสริมการตลาด 
Promotion ท่ีกระตุน้
ความตอ้งการซ้ือรถยนต ์
Hybrid   

ส่วนลดและของแถมพิเศษ 
สิทธิพิเศษ เช่น ท่ีจอดรถพิเศษใน
หา้งสรรพสินคา้ 
ประกนัแบตเตอร่ีรถยนต ์10 ปี 
ส่วนลดร้านอาหาร และโรงแรมช่ือดงั
ทัว่ประเทศไทย 

211 
29 

 
156 
4 

52.75 
7.25 

 
39.00 
1.00 

จากตารางท่ี  2 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ขนาด

เคร่ืองยนตอ์ยูร่ะหวา่ง 1,500cc - 2,000cc มีจาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25  ส่วนใหญ่พึงพอใจ

ท่ีจะซ้ือรถยนต ์Hybrid ท่ีระดบัราคาสูงสุด อยู่ระหว่าง 700,000 - 1,000,000 บาท มีจาํนวน 160 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40  ส่วนใหญ่ซ้ือรถยนต ์Hybrid จากศูนยห์รือโชวรู์มรถยนต ์มีจาํนวน 288 คน คิด
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เป็นร้อยละ 72  Promotion การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid  ไดแ้ก่ 

ส่วนลดและของแถมพิเศษ มีจาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75  

ตารางที่ 3 ปัจจัยอ่ืน ๆ  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=400) 
ปัจจยัส่วนอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

ดา้นภาพลกัษณ์ทาง
กายภาพ   

แบรนดข์องรถยนต ์Hybrid 
รูปโฉมภายนอกของรถท่ีแตกต่างจากรถยนตท่ี์
ไม่ใช่รถยนต ์Hybrid 
หอ้งโดยสารภายในกวา้งขวางและให้
ความรู้สึกปลอดภยั 
สีรถพิเศษท่ีมีเฉพาะในรถยนต ์Hybrid เท่านั้น 

159 
116 

 
122 

 
3 

39.75 
29.00 

 
30.50 

 
0.75 

ดา้นกระบวนการ
การใหบ้ริการ 
   

ศูนยบ์ริการซ่อมบาํรุงมีจาํนวนมากสามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย 
การรับประกนัคุณภาพงานซ่อมตามระยะเวลา
หรือระยะทางท่ีกาํหนด 
การอาํนวยความสะดวกในการรับรถ หรือส่ง
มอบรถใหลู้กคา้ 
การจดัเกบ็ขอ้มูลลูกคา้ออนไลน์เช่ือมโยงกนั
ทัว่ประเทศ 

202 
 

176 
 

16 
 
6 

50.50 
 

44.00 
 

4.00 
 

1.50 

ดา้นระยะเวลาการ
ใหบ้ริการหลงัการ
ขาย  
  

ระยะเวลาในการรอรับรถหลงัการซ้ือ 
ระยะเวลาในการซ่อมบาํรุงในแต่ละคร้ัง 
ระยะเวลาในการรับประกนัรถและอะไหล่
ต่างๆ 
ระยะเวลารับประกนัคุณภาพงานซ่อม 

33 
53 
228 

 
86 

8.25 
13.25 
57.00 

 
21.50 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความสาํคญักบัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพส่วนใหญ่

ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid จาก แบรนดข์องรถยนต ์Hybrid มีจาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 

ดา้นกระบวนการการให้บริการ ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัศูนยบ์ริการซ่อมบาํรุงมีจาํนวนมาก

สามารถเขา้ถึงไดง่้าย มีจาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50  และดา้นระยะเวลาการให้บริการหลงั

การขายส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัระยะเวลาในการรับประกนัรถและอะไหล่ต่างๆ มีจาํนวน 228 

คน คิดเป็นร้อยละ 57   
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ตารางที ่4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(n=400) 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
คุณภาพของวสัดุและเทคโนโลยขีองรถยนต ์Hybrid 4.47 0.7075 
คุณสมบติัดา้นความประหยดันํ้ามนัและระบบไฟฟ้าของ
รถยนต ์Hybrid 4.55 0.6510 
ราคาของรถยนต ์Hybrid มีความเหมาะสมกบัวสัดุท่ีใชแ้ละ
เทคโนโลยขีองรถ 4.31 0.7058 
จาํนวนศูนยบ์ริการและซ่อมบาํรุงหาไดง่้ายและมีมาตรฐาน 4.31 0.7322 
ส่ือโฆษณา และรีวิวจากผูใ้ชง้านรถยนต ์Hybrid จริง 3.60 0.9234 
จากตารางท่ี 4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบั คุณสมบติัดา้นความประหยดั

นํ้ ามนัและระบบไฟฟ้าของรถยนต ์Hybrid มีอิทธิพลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid มาก

ท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 4.55 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6510   ส่ือโฆษณาและรีวิวจากผูใ้ช้

รถยนต์ Hybrid จริงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid น้อยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 3.60 

คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.9234  

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1: ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย อาชีพ และระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน

มอิีทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อรถยนต์ Hybr id ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพและระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์

Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านการจัดจําหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อรถยนต์ Hybr id ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 สมมตฐิานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ

การให้บริการ และด้านระยะเวลาในการให้บริการหลังการขาย  ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซื้อรถยนต์ Hybr id ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน                                      

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีเพียงปัจจยัดา้นระยะเวลาการให้บริการหลงัการขายท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

อภปิรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย อาชีพ และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั   เป็นไปตามสมติฐานและสอดคลอ้งกบั เพ็ญศิริ โชติพันธ์ (2551, หน้า 85-92) อธิบายว่า 

อาชีพเป็นเกณฑ์ท่ีสาํคญัท่ีสุดในการกาํหนดชนชั้นทางสังคมของแต่ละบุคคล  มีความสัมพนัธ์กบั

รายได ้ มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีควรกระทาํ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ของบุคคลในแต่ละอาชีพท่ีแตกต่างกนั  เป็นประโยชน์ต่อการแบ่งส่วนตลาด  บุคคลในชั้นสังคม

หรืออาชีพเดียวกัน  มักมีพฤติกรรม ค่านิยม คล้ายกัน  สะท้อนถึงสมาชิกชั้ นเดียวกันมักจะมี

แนวโน้มซ้ือสินค้าชนิดเดียวกัน  อาจเรียกได้ว่า ความเหมือนกันในทางวฒันธรรม (Culture 

Homogeneity)  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลรัตน์  พุ่มเกตุแก้ว (2559)  ศึกษาเร่ือง การ

ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ประหยดัพลงังาน

มาตรฐานสากลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือ  ในขอ้ลกัษณะทัว่ไปของรถประหยดันํ้ามนัมาตรฐานสากลท่ีตดัสินใจซ้ือ  และซ้ือ

เพ่ือกิจกรรมมากท่ีสุด 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั   เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พัชรา ป่ินเพชร 

(2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ ารถยนต์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ ารถยนต์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั   และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อรอุษา  ขนอน

กุล (2556) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ายญ่ีปุ่น) ท่ีผลต่อการ
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ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ (ค่ายญ่ี ปุ่น) ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท่ีแตกต่างกนั 

เพศ  อาย ุ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนัไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  เน่ืองจากผูท่ี้ตอ้งการซ้ือรถยนต ์Hybrid  สามารถ

ซ้ือไดท้ั้งเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต่ 21 ป้ึนไป และมีรายได ้15,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป  โดย

เป็นผูท่ี้ใหค้วามสาํคญักบัความคุม้ค่าดา้นการประหยดัพลงังานและการลดมลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รถยนต ์Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั                                         

ขนาดเคร่ืองยนตข์องรถยนต ์Hybrid (ผลิตภณัฑ)์   ราคา  การจดัจาํหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด

ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั                                         

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจากผูท่ี้ตอ้งการซ้ือรถยนต ์Hybrid มีความตอ้งการซ้ือรถยนต ์Hybrid 

ท่ีมีขนาดเคร่ืองยนต์แตกต่างกนัและรถยนต์ Hybird มีหลายขนาดเคร่ืองยนต์  หลายระดบัราคา 

หลายช่องทางการจดัจาํหน่าย และPromotion ท่ีดึงดูดใจมากมายให้เลือกซ้ือไดต้ามท่ีต้องการซ่ึง

ส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต ์Hybrid ในปัจจุบนัไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้อยูแ่ลว้ 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ

การให้บริการ และด้านระยะเวลาในการให้บริการหลงัการขาย ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั                                      

ระยะเวลาการให้บริการหลงัการขายท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid ของ

บุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั  

เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับ   จิตตินันท์  นันทไพบูลย์  (2551, น .69) ได้อธิบาย  

ระยะเวลากบัการตดัสินใจของลูกคา้ ว่า  โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะใชร้ะยะเวลาเป็นมาตรฐานในการ

เปรียบเทียบความคาดหวงัจากบริการต่างๆ หากส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวงัได้รับการตอบสนองอย่าง

ถูกตอ้งลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจ  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีสามารถแสดงออกไดม้ากและ

น้อย  ข้ึนอยู่กบัความแตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้เม่ือเกิดความพึง
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พอใจก็จะนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ  และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั ของ ธีรยุทธ  

จึงธีรพานิช (2556) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังานของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การใหบ้ริการหลงัการขายมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือซํ้ารถยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  และกระบวนการการให้บริการท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต ์Hybrid ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจากผูท่ี้

ตอ้งการซ้ือรถยนต์ Hybrid ให้ความสาํคญักบัภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั และตดัสินใจ

ซ้ือรถยนต ์Hybrid ตามภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ีบุคคลนั้นตอ้งการ  รวมถึงกระบวนการให้บริการ

ท่ีมีในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลท่ีมีความสนใจซ้ือหรือขบัข่ีรถยนต ์

Hybrid ไดดี้อยูแ่ลว้ 

 

 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบัต ิ  

 1. จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  ผูป้ระกอบกิจการรถยนต ์Hybrid สามารถแบ่งส่วน

ตลาดได ้  โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มอาชีพพนกังานเอกชนและผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  โดย

ความสําคญักับกลุ่มลูกคา้อาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน ซ่ึงเป็นกลุ่มอาชีพท่ีให้ความสนใจซ้ือ

รถยนต ์Hybrid มากท่ีสุด โดยการออกแคมเปญ หรือโปรโมชัน่ดึงดูดใจใหแ้ก่กลุ่มอาชีพน้ี และออก

แคมเปญเก่ียวกบัการจดัไฟแนนซ์ท่ีสะดวกสบายทุกอาชีพสามารถเขา้ถึงไดง่้าย  เพื่อเพ่ิมโอกาสใน

การขาย  สาํหรับกลุ่มผูมี้การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีท่ีมีการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์Hybrid มาก

ท่ีสุด และกลุ่มผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจรถยนต ์Hybrid จาํนวนมาก

ท่ีสุด ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัลูกคา้กลุ่มน้ี  โดยการใชโ้ฆษณาหรือการประชาสัมพนัธ์

จบักลุ่มผูมี้การศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี เพ่ือดึงดูดใจคนกลุ่มน้ีให้มีความตอ้งการซ้ือ

รถยนต ์Hybrid 

2. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควร

ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์โดยคาํนึงถึงรูปโฉมภายนอกท่ีแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป  ห้อง

โดยสารมีความกวา้งขวางใหค้วามรู้สึกปลอดภยัใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  

โดยขนาดเคร่ืองยนต ์ซ่ึงขนาดเคร่ืองยนต ์ 2,500cc ข้ึนไป เป็นขนาดเคร่ืองยนตท่ี์มีการตดัสินใจซ้ือ
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มากท่ีสุด  และเคร่ืองยนต์ขนาด 2,000 -2,500 cc ซ่ึงเป็นขนาดเคร่ืองยนต์ท่ีไดรั้บความสนใจมาก

ท่ีสุด เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

ดา้นราคา  ผูป้ระกอบการสามารถตั้งราคารถยนต ์Hybrid ไดแ้พงกวา่รถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยนํ้ ามนั

เช้ือเพลิง  เน่ืองจากผูบ้ริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงนวตักรรมและความคุม้ค่าของเทคโนโลยีของ

รถยนต ์ Hybrid แต่ไม่ควรจะสูงจนเกินไป  ระดบัราคาท่ีมีการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ระดบัราคา 

1,500,001 – 2,000,000 บาท  อยา่งไรกต็ามการตั้งราคาจึงไม่ควรตั้งราคามากกวา่ 2,000,000 บาท 

ดา้นการจดัจาํหน่าย  ช่องทางการจดัหน่ายท่ีมีการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด คือ ลานแสดงรถยนต์ใน

ห้างสรรพสินคา้ และศูนยห์รือโชวรู์มรถยนตย์ี่ห้อท่ีตอ้งการซ้ือ ไดรั้บความนิยมในการซ้ือรถยนต์

มากท่ีสุด ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบั การจดัแสดงรถยนตต์ามห้างสรรพสินคา้  และงาน

แสดงรถยนต์   รวมถึงการจดัตกแต่งศูนยห์รือโชวรู์มให้สวยงาม สะอาด มีความน่าเช่ือถือ  เพ่ือ

ดึงดูดใจและอาํนวยความสะดวกใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงไดง่้ายท่ีสุด  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูป้ระกอบการควรใช้ส่ือโฆษณาเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากท่ีสุด  รวมถึงออกโปรโมชัน่พิเศษ ใหส่้วนลด และมอบของแถมสุด

พิเศษ ท่ีไดรั้บความสนใจในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  รวมถึงการรับประกนัแบตเตอร่ีรถยนต ์ ซ่ึง

เป็นจุดท่ีกลุ่มเป้าหมายให้ความสาํคญัมากในการซ้ือรถยนต ์Hybrid เน่ืองจากแบตเตอร่ีของรถยนต ์

Hybrid มีราคาแพงกว่ารถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนํ้ ามนัมาก นอกจากน้ีการมอบสิทธิพิเศษ ท่ีสร้าง

ความภกัดีต่อตราสินคา้ ใหผู้ข้บัข่ี และสะทอ้นถึงการไดรั้บสิทธิพิเศษและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่

ผูข้บัข่ีรถยนต ์Hybrid  เพ่ือดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายมีความตอ้งการซ้ือรถยนต ์Hybrid มากข้ึน 

3. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ ดงัน้ี ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  ผูป้ระกอบการควร

มุ่งเน้นในเร่ืองของรูปโฉมของรถยนต์ Hybrid ท่ีพิเศษและแตกต่างจากรถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนด้วย

นํ้ ามนัทัว่ไป  นอกจากน้ี แบรนด์ของรถยนต์ Hybrid ไดรั้บความนิยมในการใช้ตดัสินใจรถยนต ์

Hybrid  ผูป้ระกอบการควรสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัแบรนด์รถยนต์อยู่เสมอ อาจทาํโดยการทาํ

กิจกรรม CSR ควบคู่กบัการผลิตรถยนตท่ี์มีคุณภาพ สร้างความน่าเช่ือถือใหก้ลุ่มเป้าหมายรับรู้ 

ดา้นกระบวนการการให้บริการ  ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัการพฒันาระบบการจดัเก็บ

ขอ้มูลของลูกคา้ออนไลน์เช่ือมโยงทัว่ประเทศ  เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในการไดรั้บ

บริการท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง  ควรเปิดศูนยบ์ริการให้มีจาํนวนมากและขยายศูนยซ่์อมบาํรุงรถยนต์

เพ่ือให้สามารถรองรับรถยนตท่ี์เขา้ศูนยจ์าํนวนมากได ้ นอกจากน้ีควรมีการรับประกนัคุณภาพงาน
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ซ่อมท่ียาวนานเพื่อสร้างความเช่ือใจในการนาํรถเขา้มาใชบ้ริการท่ี  เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการและเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ดา้นระยะเวลาการให้บริการหลงัการขาย  ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัเร่ืองระยะเวลาใน

การรอรับรถยนต์หลงัการซ้ือขายให้มีระยะสั้นท่ีสุด  เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้

เหนือกว่าคู่แข่ง   และเพ่ิมโอกาสในการขายและสะดวกต่อการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย  โดย

กาํหนดระยะเวลารอรับรถยนตห์ลงัการซ้ือขายให้สั้นท่ีสุด  นอกจากน้ี ระยะเวลาในการรับประกนั

รถและอะไหล่ต่างๆ  ได้รับความสนใจในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  ควรกาํหนดระยะเวลาการ

รับประกนัท่ีเหมาะสม  ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  เช่น  การรับประกนัอะไหล่เคร่ืองยนต์รถยนต ์

Hybrid 4 ปี เพ่ือทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายรับรู้ไดถึ้งความคุม้ค่าท่ีมากกวา่รถยนตท์ัว่ไป 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเลือกกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเป็นผูข้บัข่ีรถยนต์ Hybrid ทั้ งหมด 

จาํนวน 400 คน เพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มผูใ้ช้งานจริงท่ีมีการตดัสินใจซ้ือ  และขยายกลุ่มตัวอย่างจาก

เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครไปสู่จงัหวดัอ่ืนๆดว้ย 

2. สําหรับเทคโนโลยี Hybrid ของรถยนต์ Hybrid เร่ิมไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึน  และมี

รถยนต์หลากหลายค่าย หลากหลายสัญชาติ ทั้ งญ่ีปุ่น และยุโรป ในการวิจยัคร้ังต่อไปสามารถ

เจาะจงเพิ่มเติมในส่วนของสญัชาติหรือค่ายของรถยนต ์Hybrid 

3.การศึกษาในคร้ังน้ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต์ Hybrid ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาลึกลงไปถึง แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์

Hybrid 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

FACTORS OF AFFECTING FOR THE QUALITY OF WORK LIFE OF EMPLOYEES A 

CASE STUDY OF MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND  

 

กนกกาญจน์ ทิพย์บํารุง 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเท้ากีฬาของนักศึกษา

ปริญญาโท  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของนกัศึกษาปริญญา

โท  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)     ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) สถิติเชิงอนุมานใช ้T-Test กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสองกลุ่มใช ้F-Test (One Way ANOVA) 

 ผลการวิจยัพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25 - 

30 ปี รองลงมา คือ อายุ 31 - 35 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน รองลงมา คือ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง  20,001 - 25,000 บาท รองลงมา คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนอยู่ในช่วง15,001 - 20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมา คือ 

สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัระดบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬามากท่ีสุด  

คือ  รองเทา้กีฬาสวมใส่สบาย ไม่กดัเทา้ รับแรงกระแทกจากการเล่นกีฬาไดดี้ ระดบัการตดัสินใจ

รองลงมา  คือ รองเทา้ท่ีท่านใช้มีความเหมาะสมกบัราคา และระดบัการตดัสินใจท่ีน้อยท่ีสุด คือ 

ไดรั้บการบริการหรือคาํแนะนาํท่ีดีจากพนกังานขาย 

 สําหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเท้ากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพ่ือแสดง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ กบั
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การตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคาํแหง สามารถสรุปได้

ดังน้ี ความสัมพนัธ์ระหว่าง อายุ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเท้ากีฬาของนักศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคาํแหงแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน และสถานภาพไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเท้ากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ความสัมพนัธ์ระหว่าง ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมการตลาดมี

อิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเท้ากีฬาของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่มีอิทธิพล

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และสุดทา้ย 

คือ ปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นค่านิยม และดา้นภาพลกัษณ์ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา

ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  

ABSTRACT 

 In this research entitled “ Factors Influence for select decision to buy sports shoes of 

master’s degree students Ramkhamhaeng University” The purpose is to study individual factors. 

Influence the decision to buy sports shoes of master’s degree students Ramkhamhaeng 

University. The marketing mix Factors Influence for select decision to buy sports shoes of 

master’s degree students Ramkhamhaeng University. And other factors Influence the decision to 

buy sports shoes of master’s degree students Ramkhamhaeng University. The research sample 

was a graduate student Ramkhamhaeng university in a total of 400 people. Use a questionnaire as 

a data collection tool. Statistics used in data analysis include: Percentage, Mean, Standard 

Deviation. Inferential statistics use t-test with two groups use f-test (One Way ANOVA). 

 The research found that. The majority of respondents were female, Most of them are 

between 25-30 years old. The second is age 31-35 years. Most of the occupations are private 

employees. The second is state enterprise employees. The average monthly income is between 

20,001-25,000 baht. The second is average monthly income ranges from 15,001 to 20,000 baht. 

The majority of respondents have a single status. The second is marry status. Respondents rated 

the level of decision to buy the most athletic shoes is comfortable to wear sports shoes, not bite 

feet, receive power bumps by playing sports well. Secondary decision level is The shoes you use 
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are suitable for the price. And the minimum decision level is get good service or advice from a 

salesperson. 

 For factors Influence for select decision to buy sports shoes of master’s degree students 

Ramkhamhaeng University. from test the hypothesis that 95% confidence level to express the 

relationship between Personal factors Marketing Mix Factor And other factors with the decision 

to buy sports shoes of master’s degree students Ramkhamhaeng University. Can be summarized 

as follows. Relationship between age has Influence the decision to buy sports shoes of master’s 

degree students Ramkhamhaeng University  is different. Personal factors have sex, career, 

average income per month and status  not influence the decision to buy sports shoes of master’s 

degree students Ramkhamhaeng University. The relationship between product and promotion 

have influence the decision to buy sports shoes of master’s degree students Ramkhamhaeng 

University is different. Marketing Mix Factor price and distribution channels haven’t influence 

the decision to buy sports shoes of master’s degree students Ramkhamhaeng University. The last 

is other factors values and image haven’t influence the decision to buy sports shoes of master’s 

degree students Ramkhamhaeng University. 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

       บุคลากรในองคก์รจะปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดี

และเหมาะสม ดงันั้นเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทาํงานจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบติังานของ

บุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนองคก์ร ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควร

ให้ความสนใจในเร่ืองต่างๆของบุคลากรท่ีจะมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงาน อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้าง

ใหส้มาชิกมีความผกูพนัในองคก์รมากยิง่ข้ึน   

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกดั

กระทรวงคมนาคม ซ่ึงมีภารกิจหลกัคือ ดาํเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รวมทั้งจงัหวดัอ่ืนตามท่ีกาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจงัหวดัดงักล่าว และการศึกษา 

วิเคราะห์ จดัทาํโครงการหรือแผนงานเก่ียวกบักิจการรถไฟฟ้าเพ่ือปรับปรุง พฒันาให้ทนัสมยั 

รวมถึงดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืน เพ่ือประโยชน์แก่การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และประชาชนในการใชบ้ริการกิจการรถไฟฟ้า ซ่ึงการดาํเนินงาน



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1227 

ต่างๆ เหล่าน้ี จะสําเร็จได้ต้องอาศัยบุคลากรผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้ นการมี

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการทาํงาน ผลตอบแทนท่ีดี เน้ืองานท่ีเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ท่ีจะช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

       อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากร กล่าวในเร่ืองค่าตอบแทนคือ ค่าตอบแทนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) น้อยกว่าขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืน และภาคเอกชนบางแห่ง ทาํให้ไม่

สามารถดึงดูดบุคลากรท่ีปฏิบติังานสาํคญัๆ เช่น ดา้นวิศวกรรม ดา้นทรัพยากรบุคคล เขา้มาทาํงาน 

อีกทั้งบุคลากรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ท่ีรับการพฒันาแลว้ลาออกเพ่ือ

ไปปฏิบติักบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมีค่าตอบแทนสูงกวา่  

  ดว้ยเหตุน้ี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตอ้งมีมาตรการในการแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว โดยสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อองคก์ร มีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทกาํลงั

กาย กาํลงัใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงการสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรสามารถทาํไดห้ลายแนวทาง ทั้ง

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงาน มีความก้าวหน้าของตาํแหน่งงาน งานท่ีเพ่ิมทกัษะหรือ

ความสามารถของบุคลากร ปริมาณงานท่ีเหมาะสมกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ซ่ึงถา้

บุคลากรรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตท่ีดี ผลงานก็จะย่อมออกมาดีมีคุณภาพ และทาํให้พนักงานอยู่กบั

องคก์รต่อไป   

จากสภาพการณ์ดงักล่าว ผูศึ้กษามีความตอ้งการทราบวา่ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการทาํงาน

คุณภาพการทาํงาน ท่ีจะทาํใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงความสุขของพนกังานในการทาํงาน 

ความรักและผกูพนัธ์ต่อองคก์ร เพ่ือนาํปัจจยัเหล่านั้นมาปรับใชใ้หบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจและ

ความผกูพนัต่อองคก์ร รวมถึงการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุง พฒันากระบวนการบริหารงานต่างๆ 

เพ่ือลดปัญหา เช่น ปัญหาการลาออกของบุคลากร และทาํใหบุ้คลากรเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 

พร้อมท่ีจะปฏิบติังานใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็ความสามารถ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนกังานการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทํางานของพนักงานการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
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3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนกังานการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

             1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได้ และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทยต่างกนั 

             2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ         

ดา้นลกัษณะงานท่ีพึงพอใจ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ด้านสวสัดิการท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทยต่างกนั 

             3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย อายกุารทาํงาน รูปแบบในการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพล

ต่อคุณภาพการทาํงานของพนกังานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการทาํงานของพนักงานการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

2. ผูบ้ริหารหรือฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการศึกษา ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับ

ใชใ้หส้อดคลอ้งกบัองคก์รได ้ 

3. ผูบ้ริหารหรือฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการศึกษา ไปเป็นขอ้มูลเร่ืองของแรงจูงใจ

ในการทาํงาน เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการทาํงานของพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

        ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนกังานการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)   ตวัแปรตาม  (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัด้านแรงจูงใจ 

          แนวคิดของวอลตัน  (Walton, 1974) คุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นลักษณะท่ีต้อง

ตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาของบุคคลโดยมีองค์ประกอบท่ีสามารถบ่งบอกถึง

คุณภาพชีวิตการทาํงาน 8 ประการคือ 1.ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพการทาํงานท่ี

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3.โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 4.ความกา้วหน้าและ

มั่นคงในการทํางาน  5.ความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กร และการบูรณาการทางสังคม  6.

ประชาธิปไตยในองคก์ร 7.ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั 8.ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสังคม 

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
• ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน  
• ดา้นการยอมรับนบัถือ 
• ดา้นลกัษณะงานท่ีพึงพอใจ   
• ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 
• ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
• ดา้นสวสัดิการ 
 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 
• อายกุารทาํงาน 
• รูปแบบในการส่ือสาร 

คุณภาพการทาํงานของพนกังานรฟม. 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

• เพศ    

• ตาํแหน่งงาน 

• อาย ุ    

• รายได ้

• ระดบัการศึกษา   

• สถานภาพ 
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           คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีจะทาํใหบุ้คลากร เกิดความรู้สึกท่ีดีต่องานและเกิดความรู้สึกท่ีดี

ต่อองคก์ร นอกจากน้ียงัส่งเสริมในเร่ืองของสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญกา้วหนา้ มีการพฒันาตนเองให้

เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพขององคก์ร และช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออกจึงทาํให้เกิดผลผลิต

และการบริหารท่ีดี ทั้งคุณภาพและปริมาณ คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีของบุคลากรในองคก์รจึงมี

ความสาํคญัต่อความสาํเร็จในองคก์รเป็นอยา่งยิง่ 

        The Gallup Organization (2003) เป็นสถาบันวิจัย เป็นองค์กรท่ีปรึกษาท่ีได้ทําการวิจัยถึง

ลกัษณะของ มนุษยท่ี์จะเป็นตวัขบัเคล่ือนผลลพัธ์ทางธุรกิจขององคก์ร ไดค้น้พบแนวทางท่ีมนุษย์

เป็นตวัขบัเคล่ือนผลลพัธ์ทางธุรกิจขององคก์ร ซ่ึงจดัว่าเป็นทฤษฎีการจดัการท่ีเป็นท่ีรู้จกัในรูปแบบ

ของ The Gallup Path ซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัของแบบจาํลองน้ี แสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกระดบัใน

องคก์รโดยจะสร้างการเติบโตยอดขายและกาํไรขององคก์รโดยสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้พนักงาน

สามารถปฏิบติังานดีท่ีสุด ตอ้งรู้จกัจูงใจและรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไวเ้พ่ือให้พนกังานเกิด

ความผกูพนั ซ่ึงพนกังานมีความผกูพนันั้นจะช่วย เพ่ิมและรักษาลูกคา้ท่ีสร้างกาํไรใหแ้ก่องคก์รได ้

        Frederick Herzberg ทฤษฎีปัจจัยสุขวิทยาและปัจจัยจูงใจได้เสนอแนวคิดในการจูงใจให้

คนทํางานในองค์การ โดยศึกษาถึงปัจจัยท่ีทําให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในการทํางาน

(dissatisfaction) และปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพอใจในการทาํงาน(Satisfaction) ซ่ึง Herzberg พบว่า

ปัจจยัทั้ง 2 กลุ่มเป็นปัจจยัคนละประเภทกนั แนวความคิดของ Herzberg แบ่งปัจจยัในการจูงใจคน

ในการทาํงานออกเป็น 2 ประเภทคือ 

ปัจจยัสุขอนามยั หรือปัจจยัสุขวิทยา (Hygiene factors) เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนเกิดความไม่

พอใจในการทาํงาน ปัจจยัเหล่าน้ีหากไม่มีในองคก์ารจะก่อให้เกิดความไม่พอใจในการทาํงาน ถา้

องคก์ารจดัให้มีข้ึนจะสามารถลดความ ไม่พอใจในการทาํงานได ้แต่จะไม่ก่อให้เกิดความพอใจใน

การทาํงานแต่ประการใด ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่บรรยากาศในการทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างหวัหนา้

และลูกนอ้ง ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน เงินเดือนสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นตน้ 

ปัจจยัจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความพอใจในการทาํงาน ปัจจยัเหล่าน้ีหากไม่

มีพนกังานจะไม่เกิดความพอใจในการทาํงาน หากมีจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน ปัจจยั

จูงใจไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ความกา้วหนา้ การเจริญเติบโต สัมฤทธิผลในการทาํงาน 
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ระเบียบวธีิวจิัย 

        การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสาํรวจ เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา 

และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้Microsoft Office Excel ในการวเิคราะห์ 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูใ่นการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 28 เมษายน – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึง

สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ  TARO 

YAMANE (1967) คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

                                        n = 
.

 

 
 

                                                               =  
.

 

 
 
                                                               =  293.97คน  ≈  294 คน 
 

ผูว้ิจัยได้เลือกใช้วิธีด ําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น  (Non-probability 

Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัทาํการเก็บ

ขอ้มูลตวัอยา่งผ่านทางแบบสอบถามจาํนวน 294 ชุด จากจาํนวนพนกังาน 1109 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 

28 เมษายน พ.ศ. 2560) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการนาํสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้เก็บรวบรวมมา  

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
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1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป

ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติ เช่น ความถ่ี ร้อยละ เป็นตน้ หรือนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของ

ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามในแบบสอบถามแต่ละขอ้ โดยใชส้ถิติ เช่น ค่าเฉล่ียหรือค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็นสถิติท่ีนาํมาใชใ้น

การอา้งอิงไปหาค่าความเป็นจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนาํไปใชใ้น 2 เร่ือง คือ การประมาณ

ค่าทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงในการวิจยัมกันิยมนาํสถิติอนุมานมาใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐาน ไดแ้ก่ T-Test และ F-Test 

 

สรุปผลการวจิยั 

ตารางท่ี 1 ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนักงานการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 
เพศ ชาย 109 37 
 หญิง 185 63 
อายุ 20-25 ปี 55 19 
 26-30 ปี 120 41 
 31-35 ปี 68 23 
 36-40 ปี 29 10 
 40 ปี ข้ึนไป 22 7 
ระดับการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 22 7 
 ปริญญาตรี 170 58 
 ปริญญาโท 99 34 
 ปริญญาเอก 3 1 
ตาํแหน่งงาน  พนกังาน 244 83 
 หวัหนา้แผนก          34 12 
 ระดบัผูอ้าํนวยการกอง              11 4 
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ปัจจยัส่วนบุคคล รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 
 ระดบัฝ่าย                          1 0 
 ระดบัผูบ้ริหาร 4 1 
รายได้ ตํ่ากวา่ 20,000 บาท       84 29 
 20,000 - 25,000 บาท      114 39 
 25,001 - 30,000 บาท        48 16 
 30,000 บาท ข้ึนไป      48 16 
สถานภาพ โสด 206 70 
 สมรส 83 28 
 หยา่ร้าง 5 2 
  

จากตารางท่ี 1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งพนกังาน มีรายได ้20,000-25,000 บาท สถานภาพโสด  

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนักงานการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 

 

ปัจจยัด้านแรงจูงใจ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 
ด้านความสําเร็จในการ
ทํางาน 

งานท่ีไดรั้บมอบหมายและ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ สาํเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์
 

133 45 

 สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในขณะท่ีปฎิบติังานได ้

66 22 

    
    
ปัจจยัด้านแรงจูงใจ รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

 รู้สึกภูมิใจเม่ือหวัหนา้แสดง
ความพอใจในการปฎิบติังาน
ของท่าน 

46 16 
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 ไดเ้ล่ือนตาํแหน่ง 49 17 
ด้านการยอมรับนับถือ ไดรั้บมอบหมายงานท่ีสาํคญั 121 41 
 ความเห็นต่างๆของท่านมกั

เป็นท่ียอมรับ 
89 30 

 ไดรั้บคาํชมจากหวัหนา้หรือ
เพ่ือนร่วมงานเม่ือปฎิบติังาน
สาํเร็จ                              

65 22 

  เม่ือมีกิจกรรมหรืองานสาํคญั
เพ่ือนๆมกัใหท่้านเป็นผูน้าํ 

19 6 

ด้านลักษณะงานท่ีพงึ
พอใจ 

ปริมาณงานท่ีเหมาะสมและมี
ขอบข่ายชดัเจน 

103 35 

 งานท่ีทา้ทายและน่าสนใจ 61 21 
 ไดรั้บมอบหมายงานตาม

ความรู้ ความถนดั 
53 18 

 ลกัษณะงานท่ีเปิดโอกาสให้
พฒันาศกัยภาพ 

77 26 

ด้านความก้าวหน้าใน
ตาํแหน่งหน้าท่ี 

ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
องคก์รในการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ 

122 41 

 การไดพ้บปะสนิทสนมกบั
บุคคลท่ีมีตาํแหน่งสูง 

36 12 

 การแสดงความสามารถของ
ท่านในโอกาสท่ีเหมาะสม 

78 27 

 ผลงานของท่านเป็นท่ีพอใจ
ต่อหวัหนา้งาน 

58 20 

    
ปัจจยัด้านแรงจูงใจ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

ด้านสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน   

มีแสงสวา่ง อากาศถ่ายเท
เหมาะสมในการปฎิบติังาน 

84 29 

 เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ มี
เพียงพอและเหมาะสม 

94 32 
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 มีความปลอดภยัในการ
ทาํงาน 

72 24 

 สภาพโดยทัว่ไปสะอาด
เรียบร้อย 

44 15 

ด้านสวสัดิการ ค่าตอบแทน (เงินเดือน, 
โบนสั) 

142 48 

 ความมัน่คงในอาชีพ 98 33 

 สวสัดิการต่างๆ 46 16 

 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 8 3 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัดา้นความสาํเร็จในการทาํงานมากท่ีสุด

คือ งานท่ีไดรั้บมอบหมายและหน้าท่ีความรับผิดชอบสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ดา้นการยอมรับนับ

ถือคือ ได้รับมอบหมายงานท่ีสําคญั ลกัษณะงานท่ีพึงพอใจคือ ปริมาณงานท่ีเหมาะสมและมี

ขอบข่ายชดัเจน ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ีคือ ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รในการพฒันา

ความรู้ ความสามารถ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานคือ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์มีเพียงพอและ

เหมาะสม และดา้นสวสัดิการคือ ค่าตอบแทน (เงินเดือน, โบนสั) 

 

ตารางที่  3  ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนกังานการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัอ่ืนๆ 

 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 
อายกุารทํางาน ตํ่ากวา่ 5 ปี      164 56 

 5 – 10 ปี   82 28 

 11 – 15 ปี 32 11 

 16 – 20 ปี   11 4 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

 21 ปี ข้ึนไป 5 2 
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รูปแบบการส่ือสาร แบบวงกลม CIRCLE  เป็นการ
ส่ือสารภายในองคก์รแบบไม่มีผูน้าํ 

48 16 

 แบบวงลอ้  WHEEL เป็นการ
ส่ือสารท่ีมีผูน้าํชดัเจน อาํนาจการ
ควบคุมการส่ือสารอยูท่ี่ศูนยก์ลาง 

64 22 

 แบบ  ALL – CHANNEL เป็นการ
ส่ือสารท่ีสมาชิกมีความเท่าเทียมกนั
ในการส่ือสาร สามารถส่ือสารกนั
ไดทุ้กทิศทาง เพ่ือความรวดเร็วใน
การรับรู้ข่าวสาร 

182 62 

จากตารางท่ี 3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุการทาํงานตํ่ากว่า 5 ปี และรูปแบบการ

ส่ือสารท่ีตอ้งการนาํมาใชใ้นองคก์รมากท่ีสุดคือ แบบ ALL-CHANNEL 

 

ตารางท่ี  4  ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนกังานการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จาํแนกตามคุณภาพการทาํงานของพนกังาน รฟม. 

คุณภาพการทํางานของพนักงานรฟม. ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

สามารถปฎบัิติงานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตาม
เวลาท่ีกํานด 

4.11 0.6756 

พอใจกับคุณภาพของงานท่ีทาํสําเร็จ ในแต่ละงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

3.96 0.7021 

ตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.96 0.6976 

มคีวามรู้ความเข้าใจในงานของตนเอง 3.99 0.7481 
ยนิดีและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ขๆอง
องค์กร 

4.08 0.7599 

 
จากตารางพบว่า คุณภาพการทาํงานของพนักงานรฟม. มากท่ีสุดคือ สามารถปฎิบติังานท่ีไดรั้บ

มอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด รองลงมาคือ ยินดีและให้ความร่วมมือกบักิจกรรมต่างๆของ

องค์กร และมีความรู้ความเขา้ใจในงานของตนเองตามลาํดบั ส่วนพอใจกบัคุณภาพของงานท่ีทาํ
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สําเร็จ ในแต่ละงานท่ีได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีคะแนนนอ้ยท่ีสุดเท่ากนั  

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน 

รายได้ และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนักงานการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีดา้นใดท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการ

ทาํงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด เน่ืองจากเป็นขอ้มูล

พ้ืนฐานของตวับุคคล เพ่ือทราบถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไม่มีผลต่อคุณภาพการทาํงาน 

 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการ

ยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีพึงพอใจ ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน และดา้นสวสัดิการ มีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนกังานการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่มีเพียงดา้นความสาํเร็จในการทาํงานเท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณภาพการทาํงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของธงชยั สันติวงษ ์กล่าวไวว้่า โดยหลกัการแลว้ องค์กรควรมีทั้ง

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพควบคู่กนั แต่ปรากฏใหเ้ห็นบ่อยคร้ังวา่ มีองคก์รจาํนวนมากท่ีสามรถ

ทาํไดเ้พียงอย่างเดียว กล่าวคือองค์กรบางแห่งอาจทาํให้ประสิทธิภาพบรรลุเป้หมายได ้แต่กลบัมี

การใช้จ่ายทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง หรือการทาํงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง ซ่ึงอาจปรากฏใน

รูปแบบต่างๆ เช่น ตอ้งใช้วตัถุดิบหรือวสัดุอุปกรณ์มากกินความจาํเป็น รวมถึงการใช้แรงงานคน

อยา่งส้ินเปลืองและเหน่ือยอ่อนดว้ย ถา้จะเปรียบเทียบองคก์รประเภทน้ีก็ไม่ต่างจากรถเก่าท่ีใชแ้ลว้ 

ซ่ึงก็ยงัคงสามารถนาํผูโ้ดยสารไปสู่เป้าหมาย แต่ตอ้งใช้จ่ายค่านํ้ ามนัอย่างมากมาย ตลอดจนตอ้ง

เปลืองแรงคนขบัมากเกินไป ในขณะท่ีบางองค์กรอาจมีประสิทธิภาพการทาํงานดีแต่อาจไม่มี

ประสิทธิผลเลยก็ได ้เช่น องค์กรอาจจะสามารถผลิตหรือให้การบริการได้โดยมีตน้ทุนตํ่ากว่าคู่

แข่งขนั แต่กลบัไม่สามารถขายสินคา้ท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่สามารถใหบ้ริการ

ท่ีไดคุ้ณภาพตรงตามท่ีลูกคา้อยากได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Francois, P. (2001)วิจยัเร่ือง 

Employee Care and the Role of Nonprofit Organization ผลการวิจยัพบว่า องคก์รไม่แสวงหากาํไร
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มีความสามารถในการกระตุน้ให้พนักงานให้ความสําคญักบัการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า โดยท่ี

องค์กรต้องสร้างความเขา้ใจ ในกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงวฒันธรรมท่ีดีขององค์กร เพ่ือให้

พนักงานเกิดความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่างเต็มใจสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

และปัจจยัจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานดา้นความถูกตอ้งในงานภายในเวลาท่ีกาํหนด และ

ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องงาน และประสิทธิภาพในภาพรวม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Verbeeten, F.H.M. (2008) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง Performance management practices in public sector 

organization : Impact on performance เป็นการศึกษาความแตกต่างระหว่าผลการดาํเนินงานเชิง

ปริมาณและประสิทธิภาพการทาํงานเชิงคุณภาพ ใชข้อ้มูลจากการสํารวจจาก 93 องคก์รภาครัฐใน

ประเทศเนเธอร์แลนด ์ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพการทาํงานจะมากข้ึน จะตอ้งมีแรงสนบัสนุน

จากแรงจูงใจจากพนกังานในเชิงบวกและองคก์รตอ้งมีเป้าหมายในการทาํงานท่ีชดัเจนและมีแบบ

แผนในการวดัผลงานท่ีเป็นมาตรฐานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

ดงันั้นหากผลการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภารกิจ 

บทบาทและหนา้ท่ีขององคก์รท่ีกาํหนดไวย้อ่มส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพขององคก์รโดยรวม 

 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย อายุการทาํงาน และรูปแบบการส่ือสาร ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนกังานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ

ไทย ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีดา้นอายุการทาํงาน และรูปแบบการส่ือสาร ท่ีมีอิทธิพล

ต่อคุณภาพการทาํงานของพนกังานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ 0.05 

3.1 อายกุารทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนกังานการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ต่างกนัสอดคล้องกบัแนวคิดของ Cooperd at.(2001)ท่ีกล่าวว่า 

พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานมากเม่ือตอ้งเผชิญกบัความกดดนัในการทาํงานจะสามารถ

รับมือกับสถานการณ์กดดันต่างๆได้ดีกว่าหรือเม่ือมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขก็จะสามารถนําเอา

ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีมีอยูม่าใชใ้นการแกไ้ขปัญหาไดดี้กว่าจึงส่งผลให้มีความเครียดในการ

ทาํงานนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ย มีประสบการณ์นอ้ย ความอดทนในการทาํงานมีนอ้ย และ

อาจกลายเป็นสาเหตุสาํคญัของความเครียดจากการทาํงาน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัขององัคณา 
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จรรยาวิวฒัน์กุล (2546, หน้า 99) พบว่าระยะเวลาในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

พฤติกรรมการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เหตุท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ี อาจเป็น

เพราะวา่ระยะเวลาการทาํงานท่ีมากข้ึนจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความรู้ความชาํนาญ

มากข้ึน ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเกิดความคล่องตวัและมีทกัษะในการทาํงานมากกว่าผูท่ี้มีระยะเวลา

ในการทาํงานน้อยกว่า อีกทั้ งผูท่ี้มีระยะเวลาในการทาํน้อยส่วนใหญ่เป็นพนักงานใหม่ท่ียงัอยู่

ในช่วงทดลองงาน กาํลงัศึกษาระบบกระบวนการขั้นตอนการปฏิบติัหน้าท่ีต่างๆขององคก์รจึงทาํ

ใหมี้พฤติกรรมการทาํงานตํ่ากวา่ผูท่ี้มีระยะเวลาในการทาํงานมากกวา่ 

3.2 รูปแบบการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนักงานการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ต่างกนัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนรินทร์ชยั พฒันพงศา 

(2542) กล่าวถึงความหมายของการส่ือสารว่า "เป็น การแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างผูส่้งสารและ

ผูรั้บสาร โดยใชส่ื้อหรือช่องทางต่างๆ เพ่ือมุ่งหมายโน้มนา้วจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับ รู้

หรือเปล่ียนทศันคติ หรือให้เปล่ียนพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง" และแนวคิดของ

วิรัช สงวนวงศว์าน (2547) ท่ีกล่าวว่า "การส่ือสารคือการถ่าย โอน (Transfer and understanding of 

meaning) ดงันั้น การติดต่อส่ือสารจะประสบความสาํเร็จก็ต่อเม่ือสามารถส่งผลต่อความหมายและ

ผูรั้บเกิดความเขา้ใจถูกตอ้ง การส่ือสารอาจมีลกัษณะเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal 

communication) และเป็นเครือข่ายองคก์รหรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่าการติดต่อส่ือสารขององคก์ร 

(Organization communication)" และแนวคิดของ ธิติภพ ชยธวขั (2548) กล่าวว่า "การส่ือสารเป็น

การส่งมอบสารสนเทศและส่งมีความหมายต่างๆจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงโดยการใช้

สัญลักษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกัน หรือเป็นการแลกเปล่ียนสารสนเทศและการส่งมอบส่ิงท่ีมี

ความสําคญัต่างๆ" และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิเชษฐ์ บุญมี (2544) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการ

ส่ือสารภายในองคก์ร: ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ผลการศึกษา

พบว่าพนกังานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การส่ือสารภายในองคก์รของธนาคารสามารถทาํให้เกิด

สมัพนัธภาพ เกิดความเขา้ใจ เกิดการประสานงาน และเกิดประสิทธิผลสูงในการทาํงาน  

และยงัสอดคลอ้งกบังานนวิจยัของเรวตัร สมบติัทิพย(์2543) ไดศึ้กษา"การติดต่อส่ือสารในองคก์ร: 

กรณีศึกษาบริษัท  ซีเกทเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบทางสังคมได้เก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา ตาํแหน่งมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการส่ือสารในองคก์รดา้นต่างๆ (ภาพรวมของ

องคก์รโดยทัว่ไป) ขอ้มูลป้อนกลบัส่วนตวั การประสานหล่อหลอมขององคก์ร การติดต่อส่ือสาร



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1240 

กบัผูบ้งัคบับญัชา บรรยากาศของการติดต่อส่ือสาร การส่ือสารตามแนวนอน และคุณภาพของส่ือ 

ส่วนระยะเวลาการทาํงานนั้น ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการส่ือสารในองคก์ร 
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ปัจจยัท่ีมผีลต่อคุณภาพชีวติการทํางานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING TO QUALITY OF WORK LIFE OF MUSIC TEACHERS IN 

BANGKOK 

 

โมริญา  โสภณบรรณารักษ์ 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต

การทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ผลต่อ

คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลจาก

ประชาชนท่ีประกอบอาชีพครูในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามและการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่า

จาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ F-Test และ T-Test 

 ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21– 25 ปี 

รองลงมาคือ อายรุะหว่าง 26-30 ปี สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

รองลงมาคือ แต่งงานระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่า  รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี ระยะเวลาการทาํงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ

ทาํงาน 1-5 ปี รองลงมาคือ ระยะเวลาทาํงาน มากกวา่ 5 ปี  รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เฉล่ียอยู่อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ มีรายได้เฉล่ียอยู่ในช่วง 20,001 – 

30,000 บาท  

สําหรับ ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน จากการ

ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วน

บุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ กบั คุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรี

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรถสรุปไดด้งัน้ี ความสมัพนัธ์ระหว่าง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชนแตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 
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อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ดา้นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน

แตกต่างกนั และสุดท้ายคือความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นเวลาการทาํงาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชนแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

ABSTRACT 

 In this research entitled “Factors Affecting The Work life Quality of Music School 

Teachers  

In Bangkok” The purpose is to study individual factors.Affecting The Work life Quality 

of Music School Teachers in Bangkok . The motivation Factors Affecting The Work life Quality 

of Music School Teachers 

In Bangkok. As well as other Factors Affecting The Work life Quality of Music School 

Teachers 

In Bangkok. Data were collected from individuals who work as music Teachers in a total 

of 400 people, the researchers found.The research instrument was questionnaire and Data analysis 

were apply statistic such as Percentage,Mean and Standard deviation,t-Test and F-Test. 

The majority of respondents were Female, aged between 21-25 years is a minor between 

the ages of 26-30 years, the majority of respondents are single, married, was minor. the level of 

education of the majority of respondents are  in Bechelor’, followed by the upper Bechelor’s 

degree.The majority of work expriences were 1-5 years, more than 5 years,was minor  The 

average income in the range of 10,001 – 20,000 baht per month, followed by the average income 

in the range of 20,001-30,000 baht. 

Among Factors Affecting The Worklife Quality of Music School Teachers from the test 

at a confidence level of 95 percent for international relations. Personal factors The motivation 

And other factors to The Work life Quality of Music School Teachers in Bangkok. Can be 

summarized as follows: The  monthly incomes differently affected on the  Work life Quality of 

Music School Teachers. different personal factors in, genders,ages,marital statuses, education and 

work expriences has no influence on the Work life Quality of Music School Teachers . relations 
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motivation differently affected on the  Work life Quality of Music School Teachers and the last is 

different working hours affecting to The Work life Quality of Music School Teachers in Bangkok 

have statistically significant difference at 0.05 

 

บทนํา 

   เม่ือกล่าวถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต หมายถึง ภาวะความเป็นอยูท่ี่ดี (Well Being) ทั้งของ

ตนเองและสังคมทั้งน้ีคุณภาพชีวิตยงัครอบคลุมไปถึงความปลอดภยั สิทธิ และเสรีภาพ รวมไปถึง

ความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และจะตอ้งอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีครอบครัวและสังคม

ท่ีดี เพ่ือฝึกอบรมตนเอง ช่วยตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสงัคมอีกดว้ย  

การเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทยเร่ิมข้ึนตั้ งแต่  พ .ศ . 2435 เป็นการสอนวิชาขับร้อง

จุดประสงค์เพ่ือฝึกหัดร้องเพลงและในเวลาต่อมามีการเปิดโรงเรียนสอนดนตรีเพ่ิมมากข้ึน การมี

โรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีมีมากข้ึนถือว่าเป็นการดี และปัญหาท่ีพบในส่วนใหญ่คือ ครูท่ีสอนดนตรี

จาํนวนมากประสบกบัปัญหาคุณภาพในการทาํงาน ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง ชั่วโมงในการสอนท่ีมาก

เกินไป จนทาํให้การสอนไม่มีคุณภาพ หรือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บไม่เหมาะสม ไม่มีความมัน่คงใน

หนา้ท่ีการงาน  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพชีวติการทาํงานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใน 3 ดา้น คือ  ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัแรงจูงใจ และปัจจยัอ่ืนๆเพ่ือศึกษาและ

แกปั้ญหาผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน 

เพ่ือจะไดท้ราบว่าครูเหล่าน้ีมีความรู้สึกพึงพอใจในความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตการทาํงานเป็น

อย่างไรในขณะท่ีปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ซ่ึงจะได้นําข้อมูลวิจัยไปศึกษา

วางแผน กาํหนดนโยบาย ส่งเสริมครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนให้มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดี

มากข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของครูโรงเรียนสอนดนตรี

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนแรงจูงใจ ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนสอนดนตรี

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

สมมตฐิาน 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อชั่วโมง 

สถานภาพ ระยะเวลาการทาํงานท่ีต่างกนั ท่ีมีผลต่อคุณภาพการทาํงานของครูโรงเรียนสอนดนตรี

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัตวัจูงใจและปัจจยัสุขอนามยัในการทาํงานท่ี

ต่างกนั ท่ีมีผลต่อคุณภาพการทาํงานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกต่างกนั 

3.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นเวลาการทาํงานท่ีต่างกนั ท่ีมี

ผลต่อคุณภาพการทาํงานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั	

1.โรงเรียนดนตรีเอกชนสามารถนาํผลการศึกษามาใชใ้นการวางแผน พฒันาคุณภาพชีวิต

การทาํงานของครูได ้

2. สถาบนัดนตรีอ่ืน ๆ สามารถนาํผลการศึกษามาเป็นแนวทางหรือประยกุตใ์ชใ้นการ

วางแผนพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของหน่วยงานตนเองได ้

3. โรงเรียนสอนดนตรีเอกชนสามารถนาํเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติใน

การทาํงานและเป็นแหล่งขอ้มูลในการปรับปรุงบุคลากรโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน ซ่ึงอาจจะส่งผล

ใหก้ารบริหารจดัการในองคก์ารประสบความสาํเร็จมากข้ึน สามารถดาํรงกิจการใหอ้ยูร่อดบน

เส้นทางธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1247 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ (Dependent Var iable)   ตวัแปรตาม  (Independent Var iable)                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับคุณภาพชีวติในการทํางาน 

 สุขชยั วงษ์จนัทร์(2550:11) ไดส้รุปว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานหมายถึง สภาพการทาํงาน

โดยรวมทั้งหมด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการทาํงาน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม กระตุน้ให้เกิด

ความพึงพอใจในการทาํงานท่ีดีมีคุณภาพ และนาํไปสู่การทาํงานท่ีมีความสุขอยา่งแทจ้ริง 

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2553:75-76) ได้กล่าวถึงทฤษฎีHerzberg ไวว้่า ผลงานของเฮอร์

ซเบิร์ก Herzberg มองว่าความตอ้งการมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนงานในหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั 

ความตอ้งการดงักล่าวอาจจะแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท คือ ความตอ้งการต่อ ปัจจยัอนามยั และ

ความตอ้งการต่อ ปัจจยัเหตุจูงใจ และความตอ้งการสองประเภทน้ีมีความเป็นอิสระจากกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
• เพศ    
• ระยะเวลาการทาํงาน 
• อาย ุ    
• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
• ระดบัการศึกษา   
• สถานภาพ 

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
•ปัจจยัแรงจูงใจ   
• ปัจจยัสุขอนามยั 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 
• ดา้นเวลาการทาํงาน 
• ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

คุณภาพการทาํงานของครูโรงเรียนสอนดนตรี

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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     ปัจจัยอนามัย(hygiene factors) เป็นปัจจัยท่ี เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของงาน  ซ่ึงรวมถึง 

นโยบายของบริษทั การบริหาร การควบคุมงาน สภาพการทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เงิน 

สถานภาพ และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน เป็นตน้ หากขาดปัจจยัเหล่าน้ีแลว้ คนงานจะไม่มีความ

พึงพอใจในงานท่ีตนทาํอยู ่และถึงแมว้่าคนงานจะไดรั้บการสนองตอบเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีก็ไม่ได้

ทาํให้พวกเขามีมูลเหตุจูงใจในการทาํงานแต่อยา่งใด การสนองตอบความตอ้งการต่อปัจจยัอนามยั

เพียงเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้นงานแสดงความไม่พอใจต่องานเท่านั้นเอง 

   ปัจจัยมูลเหตุ จูงใจ  (motivator factors) เป็นปัจจัยท่ี เก่ียวกับงานโดยตรง  ซ่ึ งรวมถึง

ความสําเร็จ การท่ีคนอ่ืนยอมรับผลงานของตน ความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน งานท่ีท้าทาย และความ

เจริญงอกงามและพฒันาการ เป็นตน้ หากมีปัจจยัมูลเหตุจูงใจเหล่าน้ีคนงานจะมีความรู้สึกว่าตนเอง

มีมูลเหตุท่ีจะปฎิบติังาน และถึงแมว้่าจะขาดส่ิงเหล่าน้ีคนงานก็ไม่รู้สึกว่าตนไม่มีความพึงพอใจต่อ

งานแต่อย่างใด กล่าวอีกนยันึงว่า ปัจจยัมูลเหตุจูงใจเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้คนงานปฎิบตังานอย่าง

แทจ้ริง 

ตุลา มหาพสุธานนท ์(2554: 252-253) ไดส้รุปแนวคิดการศึกษาทฤษฎีสองปัจจยั ของ เฮอร์

ซเบิร์ก และคณะไวว้่า มีความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทาํงานของคนงานกบัการ

ปฏิบติังาน กล่าวคือหากคนงานไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของคนงานนาํมาซ่ึงความขยนัขนัแข็ง เสียสละและอุทิศตนเพ่ือการทาํงาน ผลการ

ปฏิบติังานท่ีสูงทาํให้ผลผลิตขององคก์รเพ่ิมข้ึนดว้ย ต่อมาเขาไดท้าํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกั

บญัชีและวิศวกรมากกว่า 200 คน โดยการสัมภาษณ์ว่ามีปัจจยัใดบา้งในการทาํงานท่ีทาํให้พวกเขา

พอใจหรือมีความสุข และมีปัจจยัใดบา้งท่ีทาํใหเ้ขาไม่พอใจหรือไม่มีความสุข พบว่าตวัแปรท่ีทาํให้

บุคคลในองคก์รรู้สึกดี Good feelings ไดแ้ก่ ความสาํเร็จของาน ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่ง การไดรั้บการยอมรับนับถือ และกิจกรรมระหว่างทาํงาน ส่วนตวัแปรท่ีทาํให้บุคคลใน

องค์กรเกิดความรู้สึกไม่ดี Bad feeling ไดแ้ก่ สภาพการทาํงาน การบงัคบับญัชา เงินเดือน ความ

มัน่คงในงาน กฎระเบียบและการปฏิบติัขององคก์ร และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในงาน เขาจึง

สรุปไดเ้ป็นทฤษฎี 2 ปัจจยั ซ่ึงกล่าวถึงมนุษยทุ์กคนจะตอ้งมีความตอ้งการ 2 ดา้น คือ ความตอ้งการ

ทางดา้นสุขอนามยั (Hygiene needs) หรือปัจจยัภายนอก (Extrinsic factors) และความตอ้งการดา้น

การจูงใจ (Motivator needs) หรือปัจจยัภายใน (Intrinsic factors)  
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 ตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก หากความตอ้งการดา้นสุขอนามยัไดรั้บการตอบสนองอยา่งไม่

เต็มท่ีมนุษยจ์ะเกิดความไม่พอใจ ฉะนั้นการตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขอนามยัของมนุษยเ์ป็น

เง่ือนไขหน่ึงในการลดความไม่พอใจในการทาํงานลงเท่านั้น แต่ไม่สามารถทาํใหม้นุษยพ์อใจไดใ้น

ขณะเดียวกนัหากความตอ้งการดา้นการจูงใจ ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเตม็ท่ีมนุษยจ์ะรู้สึกพึงพอใจ

พร้อมปฏิบติังานดว้ยความรักในหน้าท่ี และอุทิศตนอย่างหนัก แต่หากไม่ไดรั้บการตอบสนอง

มนุษยจ์ะรู้สึกเฉย ๆ ไม่สนใจท่ีจะอุทิศตนเองแต่อยา่งใด 

             1.ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงาน (Satisfiers) เรียกอีกอย่างว่าปัจจยัจูงใจ 

(Motivator factors) หรือปัจจัยภายใน  (Intrinsic factors) ประกอบด้วยองค์ประกอบ  6 ด้าน คือ 

ประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน (Achievement) การไดรั้บการยอมรับ (Recognition) ลกัษณะ

ของงาน (Work-itself) ความรับผิดชอบ(Responsibility) ความกา้วหน้า(Advancement)และโอกาส

เจริญเติบโต(Possibility of growth) 

 2. ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfies)  เรียกอีกอย่างว่า ปัจจยัสุขอนามยั

(Hygiene needs)  หรือปัจจยัภายนอก (Extrinsic factors) ประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีสําคญัอยู่  8 

ดา้น คือนโยบายและการบริหารขององคก์ร(Company policy and administration)การควบคุมบงัคบั

บัญชา (technical supervision) เง่ือนไขการทํางาน(Working conditions) ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล(Interpersonal relations) เงินเดือน(Salary) สถานภาพ(Status) ความมัน่คงในการทาํงาน(Job 

security) และปัจจยัต่าง ๆ ในชีวิตส่วนตวั (Factors in personal life) 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการทาํงานของครูโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสาํรวจ เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา 

และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์ 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบอาชีพครูโรงเรียนสอน

ดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้ออกแบบ

วิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน 7-27 
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เมษายน 2560 แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือ

ผา่นเรียบร้อยแลว้จึงไดน้าํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอยา่งขา้งตน้ 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คาํนวณหา

ขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

N =   

 

N = จาํนวนตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา 

Z = ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 

p = ค่าความน่าจะเป็นของประชากรกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.5 

E = ค่าความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกาํหนดท่ี 5% เท่ากบั 0.05 

จะได ้ N = 
.  . .

.
 

 

                                         = 384.16 คน ≈ 400 คน 

ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังน้ี จะใช้ขนาดตัวอย่างจาํนวน  400 ตัวอย่าง ผู ้วิจัยได้เลือกใช้

วิธีดาํเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลตวัอยา่งผ่านทาง

แบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด และแบบสอบถาม online จาํนวน 200 ชุด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการนาํสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้กบ็

รวบรวมมาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติ เช่น ความถ่ี ร้อยละ เป็นตน้ หรือ นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามในแบบสอบถามแต่ละขอ้ โดยใชส้ถิติ เช่น ค่าเฉล่ียหรือค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นตน้ 
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2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติอนุมาน(Inferential Statistics) สถิติอนุมานเป็นสถิติท่ีนาํมาใช้

อา้งอิงไปหาค่าความเป็นจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนาํไปใชใ้น 2 เร่ือง คือ การประมาณค่า

ทางสถิติ และการทาํสอบสมมติฐาน ซ่ึงในการวิจยัมนันิยมนาํสถิติอนุมานมาใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐาน ไดแ้ก่ t-Test และ F-Test 

สรุปผลการวจิยั 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

          (n = 100)                                         
รายละเอียด  ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง   ความถี่          ร้อยละ 

 เพศ   ชาย      188           47.00 
    หญิง      212           53.00 
 อาย ุ   17-20 ปี      36             9.00 
    21-25 ปี      170           43.00 
    26-30 ปี     142           36.00 
    มากกวา่ 30 ปี    52           13.00 
 สถานภาพ  โสด     319           80.00 
    สมรส     71           18.00 
    หยา่ร้าง     10             3.00 
 ระดบัการศึกษา  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   39            10.00 
    ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า   310            78.00 
    สูงกวา่ปริญญาตรี   51            13.00 
 ระยะเวลาการทาํงาน นอ้ยกวา่ 1 ปี    73            18.00 
    1-5 ปี     187            47.00 
    มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป   140            35.00 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   74              19.00 
    10,001-20,000 บาท   171            43.00 
    20,001-30,000 บาท   111                   28.00 
    มากกวา่ 30,001 บาท   44            11.00 
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สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมผีลต่อคุณภาพชีวติการทํางานของครูโรงเรียนดนตรี

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อย

ละ 53  อายรุะหวา่ง 21 – 25 ปี จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 43 สถานภาพโสดจาํนวน 319 คน คิด

เป็นร้อยละ 80 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า จาํนวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 78 

ระยะเวลาในการทาํงาน 1-5 ปี จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ระดบัรายได ้10,001 – 20,000 

บาท จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 43 

 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัด้านแรงจูงใจและปัจจยัด้านสุขอนามยั ตามทฤษฎขีอง Freder ick Herzberg ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

      ปัจจยัด้านแรงจูงใจ   รายละเอียด    ความถี่         ร้อยละ 

 ดา้นความสาํเร็จ       การไดรั้บมอบหมายงานท่ีสาํคญั   66         17.00 
        การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหารและเพ่ือนร่วมงาน 118                30.00         
        ความสาํเร็จหรือผลงานของนกัเรียน   196         49.00 
                     มีช่ือเสียงในวงการสอน    20           5.00
ดา้นสถานภาพ       สถานท่ีสะอาด ปลอดภยั    33           8.00 
การทาํงาน       ผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงานท่ีดี    207          52.00 
                     มีระเบียบ มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสากล  108          27.00 
                     ไม่มีการควบคุมมากเกินไป ใหอิ้สระในการทาํงาน  52                  13.00 
ดา้นแรงจูงใจ       ค่าตอบแทนตวัเงิน      170           43.00 
        จาํนวนนกัเรียน       74           19.00 
        สวสัดิการต่างๆ      110            28.00
        รางวลัและโบนสัประจาํปี      46           12.00
ดา้นลกัษณะงาน       งานท่ีทา้ทายความสามารถ      80           20.00
        งานสอนเนน้จาํนวนนกัเรียน      72           18.00 
        งานสอนแบบเด่ียว       79           20.00 
                    งานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตน    169           42.00
ดา้นความกา้วหนา้    การไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติ      80                 20.00 
      การไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมพฒันาความรู้ความสามารถ  72            18.00 
        การไดรั้บนกัเรียนมากข้ึน         79           20.00 
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                     การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริหาร เพ่ือนร่วมงาน                 169           42.00 
                          และผูป้กครอง 
ดา้นการบริหาร       การบริหารงานท่ีชดัเจน ไม่ซบัซอ้น        60              15.00 
        มีความเป็นธรรม          113           28.00 
        การบริหารงานท่ีไม่เขม้งวด ใหอิ้สระ        126           32.00 
       การบริหารงานท่ีโปร่งใส         101           25.00 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัด้านแรงจูงใจ ตามทฤษฎขีองตามทฤษฎขีอง Freder ick Herzberg ท่ีมี

ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน  400 คน  พบว่าส่วนใหญ่มีแรงจูงใจด้านความสําเร็จ ด้าน

ผลงานของนกัเรียน จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49  ดา้นสถานภาพการทาํงานดา้นผูบ้ริหารและ

เพ่ือนร่วมงานท่ีดี จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ดา้นค่าตอบแทนตวัเงิน จาํนวน 170 คน คิด

เป็นร้อยละ 43 ดา้น ดา้นลกัษณะงาน งานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของจาํนวน 169 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ด้านความก้าวหน้า  การได้รับการยอมรับจากผูบ้ริหาร 

เพ่ือนร่วมงาน และผูป้กครอง จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42 ดา้นการบริหาร การบริหารท่ีไม่

เขม้งวด ใหอิ้สระ จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32 

 

ตารางท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน  ๆของผู้สอบถาม 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ  รายละเอียด                   ความถี่       ร้อยละ 

เวลา   จดัตารางสอนใหเ้หมาะสม       304          76.00 
   จดัตารางสอนใหมี้เวลาพกัมากกวา่ 1 ชัว่โมง       47          12.00 
   จดัตารางสอนเฉล่ียต่อวนัใหน้อ้ยวา่ 5 ชัว่โมง       49          12.00 
ดา้นภาพลกัษณ์  เป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงกวา้งขวาง                       41          10.00 
ของสถาบนั  การบริหารงานท่ีดี เป็นระบบ มีมาตรฐาน                     235          59.00 
   เป็นสถาบนัท่ีตกแต่งสวยงาม         90           23.00 
   เป็นสถาบนัเป็นกนัเอง พดูคุยง่าย อธัยาศยัดี        34            9.00 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัอ่ืน  ๆได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ และ ด้านเวลาการ

ทํางาน ท่ีมผีลต่อคุณภาพชีวติการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน  พบว่าส่วนใหญ่ ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ เลือกเป็น

สถาบนัท่ีมีการบริหารท่ีดี เป็นระบบ จาํนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ดา้นเวลาการทาํงาน เลือก

การจดัตารางสอนใหเ้หมาะสม จาํนวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76  

ตารางท่ี4  ปัจจัย ท่ีมีผลต่อคุณภาพ ชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนต รีเอกชน  ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยั       ค่าเฉล่ีย        ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถานท่ีสะอาด เรียบร้อย ปลอดภยั    4.6950    0.694435749       
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ มีความทนัสมยั และ 
มีประสิทธิภาพเพียงพอ          4.6275 0.727064698       
การบริหารงานท่ีไม่เขม้งวดเกินไปใหอิ้สระในการทาํงาน               4.5050  0.78561638  
ใหค้าํปรึกษาและความช่วยเหลือ 
ไดรั้บค่าตอบแทน รางวลั และสวสัดิการท่ีเหมาะสม  4.7275 0.713311505     
ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหรือ สมัมนา   4.4950    0.807909323  
เพ่ือพฒันาความชาํนาญความรู้ในการทาํงาน 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัท่ีมผีลต่อคุณภาพชีวติการทํางานของครูโรงเรียนดนตรี

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากตารางพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ได้รับค่าตอบแทน รางวลั และสวสัดิการท่ี

เหมาะสม มีค่าเฉล่ียคือ 4.7275 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.713311505 คะแนน 

รองลงมาคือ สถานท่ีสะอาด เรียบร้อย ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.6950 คะแนน ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.694435749  คะแนน และนอ้ยท่ีสุดคือไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม หรือ 

สัมมนาเพื่อพฒันาความชาํนาญความรู้ในการทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.4950 คะแนน ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.807909323 คะแนน  

 

อภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา

การทํางาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียน

ดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาการทาํงาน ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ส่วนดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0026 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   ลดั

ดาวณัย ์สกุลสุข(2550) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน คือ ระดบัความรู้สึกในเชิงพึงพอใจของ

พนักงานท่ีมีต่อส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตการทํางาน  อันได้แก่  รายได้  ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  

ความกา้วหนา้   และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัสมพร สังขเ์พ่ิม (2555) เร่ือง  คุณภาพชีวิตการทางาน

ของบุคลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัเอกชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   จากการศึกษา

พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงข้ึนจะมีคุณภาพชีวิตใน

การทาํงานสูงข้ึนดว้ย  

 

สมมุติฐานท่ี 2 : ปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีประกอบด้วย ปัจจัยแรงจูงใจ และปัจจัยสุขอนามัย แตกต่าง

กันมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกัน 

 ปัจจัยแรงจูงใจ ท่ีประกอบด้วย  ด้านความสําเร็จ ดา้นลกัษณะงาน ด้านความก้าวหน้าท่ี

ต่ างกัน  ไม่ มี อิท ธิพลต่อ คุณภาพชีวิตการทํางานของค รูโรงเรียนดนตรีเอกชน  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยสุขอนามัย  ท่ีประกอบด้วย ด้านสถานภาพการทาํงาน ดา้นนโยบายการบริหารท่ี

ต่ างกันไม่ มี อิท ธิพลต่อ คุณภาพ ชีวิตการทํางานของค รูโรงเรียนดนตรี เอกชน  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร  ส่วนดา้นแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรี

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.0036 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

ผจญ เฉลิมสาร (2540: 23)ท่ีเสนอว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานนั้นเก่ียวขอ้กบัองค์ประกอบหลาย

ประการ เช่น ค่าจา้ง ค่าชัว่โมงการทาํงาน สภาพแวดลอ้มการทาํงานและยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ นมสัวีร์ สดสี และ เกสรา สุขสว่าง (2558) เร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทยจาํกดั (มหาชน) จากการศึกษาพบว่า ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก การ

ไดรั้บค่าตอบแทน หรือ สวสัดิการท่ีเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งสมภพเศรษฐกิจและเป็นไป
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ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน ทาํให้มีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีข้ึน เพราะไดค่้าตอบแทนท่ี

เพียงพอต่อการดาํรงชีวิต  

 

สมมุติฐานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืน  ๆท่ีประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ และ ด้านเวลาการทํางาน 

แตกต่ างกันมี อิท ธิพ ลต่อคุณภาพ ชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนดนต รี เอกชน  ใน เขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน 

 ผลทดสอบสมมติฐานดา้นปัจจยัอ่ืนๆพบวา่ มีเพียงดา้นเวลาการทาํงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานของครูโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.003 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญแสง ชีระภากร(2533:12) เวลาวา่งของชีวิต(Total Life Space)

การทาํงานในองค์การมิได้เป็นเพียงปัจจยัเดียวใน การดาํเนินชีวิตของมนุษยม์นุษยทุ์กคนย่อม

ตอ้งการเวลาส่วนตวั ท่ีไม่ตอ้งการให้ส่ิงใดมารบกวน นอกจากทาํงานแลว้ ทุกคนยอ่มตอ้งการเวลา

ว่างเพ่ือพกัผ่อนเป็นของตวัเอง หรือทากิจกรรม นันทนาการ(Recreation)การจดัเวลาว่างให้บุคคล

ถือว่าเป็นประโยชน์เก้ือกูลชนิดหน่ึงในประเภท ท่ีไม่เป็นตวัเงินเป็นการสร้างคุณค่าของตวับุคคลท่ี

มิไดมี้การทาํงานเหมือนเคร่ืองจกัรท่ีไม่มีชีวิต จิตใจสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปาริชาติ ปาน

สําเนียง และดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (2556)  เร่ือง คุณภาพชีวิตในการทาํงานและการรับรู้ความ

ยติุธรรมในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รผา่นความผกูพนัต่อองคก์ร

ของพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน กรณีศึกษาคณะแพทยแ์ห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร จาก

การศึกษาพบว่า ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวัมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานและความผูกพนัต่อองคก์ร จากการศึกษาพบวา่ ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั 

มีอิทธิพลทางบวกต่อความผกูพนัองคก์ร 

 

 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1257 

บรรณานุกรม 

กมล กฤษวงศ ์และ ดร.ณกมล จนัทร์สม.(กรกฎาคม-ธนัวาคม 2556).วารสารการวิจยัธุรกิจ และ

การบริหาร.ปีท่ี 1 (ฉบบัท่ี 1)  

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ. (2548). ทัศนคติของพนักงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ 

ปฏิบติังานของพนกังานในองคก์รบริษทั คูเวต ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จาํกดั. สารนิพนธ์ บธ.ม. 

(การจดัการ). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร.  

เจตนิพิฐ สุจิระกุล และคนอ่ืน ๆ. (มกราคม-มิถุนายน 2557).วารสารบริหารการศึกษา มศว; ปีท่ี 11 

(ฉบบั 20) 

แจ่มศรี บุญทองจนัทร์ และ ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา.(กรกฎาคม-ธนัวาคม 2558).วารสารบริหาร

การศึกษา มศว;ปีท่ี 12 (ฉบบัท่ี 23)  

ณัฐพร ฉายประเสริฐ.(2015).วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา.ปี 2 (ฉบบัท่ี 

2) 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ.(2553).ทฤษฎีองคก์าร. พิมพค์ร้ังท่ี 5.กรุงเทพฯ : อินทภาษ 

ตุลา มหาพสุธานนท.์(2554).หลกัการจดัการ.พิมพค์ร้ังท่ี 1 .กรุงเทพฯ : พี เอน็ เค แอนด ์สกาย 

นิพนธ์ เทพวลัย.์ (2523). ประชากรศาสตร์ (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช 

นํ้ าผ้ึง จนัทร์ดาํ และ ดร.สุมาลี สว่าง.(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558).วารสารการเงิน การลงทุน 

การตลาด และบริหารธุรกิจ.ปีท่ี 5 (ฉบบัท่ี 2) 

บุญแสง ชีระภากร. (2533). การปรับปรุงคุณภาพชีวิตกบัความผูกพนัธ์องค์การ: กรณีศึกษา

ข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ .

วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

ปาริชาติ ปานสําเนียง และ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์.(เมษายน-มิถุนายน 2556).วารสารวิทย

บริการ ปีท่ี 24 (ฉบบัท่ี 2) 

ปรีชา ครามพกัตร์.(2550). คุณภาพชีวติการทาํงานของอาจารยส์ถาบนัราชภฏันครราชสีมา:(รายงาน

การวจิยั).นครราชศรีมา:สถาบนัราชภฎันครราชสีมา 

ปิยวรรณ พฤกษะวนั และ รศ.กาญจนาท เรืองวรากร.(ตุลาคม-ธนัวาคม 2556). วารสารการเงิน การ

ลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 (ฉบบัท่ี 4)  



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1258 

ผจญ เฉลิมสาร.(2540). คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานระดบักลาง : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงาน

ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา.ภาคนิพนธ์ปริญญา พฒันบริหารศาสตรมหา

บณัฑิต.สาขาพฒันาสงัคม.คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันศาสตร์. 

มนสัวีร์ สดสี และ เกสรา สุขสว่าง.(กรกฎาคม –ธนัวาคม 2558).วารสาร การเงิน และการลงทุน 

การตลาดและการบริหารธุรกิจ. ปีท่ี 5 (ฉบบัท่ี 2) 

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. (2542). การวิเคราะห์ผู้รับสาร. กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. 

ลดัดาวณัย  ์สกุลสุข.(2550).คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนังงานท่ีปฎิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน

กรุงเทพ บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน). วิทยานิพนธ์ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์.บณัฑิตมหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 

วิทยา อินทร์สอน และผศ.ดร.สุรพงศ์ บางพาน(2558).วารสารเพ่ือการปรับตวักา้วทนัเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม.แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรม.สา

ชาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมศาสตร์.เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่ 

วิรัช ลภิรัตนกุล. (2540). การประชาสัมพนัธ์ฉบบัสมบูรณ์. พิมพ์คร้ังท่ี 8. กรุงเทพมหานคร :

สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วนัชยั มีชาติ.(2553).การบริหารองคก์าร : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สรรเสริญ เตชะบูรพา.(2545) “การรับรู้คุณภาพชีวิตในการทาํงานกบั ความผูกพนัต่อองคก์ารของ

พนักงาน บริษทั ขนส่งสินคา้ทางทะเล.” วิทยานิพนธ์. วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม). กรุงเทพฯ:

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สุขชัย วงจันทร์.(2550).ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรฝ่ายฆราวาสใน

มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั.วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการ

พฒันา.เลย;มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1259 

สุนทรีพร อาํพลพร,ภิเษก จนัทร์เอ่ียม และอรสา โกศลานนัทกุล.(กุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552).

วารสารบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถมัภ.์ปีท่ี 3 (ฉบบัท่ี 1)  

สมพร สังขเ์พ่ิม.(2555).คุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรสายสนบัสนุนมหาวทิยาลยัเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.วทิยานิพนธ์.วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์.กรงเทพฯ:

สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

เสรี วงษม์ณฑา. (2540). การประชาสมัพนัธ์เชิงปฏิบติั. กรุงเทพฯ: A.N.การพิมพ.์ 

แสงเดือน ทิพยว์รพงศ ์และ ดร.ณกมล จนัทร์สม.(กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559).วารสารการวิจยัทาง

ธุรกิจและการบริหาร.ปีท่ี 4 (ฉบบัท่ี 2).มหาวทิยาลยัรังสิต 

Walton, Richard E. (1974). Improving the Quality of Work Life. Harvard Business Review. 52 

(3): 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1260 

ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อบ้านจดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหง 

FACTORS INFLUENCE FOR DECISION TO BUY HOUSING 

PERFECT PLACE – RAMKHAMHAENG PROJECT 

 

ก้องภัค  เจริญจติ 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟค

เพลส-รามคาํแหง ของลูกคา้หรือผูจ้ะซ้ือ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ กลุ่มตวัอย่างคือ 

ลูกคา้หรือผูจ้ะซ้ือ จาํนวน 400 คน  เก็บขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช ้วิธีเชิงพรรณนาดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่า T-test และ ค่า F-test 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 41-50 ปี อาชีพ

ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั  ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวอยูใ่นช่วง 50,001-100,000 บาท สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 เพ่ือแสดง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

แตกต่างกนัส่วนความสมัพนัธ์ระหวา่งอาย ุไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น ความสัมพนัธ์

ระหวา่งดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นรูปแบบการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นแตกต่างกนัและสุดทา้ยคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นการยา้ยท่ีอยู่ดา้นการ

บริการและดา้นความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร

โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงแตกต่างกนั   

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจ, บา้นจดัสรร, ลูกคา้ 
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ABTRACT 

The research Factors influencing the decision to buy housing. The Perfect Place - 

Bangkok. Customers who buy The objective was to study the personal factors. The marketing 

mix As well as other factors Influencing purchasing decisions. The samples Customers who buy a 

total of 400 data collection tool is a questionnaire. Data were analyzed using Methods described 

by percentage, average and standard deviation values.T-test and F-test. 

The research found that Most respondents were female, aged between.41-50 year career, 

most of the respondents own business. Most studies on the undergraduate level. The average 

income of families in the 50001-100. 000 baht for factors that influence the decision to buy a 

home. The hypothesis tested at a confidence level of 95 percent to the relationship between 

personal factors. The marketing mix And other factors With the decision to buy a home The 

results were as follows: the relationship between gender, occupation, educational level. The 

average income of families And number of family members Influencing the decision to purchase 

a different home. The relationship between age did not influence the decision to buy a home. The 

relationship between the products, prices and location. The form of promotion. Influencing the 

decision to purchase a different home. Finally, The relationship between the change of residence. 

Services And the reliability of the operator. Influencing the decision to buy housing projects 

Perfect Place - Ramkhamhaeng different. 

 

Keywords : Decision ,Housing Estate , Customer 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

บา้นเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของประชาชน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทุก

คนใฝ่ฝันหาในขณะท่ีความเร่งรีบในสังคมทาํใหค้นเราไม่มีเวลาท่ีจะสร้างบา้นให้กบัตนเองสักหลงั

หน่ึง อีกทั้งการสร้างบา้นเองยงัมีปัญหายุ่งยากมากมาย เช่น งบประมาณอาจจะบานปลาย อีกทั้งยงั

ไม่มีความรู้ด้านการก่อสร้างเป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบนัประชาชนท่ีคิดจะมีบ้านจะใช้วิธีการซ้ือบ้าน

พร้อมท่ีดินท่ีสร้างเสร็จแลว้ ซ่ึงคุน้เคยกนัในช่ือบา้นจดัสรร แต่บา้นเป็นสินคา้ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง 
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และชัว่ชีวิตคนหนหน่ึงอาจจะมีความสามารถซ้ือไดเ้พียงหลงัเดียว  ซ่ึงในการเลือกซ้ือบา้นสักหลงั

หน่ึง  ประชาชนท่ีคิดจะซ้ือบา้นตอ้งใชค้วามพิถีพิถนั และคิดพิจารณาปัจจยัต่างๆ เก่ียวกบับา้นท่ีจะ

ซ้ือ ก่อนการตดัสินใจซ้ือ 

จากขอ้มูลท่ีได้จดัเก็บโดยกรมการปกครองพบว่าในปี 2552 มีจาํนวนท่ีอยู่อาศยัในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลมีจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัมากถึง 4.3 ลา้นหน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.3 ของจาํนวนท่ี

อยู่อาศยัทั้ งประเทศ จากการเพิ่มข้ึนของท่ีอยู่อาศยันับเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม

ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ สภาพแวดลอ้มและทาํเลท่ีตั้ ง ทาํให้ผูป้ระกอบการ

โครงการหันมาสนใจก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมมากข้ึน และในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา(ปี 2533-2552) มี

จาํนวนท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมข้ึนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลถึง 1,866,975 หน่วย(เฉล่ียปีละ 93,349 

หน่วย) ซ่ึงนบัเป็นปริมาณท่ีสูง และศูนยว์ิจยักสิกรไทยไดจ้ดัทาํการสํารวจเพ่ือวิเคราะห์และศึกษา

ทิศทางของตลาดและความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัในช่วงปี 2533-2555 ภายใตห้วัขอ้ “พฤติกรรมการซ้ือ

ท่ีอยูอ่าศยั” ในระหวา่งวนัท่ี 15-21 กุมภาพนัธ์ โดยสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครและ

รวมทั้งมหกรรมบา้นและคอนโดพบว่า ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง โดยผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดท่ีจะซ้ือท่ีอยู่อาศยัมีสัดส่วนร้อยละ 69.5 ในขณะท่ีผูท่ี้ยงัไม่คิดจะซ้ือท่ีอยู่

อาศยัในช่วงเวลาดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 30.5 เท่านั้น 

เน่ืองจากภาวะนํ้ าท่วมในปีพ.ศ. 2554 บรรดาธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทหลกัๆใน

กรุงเทพฯ บา้นจดัสรรนบัเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจากสถานการณ์นํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึน

ในขณะนั้นเน่ืองจากย่านท่ีอยูอ่าศยัสาํคญัๆหลายแห่งของกรุงเทพฯเกิดภาวะนํ้ าท่วม และนอกจาก

ภาวะนํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนแลว้ ปัญหาด้านจราจรท่ีนับวนัจะเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ทาํให้ระยะเวลาในการ

เดินทางเพิ่มมากข้ึน กย็ิ่งจะส่งผลให้กบัประชาชนท่ีเดินทางโดยรถส่วนตวั เพราะว่าตอ้งมีค่าใชจ่้าย

นํ้ามนัเพ่ิมข้ึนไปอีก กเ็ป็นอีกหน่ึงปัจจยัสาํคญัยิง่ของประชาชนในการเลือกซ้ือบา้นจดัสรร ดว้ยเหตุ

ทั้งสองท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี จึงทาํใหป้ระชนชนเร่ิมตระหนกัเม่ือจะทาํการเลือกทาํเลของบา้นจดัสรร

มากข้ึน 

จากสาเหตุดงักล่าวจึงทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือบา้นจดัสรรโดยเฉพาะโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงซ่ึงเป็นโครงการในภูมิลาํเนา

ของผูท้าํการวิจยัเอง โดยจะศึกษาปัจจยัในมุมมองของผูจ้ะซ้ือหรือผูท่ี้อาศยัอยู่ในโครงการดงักล่าว 

เพ่ือท่ีจะได้รวบรวมขอ้มูลจากการสํารวจและจากการวิเคราะห์นําไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการ

ตดัสินใจของผูท่ี้คิดจะทาํธุรกิจบา้นจดัสรรหรือผูท่ี้คิดจะซ้ือบา้นจดัสรรใชใ้นการตดัสินใจต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจดัสรรโครงการ

เพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหง 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้าน

จดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหง 

     3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟค

เพลส-รามคาํแหง 

    4. เพ่ือศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในช่วง วนัท่ี 19 เมษายน 2560 – 26 เมษายน พ.ศ. 2560  

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดข้องครอบครัว

ต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในบ้าน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจดัสรร

โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 

และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร

โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย  ดา้นการยา้ยถ่ินท่ีอยู ่ ดา้นการให้บริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ

ของผูป้ระกอบการ ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟค

เพลส-รามคาํแหงต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์

เฟคเพลส-รามคาํแหง 

2. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

จดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหง 

3. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์

เฟคเพลส-รามคาํแหง 

4. ใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับผูส้นใจในการศึกษาดา้นการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการ

เพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหง 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟค

เพลส-รามคาํแหง”  มีกรอบแนวคิดในการวจิยัน้ี  

       

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 Philip Kotler (1999, P. 429-431)  ไดแ้บ่งองคป์ระกอบพ้ืนฐานของส่วนผสมทางการตลาด

เป็น 4 ปัจจยั โดยปัจจยัท่ีมีพ้ืนฐานเหล่าน้ีสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้

1. ผลิตภณัฑ ์   (Product) บา้นจดัสรรจะตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจของผูซ้ื้อ 

ผูป้ระกอบการธุรกิจบ้านจดัสรรจะตอ้งนําเสนอโดยศึกษาความตอ้งการท่ีแท้จริงของผูซ้ื้อ เพ่ือ

กาํหนดกลุ่มของลูกคา้เป้าหมาย รูปแบบบา้น การจดัพ้ืนท่ีประโยชน์ใชส้อยในบา้น ประโยชน์ส่วน

เพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดัให้ เช่นการให้บริการ การรับประกัน การต่อเติมบ้าน การรักษาความ

ปลอดภยั 
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2. ราคา (Price) การกาํหนดราคาขาย เป็นการกาํหนดราคาใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัรูปแบบ

บา้นเพ่ือดึงดูดและจูงใจผูบ้ริโภค 

3. ช่องทางในการจาํหน่าย (Place) การพิจารณาในช่องทางจาํหน่ายของผูป้ระกอบการ เช่น

การจดัจาํหน่ายโดยตรง การจดัจาํหน่ายโดยพนกังาน 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย 
 

สุวสา ชยัสุรัตน์ (2537, หน้า 30-37) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ใน

การดําเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปัจจัยต่าง ๆ  มากระทบการทํางาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ดาํเนินงานทางการตลาด จะมีปัจจยั 2 อย่างคือ ปัจจยัภายในของกิจการ (Internal Factors)ผูบ้ริหาร

หรือผูป้ระกอบการสามารถควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่วนประสมการตลาด

ปัจจยัภายนอก (External Factors) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกิจการไม่สามารถ

ควบคุมได ้ดงันั้น ตอ้งปรับปัจจยัภายในให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง คู่แข่งขนั วฒันธรรม กฎหมาย และเทคโนโลย ี
 

อนุชา กุลวิสุทธ์ิ (2556, หน้า 64) กล่าวว่า ทาํเล เป็นหน่ึงในปัจจยัสําคญัท่ีสุดท่ีใช้ในการ

เลือกท่ีอยู่อาศยั  ปกติแลว้คนเรามกัเลือกทาํเล โดยอาศยัความคุน้เคยท่ีมีกบัทาํเลมาก่อนเป็นสาํคญั  

อาจมาจากความท่ีเคยอยูใ่นบริเวณนั้นมาก่อน หรือเคยมาทาํธุระส่วนตวัในบริเวณนั้นเป็นประจาํ ซ่ึง

เทคนิคการเลือกทาํเลเช่นว่าน้ี จดัเป็นเทคนิคท่ีไม่เหมาะสมในการนําไปปฏิบติั โดยคุณควรจะ

พิจารณาองคป์ระกอบของทาํเลดงัน้ี 

1. สภาพภูมิอากาศ ไดแ้ก่อุณหภูมิ ปริมาณฝน หมอก ความช้ืน และทิศทางลม เป็นต้น 

ประเดน็น้ีความจริงเก่ียวพนัมากกบัการอยูอ่าศยัทั้งในแง่ของภาวะอารมณ์และสุขภาพ รวมถึงความ

สะดวกในการทาํกิจกรรมนอกบา้น   การไปสาํรวจทาํเลดว้ยตวัเอง เพ่ือสมัผสัภูมิอากาศหลายๆคร้ัง

ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั  วิธีน้ีจะทาํใหคุ้ณทราบขอ้มูลเหล่าน้ีไดดี้กวา่วิธีสอบถามจากผูอ่ื้น 

2. กิจกรรมต่างๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส บ่อตกปลา สนามข่ีมา้ สระ

ว่ายนํ้ า ทะเลสาบคลองพายเรือ  ชายหาด  พ้ืนท่ีดูนก  และสถานออกกําลังกาย  ในเร่ืองการ

เปรียบเทียบทาํเลนั้น มีหลกัอยูว่่าทาํเลใดก็ตามยิง่มีกิจกรรมต่างๆเหล่าน้ีมาก และหลากหลายเท่าไร

จะเป็นผลใหท้าํเลนั้น มีความน่าสนใจมากข้ึน 
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3. ใครเป็นผูอ้ยูอ่าศยัในทาํเลนั้น เพ่ือนบา้นมีความเก่ียวพนัความความสุขและความสงบใน

การอยูอ่าศยัอยา่งมาก   เพื่อนบา้นท่ีดีและมีคุณภาพ เป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีทาํใหท้าํเลบางทาํเลก

ลายเป็นทาํเลท่ีน่าสนใจไปได ้ในทางกลบักนั ก็อาจเป็นปัจจยัท่ีทาํให้ทาํเลท่ีน่าจะดีบางแห่ง กลบั

กลายเป็นทาํเลท่ีไม่น่าสนใจไปไดเ้ช่นกนั ดงันั้น จึงควรตอ้งตรวจสอบใหท้ราบแน่ชดัว่า ทาํเลบา้น

ท่ีเราสนใจนั้น ใครเป็นผูอ้าศยัอยูใ่นบริเวณนั้น เป็นคนดีและมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด  

4. ความปลอดภยัในทรัพยสิ์นและการอยูอ่าศยั การเลือกทาํเลจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบดู

ประวติัอาชญากรรม ในบริเวณนั้นวา่ มีจาํนวนและความถ่ีมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ี การตรวจสอบอาจ

ทาํไดโ้ดยการตรวจเช็คกบัสถานีตาํรวจและจากการพูดคุยสอบถามกบัผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณนั้นกไ็ด ้

5. ความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึง คือ ดูความใกลไ้กลในการเดินทางไปถึงปกติแลว้

ทาํเลท่ีอยู่ไกล และมีความไม่สะดวกในการเดินทาง มกัมีผลกระทบในทางลบตามมาหลายเร่ือง 

ตั้ งแต่เร่ืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเสียเวลา และขาดความสะดวกในการทาํกิจกรรมต่างๆ 

รวมถึงขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงบริการต่างๆทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงทาํให้กระทบต่อมูลค่า

ของทาํเลในท่ีสุด 

6. เศรษฐกิจในบริเวณนั้น บริเวณท่ีสามารถนาํมาพฒันาทาํประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้

มากกวา่ ทาํเลนั้นกม็กัจะมีมูลค่าท่ีสูงกวา่เสมอดงันั้น จึงควรพิจารณาตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจท่ี

เป็นส่วนประกอบของเศรษฐกิจในทอ้งท่ีใหท้ราบอยา่งแน่ชดั 

7. ประเภทของบ้านท่ีมีอยู่ในบริเวณนั้ นโดยดูว่าเป็นบ้านเด่ียว ตึกแถว ทาวน์ เฮาส์ 

คอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเมนท์ ประเภทบา้นในแต่ละทาํเล เป็นตวับ่งบอกให้ทราบถึงประเภท

และคุณภาพของผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี และมกัมีผลเก่ียวพนัต่อสภาพแวดลอ้มของ

ทาํเลไปโดยปริยายยกตัวอย่างเช่น  ถา้บ้านในบริเวณนั้ นทั้ งหมดเป็นบ้านเด่ียวท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี

ค่อนขา้งใหญ่ จะมีผลทาํให้ทาํเลนั้นเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสงบในการอยูอ่าศยัมากกว่าพื้นท่ีใน ย่านท่ี

เป็นทาวนเ์ฮาส์และคอนโดมิเนียม หรือ อพาร์ทเมนท ์

8. ค่าครองชีพสูงหรือตํ่ามากนอ้ยเพียงใด ปัจจยัค่าครองชีพมีความเก่ียวพนักบัการอยูอ่าศยั

โดยตรงทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว ซ่ึงไม่ควรมองขา้มประเด็นน้ีไป ปกติแลว้วิธีง่ายๆ ในการ

ตรวจเช็คค่าครองชีพว่าสูงหรือตํ่ามากน้อยเพียงใด จะอาศยัการเปรียบเทียบราคาของใชจ้าํเป็นใน

ร้านคา้ทอ้งถ่ิน เช่น ราคาก๊าซ ราคายา ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าบริการดูแลความสะอาดบา้นและบริการอ่ืนๆ

วา่มีราคาสูงตํ่ามากนอ้ยเพียงใด เม่ือเทียบกบับริเวณอ่ืน 
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9. ส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการภาครัฐทาํเลท่ีสามารถใช้บริการต่างๆเหล่าน้ีได้

มากกว่า ยอ่มหมายถึงประโยชน์ส่วนเพ่ิมท่ีจะตกอยูก่บัผูอ้ยูอ่าศยัในทาํเลเหล่านั้นไปโดยปริยาย ส่ิง

อาํนวยความสะดวกและบริการภาครัฐเหล่าน้ี เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ โรงพยาบาล สถานี

ตาํรวจ สถานีดบัเพลิง ตลาด โรงเรียน หอ้งสมุด สวนสาธารณะ ศูนยสุ์ขภาพ ขนส่งมวลชน และท่อ

ระบายนํ้า เป็นตน้ 

10. พื้นท่ีหรือทาํเลมีขอ้จาํกดัอะไรบา้ง เป็นการตรวจสอบเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบความคล่องตวั

ในการทาํประโยชน์ของทาํเลแต่ละ ทาํเล เพราะทาํเลบางทาํเลอาจมีขอ้จาํกดัในการปลูกสร้าง หรือ

ขอ้จาํกดัในเร่ืองการใช้ประโยชน์ จากกฎเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐได้

กรอบแนวความคิดงานวิจยั 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ  

วชัรี วงศศิ์ริวฒัน์ (2536, หน้า 13) กล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การคิดพิจารณาจาก

ทางเลือกเพือ่นาํไปสู่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

อวยพร บุญยืน (2543, หน้า 82)ไดท้าํการศึกษาวิจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการซ้ือบา้น

จดัสรรในเขตผงัเมืองรวม จงัหวดัเชียงราย โดยวิธีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโครงการและสร้าง

แบบสอบถามผูอ้าศยั จาํนวน 146 คน สรุปได้แยกตามปัจจยัดังน้ี สําหรับปัจจยัท่ีเก่ียวกับส่วน

ประสมทางการตลาด พบว่าปัจจยัเก่ียวกบัราคาเป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ ซ้ือบา้นจดัสรรมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวับา้นจดัสรร ปัจจยัเก่ียวกบัช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัเก่ียวกบั

การส่งเสริมการตลาดและแหล่งขอ้มูลตามลาํดบั 

ในส่วนของปัจจยับุคคลพบว่า ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรไม่แตกต่างกนัตามกลุ่ม

อายขุองหวัหนา้ครัวเรือน กลุ่มอาชีพของหวัหนา้ครัวเรือนและกลุ่มรายไดต่้อครัวเรือน แต่ปัจจยัใน

การตดัสินใจซ้ือบา้นจดัสรรจะแตกต่างกนัตามกลุ่มจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 

ส่วนปัญหาของผูซ้ื้อบา้นจดัสรรในเขตผงัเมืองรวมจงัหวดัเชียงรายท่ีพบมากท่ีสุด คือปัญหาคุณภาพ

การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน รองลงมาคือ การบริการหลงัการขายไม่มีคุณภาพไม่มีสันทนาการ

ประจาํหมู่บา้น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตามลาํดบั 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 192) กล่าวถึง การตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภค  เป็นการท่ี

ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ใดสินคา้หน่ึง ซ่ึงจะมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึงทศันคติหลงัจากท่ี



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1268 

ไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี การมองเห็นปัญหาการแสวงหาภายในการ

แสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และทศันคติหลงัการซ้ือ 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 

1. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนคน 

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ลูกคา้หรือผูจ้ะซ้ือโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหง 

- ผู ้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรของ COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING 

TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

N =   

N = จาํนวนตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา 
Z = ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 
p = ค่าความน่าจะเป็นของประชากรกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.5 
E = ค่าความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกาํหนดท่ี 5% เท่ากบั 0.05 

 

จะได ้ N = 
.  . .

.
 

 

                                                                          =      384.16 คน ≈ 400 คน 
ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

2. ออกแบบการวิจยัเป็นเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลในช่วง 19 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560 แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถามจากผูเ้ชียวชาญเม่ือผา่นเรียบร้อยแลว้ จึงไดน้าํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว

ขา้งตน้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คาํถามปลายปิด 

(Close-end question) โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานค่า T-test และ ค่า F-test 
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สรุปผลการวจิยั 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อบ้าน

จดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน)

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ

ชาย 122 30.50

หญิง 278 69.50

20 - 30 ปี 56 14.00

31 - 40 ปี 128 32.00

41 - 50 ปี 168 42.00

50 ปีข้ึนไป 48 12.00

นักเรียน/นักศึกษา 7 1.75

รับราชการ 19 4.75

รัฐวสิาหกจิ 29 7.25

พอ่บา้น/แมบ่า้น 55 13.75

ธุรกจิสว่นตวั 182 45.50

พนักงานบริษทัเอกชน 108 27.00

ตํา่กวา่ปริญญาตรี 89 22.25

ปริญญาตรี 227 56.75

ปริญญาโท 62 15.50

ปริญญาเอก 22 5.50

ตํ่ากวา่ 20,000 28 7.00

20,001 - 50,000 70 17.50

50,001 - 100,000 202 50.50

มากกวา่ 100,000 100 25.00

1 คน 19 4.75

2 คน 64 16.00

3 คน 185 46.25

4 คน 95 23.75

5 คน 25 6.25

มากกวา่ 5 คน 12 3.00

เพศ

อาชีพ

อายุ

ระดับการศึกษา

รายได้ของครอบครัว

จาํนวนสมาชิกในบ้าน
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พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 – 100,000 บาท และมีจาํนวนสมาชิกในบา้น 3 คน  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน

จดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหง 

 
พบว่าดา้นผลิตภณัฑ์ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ดีไซน์สวยงาม ส่วนด้านราคาปัจจยัท่ีมีผล

มากท่ีสุดคือ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของบา้น ส่วนดา้นทาํเลท่ีตั้งปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ

ใกลก้บัร้านสะดวกซ้ือ ส่วนดา้นส่งการเสริมการตลาดปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดคือมีระบบรักษาความ

ปลอดภยัท่ีดี  

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยอ่ืน  ๆได้แก่ ด้านการย้ายท่ีอยุ่ ด้านการบริการ  และด้าน

ความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการเพอร์

เฟคเพลส-รามคาํแหง 

ตารางที ่2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน)
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ความถี่ ร้อยละ
ด้านผลิตภัณฑ์(บ้าน)
บา้นมมีาตรฐานการกอ่สร้างท่ีดี 132 33.00
ดีไซน์สวยงาม 181 45.25
วสัดุท่ีใชม้คีณุท่ีดีไดม้าตรฐาน 68 17.00
ดูแลและบาํรุงรักษางา่ย 19 4.75
ด้านราคา
ราคามคีวามเหมาะสมกบัคณุภาพของบา้น 138 34.50
ราคามคีวามเหมาะสมกบัความสามารถในการจา่ยของผูจ้ะซ้ือ 125 31.25
ราคามคีวามเหมาะสมเมือ่เทียบกบัโครงการใกลเ้คียง 99 24.75
คา่สว่นกลางตํ่า 38 9.50
ด้านทาํเลทีต่ั้ง
อยูใ่กลค้รอบครัว 98 24.50
ใกลก้บัท่ีทาํงาน 91 22.75
ใกลก้บัร้านสะดวกซ้ือ 172 43.00
ใกลก้บัโรงเรียนหรือมหาวยิาลยั 39 9.75
ด้านส่งเสริมการตลาด
มสีว่นลด แจกของแถม ท่ีนา่สนใจให้ลูกคา้  93 23.25
มรีะบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี  168 42.00
มกีารบริการกอ่นและหลงัการขายท่ีดี  89 22.25
มรัีบประกนับา้นให้ลูกคา้ไดเ้หมาะสม  50 12.50
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พบวา่ดา้นการยา้ยถ่ินท่ีอยูปั่จจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ยา้ยมาอยูก่บัคู่สมรส ดา้นการบริการปัจจยัท่ีมีผล

มากท่ีสุดคือ พนกังานขายมีบริการท่ีดี ดา้นความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด

คือเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงมาก   
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการ

เพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหง 

 
 

ตารางที ่3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมอ่ืนๆของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน)

ปัจจัยอ่ืนๆ ความถี่ ร้อยละ

ด้านการย้ายถิ่นทีอ่ยู่

ยา้ยมาอยูก่บัคูส่มรส 217 54.25

ยา้ยมาอยูใ่ กลท่ี้ทาํงาน 44 11.00

ยา้ยมาอยูใ่ กลค้รอบครัว 139 34.75

ด้านการบริการ

พนักงานขายมีบริการท่ีดี 225 56.25

มีขั้นตอนน้อย เขา้ใ จงา่ยไมยุ่ง่ยาก ซบัซอ้น 142 35.50

มีบริการเรียกรถแท็กซ่ี 33 8.25

ด้านความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการ

เป็นบริษทัท่ีมีชื่อเสียงมาก 226 56.50

เป็นผูป้ระกอบการจากท่ีอยูอ่าศยัเดิม 145 36.25

เอกสารมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน 29 7.25

ตารางที ่4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน)

การตัดสินใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

สภาพแวดลอ้มโดยรวมของโครงการ 3.92 0.5633

ความพึงพอใจในดา้นราคาของโครงการ 4.08 0.7497

มคีวามสะดวกในการเดินทาง 2.81 1.1586

สามารถเขา้ถึงแหลง่สาธารณปูโภคตา่งๆไดง้า่ย 3.04 0.6533

สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ได้ 3.62 0.8377
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จากตารางท่ี 4 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-

รามคาํแหงมากท่ีสุดคือ ความพึงพอใจในด้านราคาของโครงการ รองลงมาคือสภาพแวดล้อม

โดยรวมของโครงการ ถดัมาเป็นในเร่ืองของสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัลูกคา้ได ้ถดัมาคือ

สามารถเขา้ถึงแหล่งสาธารณูปโภคต่างๆไดง่้ายและสุดทา้ยคือมีความสะดวกในการเดินทาง 
 

สรุปการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในบา้น ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรร

โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํ 

สมมติฐาน 1.1  เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการ

เพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์พบว่า  เพศหญิงมีค่าเฉล่ียมากกว่าเพศชาย โดยเท่ากบั 3.50 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.3941 คะแนน เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.3527 

ดงันั้น เพศ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟค

เพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการ

เพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่วงอายุ 31-40 ปีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ  3.53 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.3796 น้อยท่ีสุดคือ ช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.40 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.3620 

ดงันั้น ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจดัสรรโครงการ

เพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั 

สมมติฐานท่ี  1.3 อาชีพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรร

โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์ พบวา่อาชีพรับราชการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั เท่ากบั 3.79 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.3857 น้อยท่ีสุดคือพ่อบา้น/แม่บา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.2205 
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ดงันั้น อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์

เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 1.4 การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจดัสรร

โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์พบว่าระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 

3.66 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.4293  นอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัการศึกษาปริญญาโท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.35   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.2690 

ดังนั้ น  ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจัดสรร

โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดข้องครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

จดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์ พบว่ารายไดเ้ฉล่ียตํ่ากว่า 20,000 บาทมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.90 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.4018 น้อยท่ีสุดคือรายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 100,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.2914 

ดงันั้น รายไดข้องครัวท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการ

เพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 1.6 จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์พบว่าจาํนวนสมาชิก 1 คนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.97  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.2428 น้อยท่ีสุดคือจาํนวนสมาชิก 3 คนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.2817 

ดงันั้น จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้าน

จดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นรูปแบบการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.1 ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจดัสรร

โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  
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ผลการวิเคราะห์พบว่าบ้านมีมาตรฐานก่อสร้างท่ีดี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 3.63  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.3478 น้อยท่ีสุดคือดีไซน์สวยงามมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.3602 

ดังนั้ น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 2.2 ราคาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการ

เพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าส่วนกลางตํ่ า มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ  3.82  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.4332 น้อยท่ีสุดคือ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของบา้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.32 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.2152 

ดงันั้น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 2.3 ทาํเลท่ีตั้ งท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจดัสรร

โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์ พบว่าใกลก้บัร้านสะดวกซ้ือมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.55  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.4027 น้อยท่ีสุดคือ ใกลก้บัท่ีทาํงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.3102 

ดังนั้ น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านทําเลท่ีตั้ ง ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 2.4 การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

จดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์ พบว่ามีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดี  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.57  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.3978 น้อยท่ีสุดคือ มีรับประกนับ้านให้ลูกคา้ได้เหมาะสมมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.45 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.3781 

ดงันั้น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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สมมติฐานท่ี  3 : ปัจจัยอ่ืน  ๆ ท่ีประกอบด้วยการยา้ยท่ีอยู่ ด้านบริการ และด้านความ

น่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการ

เพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3.1 ปัจจยัการยา้ยท่ีอยู่ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

จดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์พบว่ายา้ยมาอยูใ่กลค้รอบครัว มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.65  ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ  0.4235 น้อยท่ีสุดคือยา้ยมาอยู่กับคู่สมรสมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.40 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.3030 

ดงันั้น ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นการยา้ยท่ีอยู่ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

จดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 3.2 ปัจจัยด้านการบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจดัสรร

โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์พบว่ามีขั้นตอนนอ้ย เขา้ใจง่ายไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 

3.80  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.3484 นอ้ยท่ีสุดคือมีบริการเรียกรถแท๊กซ่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.3056 

ดงันั้น ปัจจยัอ่ืนๆ ด้านการบริการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้าน

จดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สมมติฐานท่ี 3.3 ความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น

จดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนั  

ผลการวิเคราะห์พบวา่มีเป็นผูป้ระกอบการจากท่ีอยูอ่าศยัเดิมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 3.72  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.3848 น้อยท่ีสุดคือ เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.3230  

ดงันั้น ปัจจยัอ่ืนๆดา้นความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรโครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหงต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบ้านจดัสรร

โครงการเพอร์เฟคเพลส-รามคาํแหง 
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  1. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

ผูป้ระกอบกิจการ ควรมีการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งสนองความตอ้งการของเพศหญิงเช่น 

สีของตัวบ้านออกเป็นโทนหวาน  มีต้นไม้ดอกไม้ภายในโครงการสีสันสดใส  เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมโครงการควรจะเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวนเน่ืองจากผูอ้ยู่อาศัยส่วนมาก

ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั  ควรจดัให้มีพ้ืนท่ีรอบบ้านท่ีเพียงพอหรือจดัส่วนนันทนาการให้

ลูกหลานของลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่มีเป็นครอบครัวขนาดกลางมีจาํนวนสมาชิกตั้งแต่ 3 คน

ข้ึนไป 

2. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ มาตรฐานการก่อสร้างตอ้งมีความเรียบร้อย อาจใชน้วตักรรมใหม่ เช่น ใช้

ช้ินส่วนสาํเร็จรูปในการก่อสร้าง หรือเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเพ่ือเพิ่มความมัน่ใจให้ลูกคา้ รวมถึงวสัดุ

การก่อสร้างตอ้งไดม้าครฐานรับรองจากหน่วยงานต่างๆ หรือเลือกใชว้สัดุท่ีบาํรุงรักษาไดง่้าย ดา้น

ดีไซน์เป็นสไตลเ์รียบหรูเหมาะสาํหรับครอบครัวช่วงอายใุนวยักลางคนข้ึนไป 

ดา้นราคา ควรกาํหนดให้พอเหมาะกบัรายไดต่้อเดือนของครอบครัวของลูกคา้คือ 50,001-

100,000 บาท  และต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับโครงการข้างเคียงอีกด้วย  ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งคอยเปรียบเทียบกบัโครงการท่ีอยู่ในบริเวณโดยรอบอย่างสมํ่าเสมอ ค่า

ส่วนกลางตอ้งเหมาะสมกบับริการท่ีลูกคา้จะไดรั้บเช่น สภาพแวดลอ้มในโครงการ แสงสวา่งยามคํ่า

คืน เป็นตน้ 

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ผูป้ระกอบการเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีใกลส้ะดวกกบัการไปร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-

ELEVEN หรือจัดให้มีร้านสะดวกซ้ืออยู่ภายในโครงการก็จะเป็นผลดี จะทําให้ลูกค้านํามา

ประกอบการตดัสินใจและเห็นถึงความสะดวกท่ีไดรั้บมากข้ึนดว้ย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรจดัโปรโมชัน่หรืออีเวน้ท์เพ่ือดึงดูดลูกคา้ เช่นแจกไอโฟน ทองคาํ

แท่ง หรือของใช้ภายในบ้าน เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น ด้านระบบความปลอดภยัก็เป็นส่ิง

สาํคญัควรจดัระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมงมีระบบตรวจสอบบุคคลภายนอกท่ีรัดกุม อีกทั้ง

แสงสว่างตอ้งเพียงพอทัว่ทั้งบริเวณโครงการตลอด 24 ชัว่โมงเพ่ือเพิ่มความมัน่ใจในโครงการต่อ

ลูกคา้ 

3. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นการยา้ยท่ีอยู่  ดา้นการบริการ และดา้นความ

น่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ 
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ดา้นการยา้ยท่ีอยู่ ผูป้ระกอบการควรจดัให้บริเวณโครงการ อยู่ใกลแ้หล่งชุมชนเน่ืองจาก

ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความตอ้งการยา้ยจากถ่ินท่ีอยูเ่ดิมให้ใกลก้บัครอบครัว หรือยา้ยจากครอบครัวเดิม

ออกมาแต่ไม่ต้องการให้ไกลจากเดิม เน่ืองจากอาจจะต้องเดินทาง ไปกลับในบางเวลา ซ่ึงมี

ความคุน้เคยกบัถ่ินท่ีอยูเ่ดิม  

ดา้นการบริการ ลูกคา้ตอ้งการให้ขั้นตอนการซ้ือบา้นนั้นมีความกระชบัไม่ยุ่งยาก ดงันั้น

พนักงานขายควรอธิบายและจดัสรรขั้นตอนให้มีความสะดวกแก่ลูกคา้ ขั้นตอนไหนสามารถทาํ

แทนลูกคา้ไดก้ค็วรช่วยลูกคา้ในการดาํเนินการเอง  

ดา้นความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการ ลูกคา้ส่วนใหญ่ถ่ินท่ีอยู่เดิมมาจากผูป้ระกอบการ

เดียวกนัเน่ืองจากมีความพึงพอใจในโครงการเดิมอยู่แลว้ดงันั้น ผูป้ระกอบการอาจขยายโครงการ

ยอ่ยๆออกไปโดยไม่ห่างกนัมากนกักจ็ะสามารถไดลู้กคา้ท่ีมีความพึงพอใจในโครงการอยูแ่ลว้มาใน

โครงการถดัๆไป และอาจไดเ้พิ่มจากการบอกปากต่อปากในชุมชนอีกดว้ย 
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ปัจจยัท่ีมผีลต่อคุณภาพชีวติของข้าราชการบํานาญ 

Factors affecting the quality of life of pensioners 

 

ชนกชนม์  วดัโส 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญ  มีวตัถุประสงค ์         

เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญ ศึกษาปัจจยัดา้นความ

ตอ้งการ ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญ ตลอดจนปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวิตของข้าราชการบาํนาญ โดยเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการบาํนาญในสังกดักรมการเงิน

ทหารบก จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ65 ปีข้ึน

ไป รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 56 – 65 ปี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมา

คือ สถานภาพหยา่ ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บเงินประเภทบาํนาญ รองลงมาคือ บาํหน็จ และมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 35,000 บาท  ต่อเดือน รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ในช่วง 9,001 – 

20,000 บาท  

สาํหรับ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญ จากการทดสอบสมมติฐาน            

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นความ

ต้องการและปัจจยัด้านอ่ืน ๆ กับคุณภาพชีวิตของข้าราชการบํานาญ  สามารถรถสรุปได้ดังน้ี 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูรั้บเงิน ประเภทผูรั้บเงิน และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญ แตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหว่าง ดา้น

ความกา้วหนา้ส่วนตวั ดา้นการยกยอ่งนบัถือและการยอมรับ ดา้นนโยบายและการบริหารงาน และ

ดา้นค่าตอบแทนและผลตอบแทน ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตขา้ราชการบาํนาญ แตกต่างกนั และ

สุดทา้ยปัจจยัดา้นความตอ้งการ ในดา้นความมัน่คง มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตขา้ราชการบาํนาญ 

แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research are to study factors are effecting the Quality of 

Retired Government Official and other factors that effecting the quality  of Retired Government 

Official. The sampling  groups are retired government of the royal military finance department 

400 PP. The result found that, The most of respondent  are male  aged over 65, The second age of 

respondent is 56-65 year old. 

The most answerer status are married subordinate are divorce. The most are pensioner  

subordinate are are reword and average income are 20,001 – 35,000 B. Per month, subordinate 

are 9,001 – 20,000 B. Per month. 

 Also, the factors are effecting the quality of retired government official. The 

testing hypothesis. The confidence are 95% for action relationship  between personal; need and 

the other for the quality of retired government official can be conclude : Relationship  between  

seas  age status payee  type and owe rage income per month are not influence to the quality  of 

Retired Government Official ,different. Relasionship ,Progresstype,Respect and acceptance type. 

The policy and management type , the compensation and return of  on investment are not 

influence to the quality  of Retired Government Official , different. And the last factor needs, 

factor security are  influence to the quality  of Retired Government Official, different 

 

บทนํา 

สังคมปัจจุบนั ผูสู้งอายเุป็นกลุ่มประชากรท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนรวดเร็วมาก จึงไดมี้ผูศึ้กษา

ความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการของผูสู้งอายกุนัอยา่งกวา้งขวางและเป็นสถานการณ์ประชากร

ท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจในสงัคมโลกปัจจุบนัคงจะหนีไม่พน้เร่ืองโครงสร้างประชากรท่ีกาํลงัมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองเขา้สู่ "สงัคมผูสู้งอาย"ุ (aging society)  

ประชากรผูสู้งอายุนับเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีความสําคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อสังคมอัน

เน่ืองมาจากผูสู้งอายุเป็นผูท่ี้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตและมีความรู้ความสามารถใน

ดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นอย่างดีทาํให้ผูสู้งอายุมองเห็นการณ์ไกลสามารถคาดการณ์ไดใ้กลเ้คียงความ

จริงตลอดจนมีการตดัสินใจท่ีสุขมุรอบคอบและมีการตดัสินใจท่ีดีผูสู้งอายุท่ียงัมีสุขภาพแขง็แรงมี

ความพร้อมทางดา้นร่างกายและกาํลงัใจท่ีจะกระทาํประโยชน์เพ่ือสังคมจึงนับไดว้่าผูสู้งอายุเป็น
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ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความสาํคญัยิง่ไม่ควรละเลยจะเห็นว่าผูสู้งอายนุั้นมิใช่เป็นเพียงผูท่ี้จะตอ้ง

พ่ึงพาผูอ่ื้นในฐานะบทบาทของผูรั้บเสมอไปแมว้่าโดยธรรมชาติและโดยวยัท่ีมีการเส่ือมโทรมทั้ง

ทางดา้นร่างกายและจิตใจอารมณ์ไปทีละเลก็ละนอ้ยดงันั้นรัฐบาลจึงไดจ้ดัทาํแผนผูสู้งอายรุะยะยาว

ข้ึนโดยมีแนวคิดพ้ืนฐานในการวางแผนสาํหรับผูสู้งอายดุงัน้ีผูสู้งอายเุป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ

พลงัทางความคิดโดยเฉพาะประสบการณ์ท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมไดอี้กมากมายและ

การสนับสนุนส่งเสริมให้ผูสู้งอายุยงัคงบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมนั้ นนอกจากจะทาํให้

ผูสู้งอายไุม่รู้สึกวา้เหว่โดดเด่ียวเห็นชีวิตมีคุณค่าแลว้ยงัจะช่วยให้ผูสู้งอายสุามารถปรับตวัให้เขา้กบั

การเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆไดดี้อีกดว้ย (วไิลพรสุตนัไชยนนท,์ 2547, หนา้ 5-6) 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติของขา้ราชการบาํนาญ 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติของขา้ราชการบาํนาญ 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. เป็นแนวทางท่ีทาํใหรั้บรู้ถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ

บาํนาญ 

2. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการเกษียณอายใุหก้บัหน่วยงาน และบุคคลต่างๆ ท่ี

สนใจและท่ีตอ้งเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะไดใ้หก้ารช่วยเหลือแก่ผูเ้กษียณอายตุ่อไป 

3. ทาํใหท้ราบการปรับตวัและการดาํเนินชีวติของผูสู้งอาย ุภายหลงัการเกษียณอายรุาชการ 

4. เป็นแนวทางปฏิบติัตวัของผูสู้งอายหุลงัเกษียณ 
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กรอบแนวความคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญ” นั้นมีกรอบแนวคิดใน

การวจิยัดงัน้ี 

 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)   ตวัแปรตาม (Dependent Variable)                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูรั้บเงินและรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นความตอ้งการ ท่ีประกอบดว้ยดา้นการจูงใจ และดา้นการธาํรงรักษา ท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อคุณภาพชีวติของขา้ราชการบาํนาญต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย การท่องเท่ียว ท่ีอยูอ่าศยั และงานอดิเรก ท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
• เพศ    
•ประเภทผูรั้บเงิน 
• อาย ุ    
• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
•สถานภาพ   

ปัจจยัความต้องการ ตามทฤษฎ  ี
Freder ick Herzberg 

• ดา้นการการจูงใจ    
• ดา้นการธาํรงรักษา 
• ส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 
• การท่องเท่ียว 
• ท่ีอยูอ่าศยั 
• งานอดิเรก 

คุณภาพชีวติของขา้ราชการบาํนาญ 
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แนวคดิและทฤษฎ ี

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับความต้องการ 

 ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Need Hierarchy)มาสโลว (Maslow 

1970: 35-47) เป็นนักจิตวิทยาและนักมนุษยวิทยาโดยเขาได้นําประสบการณ์ท่ีได้จากการเป็น

นกัจิตวิทยาและผูใ้หค้าํปรึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการเสนอทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยว์่า

จะมีความตอ้งการเป็นไปตามลาํดบัขั้น 5 ขั้นโดยมาสโลวมี์ฐานแนวคิดหรือสมมติฐานของทฤษฎี 3 

ประการคือ 

 1. คนเป็นสตัวอ์ยา่งหน่ึงท่ีมีความตอ้งการความตอ้งการของคนไม่มีท่ีส้ินสุด 

 2. ความตอ้งการอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีไดรั้บการตอบสนองความพอใจแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจ 

พฤติกรรมต่อไปอีก 

 3. ความตอ้งการของคนจะเรียงลาํดบัตามความสาํคญัเม่ือความตอ้งการอยา่งหน่ึงไดรั้บการ

ตอบสนองแลว้ความตอ้งการอยา่งอ่ืนจะเกิดข้ึนมาทนัที 

ลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวไ์ดแ้บ่งออกเป็น 5 ลาํดบัขั้นจากตํ่าไปหาสูงคือ 

 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของ

มนุษยเ์พ่ือความอยูร่อดของชีวิตเช่นความตอ้งการในเร่ืองอาหารนํ้ าเคร่ืองนุ่งห่มยารักษาโรคท่ีพกั

อาศยัรวมทั้งความตอ้งการทางเพศ 

 2. ความต้องการทางด้านความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการป้องกนั

เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนกบัร่างกายความมัน่คงทางเศรษฐกิจความ

มัน่คงในหนา้ท่ีการงานและผลประโยชน์พิเศษต่างๆรวมทั้งสถานะทางสงัคม 

 3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social Needs) ความตอ้งการขั้นน้ีจะเก่ียวกบัการตอ้งการ

ความรักการอยู่ร่วมในสังคมการตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและการเป็นส่วนหน่ึงของ

กลุ่มทางสังคม 

 4. ความตอ้งการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการและปรารถนาท่ีจะ

ไดรั้บการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืนในด้านการมีพลงัเข้มแข็งความสําเร็จความสามารถและ              

ความมีอิสรเสรี และความตอ้งการมีเกียรติมีช่ือเสียงมีฐานะท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

 5. ความตอ้งการสาํเร็จในชีวิต (Self – actualization Needs) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุด

ท่ีอยากใหเ้กิดความสาํเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่งตามความนึกคิดของตนเองซ่ึงถือวา่เป็นความสามารถใน

ระดบัท่ีมนุษยพึ์งกระทาํได ้
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 ในการนาํทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลวไ์ปใชใ้นการจูงใจในการบริหารมี

ขอ้ควรพิจารณาดงัน้ี 

 1) ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นตวัจูงใจอีกและจะเกิดความตอ้งการ

ในขั้นท่ีสูงข้ึนและความตอ้งการท่ีสูงข้ึนจะเป็นตวัจูงใจต่อไป 

 2) ความตอ้งการของแต่ละคนมีความซบัซอ้นมากกล่าวคือความตอ้งการของแต่ละคนอาจ

ไม่เป็นไปตามลาํดบัขั้นกไ็ด ้

 3) ทฤษฎีของมาสโลวไ์ม่ไดต้ั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความเป็นจริงนัน่คือไม่ไดพิ้จารณามนุษยใ์น

เชิงส่ิงมีชีวิตจึงไม่สามารถอธิบายความตอ้งการของมนุษยบ์างประการได ้

 ทฤษฎีของมาสโลวส์ามารถนาํมาปรับใชใ้นการศึกษาความตอ้งการของคนและปัจจยัการ

ตอบสนองไดด้งัน้ี 

 ความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดแ้ก่อาหารอากาศนํ้ าเพศและการพกัผ่อนนอนหลบัเป็นตน้

แต่ในความตอ้งการปัจจยัท่ีจะตอบสนองในระดบัองคก์ารนั้นไดแ้ก่การจ่ายเงินเง่ือนไขการทาํงานท่ี

พึงพอใจ 

 ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยัไดแ้ก่การคุม้ครองป้องกนัส่วนปัจจยัท่ีตอ้งการใน

ระดบัองคก์ารนั้นไดแ้ก่สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและการงานท่ีมัน่คง 

 ความตอ้งการทางดา้นสังคมไดแ้ก่ความรักการมีส่วนร่วมปัจจยัท่ีตอ้งการในระดบัองคก์าร

ไดแ้ก่การรวมกลุ่มทาํงานการนิเทศสมาคมอาชีพ 

 ความตอ้งการการยอมรับนบัถือไดแ้ก่เกียรติยศช่ือเสียงสถานภาพปัจจยัท่ีตอ้งการในระดบั

องคก์ารนั้นไดแ้ก่การยอมรับจากสงัคมชนิดของงานสถานภาพในงาน 

 ความต้องการความสําเร็จไดแ้ก่ความก้าวหน้าการสร้างสรรค์พฒันาปัจจยัท่ีต้องการใน

ระดบัองคก์ารนั้นไดแ้ก่งานท่ีทา้ทายสมัฤทธ์ิผลในงานความกา้วหนา้ในองคก์าร 

 ทฤษฎี X และทฤษฏี Yของแมกเกรเกอร์ (McGregor’s Theory X and Theory Y)แมกเกร์

เกอร์ (Douglas McGregor 1960: 33-57 อา้งถึงใน อุทยั ปัญญาโกญ2539: 34)กล่าวถึงส่ิงท่ีผูบ้ริหาร

จะตอ้งพบในการบริหารงานบุคลากร ในทศันะของแมกเกรเกอร์แบ่งลกัษณะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ออกเป็น 2 ประเภทเป็นท่ีมาของทฤษฎี X และทฤษฎี Yทฤษฎี X และทฤษฎี Yของแมกเกรเกอร์ ท่ี

จาํแนกคนออกเป็น 2 กลุ่มเป็นหลกัพ้ืนฐานในการนาํไปใชใ้นการจูงใจ แนวคิดของทฤษฏีน้ีแบ่ง

ผูใ้ต้บังคบับัญชาออกเป็น 2 กลุ่มตามทฤษฏีX และทฤษฏีYสามารถเปรียบเทียบให้เห็นไดด้งัน้ี

(Scott and Walker 1992:73 อา้งถึงใน อุทยั ปัญญาโกญ2539: 34) 
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 การเป รียบเทียบลักษณะคนตาม  ทฤษฎี  X และทฤษฎี  Y(Kenneth Scott and Allan 

Walker1992 :  73) 

  ทฤษฎี X  

   1. คนส่วนมากโดยธรรมชาติแลว้ข้ีเกียจ 

   2. คนงานสนใจเฉพาะงานท่ีเป็นของตน 

   3. คนงานชอบใหถู้กลงโทษเพ่ือเพ่ิมผลงาน 

   4. คนงานไม่สนใจในงานท่ีตนทาํเท่าไหร่ 

   5. โดยพ้ืนฐานคนงานข้ีโกง 

   6. ระเบียบวนิยัสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิต 

   7. คนงานไม่สนใจเป้าหมายขององคก์าร 

   8. คนงานไม่มีความรับผิดชอบต่องาน 

 

  ทฤษฎี Y 

   1. คนงานโดยมากมีความสุขกบัการทาํงาน 

   2. คนงานชอบท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นในงานต่างๆ 

   3. การลงโทษไม่ไดส่้งผลใหผ้ลผลิตเพ่ิม 

   4. คนงานสนใจในงานท่ีตนทาํ 

   5. โดยพ้ืนฐานแลว้คนงานจริงใจกบังาน 

   6. คนงานจะมีความรับผิดชอบต่องานเอง 

   7. คนงานสนใจในเป้าหมายขององคก์าร 

   8. คนงานมีความรับผดิชอบต่องาน 

 ทฤษฎี X ถา้เปรียบกบัทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวแ์ลว้ ทฤษฎี X จะตั้งอยูบ่นขอ้สมมติฐาน

ของการตอบสนองความตอ้งการระดบัตํ่าคือความตอง้การทางดา้นร่างกาย และความตอ้งการดา้น

ความปลอดภยั จากเหตุท่ีเช่ือว่าคนงานไม่ชอบทาํงาน พยายามหลีกหนีงาน เห็นแก่ตวั ไม่เอาใจใส่

ต่อองคก์าร และมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

 ดงันั้นแนวคิดการบริหารเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารจึงตอ้งใชว้ิธีการบงัคบัสั่ง

การโดยตรง การจูงใจดว้ยผลตอบแทนทางดา้นการเงิน และการใชร้ะเบียบวินยัและอาํนาจควบคุม 

หรือแมก้ระทัง่การข่มขู่ดว้ยวิธีการลงโทษต่างๆและมุ่งตอบสนองความตอ้งการในระดบัตํ่า 
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 ทฤษฎี Y มีลกัษณะตรงขา้มกบัทฤษฎี X จะตั้งอยูบ่นขอ้สมมติฐานของการตอบสนองความ

ตอ้งการระดบัสูงคือ ความตอ้งการมีช่ือเสียง ความตอ้งการการยอมรับ และความตอ้งการสาํเร็จใน

ชีวิต จากเหตุท่ีเช่ือว่าคนงานมีความรับผิดชอบงานเอง ตอ้งการพฒันาตวัเอง เห็นว่าการทาํงานมี

ความสนุกสนาน ดงันั้นแนวการบริหารดา้นการจูงใจ จึงไม่สามารถจะใชก้ารออกคาํสั่งการควบคุม 

การปูนบาํเหน็จรางวลั การลงโทษทางวินยั แต่จะเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม คนงานจะ

ควบคุมและสั่งการดว้ยตนเอง เพ่ือความสาํเร็จในเป้าหมายขององคก์ารเขายอมรับว่าเป้าหมายและ

กิจกรรมของฝ่ายบริหารนั้ น จะต้องเข้ากันได้กับความต้องการหรือเป้าหมายส่วนบุคคลของ

พนักงานแต่ละคน ผูบ้ริหารตามทฤษฎี Y เช่ือว่าการตอบสนองความต้องการระดบัสูงนั้ นจะมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาตนเองของพนกังานแต่ละคน 

 ทฤษฎีการจูงใจ – คํ้าจุนของเฮอร์ซเบิร์ก (Motivation – Hygiene Theory)ทฤษฎีการจูงใจ-

คํ้าจุนของเฮอร์ซเบิร์กหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ทฤษฏี 2 ปัจจยัไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายเกือบ

ทุกวงการไม่วา่จะเป็นดา้นการบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจ 

 จากการศึกษาของเฮอร์ซเบิร์กและคณะ (1959: 3-139) ท่ีเมืองพิทส์เบิรก์รัฐเพนซิลวาเนีย

ประเทศสหรัฐอเมริกาตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยวิศวกรและนกับญัชีของ

บริษทัต่างๆจาํนวน 200 คนวิธีดาํเนินการใชก้ารสัมภาษณ์เพื่อจะหาคาํตอบวา่สถานการณ์อยา่งไรท่ี

ทาํให้วิศวกรและนักบญัชีมีความพอใจในการทาํงานมากข้ึนหรือน้อยลงและถามความเห็นของ

ตวัอยา่งเก่ียวกบัสภาพการณ์ท่ีทาํให้เกิดมีความรู้สึกท่ีดีและไม่ดีต่องานของตนและผูส้มัภาษณ์ยงัให้

วิศวกรและนกับญัชีตอบดว้ยว่าความรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงานนั้นมีผลถึงการปฏิบติังาน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความเป็นอยูข่องตนหรือไม่ 

 จากการวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์พบวา่มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกท่ีดีและไม่

ดีของผูถู้กสัมภาษณ์ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้ าจุนปัจจยัจูงใจเป็น

ปัจจยัท่ีนาํไปสู่ทศันคติในทางบวกเพราะทาํให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานซ่ึงมีลกัษณะ

สัมพนัธ์กบัเร่ืองของงานโดยตรงนั่นคือความต้องการจะได้รับความสําเร็จตามความนึกคิดของ

ตนเองคือเป้าหมายสูงสุดของมนุษยส่์วนปัจจยัค ํ้าจุนเป็นปัจจยัท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ

ในการปฏิบติังานซ่ึงมีลกัษณะเป็นภาวะแวดลอ้มหรือเป็นส่วนประกอบของงานปัจจยัน้ีอาจจะ

นาํไปสู่ความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานได ้  

 ผลจากการศึกษาของเฮอร์ซเบิร์กสามารถแยกปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
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 1. องคป์ระกอบท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจมีอยู ่5 ประการคือ 

  1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึงการท่ีคนทาํงานไดเ้สร็จส้ินและ

ประสบผลสาํเร็จอย่างดีเม่ืองานประสบผลสาํเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืมในผลสาํเร็จ

ของงานนั้น 

  1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึงการไดรั้บการยอมรับนับ

ถือไม่ว่าจากผูบ้ ังคบับัญชาจากเพื่อนจากผูม้าขอรับคาํปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงานการ

ยอมรับน้ีจะอยูใ่นรูปของการยกยอ่งชมเชยหรือการยอมรับในความรู้ความสามารถ 

  1.3 ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถึงงานท่ีน่าสนใจงานท่ีตอ้งอาศยัความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคท์า้ทายหรือเป็นงานท่ีสามารถทาํตั้งแต่ตน้จนจบไดโ้ดยลาํพงั 

  1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการ

ไดรั้บมอบหมายให้รับผดิชอบงานและมีอาํนาจในงานท่ีรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี 

  1.5 ความก้าวหน้าในตาํแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึงได้รับเล่ือนขั้น

เล่ือนตาํแหน่งใหสู้งข้ึนการมีโอกาสไดศึ้กษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม 

 2. องคป์ระกอบดา้นสุขอนามยัมีทั้งหมด 11 ประการคือ 

  2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึงเงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนนั้นเป็นท่ีน่า

พอใจของบุคคลในหน่วยงาน 

  2.2 โอกาสท่ีจะได้รับความกา้วหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง

โอกาสท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนตาํแหน่งและไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพ 

  2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relation with Subordinate)

หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถทํางานร่วมกันมีความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์อันดีกับ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  2.4 ฐานะของอาชีพ (Status) หมายถึงอาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับของสังคมมีเกียรติ

และศกัด์ิศรี 

  2.5 ความสัมพัน ธ์กับ ผู ้บั งคับบัญ ชา  (Interpersonal Relation with Superior) 

หมายถึงการติดต่อระหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีแสดงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัความสามารถ

ทาํงานร่วมกนัและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1289 

  2.6 ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relation with Peers) หมายถึง

การติดต่อระหว่างบุคคลกบัเพื่อนร่วมงานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัความสามารถทาํงาน

ร่วมกนัและความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

  2.7 เทคนิคการนิ เทศ  (Supervision Technique) หมายถึงความสามารถของ

ผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหาร 

  2.8 นโยบายและการบริหารงานของบริษทั (Company Policy andAdministration) 

หมายถึงการจดัการ (Management) การบริหารงานขององคก์ารและการติดต่อส่ือสารในองคก์าร 

  2.9 สภาพการทาํงาน (Working Condition) ไดแ้ก่สภาพทางกายภาพของงานเช่น

แสงเสียงอากาศชัว่โมงการทาํงานและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆเช่นอุปกรณ์การทาํงานหรือเคร่ืองมือต่างๆ 

  2.10 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal Life) หมายถึงความรู้สึกดีหรือไม่ดีอนัเป็นผล

ท่ีไดรั้บจากงานของเขา 

  2.11 ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึงความรู้สึกของบุคคล ท่ี มีต่อ   

ความมัน่คงในงานความยัง่ยนืของอาชีพหรือความมัน่คงขององคก์าร 

 จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจซ่ึงประกอบดว้ยหลายๆทฤษฎีผูว้ิจยัไดพิ้จารณา

แลว้แต่ละทฤษฎีสรุปไดว้่ามีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจของแต่ละทฤษฎีท่ีทบัซอ้นกนับางทฤษฎี

แบ่งไวเ้พียงกวา้งๆหรืออาจจะเป็นการศึกษาในแต่ละยคุสมยัต่างกนับางคร้ังอาศยัการจาํแนกกลุ่มท่ี

แตกต่างกันจึงได้คัดเลือกทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์กเพราะได้กล่าวไว้ครอบคลุมเน้ือหาและมี

รายละเอียดชดัเจนซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํมาปรับให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา

โดยนาํเน้ือหาท่ีมีความซํ้าซอ้นมารวมกนัทาํใหต้วัแปรลดลงเหลือเพียง 11 ตวัแปรซ่ึงประกอบดว้ย 

  1) ความสาํเร็จของงาน 

  2) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

  3) ลกัษณะของงาน 

  4) ความรับผดิชอบ 

  5) ความกา้วหนา้ 

  6) นโยบายและการบริหาร 

  7) การปกครองบงัคบับญัชา 

  8) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

  9) สภาพการทาํงาน 
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  10) ความมัน่คงในงาน 

  11) เงินเดือน 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญ เป็นการศึกษาวิจยั

เชิงปริมาณ ใช้แนวทางการวิจยัเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการ

วิเคราะห์ขอ้มูล             จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้

Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์ 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือขา้ราชการบาํนาญในหน่วยนายทะเบียน กอง

เบ้ียหวดั  บาํเหน็จบาํนาญ กรมการเงินทหารบก ตั้งแต่วนัท่ี 12-25 เม.ย. พ.ศ. 2560 ซ่ึงสามารถระบุ

จาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได้ตรวจสอบความถูกต้องและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือผา่นเรียบร้อยแลว้จึงไดน้าํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 400คนผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอย่างจากการใช้

สูตรของ Taro Yamane  คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีจะใชมี้รายละเอียดดงัน้ี 

 

n =  
 

  N = จาํนวนประชากรทั้งหมด 

  e = ค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 

  n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 

จะได ้ n =  

 

                                                                          =      388 คน ≈ 400 คน 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

.13,427. 
1+(13,427)(0.05)2 

.N. 
1+N(e)2 
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 ผู ้วิจัยได้เลือกใช้วิ ธีด ําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น  (Non-

probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัทาํ

การเกบ็ขอ้มูลตวัอยา่งผา่นทางแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

การวเิคราะห์ข้อมูล	

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการนาํสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้กบ็รวบรวมมา แบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป

ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติ เช่น ความถ่ี ร้อยละ เป็นตน้ หรือนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวั

แปรอิสระ และตวัแปรตามในแบบสอบถามแต่ละขอ้ โดยใช้สถิติ เช่น ค่าเฉล่ียหรือค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็นสถิติท่ีนาํมาใชใ้น

การอา้งอิงไปหาค่าความเป็นจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนาํไปใชใ้น 2 เร่ือง คือ การประมาณ

ค่าทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงในการวิจยัมกันิยมนาํสถิติอนุมานมาใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐาน ไดแ้ก่t-Test และ F-Test 

สรุปผลการวจิยั 

ตารางที่ 1การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบคุคล 
 (n =  400)                                   

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี ่ ร้อยละ 
เพศ ชาย 345 86.25 
 หญิง 55 13.75 
อายุ ตํ่ากวา่ 45 ปี 29 7.25 
 46–55 ปี 67 16.75 
 56–65 ปี 131 32.75 
 65 ปีข้ึนไป 173 43.25 
สถานภาพ โสด 69 17.25 
 สมรส 205 51.25 
 หยา่ 91 22.75 
 หมา้ย 35 8.75 
ประเภทผู้รับเงนิ บาํนาญ 246 61.50 
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 เบ้ียหวดั 29 7.25 
 บาํเหน็จ 68 17.00 
 บาํเหน็จรายเดือน 57 14.25 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 9,000 บาท 30 7.50 
 9,001 – 20,000 บาท 132 33.00 
 20,001 – 35,000 บาท 157 39.25 
 35,001 บาทข้ึนไป 81 20.25 

  

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของข้าราชการบํานาญ 

พบว่าขา้ราชการบาํนาญเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนมากมีอาย ุ65 ปีข้ึนไป รองลงมาคือ ช่วง

อายุระหว่าง 56 – 65 ปี มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด รองลงมาคือหย่า ส่วนมากเป็นผูรั้บบาํนาญ 

รองลงมาคือผูรั้บบาํเหน็จ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 บาท ถึง 35,000 บาท มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือระหวา่ง 9,001 บาท ถึง 20,000 บาท  

 

 

 

 

ตารางที่ 2ปัจจัยด้านความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n =  400)                                   

ปัจจยัด้านความต้องการ รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

ด้านการจูงใจ    

ความก้าวหน้าส่วนตัว การนาํองคค์วามรู้ก่อนเกษียณมาใช้

ประกอบอาชีพหลงัเกษียณ 

100 25.00 

 การวางแผนทางการเงิน 208 52.00 

 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพ่ือสังคมหรือ

แนวทางการทาํธุรกิจ 

92 23.00 

การยกย่องนับถือและการ

ยอมรับ 

ตาํแหน่งงานก่อนเกษียณ  134 33.50 
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 ประสบการณ์งานก่อนเกษียณ 48 12.00 

 ความมัน่คงทางการเงิน 131 32.75 

 สุขภาพ 87 21.75 

ด้านการธํารงรักษา    

ลักษณะการบริการ การใหค้าํแนะนาํดา้นการเบิกจ่าย 161 40.25 

 มีกระบวนการและขั้นตอนท่ีสั้นและ

กระชบั 

105 26.25 

 เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความสุภาพ เป็น

มิตร เตม็ใจใหบ้ริการ 

134 33.50 

ค่าตอบแทนและผลตอบแทน ปรับเพ่ิมเงินบาํนาญ 263 65.75 

 บาํเหน็จตกทอด 79 19.75 

 บาํเหน็จดาํรงชีพ 58 14.50 

ด้านความมั่นคง เงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 197 49.25 

 เงินสวสัดิการค่าการศึกษาบุตร 98 24.50 

 โครงการเงินกูบ้าํเหน็จตกทอดคํ้า

ประกนั  

66 16.50 

 บา้นพกัสวสัดิการ 39 9.75 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัด้านความต้องการท่ีมผีลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการบํานาญ 

 พบว่าส่วนใหญ่แลว้ขา้ราชการบาํนาญมีความตอ้งการดา้นความกา้วหนา้ส่วนตวั ในดา้น

การวางแผนทางการเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือการนาํองค์ความรู้ก่อนเกษียณมาใช้ประกอบอาชีพ

หลงัเกษียณ ดา้นการยกย่องและการยอมรับมากท่ีสุดคือตาํแหน่งก่อนเกษียณ รองลงมาคือความ

มัน่คงทางการเงินลกัษณะการบริการท่ีมากสุดคือการให้คาํแนะนาํดา้นการเบิกจ่ายรองลงมาคือ

เจา้หนา้ท่ีบริการดว้ยความสุภาพ เป็นมิตร เต็มใจให้บริการค่าตอบแทนและผลตอบแทนท่ีตอ้งการ

มากท่ีสุดคือการปรับเพิ่มเงินบาํนาญรองลงมาคือบาํเหน็จตกทอด ดา้นความมัน่คงท่ีตอ้งการมาก

ท่ีสุดคือเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล รองลงมาคือเงินสวสัดิการค่าการศึกษาบุตร 
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ตารางที ่3ปัจจัยอ่ืน ๆ  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n =  400)                                   
ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

ความถีใ่นการท่องเท่ียว เดือนละ 1 คร้ัง 22 5.50 
 ปีละ 2-3 คร้ัง 48 12.00 
 ปีละคร้ัง 124 31.00 
 นอ้ยกวา่ปีละคร้ัง 206 51.50 
ท่ีอยู่อาศัย บา้นพกัส่วนตวั 313 78.25 
 บา้นพกัราชการ 57 14.25 
 บา้นพกัคนชรา 30 7.50 
งานอดิเรก ออกกาํลงักาย 243 60.75 
 อ่านหนงัสือ 50 12.50 
 ท่องเท่ียว 55 13.75 
 อ่ืน ๆ 52 13.00 
 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยอ่ืน  ๆได้แก่ การท่องเท่ียว ท่ีอยู่อาศัย และงานอดิเรก ท่ีมี

ผลต่อคุณภาพชีวติของข้าราชการบํานาญ 

 พบว่าส่วนใหญ่ขา้ราชการบาํนาญมีความถ่ีในการท่องเท่ียว นอ้ยกวา่ปีละคร้ัง รองลงมาคือ

ปีละคร้ัง ท่ีอยู่อาศยั พกัอาศยับา้นพกัส่วนตวัมากท่ีสุด รองลงมาคือบา้นพกัราชการ มีจาํนวน 57 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14.25 งานอดิเรกท่ีขา้ราชการบาํนาญนิยมมากท่ีสุดคือการออกกาํลงักาย รองลงมาคือ

การท่องเท่ียว  

 

ตารางที่ 4ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการบาํนาญ 

(n =  400)                                   
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่า

ตํา่สุด 
ค่าสูงสุด 

ความสะดวกสบายของข้าราชการ
บํานาญ 

4.58 0.6817 2 5 
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ความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืนของ
ข้าราชการบํานาญ 

4.64 0.6525 2 5 

ความพงึพอใจในสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจติใจ 

4.64 0.6370 1 5 

ความพอเพยีงของรายได้ข้าราชการ
บํานาญ 

4.63 0.6435 2 5 

ความครบถ้วนของปัจจัย 4 4.66 0.6092 2 5 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมผีลต่อคุณภาพชีวติของข้าราชการบํานาญ 

พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญ มากท่ีสุดคือ ความครบถว้นของปัจจยั 4มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.66 คะแนนและมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.6092 คะแนนรองลงมาคือ

ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนของข้าราชการบํานาญและความพึงพอใจในสุขภาพร่างกายและ

สุขภาพจิตใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6525 คะแนน และ 

0.6370 คะแนน ตามลาํดบั น้อยท่ีสุดคือความสะดวกสบายของขา้ราชการบาํนาญ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.58 คะแนน และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6817 คะแนนซ่ึงทั้งหมดมีค่าคะแนนตํ่าสุดอยูท่ี่ 1 

และค่าคะแนนสูงสุดอยูท่ี่ 5 

อภปิรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1: ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ประเภทผูรั้บเงิน และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีดา้นใดท่ีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการ

บาํนาญแต่อย่างใด ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัความแตกต่างในเร่ือง เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทผูรั้บ

เงิน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญ เพราะทุกปัจจยัส่งผล

ใหข้า้ราชการบาํนาญมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไม่ต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 :ปัจจยัด้านความตอ้งการ ประกอบด้วยดา้นการจูงใจ และด้านการธาํรง

รักษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวติของขา้ราชการบาํนาญต่างกนั 

 ดา้นการจูงใจ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นความกา้วหน้าส่วนตวั และดา้นยกย่องนับถือหรือการ

ยอมรับไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญต่างกนั ทั้งน้ี เน่ืองจากขา้ราชการบาํนาญมี

ความตอ้งการทุกปัจจยั  
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 ดา้นการธาํรงรักษาท่ีประกอบดว้ย ลกัษณะการบริการ ดา้นค่าตอบแทนและผลตอบแทน 

และด้านความมั่นคง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มีเพียงความต้องการด้านความมั่นคงท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05127สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศกัด์ิศรี บริบาลบรรพตเขต (2533:15) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ 

ความมัน่คงมนุษยว์่า หมายถึง ความรู้สึกท่ีปลอดจากความขาดแคลน ความหวาดกลวั รวมถึงการดู

หม่ินดูแคลนและการกระทาํย ํ่าบีทั้งปวง สามารถยืนอยู่ในสังคมอย่างสมศกัด์ิศรี ไพบูลย ์วฒันศิริ

ธรรม (2546:2) ไดใ้ห้ความหมายของความมัน่คงของมนุษยว์า่ น่าจะเป็นผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนาของ

การพฒันาประเทศทุกประเทศ ไม่ว่าประเทศนั้น ๆ จะอยู่ในระดบัใดของการพฒันา และน่าจะเป็น

มาตรวดัท่ีดีกว่าการดูรายไดเ้ป็นหลกั ซ่ึงเป็นวิธีท่ีประเทศทั้ งหลาย รวมทั้งประเทศไทยใช้อยู่ใน

ปัจจุบนั 

 สมมติฐานท่ี 3:ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย การท่องเท่ียว ท่ีอยู่อาศยั และงานอดิเรก ท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวติของขา้ราชการบาํนาญต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัอ่ืนๆ ไม่มีดา้นใดท่ีผลต่อคุณภาพชีวิตของขา้ราชการบาํนาญ

แต่อยา่งใด ทั้งน้ี เพราะทุกปัจจยัส่งผลใหข้า้ราชการบาํนาญมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไม่ต่างกนั 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมเีดียของนักศึกษามหาวทิยาลัย

รามคาํแหง  

      FACTOR   INFLUENCING DECISION  MAKETING ON SHOOPING VLA SOCIAL 

MEDLA  OF RAMKHAMHAENG  UNIVERSITY  STUDENTS 

 

ชนกสุดา  ชัยภกัดี 

นกัศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมีเดียของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดียของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ”  เป็นการศึกษา

เชิงปริมาณท่ีตวัแปรตน้ท่ีใช้ในการวิจยั คือ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน  และสถานภาพ   (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ประกอบด้วย ได้แก่ 

วตัถุประสงคใ์นการใชโ้ซเชียลมีเดีย ประเภทโซเชียลมีเดียท่ีเลือกใช ้ความถ่ีในการใชโ้ซเชียลมีเดีย 

ระยะเวลาในการใชโ้ซเชียลมีเดียในแต่ละคร้ัง และสถานท่ีในการใชโ้ซเชียลมีเดีย (3) ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

ประกอบไปดว้ย การซ้ือสินคา้ผา่นโซเซียล ประเภทสินคา้ท่ีเลือกซ้ือความถ่ีในการใชบ้ริการจาํนวน

เงินท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และกลุ่ม

ตวัอย่างในการวิจยัใช้วิธีการสุ่มอย่างแบบตามสะดวกจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลยัทุกระดบั

การศึกษา จาํนวน 400 คน ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช ้T-Test และ F-Test ผลการวิจยัพบว่า 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี  มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้อยู่ท่ี  20,001 – 

30,000  บาท สถานภาพโสด 

 สําหรับ  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 เพ่ือ

แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดียของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง สามารถสรุป
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ไดด้งัน้ี ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อาย ุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ ไม่มีอิทธิพลกบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมีเดีย  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงคใ์นการใชโ้ซเชียล

มีเดีย ประเภทโซเชียลมีเดียท่ีเลือกใช ้ระยะเวลาในการใชโ้ซเชียลมีเดียในแต่ละคร้ัง และสถานท่ีใน

การใช้โซเชียลมีเดีย ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นความถ่ีในการใชโ้ซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

ผ่านโซเชียลมีเดียแตกต่างกนั และสุดทา้ยคือความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัอ่ืน ๆ การซ้ือสินคา้ผ่าน

โซเซียล ประเภทสินคา้ท่ีเลือกซ้ือความถ่ีในการใชบ้ริการจาํนวนเงินท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง ไม่มีอิทธิพล

กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย 

 

ABSTRACT 

Research "Factors influencing the decision to purchase a product through social media, students 

of the University. This study aimed to investigate. "Factors influencing the decision to purchase a 

product through social media, students of the University," the study of quantitative variables used 

in the research are: (1) personal factors, including gender, age, occupation, monthly income. 

Status and (2) factors include the marketing mix consists of the purpose of using social 

media. Social media type selected. Frequency of use of social media. Time to use social media at 

a time. And where to use social media (3) other factors that composed. Purchases 

sympathizers. Type of product selection, frequency of use, the amount of each purchase. The 

questionnaire was used to collect data. The hypothesis was tested using T-Test, and F-Test results 

showed that. Demographic characteristics of the respondents to a University students, mostly 

female, aged 20-30 years, a career civil servants / state enterprise. Revenue at 20,001-30,000 baht 

single. 

 Among the factors influencing the decision to purchase a product through social media, 

students of the University. The hypothesis tested at a confidence level of 95 percent for 

international relations. Personal factors the marketing mix and other factors when deciding to 

purchase a product through social media, students of the University. Can be summarized as 

follows: The relationship between gender, age, occupation, income and average monthly status, 

no influence on the decision to buy a product through social media. The relationship between the 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1301 

purposes of using social media. Social media type selected. Time to use social media at a 

time. And where to use social media. Do not influence the decision to buy a product through 

social media. The marketing mix, the frequency of use of social media. Influencing the decision 

to purchase a product through social media is different. Finally, the relationship between other 

purchases sympathizers. Type of product selection, frequency of use, the amount of each 

purchase. No influence on the decision to buy a product through social media. 

 

บทนํา 

 ในยุคปัจจุบันสภาพสังคมได้แปรเปล่ียนกลายเป็นสังคมโลกาภิวฒัน์ นั้ นคือสังคมท่ีไร้

พรมแดนจากการพฒันาอย่างต่อเน่ืองของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารรวมถึงระบบ

เครือข่ายสัญญาณต่างๆการติดต่อส่ือสารจึงสามารถทาํได้ง่ายและสะดวกมากข้ึนอิทธิพลของ

เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่าน้ีจึงมีส่วนสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยเ์ป็นอย่างมากทั้งน้ีคงปฏิเสธ

ไม่ไดว้่าอิทธิพลของโซเชียลเน็ตเวิร์กและเทคโนโลยีไร้สายท่ีมีบทบาทในด้านการศึกษาความ

บนัเทิงรวมทั้งดา้นธุรกิจต่างๆท่ีตองพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน

ชีวิตประจาํวนัของมนุษยทุ์กคนไปแลว้โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ซ่ึงการท่ีธุรกิจจะ

สามารถดาํเนินอยูไ่ดใ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ีจาํเป็นตอ้งเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจโดยเนน้

กลยทุธ์ช่องทางในการปรับตวัของธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

อย่างหลากหลายรวดเร็วและทัว่ถึงทาํให้เกิดความสะดวกแก่ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการอีกทั้งยงั

เหมาะสําหรับผูป้ระกอบการท่ีมีเงินทุนน้อยและตอ้งการลดตน้ทุนเพราะเพียงแค่มีเว็บไซต์หน่ึง

เว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนว่ามีร้านคา้อยู่ทั่วโลกและสามารถเปิดการคา้ได้ตลอด24ชั่วโมงและยงั

สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดโ้ดยตรงรวมทั้งใหค้าํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงในอดีต

การทําธุรกิจการค้านิยมกันเพียงการขายผ่านทางหน้าร้านเท่านั้ น  ทําให้ต้องใช้เงินลงทุนสูง 

นอกจากน้ีการตั้งร้านคา้ในรูปแบบเดิมส่วนใหญ่จะเป็นท่ีรู้จกัและเขา้ถึงไดเ้ฉพาะลูกคา้ในพ้ืนท่ี

เท่านั้นแต่สาํหรับร้านคา้ในยคุอิเลก็ทรอนิกส์นั้นสามารถทาํให้ร้านคา้เป็นท่ีรู้จกัไดอ้ยา่งแพร่หลาย

และลูกคา้นอกพ้ืนท่ีสามารถเขา้ถึงได ้และยิง่ไปกวา่นั้นยงัทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดดว้ย 

โซเชียลมีเดียเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างไปจากการคา้ในอดีต 

ซ่ึงเป็นบริการท่ีใหลู้กคา้สามารถเลือกสินคา้และบริการท่ีมีทั้งภาพเสียงหรือคลิปวดีิโอผา่นเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเองโดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ต่างๆ  เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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โทรศพัท์มือถือ หรือส่ืออ่ืนๆช่วยให้ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือสินคา้ได้สะดวกรวดเร็วข้ึน ทั้ งยงัมี

โอกาสสนทนาหรือสอบถามรายละเอียดจากผูใ้ห้บริการไดเ้ลยถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ

ในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงในอนาคตจะมีการเปิดเสรีทางการค้าของกลุ่มเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งสาํหรับผูป้ระกอบการเพราะช่วยให้การดาํเนินงานของ

ธุรกิจมีความหลากหลายและสามารถกระจายส่ือไปยงัต่างประเทศได ้ทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบใน

แง่ของการลงทุนทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีตนทุนในการดาํเนินงานตํ่าเม่ือเทียบกบัการให้บริการ

ในรูปแบบเดิมส่งผลให้ธุรกิจมีภาพลกัษณ์โดดเด่นมีความทนัสมยัและสามารถแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืน 

ๆได้การนําเอาโซเชียลมีเดียมาใช้ในธุรกิจจึงเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้อีกช่องทางหน่ึง

นอกเหนือจากการใหบ้ริการทัว่ไปดา้นลูกคา้กจ็ะไดรั้บประโยชน์ในการใชบ้ริการผา่นโซเชียลมีเดีย

ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการมีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาในการเปิดให้บริการลูกคา้

เน่ืองจากสามารถเปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมงถือเป็นการอาํนวยความสะดวกต่อลูกคา้อยา่งมาก 

 

วตัถุประสงค์ ของการวิจยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมีเดีย

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียล

มีเดียของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

สมมุตฐิานงานวจิยั 

 1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัต่อ

ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคาํแหง 

 2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการใชโ้ซเซียลมีเดีย 

ประเภทโซเซียลมีเดียท่ีเลือกใช ้ ความถ่ีในการใชโ้ซเชียลมีเดีย ระยะเวลาในการใชโ้ซเชียลมีเดียใน

แต่ละคร้ัง และสถานท่ีในการใชโ้ซเชียลมีเดียท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้

ผา่นโซเชียลมีเดียของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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 3) ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย 

ประเภทสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ีในการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย จาํนวนเงินท่ีซ้ือสินคา้

ในแต่ละคร้ัง ท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดียของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

 1) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ดาํเนินธุรกิจการขายสินคา้ผ่านโซเชียลมีเดียและผูท่ี้สนใจใน

ธุรกิจประเภทน้ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและส่วนท่ีเก่ียวในการกาํหนดกลยุทธ์

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยใชเ้ทคโนโลยโีซเชียลมีเดีย 

 2) เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือและความตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียล

มีเดียตลอดจนปัญหาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

3) เพ่ือทราบขอ้มูลดา้นการตลาดเพ่ือทาํการพฒันาตลาดให้สอดคลอ้งและตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคทาํใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กรอบแนวความคดิการทําวจิัย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเซียลมีเดียของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
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แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัอ่ืน  ๆ

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

 

 
 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
 - อาย ุ
 - อาชีพ 
 - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
- สถานภาพ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- วตัถุประสงคใ์นการใชโ้ซเชียลมีเดีย 
- ประเภทโซเชียลท่ีเลือกใช ้
- ความถ่ีในการใชโ้ซเชียลมีเดีย 
- ระยะเวลาในการใชโ้ซเชียลมีเดีย 
- สถานท่ีในการใชโ้ซเชียลมีเดีย 
 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ
- วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่น
โซเชียลมีเดีย 
- ประเภทสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ 
- ความถ่ีในการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่น
โซเชียลมีเดีย 
- จาํนวนเงินท่ีซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง 

การตดัสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโซเชียล
มเีดยีของนักศึกษามหาวทิยาลัย
รามคาํแหง 
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ต่อเดือน และสถานะภาพ 

ส่วนท่ี 2 ความตอ้งการใชโ้ซเชียลมีเดีย ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการใช ้โซเชียลมีเดียประเภท

โซเชียลท่ีเลือกใชค้วามถ่ี ในการใชโ้ซเชียลมีเดีย ระยะเวลาในการใชโ้ซเชียลมีเดียช่วงเวลาในการ

ใชโ้ซเชียลมีเดีย สถานท่ีในการใชโ้ซเชียลมีเดีย 

 ส่วนท่ี 3 ความตอ้งการและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียล

มีเดีย ได้แก่ วตัถุประสงค์ในการใช้บริการซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมีเดีย ประเภทสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ

ความถ่ีในการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย จาํนวนเงินท่ีซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ัง  

 แนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพ อาชีพ และรายได ้ เหล่าน้ี

เป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาดลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสาํคญัและ

สถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคม

วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความ รู้สึกของก ลุ่ม เป้ าหมายเท่ านั้ นข้อ มูลด้าน

ประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมายรวมทั้งง่ายต่อ

การวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืนตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1) อาย ุ(Age) บุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั

เช่นกลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชั่นส่วนกลุ่มผูสู้งอายุจะ

สนใจสินคา้ท่ีเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพ ซ่ึงหากแบ่งช่วงกลุ่มอายอุอกเป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนั 

2) เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีมีความสําคญัในเร่ืองของพฤติกรรมในการบริโภคมากเพราะ

เพศท่ีแตกตางกนัมกัมีทศันคติการรับรู้และการตดัสินใจในเร่ืองการเลือกสินคา้ท่ีบริโภคแตกต่าง

โดยมากเกิดจากสาเหตุในเร่ืองของการไดรั้บการเล้ียงดูการปลูกฝังนิสัยมาตั้งแต่ในวยัเดก็โดยเฉพาะ

ประเทศไทยซ่ึงมีวฒันธรรมในการเล้ียงดูเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงท่ีแตกต่างกนัอย่างมากโดยส่วน

ใหญ่เด็กผูช้ายจะถูกเล้ียงให้มีความกลา้แสดงออกและมีความรับผิดชอบเพ่ือจะได้เป็นหัวหน้า

ครอบครัวต่อไปส่วนเด็กผูห้ญิงจะถูกเล้ียงดูในลกัษณะท่ีให้สงบเสง่ียมและเป็นผูต้ามหรือเป็น

ภรรยาท่ีดีทาํให้มีพฤติกรรมท่ีมีแนวโนม้ในการไม่ค่อยกลา้แสดงความคิดเห็นจากท่ีกล่าวมาจึงอาจ

กล่าวไดว้่าในสังคมไทยเพศชายมีแนวโน้มท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของครอบครัว

มากกวา่เพศหญิง 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1306 

3) สถานภาพ (Status) สมรสโสดหยา่ร้างหรือเป็นหมา้ยซ่ึงในอดีตถึงปัจจุบนัเป็นเป้าหมาย

ท่ีสาํคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสาํคญัมากยิ่งข้ึนในส่วนท่ี

เก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภคทาํให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัเช่น

ผูท่ี้หยา่ร้างหรือเป็นหมา้ยจะเลือกแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีหรูหราทนัสมยัมีเอกลกัษณ์ 

4) อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการ

สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนัเช่นเกษตรกรหรือชาวนา ก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการครองชีพและ

สินคา้ท่ีเป็นปัจจยัการผลิตเป็นส่วนใหญ่ส่วนพนักงานท่ีทาํงานในบริษทัต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะซ้ือ

สินคา้เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพขา้ราชการก็จะซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นนักธุรกิจก็จะซ้ือสินคา้เพ่ือสร้าง

ภาพพจนใ์หก้บัตวัเอง เป็นตน้นกัการตลาด 

จะตอ้งศึกษาวา่สินคา้และบริการของบริษทัเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มอาชีพประเภทใดเพ่ือท่ีจะ

จดัเตรียมสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5) รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพ

ทางเศรษฐกิจของบุคคล จะกระทบต่อตราสินค้าและบริการท่ีตัดสินใจ สถานภาพเหล่าน้ี

ประกอบดว้ยรายไดก้ารออมทรัพยอ์าํนาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงินนกัการตลาดตอ้ง

สนใจแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคลเน่ืองจากรายไดจ้ะมีผลต่ออาํนาจของการซ้ือคนท่ีมีรายไดต้ ํ่า

จะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีจาเป็นต่อการครองชีพและมีความไวต่อราคามากส่วนคนท่ีมีรายไดสู้งจะมุ่งซ้ือ

สินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูงโดยเน้นท่ีภาพพจน์ของราคาสินคา้เป็นหลกัการศึกษาอาชีพและ

รายได้นั้ นมีแนวโน้มสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเช่น บุคคลท่ีมี

การศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้งกว่าคนท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่าหรืออ่ืนๆ

เพ่ือให้กาํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ัดเจนยิ่งข้ึนเช่นกลุ่มรายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์อายุและ

อาชีพร่วมกนั 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเซียลมีเดียของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสาํรวจ เก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
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 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงระดบัปริญญาตรี

และปริญญาโท ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 400 คน ไดมี้การกาํหนดการคดัเลือกตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา

ตามแนวคิดของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 

10% สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

วธีิการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงมีเวลาและเต็ม

ใจท่ีจะตอบแบบสอบถาม และกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูก้รอกคาํตอบในแบบสอบถามดว้ยตนเอง ผา่นทาง

แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์จนครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเอง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบ

ปลายปิด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามแบบสาํรวจรายการ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ อาชีพ รายได ้และสถานภาพ มีทั้งหมด 5 

ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นโซเซียล

มีเดียดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํนวน 5 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 

ท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ในตวัสินคา้ ดา้นการบริการ ดา้นเวลา จาํนวน 4 ขอ้ 

วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยขอความร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นจํานวน  400 ชุด  เร่ิมแจก

แบบสอบถามตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2560 รวมเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 1 เดือน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดียของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผูวิ้จยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 

คน มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํใหผู้ว้ิจยัแน่ใจไดว้า่ ขอ้มูลท่ีนาํประมวล
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นั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์

ดว้ย Microsoft Office Excel ตามวตัถุประสงค ์มีการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่า

จาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็นสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ T-test F-test 

 

สรุปผลการวจิยั 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
รายละเอียด    ลุ่มตัวอย่าง ความถี ่ ร้อยละ 
เพศ  ชาย     95 23.75 

หญิง       305 76.25 
อาย ุ  ตํ่ากวา่ 20 ปี    62 15.50 

20 – 30 ปี    185 46.25 
31 – 40 ปี    115 28.75 
40 ปีข้ึนไป     38 9.50 

อาชีพ  นกัเรียน/นกัศึกษา    29 7.25   
  ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ   229 57.25                         
   พนกังานเอกชน    116 29 

อ่ืนๆ     26 6.50 
รายไดต่้อเดือน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท    14 3.50 

10,000 – 20,000 บาท   36 9 
20,001 – 30,000 บาท   320 80 
30,001 – 40,000 บาท   16 4 
40,001 – 50,000 บาท   8 2 
50,000 บาทข้ึนไป    6 1.50 

สถานภาพ โสด     243 60.75 
  สมรส     157 39.25 

 
 

จากตาราง พบว่า จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย กลุ่มอายท่ีุมากท่ีสุดคือ กลุ่มท่ีมีอาย ุ21 - 30 ปี และนอ้ยท่ีสุดมีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง คือ ช่วงอายุ

ระหวา่ง 40 ปีข้ึนไป อาชีพ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดคือ อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ นอ้ยทีสุด

จะเป็นอาชีพอ่ืนๆ  ระดบัรายไดเ้ฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง รายไดเ้ฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท มีจาํนวน



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1309 

กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุดคือ 50,000 บาทข้ึนไป สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 

สถานภาพโสด มีจาํนวนมากท่ีสุด นอ้ยท่ีสุดคือสถานภาพอ่ืน ๆ 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์เก่ียวกับปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการพิจารณาเลือก

ซ้ือสินคา้ผา่นโซเซียลมีเดีย ของกลุ่มมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนประสมทางการตลาด   รายละเอียด  ความถี่  ร้อยละ 

วตัถุประสงคใ์นการใช ้   อพัเดทข่าวสารต่างๆ 70  17.50  
     ติดต่อส่ือสาร  6  1.50 
     ดูเวบ็สินคา้ต่างๆ  246  61.50 
     อ่ืนๆ   78  19.50 
ประเภทโซเชียลมีเดียท่ีเลือก   Facebook   10  2.50 
     Youtube   17  4.25 
     Line   139  34.75 
     Google   202  50.50 
     อ่ืนๆ   32  8 
ความถ่ีในการใชโ้ซเชียลมีเดีย  เป็นประจาํทุกวนั  90  22.50 
     1 – 2 คร้ัง/สปัดาห์  30  7.50 
     3 -4 คร้ัง/สปัดาห์  21  5.25 
     1 – 2 คร้ัง/เดือน  259  64.75 
ระยะเวลาในการใชแ้ต่ละคร้ัง   นอ้ยกวา่ 1  ชัว่โมง  118  29.50 
     1 -2 ชัว่โมง  106  26.50 
     3 – 4 ชัว่โมง  160  40 
     มากกวา่ 4 ชัว่โมง  16  4 
สถานท่ีใชโ้ซเซียลมีเดีย   สถานศึกษา  57  14.25 
     Internet Café  75  18.75 
     ท่ีพกัอาศยั(บา้น)  253  63.25 
     สถานท่ีมี Wi-Fi  15  3.75 

 

จากตาราง พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม ดูเวปสินคา้  มากท่ีสุด 

และน้อยท่ีสุด คือ ติดต่อส่ือสาร ประเภทท่ีใชส่้วนใหญ่จะผ่าน Google มากท่ีสุด น้อยท่ีสุดจะเป็น 

Facebook  
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ความถ่ีในแต่ละคร้ังท่ีใช ้1-2 คร้ังต่อเดือน เป็นจาํนวนท่ีมากท่ีสุด 3-4 คร้ังต่อเดือนจะเป็นความถ่ีท่ี

ใชน้อ้ยท่ีสุด ส่วนระยะเวลาท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ 3-4 ชัว่โมง ส่วนความถ่ีท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดจะอยูท่ี่ มากกว่า 

4 ชัว่โมง และสถานท่ีใชม้ากท่ีสุดจะเป็นท่ีพกัอาศยั ใชน้อ้ยท่ีสุดจะเป็นท่ี สถานท่ีมี Wi-Fi  

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์เก่ียวกับปัจจยัอ่ืน  ๆ

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัอ่ืน ๆ ของการพิจารณาเลือกซ้ือสินค้าผ่าน

โซเซียลมีเดีย ของกลุ่มตวัอยา่ง จากการศึกษาคร้ังน้ีคือ ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ กระบวนการ และ

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ มีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน  ๆของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจยัอ่ืนๆ   รายละเอียด   ความถ่ี  ร้อยละ 

วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ-  สะดวกรวดเร็ว  151  37.75 

การซ้ือสินคา้ผา่นโซเซียล   ประหยดัการเดินทาง 135  33.75 

     สินคา้มีใหเ้ลือกมากมาย 99  24.75 

     สินคา้ถูกกวา่ทอ้งตลาด 15  3.75 

ประเภทสินคา้ท่ีเลือกซ้ือ   เคร่ืองสาํอางค ์  38  9.50 

     เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 124  31 

     อาหารเสริม  90  22.50 

     CD,DVD   37  9.25 

     Games   37  9.25 

     หนงัสือ   20  5 

     อ่ืนๆ   54  13.50 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ   สปัดาห์ละ 1 คร้ัง  229  57.25 

     สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง  48  12 

     เดือนละ 1 คร้ัง  81  20.25 

     เดือนละ 2-3 คร้ัง  24  6 

     ปีละ 1 คร้ัง  18  4.50 

จาํนวนเงินท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง   นอ้ยกวา่ 500 บาท  248  62 

     500 – 1,000 บาท  110  27.50 

     1,001 – 2,000 บาท  32  8 

     มากกวา่ 2,000 บาทข้ึนไป 10  2.50 
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จากตาราง พบกว่า ผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่งในดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ หรือลกัษณะของ

ผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามเลือก สะดวกรวดเร็วมากท่ีสุด ส่วนน้อยท่ีสุด คือ สินคา้ถูกกว่า

ท้องตลาด ประเภทสินค้าท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย น้อยท่ีสุด คือ หนังสือ  

ความถ่ีด้านการบริการ กลุ่มตวัอย่างเลือก สัปดาห์ละ 1 คร้ัง มากท่ีสุด น้อยท่ีสุดคือ ปีละ 1 คร้ัง 

จาํนวนเงินท่ีซ้ือแต่ละคร้ัง กลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการซ้ือมากท่ีสุด คือ นอ้ยกวา่ 500 บาท และนอ้ย

ท่ีสุด คือ มากกวา่ 2,000 บาทข้ึนไป 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ  อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

และสถานภาพ ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมีเดียของนกัศึกษามหาวิทา

ลยัรามคาํแหง 

 จากผลวิเคราะห์ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

สถานภาพ ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมีเดียของนกัศึกษามหาวิทาลยั

รามคาํแหง 

 สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ในการใช ้

ประเภทโซเชียลท่ีเลือกใช ้ความถ่ีในการใช ้ระยะเวลาในการใช ้ช่วงเวลาในการใช ้และสถานท่ีใน

การใช ้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดียของนกัศึกษามหา

วทิาลยัรามคาํแหง 

 จากผลวิเคราะห์ พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ วตัถุประสงค์ในการใช ้

ประเภทโซเชียลท่ีเลือกใช ้ความถ่ีในการใช ้ระยะเวลาในการใช ้ช่วงเวลาในการใช ้และสถานท่ีใน

การใช้ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษา

มหาวิทาลยัรามคาํแหง 

 สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ และด้านเวลา (ความถ่ี) ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่าน

โซเชียลมีเดียของนกัศึกษามหาวิทาลยัรามคาํแหงต่างกนั 

 จากผลวิเคราะห์ พบว่าปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ และด้านเวลา (ความถ่ี) ท่ีแตกต่างกนั มี อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่าน

โซเชียลมีเดียของนกัศึกษามหาวิทาลยัรามคาํแหงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวจิยัด้านปัจจยัส่วนบุคคล 

 หากพิจารณาจากผลการวิจยัแล้ว ผูป้ระกอบการสินค้าผ่านโซเซียลมีเดีย ควรเน้นการ

ส่งเสริมการขายแบบเนน้กลุ่มเป้าหมายแยกประเภทชดัเจน เช่น การเนน้กลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ในทุกระดบัชั้นการศึกษา โดยการเขา้ไปจดักิจกรรมภายในมหาวิทยาลยั ดา้นความรู้ความบนัเทิง 

เพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพในดา้นกระบวกการคิด ดงัท่ีจะเห็นไดจ้ากรายงานการวิจยัท่ี

กลุ่มผูท่ี้มีรายได ้20,001 – 30,000 บาท สามารถซ้ือสินคา้ผ่านโซเซียลท่ีมีราคาสูง เพราะทราบถึง

ประโยชนไ์ด ้เช่นการประหยดัเวลาในการเดินทาง สินคา้ถูกกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป 

2. จากผลการวจิยัด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ผลิตภณัฑ ์ ท่ีผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้ คือ สินคา้ตอ้งไม่ใหญ่จนเกินไป สินคา้ออกแบบให้

มีความกระทัดรัด ง่ายต่อการจดัส่ง ขนาดและรูปร่างของสินคา้เป็นส่ิงท่ีต้องวิจยัและออกแบบ

เพ่ิมเติม เพ่ือให้ไดสิ้นคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด หรือการออกสินคา้ใหม่ 

เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้ เป็นตน้ 

 ดา้นของราคา ผูป้ระกอบการควรตั้ งราคาให้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ดา้น

คุณประโยชน์ เพ่ือง่ายต่อการจ่าย เป็นราคาทางดา้นจิตวิทยาทัว่ไปและตรงกบัความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมายตามผลการวิจยัหรือหากไม่ตอ้งการเน้นดา้นราคาตํ่า ก็ให้เพ่ิมดา้นคุณภาพให้สูงข้ึน 

เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน ตามกระแสความนิยมในปัจจุบนั 

 สถานท่ีจัดจาํหน่าย ควรเน้นกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจัดจาํหน่าย 

เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคเนน้ไปท่ีความสะดวกเป็นหลกั สั่งซ้ือง่าย สามารถติดต่อไดทุ้ก

เวลา เพราะการซ้ือสินค้าผ่านโซเซียลมีเดียจะได้เปรียบกว่าการซ้ือสินค้าตามร้านค้า หรือ

ห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํทัว่ไปตรงท่ีสามารถเลือกสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เน้นสร้างความสะดวก

ใหผู้บ้ริโภคเป็นหลกั เพ่ิมการบริการส่งตรงถึงบา้น หอ้งพกั สถานท่ีทาํงาน 

3. จากผลการวจิยัด้านปัจจัยอ่ืน  ๆ 

 ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัสถานท่ีจดัจาํหน่าย ให้ครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมาย และ

ควรเพ่ิมการบริการส่งถึงบา้นใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการความสะดวกสบาย ครอบคลุมการบริการอย่างเต็มรูปแบบ และรวดเร็ว 

ครอบคลุมทัว่ประเทศ 
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บทคดัย่อ 
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ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อและระดบัการศึกษา  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ประกอบไปดว้ย ปัจจยัทางการตลาด  ปัจจยัดา้นการเมือง และดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การ

ตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ   คนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  ข้อมูลจาก  คนในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  400 คน  โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน t-test 

และ f-test แบบวิเคราะห์ตวัแปรทางเดียว   

 ผลการวิจยัพบว่าคนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

อายุระหว่าง 41– 50 ปี   ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบพนกังานบิษทัเอกชน    ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ในช่วง 25,001 – 

35,000 บาทต่อเดือน   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ีรู้จกั ราคาต่อหุ้นอยู่

ระหว่าง 10 – 100 บาทต่อหุ้น ส่วนใหญ่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมและสนใจการลงทุนกบัโบรก

เกอร์ท่ีมีการแจง้หุ้น Real time ฟรี  ปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น

การเมือง และด้านเศรษฐกิจโดยรวม ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  พิจารณาด้านสภาวะทาง

การเมือง ผูต้อบแบบสอบถามเลือกลงทุนโดยดูจากช่ือพรรคการเมืองท่ีไดเ้ป็นรัฐบาลมากท่ีสุด และ

ในดา้นสภาวะเศรษฐกิจภาย กลุ่มตวัอยา่งพิจารณาราคาทองคาํมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่   อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่าง

กนั 
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มีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 เพศ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ลกัษณะปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานจดัจาํหน่าย ท่ี 

แตกต่างกนั แนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

  ในส่วนดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัไม่มีแนวโนม้การตดัสินใจ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  ต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการเมือง และดา้น

เศรษฐกิจ ท่ี แตกต่างกนั มีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคน

ในเขตกรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: ตลาดหลกัทรัยพแ์ห่งประเทศไทย ,การตดัสินใจ,การลงทุน,นกัลงทุน 
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ABSTRACT  

This research aims to study factors influence on decision making investment in Thailand 

stock exchange of Bangkok metropolitan area. The study includes demographic data classified by 

gender, age, career, average monthly income, and education level is overall internal. And external 

factors affecting investment decision consisting of  The Marketing Mix (4Ps) factors, political 

factors ,and economic factors that influence the decision so influencing consumers’ tendency 

decision making investment in Thailand stock exchange of Bangkok metropolitan area. 

The sample size in this research is 400 persons .Questionnaires are tool for data 

gathering. The Statistics for data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation-test: two-sample assuming equal variances, and f-test:  anova: Single Factor. 

The results of the research can be described as follows; the group of respondents 

incorporated 53% females and 47% males. The majority of the groups were 41 and 50 years old, 

most holding degree is bachelor degree. The respondents were company employees and average 

monthly income 25,001– 35,000 baht. Most samples invest in familiar company stock ,price per 

stock is preprocessing between 10 to 100 Baht ,invest channel like equity fund of asset 

management and Almost like broker had inform real time market price for free. For external 

factors political side The respondents almost choose look the name of a political party has 

become government  and economic side the respondents choose consider the price of gold before 

invest in stock exchange as possible. 

Results of hypotheses testing are as follows: 

The difference in demographic data in age , occupation ,average monthly income and education 

level   influence on decision making investment in Thailand stock exchange with statistical 

significance of 0.05 levels 

The difference in marketing mix data in product, and invest channel  influence on 

decision making investment in Thailand stock exchange with statistical significance of 0.05 levels 

The difference in external other factors data in political, and economic influence on decision 

making investment in Thailand stock exchange with statistical significance of 0.05 levels 
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

ในปัจจุบนัการตดัสินใจลงทุนคร้ังแรก เป็ นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีและส่ิงท่ีสาํคญัไม่ แพก้นัคือ การ

สร้างวินกัารลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ จะช่วยให้เรา มีเงินท่ีเพิ่มพูนเงินจากการลงทุน และการลงทุนได้

ต่อเน่ืองนั้นทาํไดง่้ายๆ ดว้ยการฝากเงิน,ลงทุนผานกองทุน, ลงทุนในหุ้น,การลงทุนในทองคาํหรือ

การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล การลงทุนถือเป็นการเพ่ิมค่าของเงินท่ีมีในปัจจุบนั ทาํให้ผูล้งทุน

ไดรั้บผลกาํไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีจะเกิดในอนาคต  ในรูปของดอกเบ้ีย เงินปันผล  

และการลงทุนยงัเป็นการรักษาอาํนาจซ้ือของตนจากภาวะเงินเฟ้อ คือมุลค่าเงินในปัจจุบันกับ

อนาคต มีมูลค่าไม่ท่ากนั เงินในอนาคตจะมีค่านอ้ยกว่าเงินในปัจจุบนั เกิดข้ึนเพราะเงินเฟ้อมากข้ึน 

จากจาํนวนผูล้งทุนในการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2551 มีจาํนวน 1,652,320 

คน จนถึงปี 2556 มีนกัลงทุนเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 5,059,549 คน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 

2557: ออนไลน์) ซ่ึงเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 206.21 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา แสดงใหเ้ห็นไดว้่า

บุคคลทัว่ไป มีความสนใจทางดา้นการลงทุนเพ่ิมข้ึน ทั้งนกัลงทุนรายใหม่และนกัลงทุนรายเดิมท่ีอยู่

ในตลาดหลกัทรัพย ์การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น นักลงทุนสามารถเลือก

ผลิตภณัฑ์ท่ีจะลงทุนหลากหลายประเภท อาทิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หน่วย

ลงทุน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์

ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย ์ 

การลงทุนในหุ้นสามญั (Common Stock) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า การซ้ือขายหุ้นนั้น ถือ

เป็นการลงทุนท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั ซ่ึงหุน้สามญัน้ีเป็นตราสารท่ีออกโดยบริษทัมหาชน

จาํกดั (บมจ.) ท่ีตอ้งการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผูถื้อหุ้นสามญัจะมีสิทธิร่วมเป็นเจา้ของ

บริษทั มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือครองอยู ่เช่น การ

เพ่ิมทุนการจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และท่ีสาํคญันกัลงทุนยงัสามารถไดรั้บผลตอบแทน

จากการลงทุน โดยมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เม่ือบริษทัมีผลกาํไร และมีโอกาสไดรั้บกาํไรจากส่วน

ต่างของราคา เม่ือราคาหุ้นปรับตวัสูงข้ึนตามศกัยภาพของบริษทั รวมถึงมีโอกาสไดรั้บสิทธิในการ

จองซ้ือหุ้นออกใหม่ เม่ือบริษทัเพ่ิมทุนหรือจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยนกั

ลงทุนท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศ ซ่ึงถือว่ามีบทบาทท่ี
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สาํคญัท่ีสุดในตลาดหลกัทรัพย ์โดยนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดามีมูลค่าการซ้ือขายในสดัส่วนท่ี

สูงกวา่ นกัลงทุนสถาบนัในประเทศและนกัลงทุนต่างประเทศ 

 

 
 

จากสาเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะทราบถึงปัจจยั

ส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัยจยัอ่ืนๆ   ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร

ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีฉบัไว ว่ามีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามญัอยา่งไร โดย

ผูว้ิจยัไดน้าํองค์ความรู้กรอบแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ ท่ีศึกษามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

วิเคราะห์ เพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยข ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหม่หรือนักลงทุนรายเดิม และเพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน

เก่ียวขอ้ง หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถท่ีจะนาํมากาํหนดหลกัสูตรการฝึกอบรม

หรือสร้างวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถนาํมาปรับใชเ้พื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ให้กบันักลงทุน เพ่ือให้

ตรงกบัความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องนกัลงทุนมากท่ีสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดั

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สภาวะทางการเมืองภายในประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคน ใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ด้านสภาวะทางการเมืองภายในประเทศ ด้านสภาวะทาง

เศรษฐกิจภายในประเทศ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนาํผลการศึกษา ไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกล

ยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของของนกัลงทุนไดเ้หมาะสม 

2. บริษทัมหาชนจาํกดัสามารถนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดราคาหุน้ขอ

งบมจ.ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของของนกัลงทุนไดเ้หมาะสม 

3. นายหนา้ตวัแทนซ้ือขายหุ้นสามารถนาํผลการศึกษา ไปใชใ้นการวางแผน และ ปรับปรุง

การใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของของนกัลงทุนไดเ้หมาะสม 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ของคนในเขตกรุงเทพมหานคร”  นั้นมีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

          ตวัแปรอิสระ                ตวัแปรตาม 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

Leon and Leslie (2010 หน้ า  464-482) แล ะ  Kenneth and Donald (2012 หน้ า   70-93) 

กล่าวถึง ต้นแบบของการตัดสินใจของผู ้บริโภค  (Model of consumer decision making) และ

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Customer Decision Making Process) ในหัวเร่ืองพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ผูวิ้จยัไดน้ามาประยกุตใ์ชก้บัการลงทุนประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. Need Recognition คือ ขั้นตอนท่ีผูล้งทุนแสดงความตอ้งการท่ีผูล้งทุนตอ้งการจะลงทุน  
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2. Information Search คือ ผูล้งทุนต้องการค้นหาข่าวสาร ข้อมูลท่ีไม่พึงประสงค์ก่อน

ตดัสินใจลงทุน โดยส่ิงท่ีคน้หามี 2 แบบ  

- External research คือ การเก็บขอ้มูลข่าวสารจากตลาดการลงทุน เช่น การดูเวปไซต์ เขา้

หอ้งสนทนาทางอินเตอร์เน็ต วารสาร ตารา พนกังานขาย (โบรกเกอร์) สมัมนา เป็นตน้  

- Internal research คือ  ข่าวสารภายในจิตใจผู ้ลงทุน  อาจมีอคติมาเก่ียวข้องด้วยจาก

ประสบการณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  

3. Evaluation of Alternatives คือ เป็นขั้นตอนหลังจากค้นข้อมูล รับข้อมูลแล้ว และได้

ข่าวสารท่ีดีท่ีสุดแล้ว รู้ว่าอะไรดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับการลงทุนอ่ืน โดยคดัเลือกให้แคบลงจนได้

ขอ้สรุปท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งการ และรู้วา่ตอ้งการจะลงทุนอะไร  

4. Purchase Decision คือการตดัสินใจลงทุนจากขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุดท่ีคน้หาและไดรั้บมา 

5. Consumption คือ การลงทุนมีระยะเวลาช่วงหน่ึง ไม่สามารถจากดัเวลาได ้อาจจะลงทุน

ระยะสั้น ระยะยาว เป็นตน้  

6. Post-consumption Evaluation คือ การท่ีผูล้งทุนจะประเมินวา่การลงทุนน้ีถูกตอ้งหรือไม่ 

ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาคญัมาก เพราะจะทราบถึงความพึงพอใจจากการลงทุนนั้นว่า

พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจอยา่งไร ถา้เป็นไปตามท่ีผูล้งทุนคาดหวงัจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ต่ากวา่

ความคาดหวงัหรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวจ้ะเกิดความไม่พึงพอใจ หรือช่วงแรกท่ีไดล้งทุนไป

อาจรู้สึกพึงพอใจ แต่เม่ือเกิดการคิดทบทวนไปมาอาจเกิดความไม่พึงพอใจข้ึนมาได ้ 

7. Divestment คือ การจดัการกบัการลงทุนอยา่งไรหากไม่คิดจะลงทุนแลว้ 

วิฑูรย ์วิริยะพนัธ์ุ, 2537, หน้า17)  สภาพความเป็ นจริงแลว้ นักลงทุนจะเขา้ไปลงทุนซ้ือขายเพ่ือ

ความร่ํารวยนั้นจะตอ้งเป็ นผูมี้โอกาส คือมีความรู้เก่ี ยวกบการลงทุน มีขอ้มูลของหลกัทรัพยแ์ละ

ตอ้งเขา้ใจกฎระเบียบในการเล่นหุน้ และ ท่ีสาํคญัคือ ตอ้งมีเงินทุนซ่ึงไม่ใช่เป็ นเร่ืองง่าย โดยเฉพาะ

นกัลงทุนมือใหม่จะตอ้งศึกษาคน้ควา้และ มีขอ้มูลอยางเพียงพอ มิฉะนั้นจะกลายเป็ นผูเ้สียหายหรือ

ขาดทุนจากการซ้ือขายหุ้น จากการคน้ควา้เก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัลงทุนทัว่ๆ ไป พอสรุปไดด้งัน้ี 

1)ลกัษณะและประเภทของนักลงทุน เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า มีการแบ่งนักลงทุนซ้ือ ขาย

หลกัทรัพยต์ามลกัษณะการซ้ือขายหรือพฤติกรรมในการซ้ือขายเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

(1) ประเภทลงทุนหรือเรียกว่านักลงทุน (Investor) คือ ซ้ือขายหุ้นโดยหวงักาํไร ในระยะ

ยาวผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจะไดรั้บคือเงินปันผลและหุ้นเพิมทุนมากกว่ากาํไรท่ีไดจ้าก การเพ่ิมข้ึน

ของราคาหุ้น (Capital Gain) นกัลงทุนประเภทน้ีจะนิยมซ้ือหุ้นท่ีเรียกว่า “หุ้นลงทุน” ไดแ้ก่หุ้นท่ีมี
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ปัจจยัพ้ืนฐานของหุ้นท่ีมีค่า พีอีเรโซ ตํ่าอตัราเงินปันผลสูงกิจกรรมของบริษทัมี ความสดใสและ

ขยายตวั 

  (2) ประเภทเก็งกาํไรหรือเรียกว่า นักเก็งกาํไร (Speculator) คือ ซ้ือขายหุ้นโดยหวงั กาํไร

จากการขายหุ้นเป็นสาํคญั ไม่ไดซ้ื้อเพ่ือลงทุนในระยะยาว เพื่อหวงัเงินปันผลและประโยชน์ อ่ืน ๆ 

นักเก็งกาํไรจะนิยมซ้ือหุ้นท่ีเรียกว่า “หุ้นเก็งกาํไร” ไดแ้ก่หุ้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงของราคา ข้ึนลง

รุนแรงและรวดเร็ว ซ่ึงเป็ นการทา้ทายและมีความเส่ียงสูง หุ้นเก็งกาํไรไม่ จาํเป็นจะตอ้งเป็ น หุ้นท่ี

มีพ้ืนฐานดีเพียงแต่มีการซ้ือขายกนัมาก เพราะสามารถจะซ้ือขายเปล่ียนมือและทาํกาํไรจาก ส่วน

ต่างของราคาไดภ้ายในวนัเดียวหรือภายในไม่ก่่ีวนั  

(3) ประเภทลงทุนและเก็งกาํไรพร้อมกนั นกัลงทุนเหล่าน้ีจะซ้ือขายหุ้นทั้งหุ้น ลงทุนและ

หุ้นเก็งกาํไรทั้ ง 2 ประเภท โดยมีการแบ่งวงเงินและเลือกจงัหวะเวลาในการแบ่งการ ลงทุนตาม

สภาพของตลาดในช่วงเวลานั้น ๆจากการศึกษาประเภทของนกัลงทุนดงักล่าวแลว้การท่ี จะช้ีชดัว่า 

ซ้ือขายหุ้นแบบเก็งกาํไรระยะสั้นหรือแบบลงทุนแบบเก็งกาํไรระยะสั้นหรือแบบลงทุน ระยะยาว

แบบไหนจะให้ผลตอบแทนดีกว่ากนันั้นเป็ นเร่ืองยากเพราะตอ้งข้ึนกบัสภาพของตลาด หุ้น นิสัย

ของนกัเล่นหุ้น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมืองท่ีจะสอดคลอ้งกบพฤติกรรมในการ ตดัสินใจซ้ือขาย

ดว้ย ซ่ึงถือเป็ นเร่ืองเฉพาะบุคคลมากกว่า แต่กล่าวในแง่รวมแลว้ นกัเล่นหุน้แบบ เก็งกาํไรระยะสั้น

มีความเส่ียงสูงกวา่ 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

งานวิจยัน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ คนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้

สูตรของ Cochran จาํนวน 400 คน ผูว้ิจยัออกแบบการวิจยัเป็นเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2560 แล้วตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง และความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากผูเ้ชียวชาญ เม่ือผ่านเรียบร้อยแลว้ จึงไดน้าํไปแจก

จริงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน มาดาํเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํใหผู้ว้ิจยัแน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีนาํมาประมวลนั้น เป็นขอ้มูลท่ี

มีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปแกรม 
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Microsoft Office Excel  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-test และ f-test 

 

สรุปผลการวจิยั 

ตาราง 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม    

 (n=400) 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 187 47 

 หญิง 213 53 

      

อาย ุ 20 – 30 ปี 41 10 

 31 – 40 ปี 156 39 

 41 – 50 ปี 

มากกวา่ 51 ปีข้ึนไป 

 

162 

41 

41 

10 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาครี 138 34 

 ปริญญาตรี 214 54 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 48 12 

 

อาชีพ 

 

ขา้ราชการ 

 

25 

 

6 

 

  

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

นกัศึกษา 

51 

81 

13 

21 

 ธุรกิจส่วนตวั 89 22 

 พนกังานบริษทัเอกชน 153 38 

    

รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 

นอ้ยกวา่ 15,000   บาท 81 21 
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 15,001– 25,000 บาท 197 49 

  25,001 – 35,000 บาท 55 14 

 35,001 – 45,000 บาท 33 8 

 45,001 บาทข้ึนไป 34 8 

    

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 213 คนคิดเป็นร้อยละ 53  อนัดบั มีช่วงอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี 

จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 54 

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 

15,001 บาท ถึง 25,000 บาท จาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49 

 

ตารางท่ี 5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 

รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

บมจ.ท่ีท่านสนใจจะลงทุน

พจิารณาจาก 

ช่ือ บมจ. ท่ีรู้จกั 

บมจ.จ่ายเงินปันผลในอตัราสูง 

218 

78 

55 

20 

 บมจ.ท่ีใชบ้ริการเป็นประจาํ 51 12 

 ผลการดาํเนินงานในอดีตของ บมจ. 

 

53 13 

ระดับราคาหุ้นสูงสุดท่ีท่าน

ยนิดีจ่ายเพื่อลงทุน 

ตํ่ากวา่ 10 บาทต่อหุน้ 

10 – 100 บาทต่อหุน้ 

110 – 210 บาทต่อหุน้ 

112 

230 

44 

28 

58 

10 

  210 บาท ต่อหุน้ข้ึนไป 14 4 

    

 หากท่านจะลงทุนจะลงทุน

ผ่านช่องทางใด 

ผา่น Internet บน PC 

ลงทุนโดยผา่นกองทุนรวม 

89 

176 

22 

44 

  ผา่น Application  บนมือถือ 108 27 

 โทรบอกโบรเกอร์ 27 7 
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ส่ิงท่ีจะทําให้ท่านสนใจ

ลงทุนมากขึน้ 

บทวเิคราะห์หุน้จากผูเ้ช่ียวชาญฟรี 

มีการแจง้หุ้น Real time ฟรี 

86 

134 

22 

33 

 มีโปรแกรมจาํลองใหฝึ้กลงทุนก่อน

ฟรี 

56 14 

 อบรมใหค้วามรู้ฟรี 124 31 

 

พบวา่ส่วนใหญ่แลว้ผูท่ี้สนใจจะลงทุนพิจารณาจากช่ือ บมจ. ท่ีรู้จกัมากท่ีสุดมีจาํนวน 218 

คน คิดเป็นร้อยละ 55 ราคาต่อหุน้มากท่ีสุดคืออยูใ่นช่วงระหวา่ง 10 บาท ถึง 100 บาท มีจาํนวน 230 

คน คิดเป็นร้อยละ 58 ช่องทางในการลงทุน ท่ีมากสุดคือลงทุนโดยผา่นกองทุนรวม มีจาํนวน 176 

คน คิดเป็นร้อยละ 44 การส่งเสริมการขายท่ีนิยมมากท่ีสุดคือมีการแจง้หุน้ Real time ฟรี มีจาํนวน 

134 คน คิดเป็นร้อยละ 33  

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ  

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

ท่านคดิว่าสภาวะ

ทางการเมืองแบบใดมี

ผลกระทบต่อการลงทุน  

มีการประทว้งรัฐบาล 

ช่ือนายกรัฐมนตรี 

ช่ือพรรคการเมืองท่ีไดเ้ป็นรัฐบาล 

96 

90 

131 

24 

22 

33 

 การเปล่ียนแปลงยโยบายของรัฐบาล 83 21 

ท่านคดิว่าสภาวะ

เศรษฐกิจ

ภายในประเทศแบบใดมี

ผลกระทบต่อการลงทุน 

อตัราดอกเบ้ียธนาคาร 

อตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทต่อ US ดอลล่า 

ราคาทองคาํ 

อตัราเงินเฟ้อ 

      115 

      90 

      120 

      75 

29 

22 

30 

19 

 

พบวา่ดา้นสภาวะทางการเมือง ส่วนใหญ่เลือกช่ือพรรคการเมืองท่ีไดเ้ป็นรัฐบาลมากท่ีสุดจาํนวน 

131 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ดา้นสภาวะเศรษฐกิจท่ีเลือกมากท่ีสุดคือ ราคาทองคาํ มีจาํนวน 120 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30  
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ตารางท่ี 4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ความน่าเช่ือถือของบริษทัในการลงทุน 4.71 0.5982 2 5 

อัตราดอกเบีย้เงินปันผลมากกว่าอัตรา

ดอกเบ่ียเงนิฝากธนาคาร 

4.14 0.8032 1 5 

ความรวดเร็วในการซ้ือขาย 4.21 0.7962 2 5 

ราคาหุ้นเหมาะสมกับราคาตลาด ณ ปัจจุบัน 3.88 0.9063 1 5 

ไม่มค่ีาคอมมชิช่ันในการซื้อขาย 4.51 0.6641 2 5 

        

 

จากตารางพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ

คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีค่าเฉล่ียมมากท่ีสุดคือ ปัจจยัความน่าเช่ือถือของบริษทัในการลงทุน 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.71  คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5982  คะแนน ค่าสูงสุดเท่ากับ 5 

คะแนนและค่าตํ่าสุดเท่ากบั   2 คะแนน 

 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของคน 

ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนเท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคน ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย (4P)  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์

(ประเภทของหุ้น) ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่าย(สถานที่ ซ้ือ) และด้านส่งเสริมการขาย
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(โปรโมช่ัน) ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ

คน ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นประเภทหุน้และช่องทางการจดั

จาํหน่ายเท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคน ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านสภาวะทางการเมือง  ด้านสภาวะทางเศรษฐกิจที่

แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของคน ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจยัอ่ืนๆพบว่าปัจจยัดา้นสภาวะทางการเมือง ดา้นสภาวะ

ทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคน ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ

คน ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีอิทธิพลต่อการต่อการตดัสินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพชรี 

ขมุทรัพย,์ 2544, น. 6) กล่าวคือนกัลงทุนทัว่ไปในประเทศท่ีมีอายนุอ้ยหรืออายรุะหว่าง 25-40 ปี มกั

กลา้เส่ียงและสนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดความงอกเงยแก่เงินลงทุนแต่นกัลงทุนทวั่ ไปใน

ประเทศท่ีมีอายรุะหว่าง 40-45 ปี อาจสนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดป้ระจาํทั้ง น้ี เน่ืองจาก

ภาระทางครอบครัวและผูล้งทุนท่ีมีอายุระหว่าง 60 ปี ยิ่งพอใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้รายได้

แน่นอน ส่วนของผูมี้ระดบัการศึกษาสูงกวา่ จะมีความรู้ความเขา้ใจการลงทุนไดดี้กวา่สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ นฤมล ศรีหะวรรณ์ (2546: 98) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ แนวโนม้การตดัสินใจ

ซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ต ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขต 165 กรุงเทพมหานคร” พบว่า 
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นกัลงทุนทัว่ไปท่ีมีระดบัการศึกษาแตก่างกนั มีแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือ ขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ

อินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั เน่ืองมาจากนกัลงทุนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความรู้ความเขา้ใจใน

การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั บุคคลท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัก็ยอ่มมีเทคนิคการลงทุนแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบั จากคอลมัน์วางแผน ชีวิตกบักูรูการเงิน หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 2554 ไดก้ล่าวไว้

ว่า มนุษยเ์งินเดือน ซ่ึงไดรั้บเงินเป็น ประจาํ เท่ากนั ทุกเดือน มีรายไดส้มํ่าเสมอ หรือหากทาํ เกิน

เวลาก็จะได้รับค่าล่วงเวลาเพิ่มเติมอีกด้วย ถึงหากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึนก็ยงัมีความ

ปลอดภยัสาํหรับรายไดย้ค่อนขา้งสูงการแบ่ง เงินไวเ้พ่ือ สาํรองใชจ่้ายจึงเป็นสัด ส่วนท่ีไม่มากนัก 

เม่ือเทียบกบัอาชีพอ่ืน โดยทัว่ ไปควรมี ประมาณ 3-6 เท่าของค่าใชจ่้ายประจาํ ในแต่ละเดือน ซ่ึงมี

แนวโน้ม ในการนาํเงินมาลงทุนสูง ส่วน อาชีพอิสระนั้นแตกต่างจากมนุษยเ์งินเดือน นั่นคือ มี

รายไดไ้ม่ประจาํ รายไดจ้ะข้ึนอยูก่บังานท่ีสาํเร็จจึงจะไดรั้บค่าจา้งตามสัญญา ดงันั้นหากมีเหตุการณ์

ท่ีไม่คาดคิดข้ึนมา เช่น ไม่สามารถทาํงาน ไดต้ามกาํหนดอาจทาํให้ไม่ไดรั้บค่าจา้งกลุ่มอาชีพอิสระ

จึงตอ้งมีเงินสาํรองเผื่อฉุกเฉินท่ีมากกว่า มนุษยเ์งินเดือน โดยควรสาํรองไวไ้ม่นอ้ยกว่า 6-9 เท่าของ

ค่าใชจ่้ายประจาํ ในแต่ละเดือน หรือการ ทาํ ธุรกิจส่วนตวั เจา้ของธุรกิจตอ้งมีภาระความรับผิดชอบ

มาก ส่ิงท่ีสําคญั ท่ีสุดคือการบริหาร ยอดขาย ซ่ึงอาจเกิดกาํไรหรือขาดทุนข้ึน สําหรับอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวันั้น ตอ้งสาํรองเงินเผื่อ ฉุกเฉิน มากกว่าทุกอาชีพ ดงันั้นการนาํเงินส่วนท่ีเหลือมาลงทุนจึง

ตอ้งมีการจดสัรรอยา่งเหมาะสม สาํหรับรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพร จรูญรังสี (2546) ไดศึ้กษา

เร่ือง พฤติกรรมการลงทุนของหลกัทรัพยพ์บว่านกัลงทุนส่วนใหญ่ท่ีมีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนจะมีความถ่ี

ในการลงทุนเพ่ิมข้ึน เพราะถา้หากเงินท่ีนามาลงทุนใหผ้ลตอบแทนสูงนกัลงทุนกจ็ะนาเงินมาลงทุน

เพ่ิมข้ึนและถ่ีข้ึน 

ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อตดัสินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานของ ภทัรานิษฐ์ ครองอมัพรสุข, 

2553 ได้ทาการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดทุนของประชาชนใน

ประเทศไทย” พบว่าพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะการลงทุนหุ้นสามญั (Common 

Stock) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีจานวนเงินท่ีลงทุนมากกว่า 35,001 บาท ร้อยละ 39.5 มี

ระยะเวลาท่ีท่านลงทุน 1 - 3 ปี ร้อยละ 36.5 กลุ่มตวัอย่างมีเหตุผลท่ีลงทุนเพราะเพ่ือความมัน่คงใน

อนาคตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีเป้าหมายหลกัท่ีลงทุนเพื่อตอ้งการผลตอบแทนท่ีมัน่คง ไม่

สามารถรับความเส่ียงจากความผนัผวนของผลตอบแทนได ้(ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด) ร้อยละ 42.2 จาก
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การทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุนในบริษทัท่ี

ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลางไม่แตกต่างกนั 

ในความคิดเห็นของผูว้จิยัเห็นวา่ ไม่วา่จะเป็นเพศใด เม่ือลงทุนแลว้กค็าดหวงัผลกาํไรท่ีจะไดรั้บ

กลบัมาจาการลงทุน เพ่ิอท่ีจะทาํใหเ้กิดรายไดห้รือเงินเขา้มาใชจ่้ายในการดาํงชีวิต  

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย (4P)  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์

(ประเภทของหุ้น) ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาํหน่าย(สถานท่ีซ้ือ) และด้านส่งเสริมการขาย

(โปรโมชัน่) ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ

คน ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่มีเปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นประเภทหุน้และช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายเท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ

คน ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งงานวิจยขัอง สันติ กีระนนัทน์

(2553).   ศึกษาระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดดัสินใจเลือกลงทุนในหุน้โดย จาํแนก

ตามปัจจยัดา้นพ้ืนฐานและดา้นเทคนิคของนกัลงทุน ท่ีมีผลต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บของการลงทุน

เพราะการท่ีจะลงทุนธุรกิจใดก็ตอ้งให้ความสาํคญักบัอุตสาหกรรมนั้นๆดว้ย เพราะวงจรธุรกิจมีทั้ง

ขาข้ึนและขาลง นกัลงทุนจึงควรให้ความสาํคญั ดา้น บริษทัและผลการดาํเนินงานพบว่าส่วนใหญ่

ทุกคู่ท่ีทดสอบมีความสมัพนัธ์กนั ยิง่ยศ ฟุ้งตระกูล (2544) ไดท้าการศึกษาเร่ือง ความเป็นไปไดข้อง

การซ้ือขายหุน้ ออนไลน์ในประเทศไทย (Online Securities Trading in Thailand) แนวโนม้ของการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ต ของนกัลงทุนรายย่อยนั้นจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี

เน่ืองจากมีตน้ทุนในการประกอบธุรกรรมท่ี ตํ่ากว่า แต่ในอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัการซ้ือขาย

หลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศ ไทยยงัมีปริมาณซ้ือขายไม่มาก เน่ืองจากนกัลงทุนยงั

ไม่มีความเขา้ใจ และความพร้อมกบัการแต่งานวิจยัพบว่าสาหรับตลาดหลกัทรัพยน์ั้นก็ยงัประสบ

ปัญหาดา้นการรักษาความปลอดภยั ในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเทอร์เน็ตเช่นกนั ซ่ึงอาจ

เกิดการซ้ือขายท่ีมีการตกลงกนันอก ตลาดส่วนหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่มูลค่าการซ้ือขายท่ีแทจ้ริง ซ่ึงทั้งหมด

น้ี ก็จะส่งผลถึงความเช่ือมนัในการ ลงทุนของนักลงทุนท่ีต้องการซือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ

อินเทอร์เน็ตเช่นกนั 

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาและดา้นส่งเสริมการขาย  ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อ

ตดัสินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในความคิดเห็น

ของผูวิ้จยัเห็นว่า ดา้นราคาต่อหุ้น ในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ไดแ้สดงว่า หุ้นตวัไหนท่ีราคาสูง จะแพง
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กว่าหุ้นราคาตํ่า อาจจะตอ้งนาํหุ้นตวันั้นไปเทียบกบัมูลค่าท่ีแท้จริงตวัมนัเพ่ือท่ีจะสะท้อนราคท่ี

แทจ้ริง 

   ส่วนด้านส่งเสริมการขาย(โปรโมชั่น) เป็นแรงจูงใจสําหรับการตดัสินใจได้ง่ายข้ึน แต่

อยา่งไรก็ดีผูท่ี้ตอ้งการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสามารถใชก้ารส่งเสริมการตลาด

ไดทุ้กโบรกเกอร์ ท่ีทาํการซ้ือขาย 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย ดา้นสภาวะทางการเมือง   ด้านสภาวะทาง

เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของคน 

ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นสภาวะทางการเมือง   ดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ 

มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักท รัพย์แ ห่ งประเทศไทยของคน  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

ดา้นสภาวะทางการเมือง   เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งงานวิจยั นนัทาภรณ์ จิตชยั 

(2550) ไดศึ้กษาผลกระทบของข่าวการเมืองไทยต่อผลตอบแทน และ ความผนัผวนของหุ้นกลุ่ม

ต่างๆ จาก 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ การถือครองหุ้นส่วนของต่างชาติ ค่าทางบญัชีท่ี แสดงการเติบโต จ านว

นบทวิเคราะห์  และสถานะทางการเงิน  โดยใช้ข้อมูลรายวนัของบริษัทจด ทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2550 โดยใช้

วิ ธี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  The Event – Study Method แ ล ะ  Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity (1,1) model ผลการศึกษาพบว่า บริษทัประเภทต่างๆ ไม่ไดมี้ผลกระทบต่อข่าว

การเมืองในรูปแบบเดียวกนั นอกจากน้ีข่าวแต่ละประเภทก็ให้ผลท่ีแตกต่างกันด้วย โดยข่าวท่ี

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร 22 ของรัฐบาลมีความเก่ียวขอ้งกบัอตัราผลตอบแทนในเชิงบวก 

ในขณะท่ีข่าวท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ ภายในประเทศมีความเก่ียวขอ้งกบัอตัราผลตอบแทนในเชิงลบ

ในระดบัสูง และเม่ือศึกษาในระดบั บริษทัแลว้พบว่า หุ้นท่ีมีค่าทางบญัชีท่ีแสดงถึงการเติบโตสูง 

และหุน้ท่ีมีจ านวนบทวิเคราะห์มากนั้น ท าใหต้อบสนองข่าวท่ีส่งผลต่อระดบัความไม่แน่นอนทาง

การเมืองนอ้ยลง อยา่งไรก็ตามการตอบสนอง ในเชิงลบของหุน้สองประเภทน้ีต่อข่าวเก่ียวกบัความ

ขดัแยง้ภายในประเทศนั้นเห็นไดช้ดัเจนมากกว่า หุน้ท่ีมีค่าทางบญัชีแสดงออกถึงการเติบโตต่ าและ

หุ้นท่ีมีจ านวนบทวิเคราะห์นอ้ย นอกจากน้ีเม่ือ เปรียบเทียบหุ้นในกลุ่มต่างๆ พบว่าหุ้นท่ีมีสถานะ

ทางการเงินไม่ดีจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจากข่าว เก่ียวกบัความขดัแยง้ภายในประเทศ 
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ดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั  ตามการ

คน้ควา้อิสระดว้ยตนเองของ จิตนภา แช่มกนั ณัฐนนัท ์ล้ิมโสภิตพรรณ และหน่ึงฤทยั วงศค์าํจนัทร์

เร่ือง (2552 ) ผลกระทบของปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ผลการคน้ควา้พบว่า 

อตัราเงินเฟ้ อมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหุน้หมวดอสังหาริมทรัพย ์ส่วนผลงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องพบว่า ผลการคน้ควา้แตกต่างกนัไปตามตัวแปรอิสระท่ีนํามาใช้คน้ควา้ ประกอบกบั

ช่วงเวลาท่ีคน้ควแ้ตกต่างกนั มีวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลา ทาํใหผ้ลท่ี

ไดก้แ็ตกต่างกนัไปดว้ยเช่น 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ชนาวธุ   บุญนาม 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชน

ทั่วไปท่ีเคยซ้ือโน๊คบุ๊ค ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ 

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test 

ผลการวิจยัพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี 

รองลงมาคือ อายรุะหว่าง 35 – 45 ปี ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา

อยู่ในระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่พนักงานบริษทัเอกชน 

รองลงมาคือ กิจการส่วนตวั / ประกอบอาชีพอิสระ มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 15,000 – 20,000 บาท

ต่อเดือน รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 20,001 – 25,000 บาท 

สําหรับ เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน  ณ  ระดับความเช่ือมั่น  ร้อยละ 95 เพ่ือแสดง

ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ กบั

การตัดสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรถสรุปได้ดังน้ี 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลกบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลกบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั 
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ดา้นราคา ด้านสถานท่ีซ้ือ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั และสุดทา้ยคือความสมัพนัธ์ระหวา่ง ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั 

 

ABSTRACT 

The research entitled “Factors Influencing on the Decision about Purchasing a Notebook 

Computer of Consumers in Bangkok” has a purpose to study personal factors, the marketing mix 

factors, and other factors that can influence the consumer in Bangkok about purchasing a 

notebook computer by collecting data from 400 people in Bangkok, who had been bought the 

notebook computer. This study has employed Descriptive Survey Method using questionnaire as 

a research tool for data gathering. The process of data analysis will be proceeded through 

percentage, mean, standard deviation, along with hypothesis testing using t-test and f-test. 

  The researching result shows that the majority respondents were Male, with aged 

between 25 – 35 years. Secondary respondents age is between 35 – 45 years. The majority 

education level of respondent is  mostly undergraduate, following by the higher than bachelor. 

The majority occupation is the private employee and secondary is doing private business and 

freelance. The average income in the range of 15,000 – 20,000 baht per month, following by the 

average income in the range of 20,001 – 25,000 baht per month. 

For the result of Factors Influencing on the Decision about Purchasing a Notebook 

Computer of Consumers in Bangkok, from the hypothesis test at 95% of confidence level in order 

to represents the connection between 3 main factors (Personal factors, Marketing Mix factors, and 

Other factors) and Decision about Purchasing a Notebook Computer of Consumers in Bangkok. It 

can be summarized as followings: The relationship of gender, age, occupation and average 

monthly income cannot influence on the consumer decision for purchasing a notebook computer. 

On the other hands, the Product brand can affect on consumer decision. Also, the pricing, 

notebook computer shop and promotion cannot influence the consumer decision. Finally, the 

connection between a product appearance and services process cannot influence on consumer 

decision. 
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บทนํา 

โลกยุคปัจจุบัน  คอมพิวเตอร์ได้ก้าวหน้าแล้วเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัอย่าง

กวา้งขวาง ทั้งในส่วนของการใช้งานโดยตรง การติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนขอ้มูล การคน้ควา้

หาขอ้มูล และเพ่ือการพกัผ่อน อยา่งเช่น เช่น ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกม และเล่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

มนุษยจ์ะพ่ึงการทาํงานของคอมพิวเตอร์มากยิ่งข้ึน ทาํให้ โน๊ตบุ๊ค เขา้มามีบทบาทสําคญัในการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนั เน่ืองจากสามารถพกพาไปใชง้านไดทุ้กท่ีท่ีตอ้งการและไม่เปล่ืองพ้ืนท่ีในการ

ใชง้าน 

ประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งนกัเรียน นกัศึกษา บุคคลวยัทาํงาน ต่างใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพา

ในชีวิตประจาํวนั นกัเรียน นกัศึกษา ใชใ้นการทาํรายงาน การคน้ควา้หาขอ้มูล และเพ่ือการพกัผอ่น 

เช่น ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกม และเล่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ส่วนบุคคลวยัทาํงาน ใช้ในการจดัเก็บ

ขอ้มูล การกลัน่กรอง การแปลงขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ทั้งน้ี คอมพิวเตอร์แบบพกพาไดมี้

วิวฒันาการทางดา้นเทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้ดี

ยิง่ข้ึน กระแสยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการบริโภคข่าวสารขอ้มูลเพ่ิมข้ึนจึงตอ้งอาศยัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ท่ีสะดวก พกพาง่าย ขนาดเลก็ ทาํใหไ้ดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการคน้หาและจดัเกบ็ขอ้มูล (โรม

มนสั มณีอนนัตท์รัพย,์ 2549) 

เม่ือ Notebook เป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนัมีมากมายหลายยีห่้อใหเ้ราเลือกผูป้ระกอบการทุก

รายจึงกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างยอดขายกนัอย่างเต็มท่ีซ่ึงนักการตลาดก็ให้ความสําาคญัเก่ียวกบั 

ส่วนผสมทางการตลาด ซ่ึงปัจจุบนัส่วนผสมทางการตลาดเขา้มามีบทบาทต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองรูปแบบของสินคา้ท่ีมีการมุ่งเน้นการออกแบบ 

เคร่ืองท่ีสวยแตกต่างและหลากหลายมากข้ึน การพฒันาให้มีความแปลกใหม่ ตรงกบัความตอ้งการ

ลูกคา้ และการมาแข่งขนัในตลาดราคาถูกคุม้ค่ากบัประสิทธิภาพในการใชง้านเหนือคู่แข่งรายอ่ืนๆ 

ตลาดท่ีโตข้ึนจะเป็นกลุ่มลูกคา้ องคก์รขนาดกลางจะมองหา Notebook ในโมเดลของตลาด Home 

Use เพ่ิมข้ึน และกลุ่ม End User จะหันมาพ่ึงสินคา้เงินผ่อนมากข้ึน สถานท่ีหรือช่องทางในการจดั

จาํหน่ายสินคา้ท่ีครอบคลุม และสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ย่างทัว่ถึงการส่งเสริมการขายท่ี 

ผูข้ายแต่ละรายต่างงดัเอากลยทุธ์การขายสินคา้ในรูปแบบต่างๆ เขา้มาใชเ้พ่ือให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ 

ของตน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดร้วดเร็วข้ึน แต่การท่ี 

ผูข้ายนําเสนอส่วนผสมทางการตลาดทั้ งหมดน้ีรุกไปยงัผูบ้ริโภคอาจเกิดการผิดพลาดทําให้
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ส้ินเปลืองงบประมาณ เน่ืองจากผูบ้ริโภคอาจจะพอใจด้วยการตอบสนองเพียงด้านใดด้านหน่ึง 

เท่านั้น (พชัรินทร์ สกลุเจริญพร, 2552) 

จากความสําคญัท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โน๊ตบุ๊ค เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้ยหีอ้ใหม่ๆ หรือแมก้ระทั้งการพฒันาเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ในช่วงเวลาสั้นๆ เพ่ือท่ีจะเขา้มาแข่งขนัในตลาด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊ค

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี

ให้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโน๊ตบุ๊คของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษา ไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดรูปแบบและ

ทิศทางของธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด เพ่ือสร้างผลกาํไรสูงสุดใหก้บัธุรกิจ 

3. ผูป้ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้ในการวางแผน และ ปรับปรุงกิจการ

ตลอดจนการบริหารจดัการธุรกิจใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั สามารถดาํรงกิจการใหอ้ยูร่อด

บนเส้นทางธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื   

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 

 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม  

 (Independent Var iable)                                                                    (Dependent Var iable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
• เพศ   • อาชีพ 
• อาย ุ   • รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
• ระดบัการศึกษา   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
• ผลิตภณัฑ ์    
• ราคา 
• สถานท่ี     
• ส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 
• ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
• ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

การตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊ค
ของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1339 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หนา้ 26) กล่าวในเร่ือง ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสม

ทางการตลาด (4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือ โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีอาจกระทบต่อ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลบัซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ไดข้อง

ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถา้เรารู้เร่ือง

เหล่าน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่า ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้

ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่าง

ของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 

หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจทาํให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ี

แสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑท่ี์สาํคญักจ็ะทาํใหผู้บ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั 

สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคทําการประเมิน

ทางเลือกและทาํการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาตํ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา

น้อย ลดต้นทุนการซ้ือหรือทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืนๆ สําหรับการตดัสินใจอย่าง

กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง

สําหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ทาํให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองประเมิน

คุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงกติ็ดตามดว้ยการซ้ือ 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยทุธ์ของนักการตลาด

ในการทาํให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจาํหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนว่า

สินคา้ท่ีมีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไปประเมินประเภทของช่องทาง

ท่ีนาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้านเสริม

สวยชั้นดีในห้างสรรพสินคา้ทาํให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกว่านาํไปใชบ้นชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์

เกต็ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด

สามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนักตลาด

ส่งไปอาจเตือนใจให้ผูบ้ริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละ
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มนัสามารถส่งมอบให้ไดม้ากกว่าสินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข่้าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยืนยนัว่าการ

ตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัความหมายของส่วนประกอบทางการตลาดสามารถ

สรุปไดว้่าส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product)  ราคา (Price)  ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงลว้นเป็นองค์ประกอบท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 160-166) กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยขั้นตอน

ต่างๆ 5 ขั้นตอน อนัจะนาไปสู่การตดัสินใจซ้ือ 

  1. การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) เป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือ

ซ่ึงผูซ้ื้อตระหนกั ถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ผูซ้ื้อมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะท่ีผู ้

ซ้ือเป็นอยู่จริงกบัสภาวะท่ีเขาปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุน้ โดยตวักระตุน้จากภายใน

(Internal Stimuli) กระตุน้ความตอ้งการท่ีมีอยูป่กติ เช่น ความหิว กระหาย เพศ เป็นตน้ ในระดบัสูง

พอท่ีจะกลายเป็นแรงขับดัน (Drive) นอกจากนั้ นความต้องการอาจถูกกระตุ้นจากตัวกระตุ้น

ภายนอก (External Stimuli) 

 2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผูบ้ริโภคท่ีถูกกระตุ้นเร้าอาจจะหรือ

อาจจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารมากข้ึน ถ้าแรงผลักดันของผูบ้ริโภคแข็งแกร่งและสินค้าท่ีจะ

ตอบสนองอยู่ใกลแ้ค่เอ้ือม ผูบ้ริโภคมกัจะทาํการซ้ือมนั มิฉะนั้นแลว้ผูบ้ริโภคอาจจะเก็บความ

ตอ้งการนั้นไวใ้นความทรงจาํ หรือไม่ก็ทาํการเสาะแสวงหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตอ้งการดงักล่าว

ผูบ้ริโภคอาจหาข่าวสารไดจ้ากหลายแห่ง 

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราได้เห็นวิธีการท่ีผู ้บริโภคใช้

ข่าวสารเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงชุดของตราท่ีเลือกไว ้เพ่ือการพิจารณาตดัสินใจเป็นขั้นสุดท้าย ผูบ้ริโภค

เลือกตราด้วยวิธีใด นักการตลาดจะต้องรู้เก่ียวกับการประเมินค่าทางเลือก นั่นก็คือ วิธีการท่ี

ผูบ้ริโภคใชข่้าวสารเลือกตรายี่ห้อ ในการเลือกใชก้ลยทุธ์การตลาดของนกัการตลาดตอ้งก่ออิทธิพล

ต่อการตดัสินใจของผูช้ื้อ 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ริโภคจะจดัลาํดับ

ความชอบตรายีห่อ้ต่าง ๆ ในแต่ละตวัเลือก และก็จะสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึน โดยทัว่ไปการตดัสินใจ
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ซ้ือของผูบ้ริโภคมกัจะทาํการซ้ือตราท่ีชอบมากท่ีสุด แต่ทว่ามีปัจจยั 2 ประการ อาจเขา้มา “ขวาง” 

ระหวา่งความตั้งใจกบัการตดัสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมหลังซื้อ (Postpurchase Behavior ) งานของนกัการตลาดมิได ้จบส้ินลงเม่ือมี

การซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจและจะก่อพฤติกรรมหลงัการซ้ือข้ึน ปัญหา

อยู่ท่ีว่าอะไรเป็นตัวกาหนดว่าผู ้ซ้ือพอใจหรือไม่พอใจในการซ้ือ คาํตอบก็คือมันข้ึนอยู่กับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหมายของผูบ้ริโภค (Consumer’s Expectation) กบัการปฏิบติัการ

ของสินคา้ (Products’ Perceived Performance) ถา้สินคา้น้อยกว่าความคาดหวงัผูบ้ริโภคจะผิดหวงั 

ถา้ตรงกบัความหมาย ผูบ้ริโภคจะพอใจ ถา้ดีเกินความคาดหมายผูบ้ริโภคจะปล้ืมปีติยินดีมาก 

ผูบ้ริโภคอิงความคาดหมายไวก้บัข่าวสารท่ีเขาไดรั้บจากผูข้าย เพ่ือน ๆ และแหล่งอ่ืน ๆ ถา้ผูข้ายอา้ง

การปฏิบติังานของสินคา้ของเขา “เกินความเป็นจริง” ผลก็คือ ผูบ้ริโภคจะไม่พอใจ ดงันั้นผูข้าย

จะตอ้งซ่ือสัตยใ์นการเสนอขอ้อา้งของสินคา้ของเขาและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดารัตน์ 

รัตนกิจไพบูลย์ (2553) ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี3 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ซ่ึงพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัต่อปัจจยั

ดา้นส่วนประสมการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลการตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นสถานท่ี 

ดา้นส่งเสริมการขายและดา้นราคา ส่วนพฤติกรรมในการการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

คือ ราคาเหมาะสมมากท่ีสุด ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑมี์ระดบัความสาํคญัใน

การตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย และดา้นรา

คามีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

งานวิจยัน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ

โน๊ตบุ๊ค ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชสู้ตรของ Cochran จาํนวน 400 คน ผูว้ิจยัออกแบบการวิจยั

เป็นเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วง กุมภาพนัธ์ – 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากผูเ้ชียว

ชาญ เม่ือผา่นเรียบร้อยแลว้ จึงไดน้าํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน มาดาํเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํใหผู้ว้ิจยัแน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีนาํมาประมวลนั้น เป็นขอ้มูลท่ี

มีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปแกรม 

Microsoft Office Excel  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-Test และ F-Test 

 

สรุปผลการวจิยั 

ตาราง 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 (n=400) 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ 
เพศ ชาย 226 56.50 
 หญิง 174 43.50 
อายุ มากกวา่ 18ปี – 25ปี 46 11.50 
 มากกวา่ 25ปี – 35 ปี 189 47.25 
 มากกวา่ 35ปี – 45 ปี 128 32.00 
 มากกวา่ 45 ปี 37 9.25 
ระดับการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือตํ่ากวา่ 17 4.25 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 17 4.25 
 อนุปริญญา / ปวส. 22 5.50 
 ปริญญาตรี 274 68.50 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 70 17.50 
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 292 73.00 
 ขา้ราชการ 23 5.75 
 กิจการส่วนตวั / ประกอบอาชีพอิสระ 42 10.50 
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 23 5.75 
 อ่ืน ๆ 20 5.00 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท 119 29.75 
 20,001 – 25,000 บาท 101 25.25 
 25,001 – 30,000 บาท 63 15.75 
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 30,001 – 35,000 บาท 38 9.50 
 35,000 บาทข้ึนไป 79 19.75 
    

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 ช่วงอายมุากกวา่ 

25ปี – 35 ปี มีจาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีจาํนวน 274 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.50 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจาํนวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73 รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75  

 

ตารางท่ี 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 
รายละเอียด ความถี่ ร้อย

ละ 
ยีห้่อของโน๊คบุ๊ค Apple 159 39.75 
ท่ีท่านให้ความสนใจ Sony 50 12.50 
 Acer 66 16.50 
 Dell 45 11.25 
 Asus 25 6.25 
 Lenovo 30 7.50 
 HP/Compaq 17 4.25 
 Toshiba 6 1.50 
 Fujitsu 1 0.25 
 อ่ืนๆ 1 0.25 
ระดับราคาสูงสุด 10,000 – 20,000 บาท 95 23.75 
ท่ีท่านยนิดีจ่ายเพื่อซื้อ
โน๊ตบุ๊ค 

20,001 – 30,000 บาท 155 38.75 

 30,001 – 40,000 บาท 101 25.25 
 40,001 – 50,000 บาท 46 11.50 
 มากกวา่ 50,000 บาท 3 0.75 
หากท่านต้องการซื้อโน๊ตบุ๊ค พนัธ์ุทิพย ์พลาซ่า 51 12.75 
ท่านจะซื้อจากท่ีใด ฟอร์จูน 37 9.25 
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 งานแสดงสินคา้ 86 21.50 
 หา้งสรรพสินคา้ 226 56.50 
Promotion ใดท่ีกระตุ้น มีการเสนอ Promotion ลด แลก แจก แถม 188 47.00 
ความต้องการซื้อโน๊ตบุ๊ค มีการเสนอ Promotion ผอ่น 0% 137 34.25 
 มีหรือไม่มี  Promotion กไ็ด ้ 75 18.75 
 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกยีห่อ้ Apple มีจาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 ระดบัราคา
สูงสุดท่ียนิดีจ่ายเพ่ือซ้ือโน๊ตบุ๊ค ช่วง 20,001 – 30,000 บาท มีจาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 
สถานท่ีซ้ือโน๊ตบุ๊ค หา้งสรรพสินคา้ มีจาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50  Promotion ลด แลก 
แจก แถม มีจาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47  
ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ  

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 
ภาพลักษณ์ทาง  ยีห่อ้ของโน๊ตบุ๊ค 230 57.50 
กายภาพ รูปลกัษณ์ของโน๊ตบุ๊ค 146 36.50 
 นํ้าหนกัของโน๊ตบุ๊ค 22 5.50 
 สีของโน๊ตบุ๊ค 2 0.50 
กระบวนการให้บริการ ศูนยบ์ริการซ่อมมีจาํนวนมาก 149 37.25 
 ความรวดเร็วในการบริการงานซ่อมแซม 

งานเครมสินคา้ 
189 47.25 

 การรับประกนังานซ่อมตามระยะเวลา 62 15.50 
    

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกยี่ห้อของโน๊ตบุ๊ค มีจาํนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50           

ความรวดเร็วในการบริการงานซ่อมแซม งานเครมสินคา้มากท่ีสุดคือ มีจาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อย

ละ 47.25  
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ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโ น๊ตบุ๊คของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยั ค่าเฉลี่

ย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

โน๊ตบุ๊คมีรูปลกัษณ์ ดีไซน์ท่ีทนัสมยั  4.265 0.7491 

ราคาของโน๊ตบุ๊คมีความเหมาสะสมกบั Spec ท่ีไดรั้บ 4.425 0.6860 

มีการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีรวดเร็ว 4.357 0.6752 

จาํนวนศูนยบ์ริการและซ่อมบาํรุงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 4.400 0.6937 

อายกุารใชง้านยาวนาน 4.467 0.7001 

   

 

จากตาราง ผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ อายุ

การใชง้านยาวนาน มีค่าเฉล่ียท่ี 4.467 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7001 คะแนน  

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์เท่านั้น ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05 
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สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืน  ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพและ ด้าน

กระบวนการให้บริการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผู้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่

เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจากผูบ้ริโภค สามารถเลือกซ้ือสินคา้โน๊ตบุค๊ไดทุ้กรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นสถานท่ีให้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์

เท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์  จาตุรงคกุล (2543, หน้า 160-166) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ ท่ีกล่าวว่า การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมิน 

ผูบ้ริโภคจะจดัลาํดบัความชอบตรายี่ห้อต่าง ๆ ในแต่ละตวัเลือก และก็จะสร้างความตั้งใจซ้ือข้ึน 

โดยทัว่ไปการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมกัจะทาํการซ้ือตราท่ีชอบมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ สุดารัตน์ รัตนกิจไพบูลย์ (2553) ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของ

นกัศึกษา ชั้นปีท่ี3 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้

ความสําคญัต่อปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด ในด้านผลิตภณัฑ์ มีผลการตดัสินใจมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการขายและดา้นราคา ส่วนพฤติกรรมในการการตดัสินใจ

เลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คือ ราคาเหมาะสมมากท่ีสุด ในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
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ผลิตภณัฑ์มีระดบัความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 

ดา้นส่งเสริมการขาย และดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

โน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานของ พจมาน อภิเกษมสันติ์ (2556) 

ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบ

พกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์

มากท่ีสุด เม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ โน้ตบุ๊คมีคุณภาพได้มาตรฐานมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นราคา ราคาของโน๊ตบุ๊คเหมาะสมกบัคุณภาพมีอิทธิพลต่อการ

เลือกซ้ือมากท่ีสุด ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีสินค้าตวัอย่างให้ทดลองในสถานท่ีจดัจาํหน่ายมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการรับประกนัจากบริษทัท่ีน่าเช่ือถือมี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมากท่ีสุด 

ในความคิดเห็นของผูว้ิจยัเห็นว่า ด้านราคา ของแต่ละยี่ห้อ ไม่มีความแตกต่างกันมาก 

เพราะโน๊ตบุ๊คส่วนใหญ่ จะใช้ Software และ Hardware จากผูผ้ลิตเดียวกัน ซ่ึงทาํให้ต้นทุนไม่

แตกต่างกนัมากนกั โดยผูซ้ื้อเองก็มีการหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือก

ซ้ือ ส่วนดา้นส่งเสริมการขาย นั้นข้ึนอยูก่บัร้านคา้กบัผูผ้ลิตเป็นผูก้าํหนด และยงัมีกิจกรรมส่งเสริม

การขายร่วมกบัธนาคาร เพ่ือเป็นแรงจูงใจสําหรับการตดัสินใจไดง่้ายข้ึน ในส่วนดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่ายนั้น กส็ามารถหาซ้ือไดง่้าย ตามหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป แต่อยา่งไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นดา้นใดใน

สามดา้นท่ีกล่าวมา ผูท่ี้คนทัว่ไปจาํเป็นจะตอ้งมีคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นการทาํงาน จึงไม่เป็นอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจในหวัขอ้ขา้งตน้ 

  สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืน  ๆ  ท่ีประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการให้บริการ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ

ให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโน๊ตบุ๊คของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่

เป็นไปตามสมมติฐานเน่ืองจากผูบ้ริโภค สามารถเลือกซ้ือสินคา้โน๊ตบุค๊ไดทุ้กการใหบ้ริการ  
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา 

FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO THE COFFEE SHOP STARBUCKS  

BRANCH AT THE STREET RATCHADA 

 

ณชัชนม์  เจริญจติ 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

ปัจจุบนักาแฟ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีความนิยมอย่างแพร่หลายกนัมากข้ึน  และนิยมด่ืมกนัทัว่

โลก มีกล่ินหอม เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแลว้ยงัมีรสชาติท่ีอร่อยแถมถูกปากคนไทยมากข้ึนดว้ย 

จากท่ีเม่ือก่อนคนไทยนิยมด่ืมแต่กาแฟสาํเร็จรูป แต่ในปัจจุบนัคนไทยนิยมหนัมาบริโภคกาแฟท่ีคัว่

สดกนัมากข้ึน ทาํให้ธุรกิจดา้นร้านกาแฟขยายและเติบโตอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วในปีท่ีผ่านๆมา 

เหตุผลหลกัๆ อาจจะเป็นการท่ีธุรกิจรายใหญ่ๆ จากต่างประเทศเขา้มาลงทุนในประเทศเรามากข้ึน  

จึงทาํให้การเติบโตของธุรกิจดา้นร้านกาแฟขยายตวัไดอ้ย่างกวา้งขวาง ขณะเดียวกนักระแสความ

นิยมในการด่ืมกาแฟก็มากข้ึนตามไปดว้ย  ซ่ึงปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคกาแฟสดเป็นจาํนวนมาก ทาํให้

ธุรกิจทางดา้นกาแฟสดเป็นท่ีน่าสนใจสาํหรับนกัลงทุนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยทุกเพศ

ทุกวยั จึงทาํให้ธุรกิจทางดา้นกาฟมีมากข้ึนเป็นจาํนวนมาก จนในปัจจุบนัเร่ิมมีกาแข่งขนัสูงข้ึนใน

รูปแบบต่างๆ เช่น ร้านกาแฟสดบางร้านจะมีบริการมุนอ่านหนังสือ ให้นั่งเล่นในบรรยาศท่ีรู้สึก

สบาย ๆ และยงัมีบริการ Wi-Fi และหรือ อินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งยงัมีบริการอาหารคาว หวาน และ

ของวา่งใหบ้ริการ 

            ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษาเร่ืองกาแฟสด โดยการเลือกศึกษาจากร้านสตาร์บตัส์ เพราะร้าน

สตาร์บัคส์นั้ นเป็นผูน้ําทางด้ารธุรกิจกาแฟ เน่ืองจากทางร้านได้มีการคดัสรรเมล็ดกาแฟท่ีดี มี

คุณภาพจากเกษตรกร และไดมี้การให้ราคาเมล็ดท่ีสูง เพื่อให้เกษตกรนาํเงินท่ีไดไ้ปรักษาหน้าดิน 

ทางดา้นสตาร์บคัส์เองกมี็การรณรงค ์“การรักษาส่ิงแวดลอ้ม” ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ 

            อีกสาเหตุหน่ึงท่ีเลือกร้านกาแฟสตาร์บคัส์ เพราะปัจจุบนัคู่แข่งขนัเร่ิมมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 

อีกทั้งมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การแข่งขนั เพ่ือใชแ้ข่งขนัชิงส่วนแบ่งตลาดอยู่ตลอดเวลา มีอตัรา
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การเจริญเติบโตของรายไดอ้ยู ่90% ซ่ึงในขณะเดียวกนัทางดา้นสตาร์บคัส์มีอตัราการเจริญเติบโต

ของรายไดอ้ยู่ 20-25% ผูว้ิจยัจึงอยากทราบว่าอะไรท่ีเป็นปัจจยัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน

กาแฟสตาร์บคัส์ของผูบ้ริโภค 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์

ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา 

เพ่ือศึกษาปัจจยัในส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา 

เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ี

สาขาเดอะสตรีทรัชดา 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีสาขา

เดอะสตรีทรัชดาต่างกนั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาต่างกนั 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย ความภกัดีในตราสินคา้ ภาพลกัษณ์สินคา้ ท่ีแตกต่างกนักนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

ผลจากการศึกษาสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

เพ่ือเพ่ิมการขยายฐานกลุ่มลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 

เพ่ือนาํระดบัดา้นการตดัสินใจของผูท่ี้เลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ในดา้นต่างๆ 

นาํมาปรับ เปล่ียนแกไ้ข เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจแก่ผูม้าใชบ้ริการในคร้ังต่อไป

ใหม้ากข้ึน 
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เพ่ือนาํผลวจิยัท่ีไดเ้ป็นแนวทางใหก้บัวิจยัดา้นอ่ืนๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตได ้

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์

บคัส์ ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา” มีกรอบแนวคิดในการวจิยัน้ี 

 

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร์ ฟิลลิป (2546 หน้า 24) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสม

การตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการใชเ้พ่ือใหมี้อิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑ์

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
- ความภกัดีในตราสินคา้ 
- ภาพลกัษณ์สินคา้ 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์  

ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา 
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ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

เส รีวงษ์มณฑ า  (2542 หน้ า  11) กล่ าวว่ า  ส่ วนประสมทางการตลาด   (Marketing 

Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ได้ขายในราคาท่ี

ผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้ ให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิด

ความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

วารุณี ตนัติวงศ์วาณิช (2552 หน้า 54-57) กล่าวว่า ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่

เหนือการควบคุมขององคก์าร ซ่ึงส่งผลต่อการตดัสินใจ และทาํให้เกิดการซ้ือได ้ไดแ้ก่ ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ(Economic) ปัจจยัทางเทคโนโลย ี(Technological) ปัจจยัทางกฎหมายและการเมือง (Law 

and Political)  และปัจจยัทางวฒันธรรม (Cultural) ในด้านเศรษฐกิจ หมายถึง เศรษฐกิจทั้ งใน

ครอบครัวและระดับประเทศ เพราะเม่ือปัจจัยทางเศรษฐกิจดี ก็จะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ 

ทางดา้นเทคโนโลยเีช่นเดียวกนั เทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนทาํให้เกิดเป็นส่ิงกระตุน้ในการตดัสินใจ

ไดปั้จจยัทางดา้นกฎหมายและการเมืองตลอดจนวฒันธรรม กฎหมายนั้นส่งให้เกิดการตดัสินใจได้

เพราะว่า มีส่วนช่วยเป็นกรอบในการบงัคบัใชว้่า ส่ิงใดผิดกฎหมาย ก็จะทาํให้ไม่สามารถตดัสินใจ

ซ้ือได้ ด้านวฒันธรรมนั้ น มีผลเพราะรวมไปถึง ครอบครัว เพ่ือนบ้าน ก็มีส่วนทําให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือไดเ้ช่นเดียวกนั 

ศิ ริวรรณ  เส รี รัตน์ , ป ริญ  ลัก ษิต านนท์ , ศุ ภร  เส รี รัตน์  และองอาจ  ปทะวานิช 

(2538, หน้า 18) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Decision Process) หมายถึง ขั้นตอน

ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกข้ึนไป พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักระบวนการตดัสินใจทั้ง ดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็น

กิจกรรมทางดา้นจิตใจและทางกายภาพ ซ่ึงเกิดข้ึนช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหล่าน้ีทาํให้เกิดการ

ซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน กระบวนการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญั 

คือ การรับรู้การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
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อัตราการเจริญเตบิโตของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 

ตลาดกาแฟในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาเติบโตเฉล่ียร้อยละ 7.3 ต่อปี โดยผูป้ระกอบการมีการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาดา้นรสชาติ 

รวมถึงการเพิ่มคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์ควบคู่กบัการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด  

โดยสตาร์บคัส์มีรายไดจ้ากการดาํเนินการธุรกิจเกือบ  4,200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 

16% เม่ือเปรียบเทียบกับปี ท่ีผ่านมา ทั้ งน้ี  บริษัทรายงานผลประกอบการท่ีชะลอตัวลงใน

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด แต่มีรายไดสุ้ทธิเพ่ิมข้ึนถึง 11% อยา่งไรกต็าม ในไตรมาส 4 

ของปีงบประมาณ ยอดขายรวมจากสาขาทัว่โลกของสตาร์บคัส์เพิ่มข้ึนเพียง 4% เท่านั้น ซ่ึงเป็นตวั

เลขท่ีตํ่ากว่าการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์คือ 4.9% โดยบริษทัมีการขยายตวัมากท่ีสุดในจีนและ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซ่ึงสูงเป็นประวติัการณ์ถึง 23% ในปีน้ี นายโฮเวิร์ด ชูลทซ์  ซีอีโอ สตาร์บคัส์

ได้ประกาศแผนสําคญัท่ีจะขยายสาขาในจีนเพ่ิมเป็น 2 เท่าคือให้ถึง 5,000 สาขาภายในปี 2564 

จนถึงตอนน้ี สตาร์บคัส์มีสาขาทั้งหมด 25,085 แห่งใน 75 ประเทศทัว่โลก โดยมีการเปิดสาขาใหม่

เพ่ิมข้ึนถึง 690 แห่งในช่วงไตรมาสสุดทา้ย 

 

แบบของการวจิยั 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีสาขาเดอะ

สตรีทรัชดา เป็นการดาํเนินการวิจยัเองจากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแลว้นาํมา

วเิคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ซ่ึงไดใ้ชโ้ปรแกรม Excel 

ในการประมวลผลในการวิจยัน้ี 

 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีจะใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ี

สาขาเดอะสตรีทรัชดา ตั้ งแต่วนัท่ี  10 เมษายน  – 26 เมษายน  2560 ซ่ึงไม่สามรถระบุจํานวน

ประชากรได ้โดยคาดว่ามีผูท่ี้ใช้บริการจาํนวนไม่น้อยท่ีตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์

บคัส์ 
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การเลือกกลุ่มตวัตัวอย่างและแผนกการสุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953).  SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คาํนวณหา

ขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

𝑛
𝑝 1 𝑝 𝑧

𝐸
 

ตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ W.G.cochran (1953) ดงัน้ี 

โดย N = จาํนวนตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา 

Z = ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 

p = ค่าความน่าจะเป็นของประชากรกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.5 

E = ค่าความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกาํหนดท่ี 5% เท่ากบั 0.05 

𝑛 . . .

.
 

                                                                          =      384.16 คน ≈ 400 คน 

ดังนั้ น ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใช้ขนาดตัวอย่างจาํนวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ิจ ัยได้เลือกใช้

วิธีดาํเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลตวัอยา่งผ่านทาง

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

ออกแบบการวิจยัเป็นเชิงปริมาณคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวม

รวมขอ้มูลในช่วงเวลา เมษายน-พฤษภาคม 2560 แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเช่ือมัน่ ของ

แบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือผ่านเรียบร้อยแลว้จึงไดน้าํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอย่างดงักล่าว

ขา้งตน้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการนาํสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้กบ็รวบรวมมา  

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป

ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติ เช่น ความถ่ี ร้อยละ เป็นตน้ หรือนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของ
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ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามในแบบสอบถามแต่ละขอ้ โดยใชส้ถิติ เช่น ค่าเฉล่ียหรือค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็นสถิติท่ีนาํมาใชใ้น

การอา้งอิงไปหาค่าความเป็นจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนาํไปใชใ้น 2 เร่ือง คือ การประมาณ

ค่าทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงในการวิจยัมกันิยมนาํสถิติอนุมานมาใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐาน ไดแ้ก่ t-Test และ F-Test 

 

สรุปผลการวจิยั  

ตารางท่ี 1 ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา จาํแนกตามปัจจัยส่วนบคุคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 268 67.00 

ชาย 132 33.00 

อาย ุ

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 11 2.75 

21-25 ปี 38 9.50 

26-30 ปี 212 53.00 

31-35 ปี 119 29.75 

มากกวา่ 35 ปีข้ึนไป 20 5.00 

สถานะภาพ 
โสด 318 79.50 

สมรส 82 20.50 

ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 128 32.00 

ปริญญาตรี 227 56.75 

ปริญญาโท 45 11.25 

อาชีพ 

นกัเรียน / นกัศึกษา  16 4.00 

พนกังานบริษทัเอกชน  303 75.75 

รับราชการ 12 3.00 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 12 3.00 
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ประกอบธุรกิจส่วนตวั 57 14.25 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 28 7.00 

15,000-25,000 บาท / เดือน 99 24.75 

25,000-35,000 บาท / เดือน 191 47.75 

มากกวา่ 35,000 บาทข้ึนไป 82 20.50 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหว่าง 26-

30 ปี  สถานภาพโสดมากกวา่สมรส ส่วนมากอยูใ่นระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพ

เป็นบริษทัเอกชน ท่ีมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 25,000-35,000 บาท  

ตารางท่ี 2 ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา จาํแนกตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด 
รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

ผลิตภณัฑ ์

เคร่ืองด่ืมท่ีผสมช็อตเอสเพรสโซ่และ

นมสด 148 37.00 

ไอซ์ คอฟฟ่ี หรือ ไอซ์ อเมริกาโน่ 49 12.25 

ซิกเนเจอร์ ชอ็คโกแลตเยน็ นมเยน็ 31 7.75 

เคร่ืองด่ืมตามเทศกาล 40 10.00 

ชาชง ชาเขียว ชาต่างๆ 80 20.00 

แฟรบปูชิโน่ นํ้าผลไมผ้สมชาป่ันสูตร

พิเศษ 13 3.25 

แฟรบปูชิโน่ กาแฟป่ันสูตรพิเศษ  39 9.75 

ราคา 

51-100บาท 15 3.75 

100-150 บาท 209 52.25 

150 บาทข้ึนไป 176 44.00 

ช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

มีสาขาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 151 37.75 

ทาํเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 117 29.25 
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ป้ายร้านสงัเกตุง่ายมีท่ีจอดรถ 24 6.00 

ใกลท่ี้ทาํงาน 108 27.00 

การส่งเสริมการ

ขาย 

ซ้ือ 1 แถม 1 ในช่วงเวลา 188 47.00 

ลดคร่ึงราคา 50%  127 31.75 

มีของพรีเม่ียมใหแ้ลกซ้ือ  54 13.50 

มีบตัรสะสมแตม้ 31 7.750 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบเคร่ืองด่ืมประเภท เคร่ืองด่ืมท่ีผสมชอ็ตเอส

เพรสโซ่และนมสดมากท่ีสุด ราคาท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจอยูร่ะหวา่ง 100 -150 บาท และส่วนใหญ่

พอใจสาขาท่ีมีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และโปรโมชั้นท่ีช่ืนชอบคือ ซ้ือ 1 แถม 1 ในช่วงเวลา 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา จาํแนกตามปัจจัยอ่ืนๆ  

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

ประเภทเคร่ืองด่ืม 

เยน็ 264 66.00 

ร้อน 105 26.25 

ป่ัน 31 7.75 

ความถ่ีในการใชบ้ริการ 

เดือนละคร้ัง 33 8.25 

1-2 คร้ัง / สัปดาห์ 136 34.00 

2-3 คร้ัง / สัปดาห์ 198 49.50 

นานๆ คร้ัง 33 8.25 

สาเหตุท่ีเขา้ใชบ้ริการ 

ติดใจรสชาติเคร่ืองด่ืม 113 28.25 

สถานท่ีและบรรยากาศท่ีดี 119 29.75 

เจรจาธุรกิจ พบปะสงัสรรค ์ 168 42.00 

ลกัษณะการเขา้ใชบ้ริการ 
ด่ืมท่ีร้าน 260 65.00 

ซ้ือแบบนาํกลบั 140 35.00 
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จากตารางท่ี 3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมแบบเยน็ และส่วนมากเลือกใช้

บริการ 2-3 คร้ัง / สัปดาห์ ส่วนใหญ่เขา้มาเจรจาธุรกิจ พบปะสังสรรค ์และลกัษณะการใช้บริการ 

คือ นัง่ด่ืมท่ีร้านเป็นส่วนใหญ่ 

ตารางท่ี 4  ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดา จาํแนกตามข้อมูลด้านการตัดสินใจ 

การตัดสินใจ ค่าเฉล่ีย  
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความถูกตอ้งของสินคา้ท่ีไดรั้บ  
และความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

4.0500  0.4616 

ความคุม้ค่าโดยรวมทั้งหมดเม่ือ
เทียบกบัราคา 

4.0875  0.4587 

มีส่ิงอาํนวยความสะดวกบริการไว้
หลายอยา่ง 

4.1725  0.4221 

รสชาติเคร่ืองด่ืม 4.1675  0.5051 
ความสะอาดของร้านโดยรวม 4.0752  0.4749 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกใช้บริการเน่ืองจากมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกบริการไวห้ลายอย่าง และ ติดใจในรสชาติเคร่ือง เป็นอนัดบัตน้ๆ รองลงมาเป็นเร่ือง

ของความคุม้ค่โดยรวมเม่ือเทียบกบัราคา ความสะอาดของร้าน และความถูกตอ้งความรวดเร็วใน

การใหบ้ริการ ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์

บคัส์ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีดา้นใดท่ีมีอิทิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาแต่อยา่งใด ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัความ

แตกต่างในเร่ืองเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การใชบ้ริการ เพราะทุกคนมีความเท่าเทียมกนัในการรับบริการท่ีดี ควรไดรั้บการเอาใจใส่ท่ีดีของ
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พนกังานท่ีให้บริการ จึงส่งผลให้ผูท่ี้เขา้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ

สตาร์บคัส์ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาเดอะสตรีทรัชดาต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีเพียงดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ี

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาเดอะสตรีทรัชดาต่างกัน 

สอดคลอ้งกบั ผลงานวิจยัของ ชนัญญา ศรีลลิตา (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่   

1. ระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจ โดยภาพรวมในระดบัมาก 

โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปหานอ้ยท่ีสุดคือ รสชาติของกาแฟ ความหลากหลายของชนิดกาแฟ 

ช่ือเสียงหรือยีห่อ้ของผลิตภณัฑ ์และการใหส่้วนลดแก่สมาชิก    

2. ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาด ทั้ง 4 ดา้น พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดบั

มากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาปานกลาง คือ ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ

จดั จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง   

3. ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด โดยด้าน 

ผลิตภณัฑ์มีความสําคญัต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการตลาดและ 

ช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจน้อยมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคและมีรายได้มาก

ราคา จึงไม่ใช่ปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ แต่ผูบ้ริโภคจะหันไปให้ความสําคญัใน

เร่ือง คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจาํหน่ายหลากหลาย การส่งเสริมการตลาดอยางต่อเน่ือง 

และสอดคล้องกับทฤษฎีของ ช่ืนจิตต์   แจ้งเจนกิจ  (2546 หน้า 12-13) กล่าวว่า คือ  กิจกรรม

การตลาดท่ีกระทําต่อลูกค้า อาจจะเป็นลูกค้า  ผูบ้ริโภคหรือลูกค้าคนกลางในช่องทางการจัด

จาํหน่ายแต่ละรายอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจมีการรับรู้ท่ีดี ตลอดจนรู้สึกชอบ

บริษทัและสินคา้หรือการบริการของบริษทั ทั้ งน้ีจะมุ่งเน้นกิจกรรมการส่ือสารแบบสองทางมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบัลูกคา้ให้ไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win 

Strategy) เป็นระยะเวลายาวนาน 
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ทั้งน้ีดา้นการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ทาง

ร้านมีการส่งเสริมการขายมากจะกระตุน้ความสนใจ หรือการตดัสินใจท่ีเรียกวา่การกระตุน้ผูบ้ริโภค 

หรือการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer promotion) เช่น โปรโมชัน่ เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 

ในช่วงเวลา หรือ ลดคร่ึงราคา 50% ทาํให้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานตั้งไว ้ 

ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่มีดา้นใดท่ีมีอิทิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาแต่อย่างใด ท้ังนีเ้น่ืองจาก

ปัจจุบันความแตกต่างในเร่ืองผลิตภณัฑ ์ราคา และช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ใชบ้ริการ เพราะมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย ราคาท่ีเหมาะสม และช่องทางการจดัจาํหน่ายสะดวกต่อ

การมาเลือกใชบ้ริการ จึงส่งผลให้ผู้ท่ีเข้าใ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการเลือกใ ช้บริการร้านกาแฟ

สตาร์บัคส์ไม่แตกต่างกนั 

สมมตฐิานท่ี 3 : ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนักนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านกาแฟ

สตาร์สาขาเดอะสตรีทรัชดาต่างกนั   

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัอ่ืนๆ ไม่มีดา้นใดท่ีมีอิทิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ท่ีสาขาเดอะสตรีทรัชดาแต่อย่างใด ทั้ งน้ีไม่ว่าจะเป็นประเภทของ

เคร่ืองด่ืม ก็ไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการเลือกใช้บริการ ส่วนดา้นความถ่ีการเขา้ใช้บริการสาขาน้ีมี

ผูค้นเขา้มาใช้บริการไม่ขาด เน่ืองจากเปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือแมแ้ต่เหตุผลท่ีเขา้มาใช้รวมถึง

รูปแบบการใชบ้ริการไม่วา่จะซ้ือกลบับา้นหรือนัง่ด่ืมท่ีร้านกไ็ม่ไดเ้ป็นอุปสรรค เน่ืองจากท่ีร้านมีส่ิง

อาํนวยความสะดวกไวร้องรับ จึงส่งผลใหผู้ท่ี้เขา้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการเขา้ใชบ้ริการร้าน

กาแฟสตาร์บคัส์ไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังนี ้ผู้วจิยัได้แบ่งข้อเสนอแนกออกเป็น 2 ส่วน 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลการศึกษาพบว่าผูท่ี้เขา้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการเลือกใชบ้ริการ

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาเดอะสตรีทรัชดา โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ไม่วา่จะเป็นดา้นรสชาติ หรือ

ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีออกมาตามเทศกาลต่างๆผูป้ระกอบการควรมีเมนูเพ่ิมเติมให้มากข้ึน ในส่วน
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ของนํ้าผลไมต้ามฤดูกาล หรือผลิตภณัฑป์ระเภทกาแฟแคลอร่ีตํ่า (Low Fat) ท่ีเหมาะสาํหรับลูกคา้ท่ี

รักสุขภาพ เพ่ือทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้มาใชบ้ริการมากข้ึนและเพ่ิมยอดขายใหม้ากยิง่ข้ึนตามไปดว้ย 

คุณภาพบริการ ผลการศึกษาพบว่าผูท่ี้เขา้ใชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการเลือกใชบ้ริการ

ร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาเดอะสตรีทรัชดา โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยเฉพาะความรวดเร็วใน

การชาํระเงิน มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน การเอาใจใส่ดูแล ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการ

ฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองของการใหบ้ริการ อีกทั้งปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานมีใจรักการบริการ เอา

ใจใส่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือใหเ้กิดความประทบัใจในการบริการ 

 ดา้นราคาการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่าผูท่ี้เลือกใชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการเขา้ใช้

บริการร้านกาแฟสตาร์บคัส์สาขาเดอะสตรีทรัชดา โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก โดยเฉพาะในเร่ืองส่ิง

อาํนวยความสะดวกบริการไว ้มีการแสดงราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพและรสชาติ ผูป้ระกอบการ

ควรทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไปในการบริโภคกาแฟแต่ละคร้ัง โดยพฒันา ดา้น

ผลิตภณัฑ์ คุณภาพ หรือดา้นการบริการอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน เช่นมีเพลงให้ฟัง หรือนิตยสารให้อ่าน และ

อาจมีการศึกษาราคาจากคู่แข่ง ตั้งราคาไม่ให้ต่างจากคู่แข่งมากเกินไป อาจจะทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึก

คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายเม่ือเทียบกบัราคาของร้านกาแฟอ่ืนๆ ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดการกลบัมาใชบ้ริการได้

บ่อยมากข้ึน 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาดผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการมีระดบัความพึงพอใจดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยุใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะเร่ืองโปรโมชัน่ ซ้ือ 1 แถม 1 ในช่วงเวลา และ 

ลดคร่ึงราคา 50% ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเพ่ิมความสาํคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาดเพ่ิมมาก

ข้ึน เช่น การทาํโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิต หรือส่วนลดจากการใชเ้ครือข่ายของโทรศพัทมื์อถือ 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพ่ิมมากข้ึน โดยการทาํผ่านส่ือโฆษณาต่างๆ ท่ี

สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้าย 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขต กรุงเทพมหานคร 

Factors influencing the decision to rent an apar tment in Bangkok. 

 

ณฐัภณ บุญชม 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขต 

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ

ปัจจยัอ่ืน ๆ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นปัจจยับุคคล ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุ 35 ปี

ข้ึนไป  อาชีพส่วนใหญ่เป็นธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ รายได้เฉล่ียต่อเดือนมากว่า 20,000 บาท 

สถานภาพโสด ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนใหญ่เป็น ส่ิงอาํนวย

ความสะดวก ดา้นราคา  ตํ่ากว่า 3,000 ดา้นสถานท่ีตั้ง ใกลท่ี้ทาํงาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วน

ใหญ่เป็น คาํนึงถึงปัจจยัอ่ืนๆมากกว่าโปรโมชัน่ ดา้นบุคลากร พนักงานท่ีให้ขอ้มูลคาํปรึกษาได้

อย่างดี  ดา้นการนาํเสนอ สภาพแวดลอ้มโดยรอบอพาร์ทเมน้ท์ ดา้นกระบวนการ สามารถเขา้พบ

พนกังานไดท้นัที  

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ดา้นปัจจยัส่วนส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ อาชีพ และ

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีต่างกนั และดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 

ดา้นราคา ทาํท่ีตั้ง บุคลากร การนาํเสนอ และกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีต่างกนั  มีความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจเลือกเช่าอ

พาร์ทเมน้ทแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจ, อพาร์ทเมน้ท,์ ส่วนประสมทางการตลาด (7P) 
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ABSTRACT 

Research study Factors influencing the decision to rent an apartment in Bangkok. The 

purpose is to study personal factors. Marketing Mix Factor The research instruments were 

questionnaires and data analysis by frequency, percentage, mean, and standard deviation. Along 

with hypothesis testing with t-Test and F-Test inference statistics. 

The research found that Answerer Most of the factors are male over 35 years old. The 

average monthly income of more than 20,000 Baht Single status of marketing mix found that 

most of the products were below 3,000 price facilities. The location near the main marketing 

promotion office was taken into account. Other factors than the promotion of personnel, staff, 

information, counseling well. Presentation The environment surrounding the apartment Process 

Can meet employees immediately. 

Based on the hypothesis testing, it was found that gender, age, occupation and income 

factors influenced different decision factors. And the marketing mix found that price, location, 

personnel, presentation, and different processes influenced the decision to rent an apartment. In 

Bangkok, the differences in the decision to rent an apartment differed significantly at the .05 

level. 

 

Keywords: decision, apartment, marketing mix (7P) 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

“ท่ีอยู่อาศยั”  เป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีเป็นปัจจยัขั้นพ้ืนฐานของมนุษยใ์นการดาํรงชีวิตท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัตวัหน่ึงท่ีขาดไม่ได ้

 ในปัจจุบนั ประชากรมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัจึงมีความตอ้งการ

มากเพ่ือตอ้งสนองความต้องการของประชากร ท่ีมีการยา้ยถ่ินฐานแบบถาวรและ แบบชั่วคราว 

เพ่ือท่ี ทาํงานหรือ ศึกษาเล่าเรียน เป็นตน้ โดยเฉพาะ ในเมืองหลวง ท่ีมีประชากรหนาแน่น ทีมาจาก

ทุกภาคของประเทศมารวมกนั โดยมีท่ีดินอยูอ่ยา่งจาํกดั จึงทาํให้ท่ีดินมีราคาแพงข้ึน ในเมืองหลวง 

จึงทาํให ้เกิดธุรกิจท่ีพกัอาศยัแบบอยูร่วมกนัในอาคารเดียวกนั แทนท่ีพกัอาศยัแบบบา้น เพื่อท่ีจะให้
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ลดตน้ทุนรายจ่ายท่ีสูง ตามระดบัรายไดข้องแต่ละบุคคลเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั

ตามระดบัรายไดห้รือฐานะ 

 จากสภาพแวดล้อมเมืองหลวง มีท่ีดินจาํกดัและมีราคาแพง ประชากรจึงมีการปรับตัว

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มตวัเมืองจึงทาํให้ มีธุรกิจแบบเช่าท่ีพกัอาศยั รวมกนัในอาคาร

เดียวกนั โดยแยกเป็นหอ้ง เพ่ือแทนการซ้ือบา้นหรือท่ีดินเพ่ืออาศยั   ในระดบัท่ีเหมาะกบัรายไดข้อง

ตนเอง และสามารถยา้ยท่ีอาศยัได ้ตอบสนองตามความตอ้งการ เป็นตน้ และท่ีอาศยัมกัไม่ไกลจาก

ตวัเมือง หรือท่ีทาํงานมากนกั  

เน่ืองด้วยราคาท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินในเมืองหลวงมีราคาสูงประชาชนระดับล่างไม่มี

ความสามารถในการซ้ือเป็นเจ้าของได  ้จึงนิยมเช่าอยู่อาศยัมากกว่า  ซ่ึงจะเห็นได้ว่าธุรกิจอพาร์

ทเมนทย์งัมีแนวโนม้เติบโตอีกในอนาคตเพราะประชากรมีการขยายตวั และเป็นธุรกิจท่ีดึงดูดความ

สนใจต่อลงทุนเป็นธุรกิจท่ีไม่ซับซ้อน  ทําเลท่ีตั้ งเป็นเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ธุรกิจประสบ

ความสําเร็จ  เช่น มีความสะดวกในการเดินทางและใกล้แหล่งชุมชน,แหล่งการคา้,สํานักงาน,

สถานศึกษา,หรือโรงงาน เป็นตน้ ทาํใหเ้ลง็เห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ เช่าท่ีพกัอาศยั อพาร์ท

เมน้ท ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการท่ีพกัอาศยัท่ีมีมากข้ึน  

จากแนวโน้มท่ีตอ้งการท่ีอยู่อาศยัสูงข้ึน จึงมีการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนอพาร์ทเมน้ท์  เป็น

จาํนวนมาก ทาํใหมี้การแข่งขนัสูงข้ึน เพือ่ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ  ทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานการวจิยั 

 1.ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ทาํเลท่ีตั้ ง  การ

ส่งเสริมดา้นการตลาด บุคลากร การนาํเสนอ กระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 3.ปัจจยัอ่ืนๆ ทีประกอบดว้ย ภูมิลาํเนา ภาพลกัษณ์ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจิยั 

  1. ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจลงทุนเก่ียวกบัธุรกิจอพาร์ทเมน้ท์สามารถนาํผลการวิจยัน้ี

ไปเป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจได ้

 2. ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจสามารถนาํผลวิจยัน้ีไปพฒันาปรับปรุงปัจจยัดา้นต่างๆให้

สอดครองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

 3. ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สินใจสามารถนาํผลวิจยัไปวิเคราะห์ทาํกลยุทธ์การแข่งขนัใน

ธุรกิจอพาร์ทเมน้ทห์รืออุตสาหกรรมเดียวกนัน้ีได ้

 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้อง 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2541: 38-39) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึง เพศ อาย ุ

อาชีพ การศึกษาและรายไดมี้ ความสาํคญัต่อนกัการตลาดเพราะมี ความเก่ียวพนัอุปสงค ์(Demand) 

ในตัวสินค้าทั้ งหลาย  ด้านเพศ เพศหญิง ในปัจจุบันมีการทํางานนอกบ้านเพ่ิมมากข้ึน อายุ ท่ี

แตกต่างกนัทาํใหพ้ฤติกรรมต่างกนั จากประสบการณ์ชีวิตท่ีมากยิง่ข้ึน วงจรชีวติของครอบครัว เป็น

ตวักาํหนดท่ีสาํคญั ของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น9 ขั้นตอน ซ่ึง

แต่ละขั้นตอนจะมีพฤติกรรม การซ้ือท่ีแตกต่างกนั  รายได ้เป็นปัจจยัสาํคญั กาํลงัการซ้ือสินคา้มาก

น้อยเพียงใดรูปแบบการใช้จ่ายสินค้าหรือบริการจึงต่างกัน  (สุภาภรณ์  พลนิกร , 2548:28-31) 

สถานภาพสมรส (Marital Status) การแบ่งส่วนการตลาด (Market segmentation) อาจนาํสถานภาพ

สมรสและรายไดต้ลอดจนลกัษณะการซ้ือเป็นปัจจยัท่ีนาํมาพิจารณาในการแบ่งส่วนการตลาด  

ธีราภสั  อ่วมอ่ิมคา, (2551, 9) ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 

7P’s) 

ส่วนประสมการตลาดบริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยทาํให้

กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละอยู่รอดได ้รวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการไดใ้นอนาคต 

ประกอบดว้ย1. ผลิตภณัฑ ์มีค่าตอ้งมีค่าในสายตาของลูกคา้ 2. ราคา ตอ้งเหมาะสมหรือประโยชน์ท่ี

ไดเ้กิดราคาท่ีเสียไป 3. การจดัจาํหน่าย ช่องทางในการทาํใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงและเลือกใชบ้ริการ
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ได ้4. การส่งเสริมการตลาด เป็นการสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ 5. บุคลากร ตอ้งมีการ

คดัเลือกและฝึกอบรมเพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการลูกคา้ 6. กระบวนการ เป็นการส่งมอบ

คุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจ 7. การนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

โดยพยายามสร้างรูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บั 

ดุษฎี อายุวฒัน์ (2541, 39) กล่าวว่า การยา้ยถ่ิน นับว่าเป็นการกระจายทรัพยากรมนุษยใ์ห้

เหมาะสมกบัความตอ้งการ แต่ละชุมชนและเปิดใหโ้อกาสบุคคลมีช่องทางใชส้ามารถของตนเองให้

เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการความชาํนาญ เฉพาะอาชีพ 

สายสุดา พานยอ้ย (2553,17) ไดใ้ห้ ความหมายของการยา้ยถ่ิน ว่าเป็นการตดัสินใจในการ

เคล่ือนยา้ยของประชากร ในเชิงภูมิศาสตร์ เป็นการแสวงหางานทาํโดยการตัดสินใจยา้ยถ่ินท่ี

สมเหตุสมผล นั้นจะเกิดข้ึนเม่ือผูย้า้ยถ่ินคาดว่าประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการยา้ยถ่ิน จะมากกว่า ตน้ทุน

ท่ีตอ้งการเสียไป 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

ชนายุส  เช่ียวเชิงการุณ (2554). ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกหอพกัในเขตนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพักซอยคุ้มเกล้า 32  จาก

การศึกษาพบวา่   ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัโดยรวม ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พจนารถ อ่ิมสอน (2558).ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า    จากการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ของ

ผูบ้ริโภคต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วรรณนิภา มหาวงศ ์(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการดึงดูดการเขา้พกัอาศยั หรือ

การเช่าบริการ อพาร์ทเมนท์ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยั

ทางดา้นประชากรศาสตร์  ดา้นอาย ุอาชีพ สถานภาพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกเช่า 

อพาร์ทเ์มนทต่์างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สงกรานต ์คงเพชร(2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ทข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
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บุคลากร มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเช่า อพาร์ทเมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

ต่างกนั  

  สุกัลยา รุ่งวิทยา (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าท่ีพักอาศัยของ

ประชาชนในอาํเภอเมืองจงัหวดักาแพงเพชร ผลกาวจิยั จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑร์าคาเช่า สถานท่ี การส่งเสริมการขาย ผูใ้หบ้ริการ ลกัษณะทาง

กายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกเช่าท่ีพกัอาศยั มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

ภทัรวดี มอลินิว (2557) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการเลือกใช้

บริการห้องเช่าในเขตอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุ รี   ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์ สถานภาพและอาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจท่ีมี ความแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ  และปัจจยัทางดา้นการตลาด ดา้นสินคา้และบริการ และดา้นกระบวนการ

จดัการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการหอ้งเช่าในเขตอาํเภอบางละมุง จงัหวดั

ชลบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ลดัดาวลัย ์ประกอบมูล (2556) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า มีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตภาคกลาง และ

ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์(ศูนยรั์งสิต) ในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัทั้ ง 7 ด้านอยู่ใน

ระดบัความสําคญัปานกลาง มีความคิดเห็นในดา้นราคาอยู่ในระดบัความสําคญัมากท่ีสุด ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกเช่าหอพกั ข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัอาย ุรายได ้ภูมิลาํเนาสถาบนัการศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ธงชยั ชูสุ่น (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ  ความสะดวกในการเดินทางม่ีค่าเฉล่ีย 4.85 จากการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1369 

ระเบียบวธีิวจิัย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม กาํหนดขนาดตวัอย่างจากการใช้สูตรของ COCHRAN จาํนวน 

400 คน ผูว้ิจยัออกแบบการวิจยัเป็นเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1-26 เมษายน พ.ศ. 2560 แบบสอบถามไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้จึงแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

เก็บรวมรวมข้อมูลแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ทาํการตรวจสอบความถูกต้องครบ

สมบูรณ์ของขอ้มูล และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปแกรม Microsoft Office Excel  โดยใชส้ถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าจาํนวน ค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ียเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-Test และ F-Test 

 

สรุปผลการวจิยั 

ตาราง 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 (n=400) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ 
เพศ ชาย 232 58 

หญิง 168 42 
 อาย ุ ตํ่ากวา่ 20 ปี 79 19.75 

21 - 30 ปี 97 24.25 

31 - 40 ปี 38 9.50 

41 - 50 ปี 88 22 

มากกวา่ 50 ปี 98 24.50 
อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 55 13.75 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 64 16 

ขา้ราชการ 48 12 

ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 130 32.50 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 103 25.75 
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รายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 63 15.75 

10,000- 15,000 บาท 121 30.25 

15,0001 - 20,000 บาท 67 16.75 

20,000 บาทข้ึนไป 149 37.25 
สถานภาพ โสด 250 62.50 

สมรส 121 30.25 

 
อยา่ร้าง/หมา้ย 29 7.25 

จากตารางพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.00    อาย ุ35 ปี ข้ึนไป  มีจาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ มี

จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50  รายไดม้ากว่า 20,000 บาท มีจาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.25    สถานภาพส่วนใหญ่เป็น โสด มีจาํนวน  250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 

ตารางท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการตลาด 

รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

ผลิตภณัฑ ์ ขนาด/พ้ืนท่ีหอ้ง  148 37.00 

สีของหอ้งพกั 20 5.00 

ความสวยงามของอาคาร 69 17.25 

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 163 40.75 

ราคา ตํ่ากวา่ 3,000 บาท 216 54.00 

3,000-3,500 บาท 164 41.00 

3,501-4,000 บาท 9 2.25 

4,001-4,500 บาท 5 1.25 

มากกวา่ 4,500 บาท 6 1.50 

ทาํเลท่ีตั้ง ใกลท่ี้ทาํงาน 128 32.00 

ใกลส้ถานศึกษา 106 26.50 

ใกลโ้รงพยาบาล 4 1.00 

ใกลแ้หล่งชุมชน 87 21.75 

ใกลท้างคมนาคม 75 18.75 

การส่งเสริมการตลาด คาํนึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ก่อนเสมอ 212 53.00 
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เช่า 1 ปี ใชอิ้นเตอร์เน็ตฟรี 2 เดือน 188 47.00 

ดา้นบุคลากร พนกังานบริการตลอด 24 ชัว่โมง 157 39.25 

พนกังานท่ีใหข้อ้มูล/คาํปรึกษาไดอ้ยา่งดี 180 45.00 

พนกังานบริการดว้ยความสุภาพ 63 15.75 

การนาํเสนอ สภาพอาคารอพาร์ทเมน้ท ์ 131 32.75 
สภาพแวดลอ้มโดยรอบของอพาร์ทเมน้ท ์ 216 54.00 
ช่ือเสียง/ประวติัของอพาร์ทเมน้ท ์ 53 13.25 

ดา้นกระบวนการ สามารถเขา้พบพนกังานไดท้นัที 143 35.75 
การจดัการยานพาหนะ (ท่ีจอดรถ) 94 23.50 
การบริหาร/นิติบุคคล 60 15.00 
ความรวดเร็วในการซ่อมแซม แกไ้ข 103 25.75 

จากตารางพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกส่ิงอาํนวยความสะดวก มีจาํนวน 163 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.75   ดา้นราคาตํ่ากว่า 3,000 บาท มีจาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 54 ใกลท่ี้ทาํงาน มี

จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32    ดา้นการส่งเสริมการตลาดคาํนึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ก่อนเสมอ  มี

จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 พนักงานท่ีให้ขอ้มูลคาํปรึกษาไดอ้ย่างดี มีจาํนวน 180 คน คิด

เป็นร้อยละ 45  เลือกสภาพแวดลอ้มโดยรอบอพาร์ทเมน้ท์ มีจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54   

การบริการสามารถเขา้พบพนกังานไดท้นัที มีจาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ  

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 
ภูมิลาํเนา กรุงเทพฯ 182 45.50 

ต่างจงัหวดั 187 46.75 

ต่างประเทศ 31 7.75 
ภาพลกัษณ์ ทนัสมยั 104 26.00 

เรียบง่าย 195 48.75 

ไม่มีผล (ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ ) 101 25.25 
จากตารางพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูต่่างจงัหวดั มีจาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 

46.75 ภาพลกัษณ์อพาร์ทเมน้เลือกความเรียบง่าย มีจาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 
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ตารางที่ 7 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัการตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ

ของอพาร์ทเมน้ท ์ 4.43 0.7558 

2.มีระบบรักษาความปลอดภยั 4.20 0.9022 

3.พ้ืนท่ีจอดยานพาหนะ 4.15 0.8530 

4.รูปลกัษณ์ของอพาร์ทเมน้ท ์ 4.01 0.8786 

5.สถานท่ีตั้งอพาร์ทเมน้ท ์ 4.07 0.8166 

 

จากตารางพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของอพาร์ทเมน้ท ์

มากท่ีสุด คือ มีคะแนนเฉล่ีย 4.43 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7558 คะแนน 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย เพศ  อายุ อาชีพ  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

และสถานภ าพ  ท่ี แตกต่ าง กันมี อิท ธิพ ลต่อการตัด สินใจ เลือกเช่าอพ าร์ท เม้น ท์  ใน เขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านสถานท่ีตั้ ง  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร  ด้านการนําเสนอ และด้าน

กระบวนการ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น ราคา ทาํเล บุคลากร 

การนําเสนอและกระบวนการ  มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ท เม้นท์  ในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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สมมตฐิานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืน  ๆท่ีประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ

ให้บริการ และด้านเวลา ท่ีแตกต่างกันมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นภาพลกัษณ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

เช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย เพศ  อายุ อาชีพ  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

และสถานภ าพ  ท่ี แตกต่ าง กันมี อิท ธิพ ลต่อการตัด สินใจ เลือกเช่าอพ าร์ท เม้น ท์  ใน เขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน โดยแยกเป็นรายด้าน 

เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ชนายุส  เช่ียวเชิงการุณ (2554). 

จากการศึกษาพบว่า   ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหอพกั

โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2541) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาและ

รายไดแ้ตกต่างกนั ยอ่มมีผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมต่างกนั 

อายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ    พจนารถ อ่ิมสอน (2558).จาก

การศึกษาพบว่า  อาย ุท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท ์ท่ีต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า  อายขุองกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั

ยอ่มมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีต่างกนั 

อาชีพ ท่ี แตก ต่ างกัน มี อิท ธิพล ต่อการตัด สิน ใจ เลือก เช่ าอพ าร์ท เม้นท์  ใน เขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั เป็นไปตามสมติฐานและสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วรรณนิภา มหาวงศ ์

(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการดึงดูดการเขา้พกัอาศยั หรือการเช่าบริการ อพาร์ทเมนท์

ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์  ดา้น

อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกเช่า อพาร์ทเ์มนทต่์างกนั  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท์ ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ชนายสุ  เช่ียวเชิง
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การุณ (2554). ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตัดสินใจเลือกหอพกัในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพกัซอยคุม้เกลา้ 32  จากการศึกษาพบวา่   ปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเช่าหอพกัโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) กล่าวว่า 

รายไดข้องครอบครัว ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีต่างกนั  

สถานภาพท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สถานภาพท่ีแตกต่างกันไม่มีผลกระทบต่อ

กระบวนการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ท่ีประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านสถานท่ีตั้ ง  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร  ด้านการนําเสนอ และด้าน

กระบวนการ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกัน 

ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลกระทบต่อ

กระบวนการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ราคาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนารถ อ่ิมสอน (2558). จาก

การศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเช่าอพาร์

ทเมนท์ของผูบ้ริโภคต่างกนั และยงัสอดครองกบัแนวคิดของ ธีราภสั  อ่วมอ่ิมคา, (2551) กล่าวว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัสาํคญัในการท่ีจะทาํให้ธุรกิจประสบความสาํเร็จและอยู่

รอดในการแข่งขนักบัคู่แข่งในปัจจุบนั 

สถานท่ีตั้ งท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์  ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกลัยา รุ่งวิทยา

(2557) จากการศึกษา พบว่า ด้านทําเลท่ีตั้ ง มีความสัมพันธ์กับการเลือกเช่าท่ีพักอาศัย  มี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันไม่มี

ผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บุคลากรท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท์ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สงกรานต ์คงเพชร(2553) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมน้ท์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบ    

ปั จจัยด้าน บุคลากร  มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก เช่ าอพาร์ท เม้นท์ของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ. (2548: 

10) ไดก้ล่าวว่า ในหน่วยงานองคก์รต่างๆ จะประกอบไปดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจาํนวน

มาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออก

ต่างกนั 

การนําเสนอท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกลัยา รุ่งวิทยา 

(2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเช่าท่ีพกัอาศยัของประชาชนในอาํเภอเมืองจงัหวดั

กาํแพงเพชร จากการศึกษา พบว่า ดา้นการนาํเสนอทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกเช่าท่ี

พกัอาศยั  มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการการท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั  เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ภทัรวดี มอลินิว 

(2557)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการเลือกใช้บริการห้องเช่าในเขต

อาํเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี    จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

กระบวนการจดัการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการห้องเช่า มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมตฐิานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืน  ๆท่ีประกอบด้วย ด้านภูมลํิาเนา ด้านภาพลักษณ์ ท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 

ด้านภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่า อพาร์ทเม้นท์ ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลดัดาวลัย ์ประกอบ

มูล (2556) ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพกัของนักศึกษามหาวิทยาลยัใน

จงัหวดัปทุมธานี จากการศึกษา พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ มีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตภาคกลาง ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ดา้นภูมิลาํเนาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ดุษฎี อายวุฒัน์ (2541) กล่าวว่า การยา้ยถ่ิน 
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นบัวา่เป็นการกระจายทรัพยากรมนุษยใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ แต่ละชุมชนและเปิดใหโ้อกาส

บุคคลมีช่องทางใชส้ามารถของตนเองใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการความชาํนาญ เฉพาะอาชีพ 

เปล่ียนไปตามความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัต่างกนั  

ด้านภาพลักษณ์ ท่ีแตกต่างกัน มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่ าอพาร์ท เม้นท์  ใน เขต

กรุงเทพมหานครต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ธงชัย ชูสุ่น 

(2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก

การศึกษา พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเดินทางม่ีค่าเฉล่ีย 4.85 และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยั

ดา้นภาพลกัษณ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ผูว้ิจยัควรกระจายการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ให้

ผลการวิจยัมีความแม่นยาํเท่ียงตรงเป็นไปตามความจริงมากยิง่ข้ึน 

2. ผูว้ิจยัควรเพ่ิมเคร่ืองมือ เชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน

สามารถรู้ความตอ้งการเชิงลึกของผูใ้ชบ้ริการอพาร์ทเมน้ทม์ากยิง่ข้ึน 

3. ผู ้วิจ ัยควรเพ่ิมตัวแปร ด้านทัศนคติ ค่านิยม สังคมและวฒันธรรม เพื่อให้เข้าใจถึง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคของแต่พื้นท่ี มากยิ่งข้ึน พ้ืนท่ีหรือเขตท่ีแตกต่างกันความต้องการย่อม

ต่างกนั 
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ปัจจยัท่ีมผีลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING DECISION TO PURCHASE SPORT SHOES OF BANGKOK 

CONSUMERS 

 

ตนัตกิร เมืองหนองหว้า 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ตลอดจนปัจจัย อ่ืน  ๆ  ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬา  ของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร  โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วไปท่ี เคยเลือกซ้ือรองเท้ากีฬา  ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบ

สมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test 

  ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36 – 45 ปี 

รองลงมาคือ อายรุะหว่าง 26 – 35 ปี ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ รองลงมาคือ 

พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน รองลงมา มีรายไดเ้ฉล่ียสูงกว่า 

15,000 บาทต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมาคือ สถานภาพโสด 

สาํหรับ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบัความ

เช่ือมัน่ ร้อยละ 95 เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ระดบัการศึกษาและสถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รองเทา้กีฬา แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผลต่อ

การเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความสมัพนัธ์ดา้นราคา มีผลต่อการ

เลือกซ้ือรองเทา้กีฬา ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นตราสินคา้ สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

และการส่งเสริมการขาย ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1379 

และสุดทา้ยคือความสมัพนัธ์ระหวา่ง ดา้นกระแสสังคม และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ไม่มี

ผลต่อการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ABSTRACT 

In this research entitled “Factors Affecting Decision to Purchase Sport Shoes of Bangkok  

Consumers” The purpose is to study individual factors. Affecting consumer decisions to purchase  

Sport shoes. The marketing mix Factors affecting decision to purchase sport shoes. As well as 

other factors affecting decisionto purchase sport shoes of  Bangkok consumers.  Data were 

collected from individuals who have consumed sport shoes in Bangkok area. In a total of 400 

people, the researchers found. The majority of respondents were female, aged between 36 – 45 

years, a minor between the ages of  26 – 35 years, the level of education of the majority of 

respondents are enrolled in undergraduate, followed by below undergraduate, followed by the 

workers in the government service / employees. The average income in the range of 15,000  baht 

per month, followed by the average income in the range above 15,000  baht per month, the 

majority of respondents are married, single, was minor. 

 Among the  factors affecting decision to purchase sport shoes from the test at a 

confidence level of  95 percent for international relations. Personal factors The marketing mix 

And other factors to decide the consumption of  sport shoes in Bangkok. Can be summarized as 

follows: The relationship between education and status affect on the decision to purchase sport 

shoes different personal factors, gender, age, occupation and  income  have no affecting on the 

decision to puechase sport shoes. Relations pricing affect the decision to purchase sport shoes, 

product, place and promotion have no affecting on the decision to select sport shoes. Lastly, The 

social flow and the people who influences the decision  have no affecting on the decision to select 

sport shoes of  Bangkok consumers  
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

รองเทา้กีฬาถือเป็นส่ิงของสาํคญัอีกช้ินหน่ึงท่ีเพ่ิมข้ึนมาในชีวิตประจาํวนัของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากวิถีชีวิต และกระแสวฒันธรรมท่ีส่งผลให้ประชากรเร่ิมหันมาสนใจ

ในการดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน ทาํให้รองเทา้กีฬามีความตอ้งการทางการตลาดเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 

เม่ือความตอ้งการบริโภคมากยิ่งข้ึน ย่อมทาํให้ผูผ้ลิตแต่ละรายตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเพ่ือ

พร้อมในการเขา้แข่งขนัในตลาด 

ทางเลือกท่ีมากข้ึน บวกกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีเพ่ิมข้ึนของประชากรจากการรับรู้ข่าวสาร

ไดง่้ายยิ่งข้ึนในโลกอินเตอร์เน็ต ทาํให้การตดัสินใจในการเลือกบริโภคแต่ละคร้ังตอ้งมีเหตุผลใน

การตัดสินใจในหลายด้าน จึงจาํเป็นท่ีผูผ้ลิตจะต้องรู้ถึงความต้องการในปัจจุบันของผูบ้ริโภค 

รวมถึงเหตุผลท่ีเป็นปัจจยัในการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาในปัจจุบนั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยอ่ืน  ๆ  ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ของการวจิัย 

1. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษา ไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดรูปแบบและ

ทิศทางของธุรกิจ  ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม  และความต้องการของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด เพ่ือสร้างผลกาํไรสูงสุดใหก้บัธุรกิจ 
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3. ผูป้ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้ในการวางแผน และ ปรับปรุงกิจการ

ตลอดจนการบริหารจดัการธุรกิจใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั สามารถดาํรงกิจการใหอ้ยูร่อด

บนเส้นทางธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื   

ขอบเขตของการวจิยั 

 1. การวิจยัน้ีเป็นการทาํวิจยัเฉพาะประชากรผูบ้ริโภครองเทา้กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ในการศึกษา  คือ  บุคคลทั่วไป ท่ีสวมใส่รองเท้ากีฬาใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

3. ศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในช่วง วนัท่ี 10 เมษายน – 30 เมษายน พ.ศ. 

2560 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และสถานภาพ  ท่ี แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของเท้ากีฬาของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ยดา้นตราสินคา้ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี

ให้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย กระแสนิยมปัจจุบนั และบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 

 (Independent Variable)                                                         (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ยุพาวรรณ (2550,หน้า 29) กล่าวว่า “ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของ

สินคา้นั้นโดยพื้นฐานจะมีอยู ่4 ตวั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด  ดงัน้ี   

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) บริการจะเป็นผลิตภณัฑ์อย่างหน่ึง แต่ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตน 

(Intangible product) ไม่ สามารถจบัตอ้งได้ มีลกัษณะเป็นอาการนาม ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก 

ความรวดเร็ว ความสบายตวั ความสบายใจ การให้ความเห็น การให้คาํปรึกษา เป็นตน้ บริการ

จะตอ้งมีคณุภาพเช่นเดียวกบัสินคา้  

2. ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีกาํหนดรายไดข้องกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทาํให้

ธุรกิจมีรายไดส้งูข้ึน การตั้งราคาตํ่าจะทาํให้รายไดข้องธุรกิจนั้นตํ่า ซ่ึงอาจจะนาํไปสู่สภาวะขาดทุน

ปัจจยัส่วนบุคคล 
• เพศ   • อาชีพ 
• อาย ุ   • รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 
• ระดบัการศึกษา  • สถานภาพ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
• ตราสินคา้    
• ราคา 
• สถานท่ี     
• ส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้
กีฬาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 
• กระแสนิยมปัจจุบนั 
• บุคคลท่ีมีผลต่อการสั่งซ้ือ 
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ได ้อยา่งไรก็ตามกมิ็ได ้หมายความว่าธุรกิจหน่ึงจะตั้งราคาไดต้ามใจชอบ ธุรกิจจะตอ้งอยูใ่นสภาวะ

ของการมีคู่แข่งหากตั้ง ราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก แต่ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจนั้นไม่ไดมี้คุณภาพสูงกว่า

คู่แข่งมากเท่ากบัราคาท่ีเพ่ิม ยอ่มทาํใหลู้กคา้ไม่มาใชบ้ริการกบัธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาตํ่า

ก็จะนาํมาสู่สงครามราคา เน่ืองจาก คู่แข่งรายอ่ืนสามารถลดราคาไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วในมุมมอง

ของลูกคา้ การตั้งราคามีผลเป็นอย่างมาก ต่อการตดัสินใจซ้ือบริการของลกูคา้และราคาของการ

บริการเป็นปัจจยัสาํคญัในการบอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรั้บ  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ในการให้บริการนั้น สามารถให้บริการผา่นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายได ้4 วธีิคือ  

3.1 การให้บริการผ่านร้าน การให้บริการแบบน้ีเป็นแบบท่ีทาํกนัมานาน เช่น ร้านตดัผม 

ร้านซักรีด ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้บริการดว้ยการเปิดร้านคา้ตามตึกแถวในชุมชนหรือใน

ห้างสรรพสินค้า แล้วขยายสาขาออกไปเพ่ือให้บริการลูกค้าได้สูงสุด  โดยร้านประเภทน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือทาํใหผู้รั้บบริการ และผูใ้ห้บริการมาพบกนั ณ สถานท่ีแห่งหน่ึงดว้ยการเปิดร้านคา้

ข้ึนมา  

3.2 การใหบ้ริการถึงท่ีบา้นลูกคา้หรือสถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ การให้บริการแบบน้ีเป็นการ

ส่งพนักงานไปให้บริการถึงท่ีบ้านลูกคา้ หรือ สถานท่ีท่ีอ่ืนตามความสะดวกของลูกคา้ เช่น การ

บริการจดัส่งอาหารตามสั่ง การใหบ้ริการส่งพยาบาล ไปดูแลผูป่้วย การส่งพนกังานทาํความสะอาด

ให้ไปทาํความสะอาดอาคาร การบริการปรึกษาคดีถึงท่ี การให้บริการแบบน้ีธุรกิจไม่ตอ้งมีการ

จดัตั้งสาํนกังานท่ีหรูหรา หรือการเปิดร้านคา้ให้บริการ สํานักงานอาจจะเป็นเจา้ของหรืออาจจะมี 

สาํนกังานแยกต่างหาก แต่ลูกคา้ติดต่อธุรกิจดว้ยการใชโ้ทรศพัทห์รือโทรสาร เป็นตน้  

3.3 การให้บริการผ่านตวัแทน การให้บริการแบบน้ีเป็นการขยายธุรกิจดว้ยการขายแฟรน

ไซส์ หรือการจดัตั้ง ตวัแทนในการให้บริการ เช่น แมคโดนลัดห์รือเคเอฟซีท่ีขยายธุรกิจไปทัว่โลก 

บริการการบินไทยขายตัว๋ เคร่ืองบินผ่านบริษทัท่องเท่ียว และโรงแรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเชอราตนั 

แมริออตต ์ เป็นตน้  

3.4 การใหบ้ริการผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส์ การใหบ้ริการแบบน้ีเป็นบริการท่ีค่อนขา้งใหม่ โดยอาศยั

เทคโนโลยีมาช่วยลด ตน้ทนุจากการจา้งพนกังาน เพ่ือทาํให้การบริการเป็นไปไดอ้ย่างสะดวกและ

ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความ

คลา้ยกบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือ การ ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทาํให้ไดใ้นทุกรูปแบบ 
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ไม่วา่จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การใหข้่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผา่น

ส่ือต่างๆ ซ่ึงบริการท่ีตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบัสูง ตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ 

ส่วนการบริการท่ีตอ้งการเจาะลูกคา้ ระดบักลางและระดบัล่างซ่ึงเนน้ราคาค่อนขา้งตํ่า ตอ้งอาศยัการ

ลดแลกแจกแถมเป็นตน้  

สมชาติ กิจยรรยง (2550, หนา้ 9 - 10) ไดใ้หค้วามหมายของแนวคิดทางการตลาด หมายถึง 

การท่ีองคก์รจะตอ้งคาํนึงความพึงพอใจของลูกคา้ เพราะในปัจจุบนัและอนาคต ลว้นมีการแข่งขนั 

และมีการสร้างกลยทุธ์การแข่งขนัรูปแบบต่าง ๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากปัจจุบนัจะมีกลยุทธ์การตลาดท่ี 

แข่งขนักนัดว้ย 4 Ps คือ   

1.  Product ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์สินคา้ คุณภาพ คุณสมบติั คุณประโยชน์ เทคโนโลย ี อายุงาน 

ส่วนประกอบ   

2.  Price ได้แก่ ราคา เช่น ราคาเงินสด ราคาส่ง ราคาขาย ราคาตามระยะเวลาในการให้

เครดิต หรือราคาเงินผอ่น เป็นตน้   

3.  Place ไดแ้ก่ ช่องทาง ลู่ทางจาํหน่าย หรือทาํเล ในการทาํมาคา้ขาย เช่น การขาย โดยตรง 

การขายผอ่นของร้านคา้ เป็นตน้   

4.  Promotion คือ การส่งเสริมการขาย ท่ีประกอบดว้ยการโฆษณา และการลด แลก แจก 

แถม เป็นตน้  

 ธงชยั สันติวงษ ์(2549, หนา้ 34 - 38) ไดก้ล่าวถึง ส่วนผสมทางการตลาดว่า หมายถึง  การ

ผสมท่ีเขา้กนัได้เป็นอย่างดี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันของการกาํหนดราคา การส่งเสริมการขาย 

ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย และระบบการจดัจาํหน่าย ไดมี้การจดัออกแบบเพ่ือใชส้าํหรับการเขา้ถึง กลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ 

 

แบบของการวจิยั 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสาํรวจ เก็บรวบรวมขอ้มูล

จากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และ

สถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์ 
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ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือบุคคลทัว่ไปท่ีสวมใส่รองเทา้กีฬาใน

เขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน - 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวน

ประชากรท่ีแน่นอนได ้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้คาํถามปลายปิด 

(Close-end question) และรูปแบบของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 4 

ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  

เพศ อาชีพ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา สถานภาพ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบสาํรวจรายการ (Check list) จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ตราวินคา้ ราคา สถานท่ี ส่งเสริมการตลาด 

โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) จาํนวน 4  ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยอ่ืน  ๆไดแ้ก่ กระแสนิยมปัจจุบนั และบุคคลท่ีมีผลต่อการสั่งซ้ือโดยลกัษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) จาํนวน 2 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมผีลต่อการเลือกซื้อรองเท้ากีฬ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Likert scale) เป็นมาตรวดัความพึงพอใจ ซ่ึงมี

คาํถามรวม 5 ขอ้ โดยในแต่ละขอ้คาํถามท่ีออกแบบมาเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถาม สามารถแสดง

ระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด มีมาตรวดั

คะแนนทางสถิติ ดงัน้ี 

ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค   คะแนน 

มากท่ีสุด                                                                                               5 

มาก                                                                                                       4 

ปานกลาง                                                                                              3 

นอ้ย                                                                                                      2 

นอ้ยท่ีสุด                                                                                              1  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูวิ้จยัได้ทาํการเก็บแบบสอบถามโดยมีการดาํเนินการเป็น

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั้งคาํถามแบบปลายปิด และวิธีการ

เรียงลาํดบัแบบไลเคิร์ท (Likert scale) 

3. นาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปให้อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

(Content validity) 

4.นําแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแลว้ เขียนลงในแบบสอบถามออนไลน์ ส่งให้

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน เกบ็ขอ้มูลโดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 สปัดาห์ 

5. นาํแบบสอบถามทั้งหมดหลงัจากท่ีมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบคาํถามใน

แบบสอบถามแต่ละชุดแลว้ ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช ้Microsoft Office Excel 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

400 คน มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํให้ผูว้ิจยัแน่ใจไดว้่า ขอ้มูลท่ีนาํมา

ประมวลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมา

วเิคราะห์ดว้ย Microsoft Office Excel ตามวตัถุประสงค ์มีการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการ

อธิบายโดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพ้ืนฐานและแสดงค่าร้อยละ และ

การแจกแจงความถ่ี คือขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

และรายได้เฉ ล่ียต่อ เดือน  ท่ี มีผล ต่อการตัด สินใจซ้ือรองเท้ า กีฬ าของผู ้บ ริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร 
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ค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละซ่ึงหาไดจ้ากสูตร 

 

ร้อยละ      จาํนวนขอ้มูลท่ีเก็บได้

จาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด
x 100 

 

วตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค์ข้อท่ี 4 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในส่วนของการวิเคราะห์

ความคิดเห็น การให้ความสาํคญัทางดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามวิธี Likert Scale โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั และมี

การประเมินค่าดงัน้ี 

5 หมายถึง ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง ระดบัความสาํคญัมาก 

3 หมายถึง ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

2 หมายถึง ระดบัความสาํคญันอ้ย 

1 หมายถึง ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential statistics) การวิเคราะห์หาขอ้สรุปของสมมติฐาน ของปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้นําเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยบางการ

นาํเสนอออกเป็น 5 ตอน ตามลาํดบั ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการนาํขอ้มูล

มาวเิคราะห์หาค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ 
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ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์เก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเท้ากีฬา ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 5 ผลวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช ้t-Test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances และ Anova: Single Factor 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดสุ่้มตวัอยา่งจากประชาชนทัว่ไป จาํนวน 

400 คน สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการนํา

ข้อมูลมาวเิคราะห์หาค่าสถติโิดยใช้ความถี ่และค่าร้อยละ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยซ้ือรองเท้า

กีฬาจาํนวน 400 คน และไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลของลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 8 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล         (n=400) 
      ปัจจยัส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

เพศ     
ชาย 194 49 
หญิง 206 52 

อาชีพ     
ธุรกิจส่วนตวั 92 23 
รับราชการ 141 35 
พนกังานบริษทัเอกชน 107 27 
นกัเรียน/นกัศึกษา 60 15 

อาย ุ     
15-25 ปี 73 18 
26-35 ปี 124 31 
36-45 ปี 129 32 
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45 ปีข้ึนไป 74 19 
ระดับการศึกษา     

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 116 29 
ปริญญาตรี 178 45 
สูงกวา่ปริญญาตรี 106 27 

 
สถานภาพ     

โสด 127 32 
สมรส 160 40 
หยา่ร้าง 113 28 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน     
ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 107 27 
15,000 บาท 183 46 
สูงกวา่ 15,000 บาท 110 28 
จากตารางพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (400 คน) ในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจาํนวน 206 คนคิดเป็นร้อยละ 52  

โดยอาชีพท่ีตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ รับราชการ มีจาํนวน 141 คนคิดเป็นร้อยละ 35 ช่วงอาย ุ36-45 

ปีเป็นช่วงอายท่ีุตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด จาํนวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 32  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี

ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 178 คนคิดเป็นร้อยละ 45  สถานภาพสมรสตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดจาํนวน 160 

คน คิดเป็นร้อยละ 40 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000 บาท ตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดจาํนวน 183 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46 

 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑร์องเทา้

กีฬา ของกลุ่มตวัอยา่ง จากการศึกษาคร้ังน้ีคือ ตราสินคา้ ราคา สถานท่ีจาํหน่าย และรายการส่งเสริม

การขาย มีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 9 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ความถี ่ ร้อยละ 
ตราสินค้า 
Adidas 74 19 
Nike 115 29 
New Balance 122 31 
Reebok 89 22 

 
ราคา 
ตํ่ากวา่ 2,000 256 64 
2,001 75 19 
มากกวา่ 2,001 69 17 

สถานท่ี 
หา้งสรรพสินคา้ 102 26 
Super Sport 168 42 
ร้านรองเทา้ของยีห่อ้นั้นๆ 130 33 

ส่งเสริมการขาย 
ส่วนลด 203 51 
ของแถม 197 49 

จากตารางพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม (400 คน) ในการ

ตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ตราสินคา้ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดไดแ้ก่ 

New Balance ไดค้ะแนนความถ่ี 122 คะแนน ในสดัส่วนร้อยละ 31 โดยราคาท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

มากท่ีสุดอยู่ท่ีช่วงราคา ตํ่ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64  สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจ

ซ้ือมากท่ีสุดคือ Supper Sport โดยมีความถ่ี 168 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 42 และโปรแกรมส่งเสริม

การขาย ท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ส่วนลด ในความถ่ี 203 คะแนน  คิดเป็นร้อย

ละ 51 
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ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์เก่ียวกับปัจจยัอ่ืน  ๆ

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัอ่ืน ๆ ม่ีมีผลของผลิตภณัฑร์องเทา้กีฬา ของกลุ่ม

ตวัอย่าง จากการศึกษาคร้ังน้ีคือ กระแสสังคม และบุคคลผูมี้อิทธิพล มีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 

ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 10 ปัจจยัอ่ืน ๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัอ่ืน  ๆ ความถี ่ ร้อยละ 
กระแส 

ส่งผล 194 48.50 
ไม่ส่งผล 206 51.50 
รวม 400 100 

อิทธิพลบุคคล 
เพ่ือน 105 26 
ครอบครัว 163 41 
ตนเอง 132 33 
รวม 400 100 

จากตารางพบว่าปัจจยัอ่ืนๆของผูต้อบแบบสอบถาม (400 คน) ในการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กระแสสังคม ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด โดยมีความถ่ี 

206 คะแนน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.50 และอิทธิพลจากครอบครัว ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก

ท่ีสุด ดว้ยความถ่ี 163 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41 

 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์เก่ียวกับการตดัสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬ าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี  11 ปัจจัยท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรองเท้ากีฬาของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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จากตาราง  พบวา่การตดัสินใจการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

ตอบแบบสอบถาม (400 คน) เน่ืองจากรองเทา้ใส่สบาย เหมาะกบัลกัษณกีฬาในค่าเฉล่ีย 4.1525 ค่า

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7620 ราคาเหมาะสมกบัรายไดข้องผูบ้ริโภค ในค่าเฉล่ีย 4.525 ดว้ยค่า

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.5 สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีความสะดวกในการเดินทาง ในค่าเฉล่ีย 3.68 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.9721การออกแบบรูปลกัษณืของรอเทา้กีฬา นค่าเฉล่ีย 3.7925 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.8896 และการบริการและการรับประกนัหลงัการขาย ดว้ยค่าเฉล่ีย 2.7375 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.037 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมตฐิานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาชีพ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

1.1  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550 , 

หน้า 41- 42)  ได้กล่าวไวว้่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพ

ครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญัท่ีช่วย กาํหนดตลาดเป้าหมาย และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ภณิษา เพง็อ่ิม (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีซ้ือสินคา้ผ่านทาง

เวบ็เครือข่าย สังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ดา้นระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ออนไลน์ผ่านทางเวบ็

การตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
ตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

รองเทา้ใส่สบาย เหมาะกบัลกัษณะกีฬา 4.150376 0.7620 3 5 
ราคาเหมาะสมกบัรายไดข้องผูบ้ริโภค 4.53 0.5000 4 5 
สถานท่ีจดัจาํหน่ายมีความสะดวกในการ
เดินทาง 3.68 0.9721 2 5 
การออกแบบรูปลกัษณ์ของรองเทา้กีฬา 3.79 0.8896 2 5 
การบริการและการรับประกนัหลงัการขาย 2.74 1.0374 1 5 
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เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 และการ

ทดสอบสมมติฐาน 

1.2 สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอดลุย ์จาตรุงคกลุ (2551, หน้า 

38-39) ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพ มีความสําคญัต่อนกัการตลาด

เพราะเก่ียวเน่ืองกบั อุปสงค ์(Demand)  ในสินคา้ทั้งหมด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึง

การเกิดข้ึนของตลาด ใหม่ และตลาดอ่ืนจะหมดไปหรือลดความสําคญัลง และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ศิริพร  จาํปาวลัย ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืม 

เปปทีน และ เบรนฟิต  ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่าง

กนั มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเปปทีนในดา้นความถ่ี ในการซ้ือต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคสถานภาพโสด มี พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมเปปทีนในดา้นความถ่ีใน

การซ้ือนอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคสถานภาพหยา่ร้าง 

สมมตฐิานท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ตราสินคา้ ราคา สถานท่ีจดั

จาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 2.1 ราคาท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาของผู ้บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุพรรณี จองวิวฒัสกลุ (2542) ได้

กล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การประสมเขา้กนัเป็นอย่างดีเป็น

อนัหน่ึง อนัเดียวกนัของผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย ตอ้งเป็นท่ีตอ้งการและพึงพอใจของผูบ้ริโภคในราคา

ท่ีเหมาะสม ผ่านการจดัจาํหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และดว้ยความพยายามส่งเสริมการตลาดอย่าง

เพียงพอซ่ึงส่วน ประสมการตลาด เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัตอ้งใช้

ร่วมกนัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายส่วนประสมการตลาด และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ น่ารัก ตนัเสนีย ์(2550) ท่ีทาํการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล ต่อการ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั

ราคา ส่งผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย กระแสสังคม และบุคคลท่ีมีอิทธิพล ท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีปัจจยัใดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป	

  1. จากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือรองเทา้กีฬา ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของประชากรทั้งหมดของประเทศ ในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรขยายกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามออกไปในหัวเมืองใหญ่ ต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น  จังหวัด

นครราชสีมา จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นตน้ เพ่ือการเจาะลึกถึงความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภครองเทา้กีฬาท่ีขยายกวา้ง และลงลึกในแต่ละภูมิภาคไดดี้มากยิง่ข้ึน 

 2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการประเมินความต้องการการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงทาํให้

ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาในดา้นความพึงพอใจของผูบิ้โภคหลงั

การใช้ เพื่อปรับปรุง และพฒันาคุณภาพ รูปลกัษณ์ ผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค เพ่ือนาํไปปรับใชใ้นการเพ่ิมยอดขายไดต่้อไป  
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ปัจจยัท่ีมผีลต่อการตดัสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ชลบุรี 

Factor s that Influence Consumers Purchase Decision of Watch in Amata Nakorn Chonbur i 

Industr ial Estate 

 

ธนวตั วงษ์มณเีทศ 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา

ขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกวิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ใช้สูตรการคาํนวณของ William G. Cochran (1963) ซ่ึงใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ท่ีตดัสินใจ

ซ้ือนาฬิกาขอ้มือ จาํนวน 400 คน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

ประมวลผล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การใช้สถิติแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การ

เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) F-Test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ

ของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี  

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ ์และ ราคา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0202 และ 0.0005 ตามลาํดบั 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบั ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน ผูบ้ริโภค

เป็นใคร และทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือของผูบ้ริโภค
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ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.0058, 0.0009, 

0.0054 และ 0.0057 ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

  

Abstract 

The objective of this research is to examine the differences in the individual factors, the 

marketing mix and consumer behavior that influence consumers purchase decision of watch in 

Amata Nakorn Chonburi Industrial Estate. The researchers conducted this research by using 

convenience sampling, the method of survey research according to the formula to calculate the 

William G. Cochran (1963), which used a questionnaire to collect data. The samples included 400 

consumers in Amata Nakorn Chonburi Industrial Estate who could make the purchase decision to 

watch. The researchers used a computer program to help in data collection and processing. 

Descriptive statistics are analyze the statistical distribution of frequency, percentage, average, 

standard deviation, minimum and maximum values. This research was conducted using compared 

t-Test for dependent Samples and One-way analysis of variance (One-way ANOVA) F-Test at the 

significant level of 0.05. 

The results showed that the differences of individual factors was noninfluential in the 

consumers purchase decision of watch in Amata Nakorn Chonburi Industrial Estate. 

The differences of the marketing mix factors related to product and price, were influential in the 

consumers purchase decision of watch in Amata Nakorn Chonburi Industrial Estate at the 

significant level of 0.0202 and 0.0005 sequent. 

The differences of consumer behavior factors related to purchasing what where who and 

why was involved in the decision, were influential in the consumers purchase decision of watch in 

Amata Nakorn Chonburi Industrial Estate at the significant level of 0.0058, 0.0009, 0.0054 and 

0.0057 sequent. 

 

Keywords : Consumers purchase decision of watch in Amata Nakorn Chonburi Industrial Estate. 
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 บทนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด นอกจากมีการทาํงาน

แข่งกบัคู่แข่งท่ีมีอยูม่ากมายในตลาดแลว้ ยงัตอ้งทาํงานดว้ยวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบแข่งกบัเวลา ซ่ึงเวลาของ

แต่ละคนนั้นมีเท่ากนั ข้ึนอยูก่บัว่าใครจะสามารถบริหารจดัการเวลาไดดี้กว่ากนั ดงันั้นเราจึงตอ้งให้

ความสาํคญักบัเร่ืองของเวลา เพ่ือใหเ้กิดประโยชน ์และไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัมากท่ีสุด 

นาฬิกาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบอกเวลา มีมากมายหลายแบบให้เลือกใช ้เช่น นาฬิกาตั้ง

โต๊ะ นาฬิกาแขวน นาฬิกาขอ้มือ เป็นตน้ สาํหรับนาฬิกาขอ้มือนั้นแทบทุกคนจะตอ้งมีใส่ติดตวัเป็น

ปกติ บางคนใส่เพื่อดูเวลา แต่นอกจากน้ีบางคนยงัใส่เพ่ือเป็นเคร่ืองประดบั สามารถใชบ้อกฐานะ

ทางสงัคมไดอี้กดว้ย 

จากการค้นหาข้อมูลการนําเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทนาฬิกาและ

อุปกรณ์ จากสาํนกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมศุลกากร ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 

5 ปี ยอ้นหลงั ตั้งแต่ปี 2555 - 2559  

พบว่านาฬิกาขอ้มือมีมูลค่าการนาํเขา้ ในปี 2555 กว่า 11.39 พนัลา้นบาท คิดเป็น 8.17%  

ของการนาํเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือยทั้งหมดของปีนั้น ในปี 2556 กว่า 13.50 พนัลา้นบาท คิดเป็น 7.41%  

ของการนาํเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือยทั้งหมดของปีนั้น ในปี 2557 กว่า 13.96 พนัลา้นบาท คิดเป็น 7.69%  

ของการนาํเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือยทั้งหมดของปีนั้น ในปี 2558 กว่า 20.60 พนัลา้นบาท คิดเป็น 6.81% 

ของการนาํเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือยทั้งหมดของปีนั้น ในปี 2559 กว่า 17.76 พนัลา้นบาท คิดเป็น 7.87%  

ของการนาํเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือยทั้งหมดของปีนั้น และ พบว่านาฬิกาขอ้มือมีมูลค่าการส่งออก ในปี 

2555 กว่า 2.99 พนัลา้นบาท คิดเป็น 1.95%  ของการส่งออกสินคา้ฟุ่มเฟือยทั้งหมดของปีนั้น ในปี 

2556 กว่า 6.76 พนัลา้นบาท คิดเป็น 4.66%  ของการส่งออกสินคา้ฟุ่มเฟือยทั้งหมดของปีนั้น ในปี 

2557 กว่า 9.06 พนัลา้นบาท คิดเป็น 5.76%  ของการส่งออกสินคา้ฟุ่มเฟือยทั้งหมดของปีนั้น ในปี 

2558 กว่า 10.97 พนัลา้นบาท คิดเป็น 6.92%  ของการส่งออกสินคา้ฟุ่ มเฟือยทั้งหมดของปีนั้นในปี 

2559 กวา่ 10.65 พนัลา้นบาท คิดเป็น 6.60%  ของการส่งออกสินคา้ฟุ่มเฟือยทั้งหมดของปีนั้น 

จากขอ้มูลข้างต้นน้ีจะเห็นได้ว่า มูลค่าการนําเข้าและส่งออกนาฬิกาและอุปกรณ์ ของ

ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั ตั้งแต่ปี 2555 - 2559 มีแนวโนม้ทั้งการนาํเขา้และส่งออก

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตามการนาํเขา้และส่งออกนาฬิกาและอุปกรณ์ ในปี 2559 มีการลดตวั

ลงเล็กน้อย ซ่ึงเป็นผลกระทบจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลมาจากปัญหาทางการเมือง นั่น
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หมายความว่า โดยรวมประเทศไทยยงัมีการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ประเภทนาฬิกาเพ่ิมมากข้ึน 

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการซ้ือนาฬิกาของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 ดงันั้นการศึกษาน้ี จะมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือของผูบ้ริโภคใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีมีกาํลงัซ้ือค่อนขา้งสูง มีขนาดของตลาด

ค่อนขา้งใหญ่ เน่ืองจากมีความหลากหลายของกลุ่มคนท่ีเขา้มาทาํงานจากภูมิภาคต่างๆทัว่ประเทศ 

ทาํให้มี ความคิด ทศันคติ รสนิยม รวมไปถึงพฤติกรรมในการบริโภคสินคา้ท่ีหลากหลาย อีกทั้ ง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีนั้นมีพ้ืนท่ีถึง 15,500 ไร่ หรือ 6,200 เอเคอร์ ซ่ึงถือเป็นนิคม

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากน้ีกลุ่มคนทาํงานมีเวลาเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

ทาํใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา

ขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

นาฬิกาขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา

ขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. เพ่ือนาํผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ

ของผู ้บ ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี  มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย  

2. เพ่ือนําผลการศึกษาขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

นาฬิกาขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี มาเป็นแนวทางในการวางแผน

กลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหต้รงใจมากข้ึน  

3. เพ่ือนาํผลการศึกษาขอ้มูลดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา

ขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พฒันาผลิตภณัฑ ์เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหต้รงใจมากข้ึน 
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ขอบเขตของการวจิยั 

1. ประชากร คือ ประชาชนท่ีตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

คร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จาํนวน 400 คน ท่ีใชน้าฬิกาขอ้มือ 

2. ขอบเขตของเน้ือหาท่ีศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

3. ระยะเวลาการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2560 

 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ริโภคในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีตาํรา เอกสาร 

บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ปณิศา  มีจินดา (2553, หนา้ 54-55) ไดก้ล่าวถึง ประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็นการ

แบ่งส่วนตลาดโดยคาํนึงถึงขอ้มูลประชากรดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

อายุ (Age) ผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่แตกต่างกนัมกัจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใช้

ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั โดยจะแบ่งอายอุอกเป็นช่วงวยัต่างๆ สินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการในแต่

ละช่วงวยักแ็ตกต่างกนั เช่น เคร่ืองแต่งกาย แชมพ ูยาสีฟัน 

เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงจะมีพฤติกรรมและทศันคติท่ีแตกต่างกนั นักการตลาดจึง

นาํลกัษณะท่ีแตกต่างกนัมาประยุกต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์บางประเภท เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ี

หลากหลายของผูบ้ริโภคท่ีเพศแตกต่างกนั เช่น ครีมบาํรุงผวิ นํ้าหอมระงบักล่ินกาย กระเป๋า เส้ือผา้ 

การศึกษา (Education) การศึกษาของผู ้บริโภคมีอิทธิพลต่อรสนิยม  ความชอบ  และ

พฤติกรรมการซ้ือโดยผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพกว่า

ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาตํ่า 

อาชีพ (Occupation) ผูบ้ริโภคแต่ละอาชีพจะตอ้งการผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีแตกต่าง

กัน เช่น นักธุรกิจ ต้องการสินคา้ท่ีหรูหรา เพื่อเสริมภาพลกัษณ์ เช่น นาฬิกา Rolex แต่สําหรับ

กรรมกรจะตอ้งการเพียงแค่นาฬิกาท่ีสามารถบอกเวลาไดเ้ท่านั้น 
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รายได ้(Income) รายไดเ้ป็นปัจจยักาํหนดอาํนาจการซ้ือ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้งมีอาํนาจการ

ซ้ือสูง มกัจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียง ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้ ํ่าจะเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ี

คุม้ค่า 

สถานภาพการสมรส (Marital status) เช่น โสด แต่งงาน หยา่ร้าง หรืออาศยัอยู่ร่วมกนัโดย

ไม่แต่งงาน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวและการใชเ้วลาวา่ง 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ผลิตภณัฑ์ (Product)  

 ผลิตภณัฑ ์คือ ส่ิงท่ีมีตวัตน จบัตอ้งได ้มีรูปแบบท่ีแสดงความแตกต่างจากส่ิงอ่ืนซ่ึงสามารถ

แยกออกเป็นประเภทหรือชนิดได ้และตั้งช่ือใหแ้ตกต่างกนัได ้ถา้เป็นความหมายอยา่งกวา้งกร็วม

เอาความแตกต่างของยีห่อ้เขา้ไปรวมดว้ย การเปล่ียนแปลงในรูปร่าง หีบห่อ สี ราคา ช่ือเสียง และ

บริการถือเป็นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ออกมา 

 ราคา (Pr ice)  

 ราคาคือ มูลค่าของสินคา้ท่ีใช้เงินเป็นเคร่ืองวดั การตั้งราคาเราไม่อาจคาํนึงถึงเฉพาะตวั

ผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียวเท่านั้น โดยปกติมกัจะคาํนึงถึง อรรถประโยชน์ และบริการต่างๆ ท่ีจะไดรั้บอีก

ดว้ย สรุปราคาก็คือจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไปในการแลกเปล่ียนกบัผลิตภณัฑ์อย่างหน่ึงพร้อมดว้ย

บริการต่างๆท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑน์ั้น ผลิตภณัฑใ์นท่ีน้ีอาจจะเป็นสาํเร็จรูปหรือก่ึงสาํเร็จรูปกไ็ด ้

 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)   

 ช่องทางการจดัจาํหน่าย คือ สถานท่ีจดัจาํหน่าย จะประกอบด้วยคนกลางประเภทต่างๆ 

มากน้อยแล้วแต่ชนิดของสินค้าดังได้กล่าวมาแล้วว่า ช่องทางการจัดจาํหน่ายสินค้าเพ่ือการ

อุตสาหกรรมจะสั้นกวา่สินคา้บริโภค ซ่ึงกห็มายความวา่มีคนกลางเขา้มาเก่ียวขอ้งนอ้ยราย ดงัแผนท่ี

แสดงไวข้า้งล่างน้ี 

 การส่งเสริมการจาํหน่าย (Promotion)  

 การส่งเสริมการจาํหน่าย คือ กิจกรรมอนัหน่ึงท่ีธุรกิจจะขาดเสียมิไดบ้ริษทัจะตอ้งมีการ

ตรวจตราเก่ียวกับการวางแผนผลิตภัณฑ์  (Product planning) โครงสร้างการจัดจําห น่ าย 

(Distribution structure) ระบบราคา (Price system) วา่เป็นไปตามโปรแกรมท่ีกาํหนดไวแ้ละไดผ้ลดี

เพียงใด และส่ิงสุดทา้ยท่ีจะต้องตรวจตราดูก็คือ กิจกรรมการส่งเสริมการจาํหน่าย(Promotional 

activities)  
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แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการทางสติปัญญา อารมณ์ และกิจกรรมทางร่างกาย

ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการเลือก การซ้ือ การใช้ และการกาํจัดผลิตภณัฑ์หรือบริการเพ่ือให้

ตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล 

ความเข้าใจถึงความต้องการและความชอบของผูบ้ริโภคจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสทาง

การตลาดมากข้ึนปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการเขา้ใจตลาดผูบ้ริโภคและผูบ้ริโภคส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

ขนาดของตลาดผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงในตลาดผูบ้ริโภค การตลาดมุ่งเน้นผูบ้ริโภค และการ

ออกแบบกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ (Bearden, Ingram and Laforge, 2548, หนา้ 56) 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภค 

แบบจาํลองการตดัสินใจของผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ กระบวนการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในส่วนกลางของแบบจาํลองประกอบไปดว้ย การตระหนกัถึงความตอ้งการ

หรือปัญหา (Recognition of a need or problem) การแสวงหาขอ้มูล (Information search) การ

ประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) และการซ้ือ (Purchase) ขั้นตอนเหล่าน้ีไดรั้บอิทธิพล

จาก ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และปัจจยัดา้นสถานการณ์ ซ่ึงลว้นแลว้แต่

มีผลกระทบต่อการออกแบบกลยทุธ์การตลาดไปปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จทั้งส้ิน 

กรอบแนวความคิดของการวิจยั 

  

วธีิการดําเนินการวจิยั 

แบบของการวจิยั 

ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกการวิจยัแบบเชิงปริมาณ เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งมีการเก็บขอ้มูล

สถิติเป็นตวัเลขและใชส้ถิติในการวิเคราะห์อีกทั้งยงัมีการทดสอบสมมติฐาน 

ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีตัดสินใจซ้ือนาฬิกาข้อมือ โดยมีลกัษณะ

ประชากรหน่วยวเิคราะห์ คือ ผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่ง 

ผูว้ิจัยเลือกการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดย

วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบพบโดยบงัเอิญหรือแบบตามสะดวก (Accidental or Convenience Sampling) 
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คือ ผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จาํนวน 400 คนโดยกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการคาํนวณของ William G. Cochran (1963) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

จากการวจิยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามในการวจิยั โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดใน

รูปแบบตรวจเช็ครายการ (Check list Questions) 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และ ดา้นการส่งเสริมการขาย ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดใน

รูปแบบตรวจเช็ครายการ (Check list Questions) 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคในเขต

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดในรูปแบบตรวจเช็ครายการ 

(Check list Questions) 

ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ชลบุรีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Questions) โดยมีการแบ่ง

เกณฑใ์หค้ะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

มากท่ีสุด หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

มาก  หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 

ปานกลาง หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 

นอ้ย  หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการแจกแบบสอบถาม เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ 

ของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จาํนวน 400 คน ใช้เวลาเก็บขอ้มูลจาก

แบบสอบถามตั้งแต่ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2560 

สถติกิารวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel รุ่น 2010 เพ่ือหาค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, การเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย t-Test และวิเคราะห์ความแปรปรวน
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ทางเดียว (One-Way ANOVA) F-Test รวมถึงใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบาย

คุณลกัษณะของขอ้มูล และใชส้ถิติอา้งอิง (Inference Statistic ) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวจิยัอภิปรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาข้อมือของผูบ้ริโภคในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี จาํนวน 400 คนโดยเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา

ขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

นาฬิกาขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา

ขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

สรุปผลการวจิยั 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือของผูบ้ริโภค

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 อนัดบัรองลงมาคือเพศ

หญิง จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 มีอายุต ํ่ากว่า 30 ปี จาํนวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 

อันดับรองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 30 - 40 ปี  จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75  มีระดับ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 อนัดบัรองลงมาคือระดบัการศึกษา

สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 244 

คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 อนัดบัรองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.25 มีรายได้อยู่ในช่วง 15,001 - 30,000 บาท จาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 อันดับ

รองลงมาคือมีรายได้อยู่ในช่วง 30,001 - 45,000 บาท จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มี

สถานภาพโสด จาํนวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50 อนัดบัรองลงมาคือสถานภาพสมรส จาํนวน 

54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา

ขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 
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พบว่าส่วนใหญ่ผลิตภณัฑ์นาฬิกาท่ีมีการตดัสินใจซ้ือในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ชลบุรีมากท่ีสุดคือ นาฬิกาทรงเรียบ จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.75 อนัดับรองลงมาคือ

นาฬิกาทรงสปอร์ต จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ช่วงราคาท่ีเลือกมากท่ีสุด คือ 500 - 4,999 

บาท จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 อนัดบัรองลงมาคือ 5,000 - 19,999 บาท จาํนวน 104 คน 

คิดเป็นร้อยละ 26.00 ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเลือกมากท่ีสุด คือห้างสรรพสินคา้ จาํนวน 239 คน 

คิดเป็นร้อยละ 59.75 อนัดบัรองลงมาคือร้านขายนาฬิกาโดยเฉพาะ จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 

20.75 การส่งเสริมการขายท่ีมีการเลือกมากท่ีสุดคือ การลดราคา จาํนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 

74.50 อนัดบัรองลงมาคือ การจดัโปรฯผ่อนชาํระผ่านบตัรเครดิต จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.00 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ

ของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือนาฬิกาท่ีมีวสัดุทนทานอายุการใชง้านสูง จาํนวน 144 คน คิด

เป็นร้อยละ 36.00 อนัดบัรองลงมาคือซ้ือนาฬิกาท่ีมีความสวยงามโฉบเฉ่ียวไม่ตกเทรนด์ จาํนวน 

126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือจาก Brand Shop โดยตรง จาํนวน 231 คน คิด

เป็นร้อยละ 57.75 อนัดบัรองลงมาคือซ้ือจากร้านคา้ผูแ้ทนจาํหน่ายสินคา้ จาํนวน 105 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.25 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเม่ือนาฬิกาขอ้มือเรือนเก่าหมดสภาพ จาํนวน 220 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.00 อนัดบัรองลงมาคือซ้ือเม่ือพบนาฬิการุ่นใหม่ท่ีถูกใจ จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.50 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คือทุกคน จาํนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 อนัดบัรองลงมาคือนัก

ธุรกิจหรือพนกังานบริษทั จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ผูท่ี้มีส่วนทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

ส่วนใหญ่คือ ตวัเอง จาํนวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ผูท่ี้มีส่วนทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

อนัดบัรองลงมาคือคู่สมรส จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเพราะใชดู้เวลา 

จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 อนัดบัรองลงมาคือซ้ือเพราะคุณภาพสินคา้ท่ีดี จาํนวน 58 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14.50 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยเงินสด จาํนวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 อนัดบั

รองลงมาคือซ้ือดว้ยบตัรเครดิต จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือของผูบ้ริโภคในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

พบว่าช่ือเสียงความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ์ มีผลต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ

มากท่ีสุด  โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.34 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.7885 และราคาท่ีถูกกว่า มีผล
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ต่อระดบัการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือรองลงมา โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.30 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.7723 

 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐาน 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และ

สถานภาพ  ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาข้อมือ  ของผู ้บ ริโภคในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกนั 

1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

1.2 อายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

1.5 รายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

1.6 สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคในเขต

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

สมมติฐาน 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา

ขอ้มือ ของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกนั 

2.1 ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

2.2 ราคาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาข้อมือ ของผูบ้ริโภคในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

2.3 ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 
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2.4 การส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาข้อมือ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี  

สมมตฐิาน 3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ผูบ้ริโภคซ้ือ

ท่ีไหน ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคเป็นใคร ผูท่ี้มีส่วนทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ ทาํไมผูบ้ริโภคจึง

ซ้ือ และผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกนั 

3.1 ผูบ้ริโภคซ้ืออะไรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

3.2 ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

3.3 ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใดท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภค

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

3.4 ผูบ้ริโภคเป็นใครท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภคใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

3.5 ผูท่ี้มีส่วนทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกา

ขอ้มือ ของผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

3.6 ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือ ของผูบ้ริโภค

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

3.7 ผู ้บริโภคซ้ืออย่างไรท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือนาฬิกาข้อมือ ของ

ผูบ้ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือนาฬิกาขอ้มือของผูบ้ริโภค ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี 

จากผลการวจิัยด้านปัจจยัส่วนบุคคล 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ควรให้ความสําคญักบัลูกคา้กลุ่มท่ีมีอายุต ํ่า 30 ปี หรือช่วงวยัรุ่น

นั้นเอง เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นวยัท่ีเร่ิมทาํงาน เร่ิมเขา้สังคม การเขา้สังคมและการตรงต่อเวลาใน

การทาํงาน เป็นเร่ืองสําคญัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้อีกทั้งยงัเป็นประชากรยุคใหม่ ซ่ึงมีการตดัสินใจซ้ือ
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ดว้ยความถูกใจเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นผูบ้ริหารอาจจะออกแบบนาฬิกาท่ีเหมาะสมกบัวยัรุ่น รวมไปถึง

มีหนา้ตาท่ีสวยงามวสัดุท่ีแปลกใหม่ เพือ่ตอบสนองลูกคา้กลุ่มอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี 

จากผลการวจิัยด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ควรออกผลิตภณัฑ์นาฬิกาท่ีเป็นทรงเรียบเป็นมาตรฐานลาํดบัแรก 

รวมไปถึงการปรับปรุงและเพ่ิมฟังกช์ัน่การทาํงานในนาฬิกาทรงเรียบ เพื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์

ไดม้ากกว่าการดูเวลา การตั้งราคาควรอยูใ่นช่วง 500 - 4,999 บาท เน่ืองจากเป็นช่วงราคาท่ีไม่สูงจน

ฟุ่มเฟือยเกินไป และไม่ตํ่ามากจนดูเหมือนสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพเกินไป และเน้นไปท่ีการลงขายใน

ห้างสรรพสินคา้ เพราะสะดวกต่อการเดินทาง การเลือกซ้ือ มีโปรโมชัน่มากมาย อีกทั้งยงัสามารถ

เดินเล่นในหา้งสรรพสินคา้ เพ่ือเลือกซ้ือสินคา้อย่างอ่ืนต่อได ้ดงันั้นบริษทัฯ ควรมุ่งเป้าไปท่ีการวาง

จาํหน่ายนาฬิกาขอ้มือไปท่ีห้างสรรพสินคา้ รวมไปถึงการเน้นในเร่ืองของคุณภาพการรับประกนั 

และการบริการท่ีดีกบัลูกคา้ควบคู่ไปดว้ย 

จากผลการวจิัยด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค  

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ควรเนน้การลงทุนในการเปิด Brand Shop ของตวัเอง เพ่ือเพิ่มความ

เช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ และเพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสอบถามขอ้มูล หรือส่งเคลมสินคา้ได้

อีกดว้ย ผูบ้ริหารจะตอ้งใชก้ลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความสนใจในการเลือกใชน้าฬิกา

ใหม่ๆ ตวัอยา่งเช่น การออกแคมเปญนาํนาฬิกาเรือนเก่ามาแลกเป็นส่วนลดนาฬิกาเรือนใหม่ เพือ่

เพ่ิมยอดขายนาฬิกาใหม่ใหม้ากข้ึน และผูบ้ริหารบริษทัฯ ควรออกโปรโมชัน่สาํหรับการซ้ือดว้ยเงิน

สด เช่นการลดราคาเม่ือจ่ายเงินสดเตม็จาํนวน เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้เพ่ิมมาก

ข้ึน 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของข้าราชการตาํรวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคด ี

สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ 

FACTORS THAT INFLUENCE SAVINGS DECISION OFFICERS OF LEGAL AFFAIRS 

AND LITIGATION  ROYAL THAI POLICE 

 

นภัสมณฑ์  เนตรสุวรรณ 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ  

งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ออมเงินของขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สาํนกังานกฎหมายและคดีสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 2.) เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจใน

สังกดั สาํนกังานกฎหมายและคดีสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 3.) เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติ โดยเก็บขอ้มูลจากขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สาํนกังานกฎหมายและคดี จาํนวน 367 คน 

กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก โดยใช้สูตรของยามาเนย ์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา 

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน  

ผลการวิจยัพบว่า 1.) ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ชั้นยศปัจจุบนั อายุราชการและรายไดร้วมต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั และ 2.)ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีประกอบด้วย ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดท่ี

แตกต่างกนั และ 3.)ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย การจดัสรรการออม จุดม่งหมายการออม ท่ีแตกต่าง

กนั  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สํานักงานกฎหมายและคดี 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจ, การออม  
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ABSTRACT  

The purposes of this research were 1.) study the  personal factors that  influence Savings 

Decision officers of Legal Affairs and Litigation. 2.)  study the marketing mix  factors that  

influence Savings     Decision  officers of Legal Affairs and Litigation .3.) study the other factors 

that   influence Savings    Decision  officers of Legal Affairs and Litigation .The officers of study 

was 367 people of Legal Affairs and Litigation. Sample size was 200 people by using the 

convenience  sampling technique.The research tool was questionnaire.The data were analyzed  by 

using descriptive  statistic were percentage, mean standard deviation and Inferential statistics 

The result showed that 1.)  Difference personal factors are Sex, Age, Status, Education, 

Rank   Experience and Income per month and 2.)  Difference the marketing  mix factors that 

includes Price Place and Promotion and 3.)  Difference the other factors that includes Saving 

Appropriation and Saving       Target.that Influence Savings Decision  officers of Legal Affairs 

and  Litigation,  Royal Thai  Police  were statistically significant  at the 0.05 level 

 

KEYWORD: Decision Making, Saving 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

การออมนั้นมีประโยชน์เน่ืองจากสามารถเก็บสํารองไวเ้ป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉิน  เช่น  เจ็บป่วย  เกิดอุบัติ เหตุ  หรือ  มี เหตุใดก็ตามท่ี เป็นเหตุต้องใช้เงินอย่างสุดวิสัย 

นอกจากนั้นการออมยงัถือเป็นการเร่ิมตน้ของความมัน่คงทางการเงินและเป็นจุดเร่ิมตน้ของความ

ฝันในการทาํส่ิงต่างๆ เช่น การออมเพ่ือบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต เช่น การศึกษาต่อ เพ่ือการ

แต่งงาน ฯลฯ   การนําไปเป็นต้นทุนต่อยอดในการลงทุนอ่ืนๆ เช่น  ลงทุนในหุ้น  ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์ฯลฯ การออมนั้นประชาชนสามารถเลือกท่ีจะทาํไดโ้ดยวิธีการต่างๆ หลากหลาย

วิธี อาทิเช่น การฝากประจาํ ( Fixed Deposit) สลากออมสิน (Government Saving- Bank’s Lottery) 

หุ้น (Common Stock) แต่ในปัจจุบนัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงินมากข้ึน เช่น ประกนัชีวิต

แบบสะสมทรัพย ์หุ้นสามญั กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุน
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รวมตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทองคาํ ทาํให้การออมมีช่องทางมากข้ึนกว่าเดิมและ

สะดวกมากยิง่ข้ึน 

ดังนั้ นการวิจยัคร้ังน้ีได้เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการออมต่อการพฒันา

ประเทศทั้ งในระยะส้ันและระยะยาว และในฐานะท่ีเป็นขา้ราชการตาํรวจ จึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินของข้าราชการตํารวจโดยเฉพาะ

ขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สาํนกังานกฎหมายและคดี เพ่ือเป็นแนวทางในการนาํผลไปใชก้ระตุน้ให้

เกิดการออม ส่งเสริมการออมของขา้ราชการตาํรวจกลุ่มดงักล่าว ใหม้ากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจใน

สงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดีสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของ

ขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สาํนกังานกฎหมายและคดีสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจในสังกดั 

สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ สถานภาพการสมรส, ระดบัการศึกษา, ชั้นยศ

ปัจจุบัน,อายุราชการ, รายได้รวมต่อเดือน,รายจ่ายรวมต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจออมเงินของข้าราชการตาํรวจในสังกดั สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติ ท่ีต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์  ราคา  สถานท่ีจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจใน

สงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย การจดัสรรการออม จุดมุ่งหมายการออม ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของข้าราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีต่างกนั 
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ประโยชน์ของการวิจัย 

1. เพ่ือนาํผลการวิจยัทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลมาใชเ้พ่ือทราบถึงการตดัสินใจออมเงินของ

ขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

2. เพ่ือนาํผลการวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมาใชเ้พ่ือทราบถึงรูปแบบการออมเงินท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ 

3. เพ่ือนาํผลการวจิยัปัจจยัดา้นอ่ืนๆมาใชเ้พื่อทราบถึงพฤติกรรมการออมเงินท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจออมเงินของข้าราชการตาํรวจในสังกดั สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงคส่์งเสริมการออมของขา้ราชการตาํรวจในสังกดัดงักล่าว

ต่อไป 

4. เพ่ือนาํผลวิจยัไปเป็นแนวทางในการนาํไปใชก้ระตุน้ให้เกิดการออม ส่งเสริมการออม

ของขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจใน

สงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ มีกรอบแนวคิดในการวิจยัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 
 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(หนงัสือ) 

Kotler& Armstrong2006(อ้างใน สุรสิฐอินต๊ะ,2551,หน้า26) กล่าวถึงส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing mix4Ps) ไวว้่านักการตลาดจะต้องทาํการตดัสินใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ

ลกัษณะเฉพาะตวัของมนัทาํการกาํหนดราคาตดัสินใจว่าจะจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของตนอย่างไร

และทาํการเลือกวิธีการส่งเสริมการขายแนวคิดทางการตลาดน้ีนั้นเป็นส่ิงจาํเป็นพ้ืนฐานท่ีควรเรียนรู้

เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดวิธีทางการตลาด ซ่ึงในการกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดนั้น 

องคก์รตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็นและความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไปแลว้นิยมเรียกวา่เคร่ืองมือ

ทางการตลาด 4 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ( Product ) ราคา ( Price ) ช่องทางการจดั

จาํหน่าย ( Place ) และการส่งเสริมการตลาด( Promotion )  
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 ศรีสุภา  สหชยัเสรี (2546,หนา้ 85)  ไดใ้หนิ้ยามส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

วา่คือ “การกาํหนดและจดัสรรเคร่ืองมือต่างๆทางการตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทางการตลาด

ท่ีกาํหนด 

 

ของสินคา้ หรือบริการ อนัประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี หรือการจดั

จาํหน่าย (Price) และการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปว่า 4P’s ทาง

การตลาด” 

1.ผลิตภัณฑ์ (Product)หมายถึง สินค้าหรือบริการท่ีถูกผลิตข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเพ่ือท่ีจะให้ผูบ้ริโภคสินคา้หรือบริการนั้นๆเกิดความพึงพอใจอยา่งสูงสุด ซ่ึง

ผลิตภัณฑ์ดังท่ีกล่าวข้างต้นน้ีอาจมีหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้ น ผลิตภัณฑ์มีความหมาย

ครอบคลุมถึง องคก์าร แนวคิด และสถานท่ีดว้ย 

2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อไดช้าํระใหแ้ก่ผูข้ายเพื่อรับสินคา้และบริการเป็น

การแลกเปล่ียนซ่ึงรายละเอียดของคาํว่า ราคา นั้นแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัประเภทของธุรกิจ

นั้นๆอาทิเช่น ธุรกิจบริการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ (ค่าเช่า Rent) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (ค่าจา้ง Wage) เป็น

ตน้ ไม่ว่ารายละเอียดหรือคาํนิยามท่ีแตกต่างกนัในแต่ละธุรกิจจะเป็นอย่างไรแต่ผลลพัธ์ คือ ราคา

ตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไดจ่้ายใหผู้ข้าย  

3. สถานท่ี  (Place) หมายถึง โครงสร้างช่องทางซ่ึงผู ้ผลิตสินค้าหรือบริการใช้ในการ

เคล่ือนยา้ยจากแหล่งผลิตไปสู่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย อาทิเช่น การมีสาขาตามห้างสรรพสินคา้ การมี

ส่ือออนไลน์ในการใชโ้ฆษณาสินคา้หรือบริการ การมีตวัแทนจดัจาํหน่ายสินคา้หรือบริการในเขต

พ้ืนท่ีชุมชนต่างๆ เป็นตน้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การบอกกล่าวทางความคิด และการสร้างความเขา้ใจ

ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคสินคา้และบริการไดรั้บทราบถึงขอ้มูลสินคา้หรือบริการวา่มีรายละเอียดอยา่งไร  

 

 สุวสา  ชัยสุรัตน์ (2537,หน้า 30-31) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) ใน

การดําเนินธุรกิจทุกประเภทจะมีปัจจัยต่าง ๆ มากระทบการทํางาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ดาํเนินงานทางการตลาด จะมีปัจจยั 2 อย่าง คือ ปัจจยัภายในของกิจการ (internal factors) ผูบ้ริหาร

หรือผูป้ระกอบการสามารถควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ คือ ส่วนประสมการตลาด 

ปัจจัยภายนอก (external factors) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกิจการไม่สามารถ
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ควบคุมได ้ดงันั้น ตอ้งปรับปัจจยัภายในให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง คู่แข่งขนั วฒันธรรม กฎหมาย และเทคโนโลย ี

ดงันั้ นอาจสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีองค์ประกอบ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 

สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงทั้งหมดน้ีสาระสาํคญัของทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดได้

ถูกนาํมาเป็นเคร่ืองมือในธุรกิจเพ่ือใหส้าํเร็จเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ (หนงัสือ) 

วิชยั  โถสุวรรณจินดา (2535,หน้า 185-186) การตดัสินใจ หมายถึง การท่ีจะตอ้งเลือกทาง

ใดทางหน่ึงท่ีมีอยูห่ลายๆ ทางเลือก โดยลดจาํนวนทางเลือกลงมาใหเ้หลือทางเดียวและทางเลือกนั้น

เป็นทางเลือกท่ีคิดว่าดีท่ีสุด สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายและความต้องการของผูเ้ลือกไดก้าร

ตดัสินใจตาสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดแ้บ่งออกเป็น 3ประเภทคือ 

1. การตดัสินใจตามสถานการณ์ท่ีแน่นอน เป็นการตดัสินใจท่ีทราบผลลพัธ์นั้นอยู่แลว้ ผู ้

ตดัสินใจมีขอ้มูลมากพอท่ีจะตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีใหผ้ลประโยชน์มากท่ีสุด 

2. การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีเส่ียง เป็นการตดัสินใจท่ีแน่นอนนอ้ยกวา่การตดัสินใจ

ภายในสถานการณ์ท่ีแน่นอน แต่ยงัสามารถคาดคะเนความเป็นไปได ้ผูต้ดัสินใจทราบถึงผลลพัธ์

ต่างๆท่ีใชใ้นการตดัสินใจ แต่โอกาสท่ีเกิดจากทางเลือกต่างกนัมาจากปัจจยัท่ีไม่แน่นอน 

3. การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน เป็นการตดัสินใจท่ีไม่สามารถคาดการณ์ถึง

ผลลพัธ์ เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเพียงพอ มีตวัแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ไม่อาจ

เลือกทางเลือกท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุดได ้ผูต้ดัสินใจจึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจและวิจารณญาณอย่างมาก

ในการตดัสินใจ  

อดุลย์  จาตุรงค์กุล  2543,หน้า 160-166) ได้กล่าวไวเ้ก่ียวกระบวนการตัดสินใจของ

ผู ้บริโภคว่า ในการซ้ือสินค้าแต่ละช้ินนั้ นย่อมจะประกอบไปด้วยปัจจัยและขั้ นตอนต่างๆ

หลากหลายขั้น ผูบ้ริโภคเองจะตอ้งผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามท่ีไดก้ล่าวเพื่อจะนาํไปสู่การตดัสินใจใน

การซ้ือสินคา้ ซ่ึงขั้นตอนท่ีไดก้ล่าวมาน้ีมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การตระหนักถึงความตอ้งการ 

การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมหลงัการซ้ือ และการตดัสินใจซ้ือ 

การตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) คือ ผูบ้ริโภคคน้พบว่าตวัเองมีส่ิงท่ีขาด

หายและเกิดความปรารถนาแก่ส่ิงท่ีขาดหายนั้น 
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การคน้หาขอ้มูล (Information Search) คือ เกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อมีความตอ้งการในสินคา้นั้นมาก 

จึงดาํเนินการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีจะไป

คน้ควา้หาอาจเป็นแหล่งบุคคล แหล่งชุมชน หรือจากประสบการณ์ เป็นตน้ 

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ การท่ีผูบ้ริโภคไดน้าํผลิตภณัฑ ์ท่ี

ตนเองสนใจจะซ้ือไปเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑท่ี์ใกลเ้คียงกนั 

การตัดสินใจซ้ือ  (Purchase Decision) ในขั้ นตอนน้ีผู ้บริโภคจะลําดับความชอบของ

ผลิตภณัฑต่์างๆ และตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑท่ี์ตนเองชอบมากท่ีสุด ซ่ึงการตดัสินใจน้ีจะอา้งอิงจาก

ปัจจยัต่างๆ เช่นคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคคาดหวงัว่าจะไดรั้บจากการตดัสินใจซ้ือ ราคาท่ีได้

เหมาะสมกบัผลิตภณัฑท่ี์ตดัสินใจ เป็นตน้ 

พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หลงัจากผูบ้ริโภคไดซ้ื้อผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้กจ็ะประเมินผลต่อ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆวา่พึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด ถา้หากว่าพึงพอใจมากผูบ้ริโภคกจ็ะกลบัมาซ้ือซํ้า แต่ถา้

ไม่พึงพอใจก็จะไม่อยากกลบัมาใช้ผลิตภณัฑ์ ส่ิงท่ีนักการตลาดควรติดตาม คือ ความพึงพอใจ

หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคได้ใช้ผลิตภณัฑ์แลว้ว่าเป็นอย่างไร และจะปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ต่อไป

อยา่งไร 

วิชิตวงศ ์ ณ ป้อมเพชร (2548,หนา้ 59-60) การตดัสินใจเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ

เลือกท่ีจะดาํเนินการใดๆ ให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือตามความตั้งใจ ในสถานการณ์ช่วงเวลาใดเวลา

หน่ึงท่ีมีทางเลือกให้ปฏิบติัอยูห่ลายทางเลือก แนวทางในการตดัสินใจจึงเป็นส่ิงสาํคญั โดยเฉพาะ

การตดัสินใจทางเศรษฐกิจท่ีจะมีผลกระทบทางดา้นการเงินทาํให้การตดัสินใจจึงตอ้งยิ่งเพ่ิมความ

ระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก 

ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่ การตดัสินใจ การท่ีจะตอ้งเลือกทางใดทางหน่ึงและทางเลือกนั้นเป็น

ทางเลือกท่ีคิดวา่ดีท่ีสุด สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายและความตอ้งการของผูเ้ลือกได ้

อัตราการเจริญเตบิโตของการออม  

แนวโน้มของการออม การลงทุน และช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน พบว่า 

ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนต่อ GDP ในไตรมาสท่ี 2ของปี 2559อยู่ท่ีร้อยละ 3.4 ต่อ 

GDP ปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 11.6 ต่อGDP ซ่ึงเป็นผลมาจากรายไดน้อก

ภาคเกษตรท่ีเติบโตชะลอลงจากไตรมาสก่อนหนา้ แมว้า่รายไดเ้กษตรกรท่ีแทจ้ริงจะกลบัมาขยายตวั

ได ้ขณะท่ีการบริโภคภาครัฐและภาคเอกชนยงัคงขยายตวัได ้สําหรับการลงทุนพบว่า การลงทุน
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ภาครัฐขยายตวัไดใ้นหมวดก่อสร้าง ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัได้ในหมวดเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร ทั้งน้ี แนวโน้มของการออมและการลงทุนคาดว่า รายไดข้องแรงงานนอกภาคเกษตรยงั

เติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และปัจจัยสนับสนุนจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมือแรงงาน ฉบบัท่ี5 ท่ีจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 10 สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป ซ่ึงจะมีการ

กาํหนดค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มข้ึนอีกใน 20 สาขาอาชีพใน 5 อุตสาหกรรม ขณะท่ี

รายไดข้องแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโนม้เติบโตสูงข้ึนจากราคาสินคา้เกษตรท่ีมีทิศทางปรับตวัดี

ข้ึนและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรัฐบาล สาํหรับการใชจ่้ายภาครัฐมีแนวโนม้ขยายตวัไดต่้อเน่ือง

จากการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาลโดยเฉพาะในโครงการสําคญัต่างๆ(สํานักคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,2559) 

แบบของการวจิยั 

สาํหรับแบบการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการศึกษาวิจยั โดยการศึกษาขอ้มูลเอกสาร 

(documentary research) โดยการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ 

วารสาร รายงานการวิจยั และขอ้มูล Internet เป็นการดาํเนินการวิจยัเองจากการสาํรวจกลุ่มตวัอยา่ง

เชิงสํารวจ (Survey research) และการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลแลว้นาํมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ซ่ึงไดใ้ชโ้ปรแกรม Excel ในการประมวลผลในการ วิจยัน้ี 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ข้าราชการตาํรวจในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สาํนกังานกฎหมายและ

คดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะ

เป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

ซ่ึงผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลตวัอยา่งผ่านทางแบบสอบถามจาํนวน 200 ชุด โดยมีหน่วยงานในสังกดั

แบ่งเป็น 5 กองบงัคบัการ  และ 1 กองกาํกบัการ ไดแ้ก่ กองกฎหมาย  กองคดีอาญา  กองคดีปกครอง
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และคดีแพ่ง  สถาบนัส่งเสริมงานสอบสวน  ส่วนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ์และฎีกา  และฝ่าย

อาํนวยการรวมทั้งส้ินจาํนวน 367คน ผูว้จิยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเพียง 200คน  

 

 

 หน่วยงานในสังกัด จํานวน(คน) 
กองกฎหมาย 90 
กองคดีอาญา 68 
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง 44 
สถาบนัส่งเสริมงานสอบสวน 111 
ส่วนตรวจสอบสาํนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา 29 
สาํนกังานผูบ้ญัชาการและฝ่ายอาํนวยการ 25 
รวมทั้งส้ิน 367 
(อา้งอิง:ขอ้มูลกาํลงัพล ฝ่ายอาํนวยการ สาํนกังานกฎหมายและคดี ณ วนัท่ี 1 ก.พ.2560) 

 

เน่ืองจากสามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

แบบทราบจาํนวนประชากรโดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05ดงั

สูตรสาํเร็จของ TaroYamane (1973 , p.74) ดงัน้ี 

 

𝑛 =  

โดย    

𝑛 =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

𝑁 =  จาํนวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

𝑒 = ความผิดพลาดท่ียอมรับได ้

(โดยการวิจยัคร้ังน้ี กาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.05) 

แทนค่า  𝑛 =  
.

 

 

𝑛 =  191.40 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สาํนกังาน

กฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ มีจาํนวนทั้งส้ิน 367คนและกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ ร้อย

ละ95 ความคลาดเคล่ือน 0.05 ซ่ึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 200คน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการนาํสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้กบ็รวบรวมมา แบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป

ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติ เช่น ความถ่ี ร้อยละ เป็นตน้ หรือนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของ

ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามในแบบสอบถามแต่ละขอ้โดยใชส้ถิติเช่น ค่าเฉล่ียหรือค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็นสถิติท่ีนาํมาใชใ้น

การอา้งอิงไปหาค่าความเป็นจริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนาํไปใชใ้น 2 เร่ือง คือ การประมาณ

ค่าทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงในการวิจยัมกันิยมนาํสถิติอนุมานมาใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐาน ไดแ้ก่ T-Test และ   F-Test 

สรุปผลการวิจยัผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี1จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (200คน) 

ปัจจยัส่วนบุคล รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
94 
106 

47 
53 

อายุ ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั20ปี 
21-30ปี 
31-40ปี 
41-50ปี 
51ปี ข้ึนไป 
 

2 
103 
78 
6 
11 

1 
51.50 
39 
3 
5.50 

ปัจจยัส่วนบุคล รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 
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สถานภาพ โสด 
สมรส 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

159 
39 
2 

79.50 
19.50 
1 
 

ระดับการศึกษา มธัยมศึกษา/ปวช. 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
สูงกวา่ปริญาตรี 

10 
159 
31 

5 
79.50 
15.50 

ช้ันยศปัจจุบัน ส.ต.ต. - ด.ต. 
ร.ต.ต. - ร.ต.อ. 
พ.ต.ต.-พ.ต.อ. 
พล.ต.ต.ข้ึนไป 

93 
68 
35 
4 

46.50 
34 
17.50 
2 

อายรุาชการ ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั5ปี 
6-10ปี 
11-15ปี 
16-20ปี 
21-25ปี 
มากกวา่25ปี 

107 
54 
13 
7 
8 
11 

53.50 
27 
6.50 
3.50 
4 
5.50 

รายได้รวมต่อเดือน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั15,000
บาท 
15,001-20,000บาท 
20,001-25,000บาท 
25,001-30,000บาท 
30,001-35,000บาท 
35,001บาทข้ึนไป 

87 
15 
52 
16 
13 
17 

43.50 
7.50 
26 
8 
6.50 
8.50 

รายจ่ายรวมต่อเดือน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั15,000
บาท 
15,001-20,000บาท 
20,001 -25,000บาท 
25,001 -30,000บาท 
30,001-35,000บาท 

106 
71 
14 
4 
5 

53 
35.50 
7 
2 
2.50 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี เป็นจาํนวนมากท่ีสุด สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง

พบว่า สถานภาพโสดมีจาํนวนมากท่ีสุด ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีมีจาํนวนมากท่ีสุด ชั้นยศปัจจุบันพบว่า ชั้นยศ ส.ต.ต.-ด.ต. มีจาํนวนมากท่ีสุด อายุ

ราชการพบว่า อยู่ในช่วง ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด ระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอย่าง

พบว่า อยูใ่นช่วง ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีจาํนวนมากท่ีสุด รายจ่ายของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า 

อยูใ่นช่วง ตํ่ากวา่ 15,000 บาท มีจาํนวนมากท่ีสุด  

 

ตารางท่ี2 จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม 

200 คน 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด รายละเอียด ความถี่ ร้อย
ละ 

ผลิตภณัฑ์ 
 

ฝากเงินท่ีธนาคาร/สถาบนัการเงินอ่ืน/สหกรณ์
ออมทรัพย ์
ทาํประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์
สลากออมสิน/ตราหน้ีสิน/กองทุนรวม/ซ้ือหุน้ 
ถือเงินสดไวเ้ฉยๆ 

132 
34 
8 
26 

66 
17 
4 
13 

ราคา ตํ่ากวา่1,000บาท 
1,001-3,000บาท 
3,001-5,000บาท 
5,000บาท ข้ึนไป 

55 
73 
34 
38 

27.50 
36.50 
17 
19 

สถานท่ีจัดจาํหน่าย มีการเดินทางสะดวกสบาย 
อยูใ่กลย้า่นธุรกิจใกลท่ี้ทาํงาน อยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้ 
จาํนวนสาขามาก ครอบคลุมหลายพื้นท่ี ตั้งอยู่
ในท่ีพบง่าย 
มีช่องทางการทาํธุรกรรมมีหลากหลาย 

39 
49 
52 
60 

19.50 
24.50 
26 
30 
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การส่งเสริมการตลาด ใหผ้ลตอบแทนสูง(ดอกเบ้ีย,เงินปันผล) 
มีการลดหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
แจกของขวญัของสมนาคุณพิเศษ,ลด
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

150 
28 
22 

75 
14 
11 

จากตารางท่ี 2  พบวา่ จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามเลือกรูปแบบ

การออมแบบฝากเงินท่ีธนาคาร/สถาบนัการเงินอ่ืน/สหกรณ์ออมทรัพยม์ากท่ีสุด จาํนวนเงินออมต่อ

เดือนมากท่ีสุดคือ อยูใ่นช่วงระหว่าง 1,001-3,000บาท สถานท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ชอบมากท่ีสุดคือ มีช่องทางการทาํธุรกรรมมีหลากหลาย ส่วนการส่งเสริมการตลาดท่ีชอบมากท่ีสุด

คือ ใหผ้ลตอบแทนสูง(ดอกเบ้ีย,เงินปันผล) 

   

ตารางท่ี3จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามปัจจยัอ่ืนๆของผูต้อบแบบสอบถาม 200 คน 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี่ ร้อย
ละ 

การจดัสรรการออมเงนิ 
 

ไม่ไดก้าํหนดไวแ้น่นอน ออมตามเงินท่ีเหลือ 
เกบ็ออมไวป้ระมาณ 1-10%ของรายได ้
เกบ็ออมไวป้ระมาณ 11-20%ของรายได ้
เกบ็ออมไวป้ระมาณ 21-30%ของรายได ้
เกบ็มากกวา่ 30% ของรายได ้

96 
64 
33 
4 
3 

48 
32 
16.50 
2 
1.50 
 

จุดมุ่งหมายการออม 
 

เกบ็ออมเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต 
เกบ็ออมเพื่อใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 
เกบ็ออมเพื่อซ้ือสินทรัพย ์
เกบ็ออมเพื่อเป็นมรดกใหค้รอบครัว 
เกบ็ออมเพื่อหาผลตอบแทน(ดอกเบ้ีย/เงินปันผล) 
เกบ็ออมเพื่อเกษียณอายรุาชการ 

69 
50 
26 
13 
3 
39 

34.50 
25 
13 
6.50 
1.50 
19.50 

จากตารางท่ี 3 พบว่า จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ในการจดัสรรการออมเงิน ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกไม่ไดก้าํหนดไวแ้น่นอนออมตามเงินท่ีเหลือมากท่ีสุด ในดา้นจุดมุ่งหมายการ

ออมผูต้อบแบบสอบถามเลือก เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต มากท่ีสุด  
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ตารางท่ี4ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํแนกตามปัจจยัดา้นการตดัสินใจของผูต้อบ

แบบสอบถาม 200 คน 

ปัจจยัด้านการตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.รูปแบบการออมมีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ 
2.อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออมมีความ
เหมาะสม 
3.แหล่งการออมท่ีเลือกมีความน่าเช่ือถือและมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี 
4.รูปแบบการออมมีความหลากหลาย 
5.การจดัรายการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ 

4.2350 
4.4750 
4.3900 
4.0300 
3.7600 

0.6944 
0.7826 
0.6324 
0.9073 
0.8753 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจใน

สงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติมากท่ีสุดคือ อตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บจากการออมมีความเหมาะสม 

 

สรุปผลการทดสอบสมมุตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1: ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ชั้น

ยศปัจจุบนั อายรุาชการ รายไดร้วมต่อเดือนและรายจ่ายรวมต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจออมเงินของข้าราชการตาํรวจในสังกดั สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติ ท่ีต่างกนั 

1.1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจในสังกดั 

สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 

1.2 อายุท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจในสังกดั 

สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 

1.3สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจใน

สงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 
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1.4ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของ

ขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญั 0.05 

1.5 ชั้นยศปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจใน

สงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 

1.6 อายุราชการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจใน

สงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 

1.7 รายได้รวมต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการ

ตาํรวจในสงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 

1.8 รายจ่ายรวมต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการ

ตาํรวจในสังกดั สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตาํรวจแห่งชาติทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก กลุ่ม

ตวัอย่างไม่ว่าจะมีรายจ่ายรวมต่อเดือนมากหรือรายจ่ายรวมต่อเดือนน้อย ยงัตอ้งการออมเงินโดยมี

จุดมุ่งหมายการออมเพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต  เพ่ือใชจ่้ายยามฉุกเฉิน และเพ่ือเกษียณอายุ

ราชการ เป็นตน้ 

 

สมมติฐานท่ี 2 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออม

เงินของขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีต่างกนั 

2.1 รูปแบบการออมท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการ

ตาํรวจในสังกดั สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตาํรวจแห่งชาติทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ถึงแม้

รูปแบบการออมท่ีมีหลากหลายแต่ขา้ราชการตาํรวจกมี็การตดัสินใจออมเงินท่ีไม่แตกต่างกนั 

2.2 จาํนวนเงินออมต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการ

ตาํรวจในสงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 

2.3 สถานท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการ

ตาํรวจในสงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 

2.4 รายการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของ

ขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สํานักงานกฎหมายและคดี สํานักงานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 3: ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย การจดัสรรการออม จุดม่งหมายการออม ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจในสังกดั สํานักงานกฎหมาย

และคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนั 

3.1 การจดัสรรออมเงินท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการ

ตาํรวจในสงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 

3.2 เหตุผลในการออมท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของขา้ราชการตาํรวจ

ในสงักดั สาํนกังานกฎหมายและคดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังต่อไป 

1.การวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาเพียงกลุ่มขา้ราชการตาํรวจในสังกดัสาํนกังานกฎหมายและ

คดี สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เท่านั้น จึงควรขยายขอบเขตทั้งหน่วยงานในสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัแปรดา้นพฤติกรรมการออม ดา้นความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจออมเงิน 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินระหว่างขา้ราชการใน

หน่วยงานท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัเช่น ขา้ราชการทหารหรือจะศึกษาในกลุ่มอ่ืน ๆเช่น กลุ่มลูกจา้งหรือ

พนกังานราชการ เป็นตน้ 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าท่ีสรรพากร สํานักงานสรรพากรพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

FACTORS AFFECTING THE FILING AND PAYMENT INCOME TAX VIA THE 

INTERNET OF POPPULATION IN AFFILIATION BANGKOK AREA REVENUE 

OFFICE 14 

 

 นัชชา นะภิใจ 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หน้าท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

14 มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจยัอ่ืนๆ   

โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 164 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   คือ  แบบสอบถาม  และ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา   ค่าความถ่ี   ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

พร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน  t– test  และ f – test   

ผลการวิจยัพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายรุะหว่าง  31–40 ปี 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001-30,000 บาท   เลือกใช้

บริการผลิตภณัฑ์แบบ ภ.ง.ด.91 ช่องทางการยื่นแบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์  อตัราภาษีตํ่ากว่า 5,000 

บาท   บุคลากรมีไม่เพียงพอ ควรมีการประชาสัมพนัธ์เพ่ิมเติม รับรู้ข่าวสารทางดา้น www.rd.go.th  

ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยาํ   และสามารถตรวจสอบได ้ 

เหตุผลท่ีใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือความ

สะดวก รวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย   ผลการทดสอบสมมติฐาน    พบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนส่วน

บุคคล รายได้เฉล่ียต่อเดือน และส่วนประสมทางการตลาด    ด้านผลิตภณัฑ์    ด้านบุคลากรท่ี

แตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน

ช่องทางอินเทอร์เน็ต ของเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ   0.05  ทั้ งน้ี เน่ืองจากผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อรายได้เฉล่ียต่อเดือน            
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ด้านผลิตภัณฑ์  และด้านบุคลากร จะส่งผลถึงปริมาณจาํนวนผูใ้ช้บริการยื่นแบบผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ต  

 

คาํสําคญั :  การใชบ้ริการ, แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา , ส่วนประสมทางการตลาด 

7 P 

 

ABSTRACT 

 The research on “Factors affecting the filing and payment income tax via the  internet 

of population in affiliation Bangkok Area Revenue office 14”  is to study  the differences in 

personal factors , the  differences  in  marketing  mix (7Ps)  factors  and  the  differences in other  

factors. The data were collected from the sample of 164  people. The  research tool was  a 

questionnaire  and  analyze data by  descriptive  statistics,   frequency,   percentage,   mean, 

standard  deviation, independent  sample  t – test  and f - test. 

 The   research  found  that   the majority  of  the  respondents  are female with  the age 

range between 31 – 40 years old,  graduated with  Bachelor’s degree,  marital status, earned  a  

monthly  income  of  20,0 0 1  – 3 0 ,0 0 0   Baht, Select product PND 91, Computer submission 

channel, Tax rate lower than 5,000 Baht, Staff is not enough. There should be more publicity, get 

information on www.rd.go.th The service process is convenient, accurate, fast, accurate and 

verifiable. Reasons to choose to submit the online submission service for convenience, speed and 

cost, Test results hypothesis It was found that only personal factors of income and marketing mix 

product side different personnel influencing the use of the service Filed personal income tax 

through Internet of Bangkok Area Revenue Office 14. Statistically significant 0.05 This is 

because respondents rated their average monthly income  products and personnel will send to the 

number of users submitted via the Internet. 

 

Keyword :  Service, Personal income tax , Marketing mix (7P). 
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

รัฐบาลในปัจจุบนัมีหนา้ท่ีหลายประการในการทาํใหป้ระชาชนอยูดี่มีสุข นอกจากหนา้ท่ีใน

การรักษาความสงบภายในประเทศ และป้องกนัประเทศจากการรุกรานของขา้ศึกศตัรูแลว้ยงัมี

หนา้ท่ีในดา้นการจดัการดูแลและส่งเสริมการสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร การอุตสาหกรรม 

การส่ือสารการพลงังาน และการพาณิชยอ่ื์นๆอีกด้วยในการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุ

เป้าหมาย รัฐบาลมีความจาํเป็นตอ้งอาศยัเงินงบประมาณจาํนวนมาก เพ่ือนาํมาพฒันาประเทศ และ

สาธารณูปโภคต่างๆ ซ่ึงงบประมาณของรัฐทุกปีมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึน

ของประชากรและคุณภาพมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชากรท่ีมีวิวฒันาการเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีข้ึน ในการจดัทาํงบประมาณเพ่ือพฒันาประเทศในแต่ละปี รัฐบาลจดัสรรเงินค่าใชจ่้าย 

โดยคาํนึงถึงการจดัหารายไดจ้ากภาษีอากรท่ีจดัเกบ็จากประชาชน เป็นสาํคญั เน่ืองจากเป็นการเฉล่ีย

รายจ่ายทางสงัคมของประชาชนร่วมกนั ไม่มีพนัธะในการชดใชคื้นดงัเช่นเงินกูย้มื ภาษีอากรจึงเป็น

รายได้สําคญั ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ความสามารถจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายจึงมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการผลกัดนัแผนงานต่างๆ ของรัฐบาล ในทางกลบักนัหากผลการจดัเกบ็ภาษี

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะเกิดผลกระทบต่อแผนงานท่ีวางไวแ้ละอาจจาํเป็นตอ้งมีการกูย้ืมเพ่ือ

นาํมาชดเชยงบประมาณในส่วนท่ีจดัเกบ็ภาษีทาํใหห้น้ีสาธารณะของประเทศเพ่ิมข้ึน 

 กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานจดัเก็บรายรับของประเทศสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ 

ซ่ึงผลการจดัเก็บรายรับของประเทศท่ีสูงข้ึน มาจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษี โดยนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชก้บัการบริหารและการชาํระภาษีในโลกแห่งเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเครือข่ายและแหล่งรวบรวมขอ้มูลท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก จึงช่วยให้เข้าถึงขอ้มูลได้ในเวลาอนัรวดเร็ว กรมสรรพากรจึงได้เพ่ิมช่องทางการ

ให้บริการรูปแบบใหม่ให้มีความสะดวกต่อผูเ้สียภาษีมากข้ึน ผ่านทางเวบ็ไซดซ่ึ์งการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ผูเ้สียภาษีสามารถสมคัรขอใช้บริการและทราบขอ้มูลต่างๆ

รวมทั้งขอ้กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัประมวลรัษฎากรโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน จะเห็นได้

ว่าการยื่นภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาํนวยประโยชน์อย่างมากมายในการท่ีผูเ้สียภาษีสามารถเลือก

ขอใชบ้ริการไดต้ามท่ีตอ้งการ โดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีดว้ยตนเอง ซ่ึงจะ

สร้างความสะดวกสบายและก่อให้เกิดประโยชน์กบัสังคมมากข้ึนในภาพรวมของการประหยดั



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1431 

ทรัพยากรต่าง ๆ จากการท่ีกรมสรรพากรไดพ้ฒันาระบบงานให้บริการผูเ้สียภาษีทางอินเทอร์เน็ต

โดยผ่านเวบ็ไซด์ www.rd.go.th เป็นการเพ่ิมช่องทางการชาํระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อความ

สะดวกรวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา จึงเป็นท่ีมาของความสนใจว่า

การให้บริการการชาํระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นประเภทแบบแสดง

รายการภาษีท่ีมีประชาชนเขา้มาใชบ้ริการมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกนั้น ผูเ้สียภาษีมีความพึงพอใจมาก

นอ้ยเพียงใด ต่อรูปแบบการใหบ้ริการ เพ่ือท่ีจะสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม

และตรงกบัความต้องการของผูเ้สียภาษีมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในภาพรวมของการ

จดัเกบ็ภาษีของกรมสรรพากรต่อไป   

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา    ผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืน ท่ี

กรุงเทพมหานคร 14 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา             

ผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน   ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

ต่างกนั  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การใช้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ และดา้น

กระบวนการ  ท่ีแตกต่างกนั   มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

ต่างกนั 
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3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  และดา้นเวลา ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 ต่างกนั 

4.ประโยชน์ของการวิจยั 

1. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืน ท่ี

กรุงเทพมหานคร 14 

2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการยืน่แบบแสดง

รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หน้าท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 14 

3. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14

 4. ใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับผูส้นใจ ในการศึกษาดา้นการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 14 

 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 14” 

นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
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      ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม  

            (Independent Variable)                                               (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฎกีารเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ต ของสํานักงานสรรพากรพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 14 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2544, หนา้ 38-39) กล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลรวมถึง

อายุ เพศ วงจร ชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้เป็นต้น ลกัษณะดังกล่าวมีความสําคญัต่อ

นักการตลาดเพราะมนัเก่ียวพนักบั อุปสงค์ (Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทาง

ปัจจัยส่วนบุคคล  ช้ีให้ เห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป  หรือลด

ปัจจยัส่วนบุคคล 
• เพศ    
• สถานภาพ 
• อาย ุ    
• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
• ระดบัการศึกษา    

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
• ดา้นผลิตภณัฑ ์        
• ดา้นบุคลากร  
• ดา้นราคา       
• ดา้นกายภาพและนาํเสนอ                  
•ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ   
• ดา้นกระบวนการ                    
• ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
• ส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 
• ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
• ดา้นเวลา 

การใชบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น
ช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ี
สาํนกังานสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 14 
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ความสาํคญัลง ปัจจยัส่วน บุคคล ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 1. อายุ นกัการตลาดตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของ

การเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ือง ของอายดุว้ย 2. เพศ จาํนวน สตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีทาํงาน

นอกบา้นเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ นกัการตลาดตอ้งคาํนึงถึงว่าปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ซ่ึงท่ีแลว้มา

ผูข้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นบทบาทของสตรีและบุรุษบางส่วนท่ีซํ้ ากนั 3. การศึกษาและ

รายได ้การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอยา่งมากการรู้ว่าอะไรเกิด ข้ึนกบัการศึกษาและรายไดเ้ป็น

ส่ิงสําคญัเพราะแบบแผนการใชจ่้ายข้ึนอยู่กบัรายไดท่ี้คนมีแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด 

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ธงชยั สันติวงษ.์ 2540: 34) ได้

ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การผสมท่ีเขา้กนั ไดอ้ยา่งงดีเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกันของการกาํหนดราคา การส่งเสริมการ ขายผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายและระบบการจดั

จาํหน่ายซ่ึงไดมี้การจดัออกแบบเพ่ือใช้สําหรับการเขา้ถึง กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ (ศิริวรรณ เสรี

รัตน์และคณะ.2546:53) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทาง การตลาดว่า เป็นตัวแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษทั ใช้ร่วมกนั เพ่ือตอบสนองความพึง พอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  (ศิ

ริวรรณ   เสรีรัตน์. 2541:48) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ

(Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วน

ประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1.    ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษย ์

โดยทัว่ไปแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ  ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้ และ  ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2.    ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่าง        

(Value)  ของบริการกับราคา  ( Price ) ของบริการนั้ น  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจ

ซ้ือ  ดงันั้น การกาํหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน  และ

ง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3.    ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ  (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม

ในการนาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการท่ีนาํเสนอ  ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านทาํเลท่ีตั้ ง ( Location ) และช่องทางในการนาํเสนอ

บริการ ( Channels ) 
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4.    ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการ

ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ  โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ

พฤติกรรม  การใชบ้ริการและเป็นกญุแจสาํคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5.   ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การฝึกอบรม          

การจูงใจ  เพ่ือ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั มีทศันคติท่ี

สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดริเร่ิม แกไ้ขปัญหาสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6.  ด้ าน ก ารส ร้ า ง แ ล ะ นํ า เส น อ ลั ก ษ ณ ะท างก ายภ าพ  (Physical  Evidence and 

Presentation)  เป็นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  โดยพยายามสร้าง

คุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้  ไม่ว่า

จะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ี

รวดเร็ว  หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

7.   ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติั

ในดา้นการบริการท่ีนาํเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว  และทาํ

ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัอ่ืน  ๆ

(Kotler, 2000 : 93 อ้างถึงในสาธิต , 2548 : 19-20) ลักษณะทางกายภาพของสถานท่ี

ให้บริการ (Physical Evidence) ผูใ้ห้บริการพยายามท่ีจะสาธิตการให้บริการโดยการนาํเสนอผ่าน

ลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีให้บริการ ดงันั้นผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีการพฒันาภาพลกัษณ์ เพ่ือ

สร้างความดึงดูด และ ความสนใจแก่ผูรั้บบริการ เช่น ใหบ้ริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว เป็นตน้ 

กระบวนการ การใหบ้ริการ (Process) ในการใหบ้ริการ บริษทัผูใ้หบ้ริการควรมีวิธีการหรือ 

กระบวนการให้บริการท่ีแตกต่าง หรือให้ผูรั้บบริการรับรู้ เพ่ือจะให้บริการไดอ้ย่างราบร่ืน เพราะ

เน่ืองจากว่า การให้บริการมีขอ้จาํกดัท่ีไม่สามารถให้บริการพร้อมกนัคร้ังละมาก ๆได ้ดงันั้นการ

สร้างกระบวนการในการรับบริการ จะทาํให้ผูใ้ห้บริการสามารถจดัการกับความต้องการของ

ผูรั้บบริการในคร้ังละมาก ๆ ได ้เช่น การนดัหมายเวลา การเรียงลาํดบัการใหบ้ริการ เป็นตน้ ดงันั้น 

ในการตดัสินใจใชส่้วนประสมทางการตลาด ตอ้งถูกสร้างมาเพ่ือมีอิทธิพลต่อช่องทางการคา้หรือ

ผูใ้ชค้นสุดทา้ย เพ่ือใหเ้กิดการทดลองใช ้หรือซ้ือสินคา้นั้นใชซ้ํ้ าอีก 
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การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ 

Taro Yamane   คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 n =       N  

         1+Ne2  

โดย n = ขนาดตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้

        N = จาํนวนประชากรท่ีทราบค่า 

         e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(allowable error) ถา้กาํหนดระดบัความคลาดเคล่ือน

เท่ากบั 5% จะใชค้่า 0.05 แทนค่าในสูตร 

              n =        276  

              1+276 (0.05)2 

             =   164 ชุด 

  ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 164 ตวัอยา่ง 

การออกแบบการวจิยั 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 เป็นการ

ศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสาํรวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม 

ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้

Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์  ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ  

เจา้หน้าท่ีสาํนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  ซ่ึงจาํนวนรวมทั้งหมดประชากรท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 276 คน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การคน้ควา้อิสระ (Independent Study) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการยื่น

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หน้าท่ีสํานักงาน

สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

164 คน มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํให้ผูว้ิจยัแน่ใจไดว้่า ขอ้มูลท่ีนาํมา

ประมวลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมา

วิเคราะห์ดว้ย Microsoft Office Excel ตามวตัถุประสงค์ มีการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานและ
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แสดงค่าร้อยละ และการแจกแจงความถ่ี คือขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน  t– test  และ f – 

test   

สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้กบ็ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการยืน่

แบบผา่นอินเทอร์เน็ตของสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  จาํนวน 164 คน และ

ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลของลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 12 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล          

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง                 ความถี่ ร้อยละ 

เพศ   ชาย     31  18.90 

หญงิ     133  81.10 

อายุ   20 - 30 ปี    37  22.56 

31 - 40 ปี    70  42.68 

41 - 50 ปี    39  23.78 

50 - 60 ปี    18  10.98 

ระดับการศึกษา  ตํา่กว่าปริญญาตรี   17  10.37 

ปริญญาตรี    112  68.29 

ปริญญาโท    31  18.90 

สูงกว่าปริญญาโท   4  2.44 

สถานภาพ  โสด     57  34.76 

สมรส     85  51.83 

หม้าย     8  4.88 

หย่าร้าง     14  8.54 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000    26  15.85 

20,001 - 30,000    119  72.56 

30,001 - 40,000    10  6.10 

มากกว่า 40,001      9    5.49 
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จากตาราง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 

ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001 – 30,000 บาท   

 

ตารางท่ี 13 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง        ความถี ่     ร้อยละ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  ภ.ง.ด.90   11  6.88 

ภ.ง.ด.91   141  88.13 

ภ.ง.ด.93   4  2.50 

ภ.ง.ด.94   4  2.50 

ดา้นราคา (Price)   ตํ่ากวา่ 5,000 บาท  81  50.63 

ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท  18  11.25 

ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 10  6.25 

มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 51  31.88 

ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ (Place)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  102  63.75 

มือถือ (สมาร์ทโฟน)  48  30.00 

แทบเลต    4  2.50 

อ่ืนๆ    6  3.75 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) www.rd.go.th   84  52.50 

ทางโทรทศัน์   9  5.63 

ทางอีเมล ์   11  6.88 

ทางเฟสบุ๊ค   56  35.00 

ดา้นบุคลากร (People)  ไม่เพียงพอ ควรมีการประชาสมัพนัธ์70  43.75 

ไม่เพียงพอ ควรมีการอบรมเพ่ิมเติม28  17.50 

เพียงพอ เหมาะสม  53  33.13 

เพียงพอ แต่ยงัไม่ครอบคลุมชดัเจน9  5.63 
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รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง        ความถี ่     ร้อยละ 

ดา้นการสร้างและนาํเสนอ มีขั้นตอนชดัเจน   40  25.00 

การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  7  4.38 

มีการประชาสัมพนัธ์ทัว่ถึง 24  15.00 

มีความสะดวก ถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นยาํ89  55.63 

ดา้นกระบวนการ (Process) มีประสิทธิภาพ   16  10.00 

รวดเร็ว     5  3.13 

ถูกตอ้ง ครบถว้น   32  20.00 

สามารถตรวจสอบได ้  107  66.88 

จากตาราง พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ของผูต้อบแบบสอบถามในการ

เลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของ

เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 มากท่ีสุดเป็นการใชบ้ริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.

91 อตัราภาษีหรือจาํนวนเงินภาษีท่ีตอ้งชาํระท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการยื่นแบบมากท่ีสุด คือ ตํ่า

กว่า 5,000 บาท  ยื่นแบบฯผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด ด้านการส่งเสริมการให้บริการรับรู้

ข่าวสาร ทาง www.rd.go.th  ดา้นบุคลากร เจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ มีการประชาสัมพนัธ์เพ่ิมเติม  การ

สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ มีความสะดวก ถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นยาํ   ดา้น

กระบวนการสามารถตรวจสอบได ้  

 

ตารางท่ี 3 ปัจจยัอ่ืน ขๆองผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง        ความถี ่     ร้อยละ 

ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ สะดวก   71  43.29  

    รวดเร็ว   48  29.27  

    ถูกตอ้ง   21  12.80 

ประหยดัเวลา  4  14.63 

ดา้นเวลา   ช่วงเชา้ (06.00น.-12.00น.)10  6.10 

ช่วงบ่าย (13.00น.-16.00น.)7  4.27 
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ช่วงเยน็ (17.00น.-20.00น.)8  4.88 

ตลอด 24 ชัว่โมง  139  84.76 

จากตาราง พบว่า ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพท่ีผู ้ใช้บ ริการยื่นแบบผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ต ผูต้อบแบบสอบถามเลือกเพราะสะดวก มากท่ีสุด ดา้นช่วงเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

สะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดามากท่ีสุดคือสามารถย่ืนแบบแสดง

รายการ ตลอด24ชัว่โมง  

 

ตารางท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรสาํนกังานพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

คุณภาพในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม  4.08  0.5964                

ระบบรักษาความปลอดภยัของผูย้ืน่แบบ  3.60  0.5268                          

ขั้นตอนในการยืน่แบบมีความชดัเจน  3.92  0.4698             

สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือไดห้ลากหลาย  3.85  0.6324    

กระบวนการใหบ้ริการมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 4.11  0.6554    

จากตารางพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 14 ท่ีมี

คะแนนมากท่ีสุด คือ กระบวนการใหบ้ริการมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม    

10.ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี  1  :   ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย  เพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  ต่างกนั     

 ผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจยัส่วนบุคคล พบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนบุคคล  รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของเจา้หน้าท่ี

สรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  ต่างกนั  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคล

ธรรมดาท่ีมีรายไดเ้ยอะกต็อ้งเสียภาษีเยอะ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จิรศกัด์ิ รอดจนัทร์ (2555: 71) 

กล่าววา่ เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เรียกวา่ "เงินไดพ้ึงประเมิน" หมายถึง เงินไดข้อง
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บุคคลใดๆ ไดแ้ก่ เงิน ทรัพยสิ์นอาจคิดคาํนวณไดเ้ป็นเงินท่ีไดรั้บจริง ประโยชน์ซ่ึงอาจคิดคาํนวณ

ไดเ้ป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรท่ีผูจ่้ายเงินหรือผูอ่ื้นออกแทนให ้และเครดิตภาษีตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

โดยใช้เกณฑ์เงินสด ซ่ึงภาษีเงินได ้เป็นภาษีทางตรงท่ีเก็บจากเงินไดข้องคนท่ีมีรายได ้คือ ใครมี

รายได ้คนนั้นตอ้งเสียภาษีเงินได ้ยิ่งมีรายไดม้ากยิ่งเสียภาษีมาก เพราะบุคคลธรรมดาคาํนวณภาษี

แบบอตัรากา้วหน้า (ขั้นบนัได) และสอดคลอ้งงานวิจยัของ จิรัสสา          ยงพานิช (2550)ท่ีศึกษา

เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองจงัหวดัอุตรดิตถจ์ากการศึกษาพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตพ้ืนท่ี

อาํเภอเมืองจงัหวดัอุตรดิตถ ์จากการเปรียบเทียบอายแุละรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความเสมอภาคของผู ้

เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี  2  :  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย   ดา้นผลิตภณัฑ์    ดา้น

ราคา    ดา้นช่องทางการใชบ้ริการ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด    ดา้นบุคคลากร    ดา้นกายภาพและ

การนาํเสนอ และด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อการใช้บริการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 

ต่างกนั  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์                 

ดา้นบุคคลากร  ท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของ

เจ้าหน้าท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14   อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05  จาก

ประชากรจากกลุ่มตวัอย่างเลือกผลิตภณัฑ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ซ่ึงเป็นแบบแสดงรายการภาษีท่ี

ตอ้งใชย้ื่นทุกประเภทภาษีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  สุเทพ พงษพ์ิทกัษ ์และคณะ (2545 : 46-47)   

กล่าวว่า   แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรับผูมี้เงินไดก้รณีทัว่ไป  (ภ.ง.ด.90) เช่น

รายไดจ้ากการมีทรัพยสิ์นให้เช่า การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือมีกิจการเป็นของตวัเอง ตอ้งยื่น

แบบฯในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี ซ่ึงแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

สําหรับผูมี้เงินได้กรณีประเภททั่วไป (ภ.ง.ด.90) เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทุกประเภท

รวมกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั  บุญรัตน์ ศิลปะถาวรกุล (2547)ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ต จากการศึกษา

พบว่า  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ต  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมีหลายหลายอาชีพ จึงตอ้งใชย้ืน่แบบ 
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ภ.ง.ด.90เพ่ือทาํการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ต  

 ด้านบุคลากร มีความจาํเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการประชาสัมพนัธ์ และเพ่ิมบุคลากรให้

เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชชัวาล อรวงศ์ศุภทตั  (2559: 61-63)   กล่าวว่า  

จากการศึกษาความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์มีความสําคญั และสามารถท่ีจะเอ้ือ

ประโยชน์ให้องค์การดาํเนินธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะ

นาํพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผูป้ฎิบัติท่ีมีคุณภาพทั้ งน้ีเพราะงานดา้นการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นงานท่ีมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เขา้มาปฎิบติังาน และเม่ือไดค้ดั

สรรใหบุ้คลากรเหล่าน้ีเขา้มาอยูใ่นองคก์ารแลว้ หน่วยงานทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งดูแลฝึกอบรมและ

พฒันาให้บุคลากรไดรั้บความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพการ

เปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีท่ี

จะเป็นพลงัเสริมให้บุคลากรปฎิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฎิบติังานท่ีทา้ทายความรู้ 

ความสามารถ สร้างความสาํเร็จใหแ้ก่องคก์ารมากยิง่ข้ึน   

 สมมติฐานท่ี 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีประกอบดว้ย  ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ และดา้นเวลาท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่าน

ช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14 ต่างกนั  

 ผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจยัอ่ืน ๆ  ไม่มีปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการใชก้ารยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสาํนกังานสรรพากร

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 14  ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ  0.05  เน่ืองจากไม่ว่าปัจจยัอ่ืน ๆ ดงักล่าว

ขา้งตน้   จะมีความแตกต่างกนัอยา่งไรก็ตาม    ผูใ้ชบ้ริการก็ยงัใชบ้ริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากสะดวก ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย อาํนวย

ความสะดวกในการชาํระภาษีหลากหลายช่องทาง และสามารถยืน่แบบไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการ

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจา้หนา้ท่ีสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

14 

1. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผูบ้ริหารจะตอ้งคาํนึงรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของประชาชนท่ีมีเงินได้

ประเภทต่างๆ รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปีใดๆ ผูมี้รายไดมี้หน้าท่ีตอ้งนาํไปแสดงรายการตนเองตามแบบ

แสดงรายการภาษีท่ีกาํหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไปสาํหรับผูมี้เงินไดบ้างกรณี
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กฎหมายยงักาํหนดใหย้ื่นแบบเสียภาษีตอนคร่ึงปี สาํหรับรายได ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงคร่ึงปีแรก เพื่อ

เป็นการบรรเทาภาระภาษีท่ีตอ้งชาํระและเงินไดบ้างกรณี กฎหมายกาํหนดให้ ผูจ่้ายทาํหน้าท่ีหัก

ภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายบางส่วน เพื่อใหมี้การทยอยชาํระภาษีขณะท่ีมีเงินไดเ้กิดข้ึนอีกดว้ย อีก

ทั้งคณะรัฐมนตรีปรับโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาปี 2560  ซ่ึงมีทั้งเพ่ิมวงเงินหักค่าใชจ่้าย

ส่วนตวัเป็น 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เพ่ิมค่าลดหย่อนทั้ งส่วนตวั คู่สมรส บุตร รวมทั้ งปรับ

อตัราภาษีในช่วงอตัราร้อยละ 30-35 ท่ีจากเดิมมีรายไดสุ้ทธิ 4,000,001 บาทข้ึนไปตอ้งเสียภาษี 35% 

ปรับเป็นตอ้งมีรายไดสุ้ทธิ 5,000,001 บาทข้ึนไป 

2.ด้านผลิตภณัฑ์  ผูบ้ริหารจะต้องคาํนึงถึงแบบแสดงรายการต่างๆ เช่น ภ.ง.ด.90   

ภ.ง.ด.91ท่ีประชากรตอ้งยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 

และให้คาํแนะนาํ เช่น ใกลถึ้งกาํหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

(ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจาํปี ภาษี2559 ซ่ึงจะเร่ิมยื่นแบบฯ ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 

2560 จึงขอใหผู้ท่ี้มีเงินไดถึ้งเกณฑ ์ตามท่ีกฎหมาย    กาํหนดยืน่แบบแสดงรายการ พร้อมใชสิ้ทธิหกั

ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยกรมสรรพากรขอแนะนําให้ท่านยื่นแบบแสดง

รายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน Rd smart 

tax application ทางโทรศพัทมื์อถือ ก็จะไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว เป็นอยา่งยิ่ง และสาํหรับผูท่ี้ถูก

หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวเ้กิน กรมสรรพากรจะคืนภาษีใหด้ว้ยการโอนเงินผา่นระบบ พร้อมเพย ์ซ่ึงจะช่วย

ให้ไดรั้บเงินภาษีคืนรวดเร็วกวา่เดิม สาํหรับผูท่ี้มีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา(ภ .ง.ด.90 ภ.ง.ด .91) หรือการคืนเงินภาษีผ่านระบบ   พร้อมเพย์ สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้สาํนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีทุกแห่ง หรือศูนยส์ารนิเทศสรรพากร         (RD 

Intelligence Center) โทร. 1161       

3. ดา้นบุคลากร  ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสาํคญัดา้นบุคลากร เพิ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบ

สารสนเทศ พฒันาระบบเวบ็ไซด์ให้ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิก  รวดเร็วและเป็นปัจจุบนั   

เพ่ิมช่องทางในการติดต่อหรือการใช้บริการได้ง่าย   สะดวกรวดเร็ว   รวมทั้ งค ํานึงถึงการ

ประชาสัมพนัธ์    ส่ือสารกบัผูใ้ช้บริการอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง    เพราะการประชาสัมพนัธ์

ส่ือสารกบัสมาชิกอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง   มีผลต่อการใชบ้ริการการยืน่แบบแสดงรายการภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานสรรพากรพ้ืน ท่ี

กรุงเทพมหานคร 14  ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัมากข้ึน  เน้นการประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ชบ้ริการ

ทราบขอ้มูลข่าวสาร  เพ่ิมบุคลากรเพื่อช่วยเหลืองานดา้นประชาสัมพนัธ์สําหรับตอบคาํถามทาง
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โทรศพัท์   ทางเวบ็ไซด์ให้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  รวมทั้งคู่มือคาํแนะนาํต่าง  ๆ  

กฎระเบียบ อยา่งเป็นปัจจุบนัทนัด่วนต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

 

1.สาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ี มีจาํนวนเจา้หนา้ท่ีทัว่ประเทศ   ผูว้จิยัควรทาํการศึกษาเพ่ิมเติม

จากกลุ่มตวัอยา่งในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ นอกจากสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  14  เพ่ือจะ

ไดท้ราบความคิดเห็นของสมาชิกในพื้นท่ีเหล่านั้นใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน    

2.ควรมีการศึกษาลึกลงไปถึงทศันคติ  ค่านิยม  แนวคิด  ท่ีมีผลต่อการใช้บริการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต  เพ่ือทาํให้เกิดการศึกษาในเชิงลึก

มากกว่า  และยงัสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ความทนัสมยั

เหมาะสมสร้างประโยชนสู์งสุดใหแ้ก่สมาชิก  และส่งเสริมคุณภาพชีวติตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง   
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สุเทพ  พงษพิ์ทกัษ.์(2545,หนา้  46-47 ).การบญัชีภาษีอากร.( พิมพค์ร้ังท่ี 2) ,กรุงเทพฯ: 

สาํนกังานวชิิตา ทนายความ บญัชีและธุรกิจ 

ชชัวาล อรวงคศุ์ภทตั. (2559, หนา้ 61-63).สารพนัเร่ืองสรรหาและคดัเลือกบุคลากร.

กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ เพรส 

จิรัสสา ยงพานิช (2550) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูเ้สียภาษีในการยืน่แบบแสดง

รายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในอาํเภอเมืองจงัหวดัอุตรดิตถ.์ ปริญญาเศรษฐศาสตร์บณัฑิตคณะ

เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

บุญรัตน์  ศิลปะถาวรกุล.( 2545) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการยืน่แบบแสดงรายการ

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ต.ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต,มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลปิยะเวท 

 

นุชราภรณ์ เลียบไทสง 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวท มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อม

กบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี 

อาชีพคือพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 20,001 – 30,000 บาท โดยเลือกใช้บริการคลินิก

เฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังท่ี 1,000 – 5,000 บาท เลือกใช้บริการเน่ืองจากใกลบ้้าน ช่ืนชอบ

โปรโมชัน่การผอ่นชาํระค่ารักษาพยาบาล มีความพึงพอใจต่อบุคลากรท่ีมีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ พึงพอใจต่อการทวนสอบความถูกตอ้งของกระบวนการใหบ้ริการ และช่ืนชอบแสงสวา่ง

ท่ีเพียงพอของสภาพแวดลอ้มทัว่ไปในโรงพยาบาล ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีปัจจยัส่วน

บุคคล ดา้นอายุ อาชีพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลปิยะเวท 

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา สถานท่ีตั้ง โปรโมชัน่ และบุคลากร ท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวท เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น อยู่

ในวยัท่ีเร่ิมตน้การทาํงานทาํให้มีรายไดท่ี้ไม่สูงมาก จึงส่งผลให้การเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะ

เวท มีผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่อเดือน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้สิทธิในการเขา้รับ

บริการโรงพยาบาลปิยะเวทโดยใชสิ้ทธิประกนักลุ่ม/สวสัดิการพนักงาน  และปัจจยัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้น

วธีิการชาํระค่าบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ, โรงพยาบาลปิยะเวท, ส่วนประสมทางการตลาด (7P) 
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ABSTRACT 

The study of the decision making to use service of Piyavate hospital. Is to study the 

differences in personal factors was carried out to investigate the independent variables of 

marketing mix and other factors. The sample were 4 0 0  patients selected from the customers in 

four Piyavate hospital. This survey study used questionnaires as the data gathering instrument. 

The statistics used for the data analysis comprising frequency distribution, percentage, mean, 

standard deviation, and multiple regression analysis.  

Most of the respondents are female, age between 2 0  – 3 0  years old, Most of the 

respondents work in private company with monthly income between 20,001 to 30,000 baht. Most 

of the respondents are choosing a specialized clinic. Cost per session 1,000 - 5,000 Baht. Select 

the service because near to home. The most Favorite promotion for medical expenses. Satisfied 

with enthusiastic personnel in service. Satisfied with the validation of the service process. And 

adequate adequate lighting of the general environment in the hospital. Test results hypothesis It 

was found that there were personal factors related to age, occupation, income, difference. And 

marketing mix factors, prices, locations, promotions and personnel are different. In conclusion 

that most respondents In the beginning to work, the income is not very high. As a result, the 

choice of Piyavate Hospital. Affect revenue and expenses per month. Most medical claims are 

group insurance employee benefits. The person who influences the decision making to use service 

of private hospital is by themselves. The overall decision-making factors were at the high level. 

And the results of the hypothesis test found that other factors in the method of payment service. 

Influencing the decision to use the service at a statistically significant level of 0.05 

Keywords: Decided to use service, Piyavate Hospital, Marketing mix (7P) 
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บทนํา 

ในปัจจุบันสถานการณ์ โลกมีการเป ล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  รวมถึงด้านการ

รักษาพยาบาล ผูรั้บบริการทางการแพทยมี์แนวโน้มในการดูแลและให้ความสําคญักบัสุขภาพ

ร่างกายมากข้ึน รวมทั้งตระหนกัในการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ หรือเขา้รับการรักษาตั้งแต่เน่ินๆ 

ซ่ึงมีความแตกต่างจากในอดีตท่ีตอ้งรอให้เกิดอาการหรือโรคข้ึนก่อนจะไปพบแพทย ์นอกจากน้ี

ผูรั้บบริการยงัมีพฤติกรรมในการใชบ้ริการทางการแพทยใ์นดา้นท่ีไม่ใช่การรักษาโรคโดยตรง เช่น 

การเสริมความงาม เป็นต้น ทั้ งน้ีผูรั้บบริการมีการเลือกใช้บริการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาล

เอกชนมากข้ึน เน่ืองจากการเขา้รับริการในโรงพยาบาลรัฐ มีผูเ้ขา้รับบริการเป็นจาํนวนมาก เม่ือ

เทียบกบักาํลงัการใหบ้ริการของบุคลากรทางการแพทยท่ี์จาํกดัของโรงพยาบาลรัฐ ส่งผลให้การเขา้

รับบริการใชเ้วลานานและไม่สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงเป็นเหตุใหผู้บ้ริโภคท่ีมีกาํลงัทรัพย์

บางส่วนหันมาเลือกใช้บริการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงมีการให้บริการอย่าง

ทั่วถึงมากกว่า และใช้เวลาในการเข้ารับบริการน้อยกว่าโรงพยาบาลรัฐ แม้ค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลรัฐแลว้จะมีค่าใชจ่้ายสูงกว่า

มากกต็าม  

จากขอ้มูลผลการสาํรวจของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2556) พบว่า จาํนวนโรงพยาบาลและ

สถานพยาบาลเอกชนในปี 2554 มีทั้งส้ิน 321 แห่งทัว่ประเทศ แบ่งเป็นขนาด 51 - 100 เตียง จาํนวน 

108 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 33.6 ขนาดมากกวา่ 100 เตียง จาํนวน 104 แห่ง หรือ ประมาณร้อยละ 

32.4 ในขณะท่ีจาํนวนผูป่้วยท่ีมาใช้บริการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนใน ปี 2554 ทัว่

ประเทศ มีจาํนวน 46.3 ลา้นคน แบ่งเป็นผูป่้วยนอกประมาณ 44.1 ลา้นคน หรือร้อยละ 95.3 และ

ผูป่้วยใน ประมาณ 2.2 ลา้นคน หรือร้อยละ 4.7 โดยในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจาํนวนโรงพยาบาล

และสถานพยาบาลเอกชนมากเป็นอนัดบัสอง มีจาํนวนผูป่้วยมากท่ีสุดของจาํนวนผูป่้วยทัว่ประเทศ 

คือประมาณ 21.9 ลา้นคน หรือร้อยละ 47.3 

จากเหตุผลขา้งตน้ทาํใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิดการแข่งขนักนัอยา่งสูง โดยต่างมุ่งเนน้

ทางดา้นการให้บริการและคุณภาพการรักษา ทาํให้ในปัจจุบนัผูรั้บบริการมีทางเลือกในการเขา้รับ

การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน นอกจากน้ีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งยงัให้

ความสําคญัดา้นความน่าเช่ือถือทางการแพทย ์มีการลงทุนเทคโนโลยีทางการแพทยใ์หม่ๆ และ

ความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์มีความครอบคลุมและทนัสมยั รวมถึงกลยทุธ์ทางการตลาด 

เช่น การจดัโปรโมชัน่ และแพก็เกจราคาพิเศษต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของผูเ้ขา้
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รับบริการ และสร้างความสนใจดึงดูดให้ผูรั้บบริการเขา้มาใชบ้ริการในโรงพยาบาลของตนมากข้ึน 

ในขณะท่ีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต่างปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และมีการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง 

ดงันั้นการท่ีผูวิ้จยัเลือกหลกัการตลาดมาเพ่ือวิจยัเก่ียวกบัสถานพยาบาล จะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้

ผูค้นท่ีสนใจสามารถรับรู้ไดถึ้งความพึงพอใจของคนไขห้รือแมแ้ต่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

สถานพยาบาลนั้นๆ ดว้ย เป็นการช่วยในกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีไดน้าํหลกัการตลาด 

เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลปิยะเวท มาเป็นหัวขอ้เพราะตอ้งการให้

ผูค้นทัว่ไป ไดท้ราบถึงการท่ีผูบ้ริโภคหรือคนไขท่ี้ไดรั้บการรักษา เล็งเห็นว่าส่ิงใดเป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลหรือเป็นต้นเหตุท่ีก่อให้เกิดการตัดสินใจรับบริการ และผลวิจัยท่ีได้จะสามารถสรุป 

สมมติฐานเหล่านั้นให้กระจ่างยิ่งข้ึน ยงัรวมไปถึงการนาํขอ้คิดเห็นท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร นาํมา

เผยแพร่เพ่ือเป็นการนาํเสนอถึงขอ้เสนอแนะโดยตรงจากคนไขห้รือผูท่ี้ไดรั้บการบริการจากท่ีนั่น

โดยตรง  

ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่างานวิจยัช้ินน้ีอาจจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหนา้ เป็นท่ีมาของการศึกษา

ตวัแปรในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนของโรงพยาบาลปิยะเวท เพ่ือให้มีการ

ปรับตวัเพ่ือเพ่ิมรายไดม้ากข้ึน ในขณะท่ีกระแสการดูแลสุขภาพส่งผลต่อรูปแบบการให้บริการของ

โรงพยาบาล 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวท 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลปิยะเวท 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการปิยะเวท 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได(้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวทต่างกนัต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย (7P)  ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์(คลินิก

การแพทยต่์างๆ) ด้านราคา ด้านสถานท่ีตั้ ง ดา้นส่งเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ดา้นบุคลากร ด้าน
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กระบวนการในการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวทต่างกนัต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย วิธีการชาํระค่าบริการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวทต่างกนัต่างกนั 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ซ่ึงยงัช่วยให้สามารถนาํปัจจยั

เหล่านั้นมาเพ่ือ พฒันา  

2. ทราบแรงจูงใจของผูบ้ริโภค สามารถประยุกต์กบัการเพิ่มคุณภาพการให้บริการของ

บุคลากรผูใ้หบ้ริการ  

3. นาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการวางแผนของผูป้ระกอบการ เพื่อประโยชน์ใน

การวางแผนในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดของโรงพยาบาลปิยะเวท 

5. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลปิยะเวท 

6. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนยก์ลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 

(Medical Hub of Asia) ตามนโยบายของรัฐบาลกรอบแนวคิดการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะ

เวท” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

Maslow, 1954, p. 80-84 ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy 

of Needs Theory) Maslow (1954) ไดเ้สนอแนวความคิดของการลาํดบัขั้นความตอ้งการ (Hierarchy 

of Need) โดยมีความเช่ือมัน่ว่าความตอ้งการของมนุษยมี์ลาํดบัขั้นตอนท่ีแน่นอน ซ่ึงบุคคลมีความ

ปรารถนาท่ีสูงสุดคือ การท่ีจะรู้จกัตนเองท่ีแทจ้ริง แต่การท่ีมนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในแต่ละขั้น

นั้น จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีบุคคลจะตอ้งไดรั้บการสนองตอบตามความตอ้งการในระดบัท่ีตํ่ากว่าเสียก่อน

จึงจะเกิดความตอ้งการในระดบัขั้นท่ีสูงข้ึนไปได ้ซ่ึงความพอใจในการสนองตอบความตอ้งการนั้น

ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดความพึงพอใจทั้ งหมดเพียงแต่ว่าขอให้ได้รับความพึงพอใจใน

บางส่วนก็จะสามารถท่ีจะใฝ่หาความตอ้งการในระดบัท่ีสูงกว่าไดต่้อไปอีกมาสโลวย์งัเช่ือว่ามนุษย์

ส่วนใหญ่ ยงัไม่สามารถบรรลุความตอ้งการในระดบัความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองท่ีแทจ้ริงได ้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ  
-อาย ุ      
 -อาชีพ  
-รายได ้

ปัจจยัทางการตลาด 
 

- Product  
- Price 
- Physical Evidence  
- Promotion 
- Process  
- People 
- Place 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ

- วิธีการชาํระค่ารักษาพยาบาล 

 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลปิยะเวท 
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ศุภร เสรีรัตน์  (2540, :5) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทําต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ ไดม้าซ่ึงการบริโภค และการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และบริการ

รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนและหลงัการกระทาํดงักล่าวดว้ยตราสินคา้ใดท่ีทา ให้

ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ เขา้มาอยูใ่จกลางและง่ายต่อการเขา้ถึงผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาหรือ

ลงทุนในการคน้หาขอ้มูลเม่ือต้องการซ้ือสินค้า ผูบ้ริโภคจะเลือกตราสินค้าท่ีสร้างทัศนคติท่ีดี

เหล่านั้น และเกิดเป็นความภกัดีในตราสินคา้ (Brand Loyalty) นอกจากจะเป็นฐานลูกคา้ท่ีมัน่คง ยงั

อาจจะแนะนา หรือเพ่ิมลูกคา้ให้มากข้ึนโดยไปบอกต่อเพ่ือนหรือญาติสนิทอีกดว้ย (“เกร็ดความรู้

นกัการตลาด”, 2554)   

อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2539, :48-49 กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เป็น

กระบวนการท่ีสาํคญัท่ีน่าจะศึกษาว่าก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจอย่างไร ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภคอาจแบ่งการพิจารณา ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) คือการท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความตอ้งการของ

ตนซ่ึงเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคเห็นถึงความแตกต่างของสภาวะท่ีเป็นอยูก่บัสภาวะท่ีเขาปรารถนาจะ

ให้เป็น การเลง็เห็นถึงปัญหามกัจะเกิดจากความตอ้งการหรือการจูงใจของผูบ้ริโภคในการแสวงหา

สินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพ 

2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternatives) ถา้ตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และส่ิง 

ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการอยูใ่กลต้วัผูบ้ริโภคจะดาํเนินการตอบสนองความตอ้งการของเขา

ทนัที จาํนวนเวลาท่ีใชใ้นการเลือกราคาสินคา้และระดบัความเส่ียงท่ีพึงมีถา้การตดัสินใจนั้นอาจมี

ความผดิพลาด 

การแสวงหาขอ้มูลทาํได ้2 ทางคือ 

1. Internal Search เป็นการดึงเอาขอ้มูลท่ีเกบ็สะสมไวใ้นความทรงจาํมาใชใ้นการวิเคราะห์

หาทางเลือกเพ่ือนาํไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ถา้หากผูบ้ริโภคพบวา่ขอ้มูลในความทรงจาํ เช่น ขอ้มูลจาก

การอ่าน ฟัง ชมโฆษณา 

2. External Search เป็นหารหาข้อมูลเพ่ิมเติมภายหลังจากท่ีได้เล็งปัญหาโดยผูบ้ริโภค

มองเห็นว่าควรจะซ้ือสินคา้ประเภทใด หรือยี่ห้อใด มกัเกิดข้ึนกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภท 

High Involvement Product 

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เม่ือไดข้อ้มูลต่าง ๆ มาแลว้ผูบ้ริโภค

จะนาํทางเลือกแต่ละทางมาเปรียบเทียบว่ามีดา้นบวกและดา้นลบอยา่งไรในการพิจารณาทางเลือกน้ี 
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ผูบ้ริโภคจะดึงเอาเกณฑ์การประเมินผลความเช่ือ ทศันคติ และความสนใจท่ีจะซ้ือ เป็นส่ิงท่ีถูก

ปลูกฝังอยูใ่นจิตใจของคน ๆ นั้น อยูก่่อนแลว้มาใชใ้นการตดัสินใจ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Choice/ Purchase) เม่ือทาํการประเมินแลว้ จะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถ

กาํหนดความพอใจระหว่างสินคา้ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกและในท่ีสุดกระบวนการตดัสินใจก็จะมา

ส้ินสุดท่ีการซ้ือสินคา้หรือยี่ห้อท่ีไดพิ้จารณามาใช ้เช่น เม่ือกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

มาถึงขั้นสุดทา้ยแลว้ กจ็ะมีการตดัสินใจซ้ือในทา้ยท่ีสุด 

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลังการซ้ือหรือทดลองใช้สินค้า

ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจในตวัสินคา้ ซ่ึงความไม่พอใจหรือไม่

พอใจ จะมีผลต่อความเช่ือ ทศันคติ และความตั้งใจในการซ้ือคร้ังต่อไป กล่าวคือ ถา้ซ้ือมาใชแ้ลว้ดี

ความรู้สึกพอใจน้ีจะถูกเก็บเป็นความเช่ือต่อตวัสินคา้ และทาํให้เกิดทศันคติท่ีดี ผลท่ีตามมาก็คือ

ความสนใจซ้ือซํ้ าและอาจบอกต่อผูอ่ื้น แต่ถา้เกิดไม่พอใจก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบความ 

เช่ือ ทศันคติ และทาํให้ไม่สนใจซ้ือสินคา้ประเภทน้ีหรือยี่ห้อน้ีอีก การตดัสินใจก็จะเร่ิมตน้กลบัไป

ท่ีการเร่ิมหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้อ่ืนหรือยีห่อ้อ่ืนใหม่อีกคร้ัง 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

งานวิจยัน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มผูม้าใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะ

เวท (เฉพาะคนไทย) จาํนวน 400 คน ผูว้ิจยัออกแบบการวิจยัเป็นเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วง มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2560 แลว้ตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง และความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากผูเ้ชียวชาญ เม่ือผ่านเรียบร้อยแลว้ จึงไดน้าํไปแจก

จริงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน มาดาํเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํใหผู้ว้ิจยัแน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีนาํมาประมวลนั้น เป็นขอ้มูลท่ี

มีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปแกรม 

Microsoft Office Excel  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-Test และ F-Test 
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สรุปผลการวจิยั 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการนําข้อมูลมา

วเิคราะห์หาค่าสถติ ิโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้เก็บขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ตามปัจจยัส่วนบุคคล ท่ี

ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

โรงพยาบาลปิยะเวท จาํนวน 400 คน มีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 

ตาราง 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 195 49% 

หญิง 205 51% 

อาย ุ ตํ่ากวา่ 20 ปี 5 1% 

20 - 30 ปี 155 39% 

31 - 40 ปี 150 38% 

41 - 50 ปี 72 18% 

 มากกวา่ 51 ปีข้ึนไป 18 5% 

อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 216 54% 

ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 77 19% 

ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 70 18% 

นกัเรียน/นกัศึกษา 29 7% 

พอ่บา้น/แม่บา้น 8 2% 

อ่ืนๆ 0 0% 

รายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่ 20,000 บาท 33 8% 

20,000 - 30,000 บาท 285 71% 

30,0001 - 40,000 บาท 40 10% 

40,001 บาท – 60,000 บาท 26 7% 

มากกวา่ 60,000 บาทข้ึนไป 16 4% 
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จากตาราง ผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน เป็นเพศชาย มี

จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 และเป็นเพศหญิง มีจาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 กลุ่ม

ช่วงอายุท่ีมีจาํนวนมากสุด คือช่วงอายุระหว่าง 20 - 30ปี มีจาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 

รองลงมา คือช่วงอาย ุ31-40 ปี มีจาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และกลุ่มช่วงอายุท่ีมีจาํนวน

น้อยท่ีสุดคือ อายุต ํ่ากว่า 20 ปี มีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 อาชีพท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ 

พนกังานเอกชน มีจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีจาํนวน 77 

คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 น้อยท่ีสุดคือ พ่อบา้นแม่บา้น มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 รายไดต่้อ

เดือนมากท่ีสุด คือช่วง 20,000-30,000 บาท จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 รองลงมาคือช่วง 

30,001-40,000 บาท มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 น้อยท่ีสุดคือ มากกว่า 60,000 บาทข้ึนไป มี

จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

ตารางท่ี 14 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

คลินิกโรคทัว่ไป (อายรุกรรม) 105 26% 

คลินิกตรวจสุขภาพ 133 33% 

คลินิกเฉพาะทาง 162 41% 

 

 

ราคา 

ตํ่ากวา่ 1,000 บาท 44 11% 

1,001 บาท – 5,000 บาท 146 37% 

5,001 บาท – 10,000 บาท 125 31% 

มากกวา่ 10,000 บาท ข้ึนไป 85 21% 

 

 

สถานท่ีตั้ง 

เดินทางสะดวก 96 24% 

ท่ีจอดรถเพียงพอ 61 15% 

ใกลบ้า้น 132 33% 

ใกลท่ี้ทาํงาน 111 28% 

 

ส่งเสริมการขาย 

ส่วนลดค่าบริการ 140 35% 

ผอ่นชาํระค่ารักษาพยาบาล 191 48% 

บตัรกาํนลั 69 17% 
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บุคลากร 

มีความกระตือรือร้นในการ

ใหบ้ริการ 

168 42% 

 มนุษยส์มัพนัธ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส 150 38% 

 มีความรู้ ความสามารถ 
82 21% 

 

กระบวนการในการ

ใหบ้ริการ 
รวดเร็ว ไม่ซบัซอ้น 

50 13% 

 มีการทวนสอบความถูกตอ้ง 194 49% 

 มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 156 39% 

สภาพแวดลอ้มทัว่ไป มีป้ายบอกทางต่างๆ ชดัเจน 162 41% 

 มีแสงสวา่งเพียงพอ 194 49% 

 อากาศถ่ายเท 44 11% 

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน เลือกมาใบริการท่ี 

คลินิกเฉพาะทาง มากท่ีสุด มีจาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาคือ คลินิกตรวจสุขภาพ  

มีจาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 นอ้ยท่ีสุดคือ คลินิกโรคทัว่ไป(อายรุกรรม) มีจาํนวน 105 คน  

คิดเป็นร้อยละ 26.25  ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ัง มากท่ีสุดคือ ช่วง 1,001 – 5,000 บาท มี

จาํนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาท มีจาํนวน 125 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.25 นอ้ยท่ีสุดคือ ตํ่ากว่า 1,000 บาท มีจาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 สถานท่ีตั้งท่ีมีคน

เลือกมากท่ีสุดคือ ใกลบ้า้น มีจาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ ใกลท่ี้ทาํงาน มีจาํนวน 

111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 น้อยท่ีสุดคือ ท่ีจอดรถเพียงพอ มีจาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 

รูปแบบโปรโมชัน่ท่ีคนสนใจมากท่ีสุดคือ การผอ่นชาํระค่ารักษาพยาบาล มีจาํนวน 191 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.75 รองลงมาคือ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล มีจาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 นอ้ยท่ีสุด

คือ บตัรกาํนลั มีจาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 บุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ มากท่ีสุดคือ มี

ความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีจาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ มนุษย์

สัมพัน ธ์ดี  ยิ้มแย ้มแจ่มใส  มีจ ํานวน  150 คน  คิดเป็น ร้อยละ  37.50 น้อยท่ี สุดคือ  มีความรู้

ความสามารถ มีจาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 กระบวนการในการให้บริการท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจ มากท่ีสุดคือ  มีการทวนสอบความถูกต้อง มีจ ํานวน  194 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.50 
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รองลงมาคือ มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 น้อยท่ีสุดคือ มีความ

รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน มีจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจ มากท่ีสุดคือ มีแสงสวา่งเพียงพอ มีจาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ มี

ป้ายบอกทางชัดเจน มีจาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 น้อยท่ีสุดคือ อากาศถ่ายเทสะดวก มี

จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดอืน ที่

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลปิยะเวทต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่มีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุอาชีพ และดา้นรายได้

เท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 

สมมตฐิานท่ี 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย (7P)  ได้แก่ ด้าน

ผลติภณัฑ์(คลิกนิกการแพทย์ต่างๆ) ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการขาย(โปรโมช่ัน) ด้าน

บุคลากร ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงพยาบาล ที่

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลปิยะเวทต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร เท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

โรงพยาบาลปิยะเวทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมตฐิานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ประกอบด้วย วธีิการชําระค่าบริการทีแ่ตกต่างกนั มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการโรงพยาบาลปิยะเวทต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจยัอ่ืนๆ พบวา่ปัจจยัดา้นวิธรการชะค่าบริการ มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวทต่างกนั  
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ อาชีพ และดา้นรายได้

เท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวทอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบังานของ ธนนพภา สุวดิษฐ (2554) ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและส่ิงแวดล้อมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล

ภาคเอกชนในเขตจงัหวดัชลบุรี พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุอาชีพ และดา้นรายได ้มีอิทธิพลต่อ

การเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล  

ในความคิดเห็นของผูว้ิจยัเห็นไดว้า่ ค่าใชจ่้ายในการเขา้รักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชนค่อนขา้ง

แตกต่างกบัการเขา้รักษาท่ีโรงพยาบาลขอรัฐ ดงันั้น อาย ุอาชีพ และรายไดต่้อเดือน จึงมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาล  

 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย (7P)  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์

(คลินิกการแพทยต่์างๆ) ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการขาย(โปรโมชัน่) ดา้นบุคลากร ดา้น

กระบวนการในการให้บริการ และดา้นสภาพแวดลอ้มทั่วไปของโรงพยาบาล ท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวทต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ดา้นสถานท่ี 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร เท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลปิยะเวทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อําไพ ทองยศ (2550) 

จากการวิจยัเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชล 

อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรีพบว่า ดา้นแพทยพ์ยาบาล และเจา้หน้าท่ีเร่ืองความเป็นมิตร การพูดจา

สุภาพ และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูง และไป

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนนพภา สุวดิษฐ์ (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตจงัหวดัชลบุรี พบว่า ความคิดเห็นในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยรวมของแต่ละดา้น พบว่า5 ดา้นท่ีอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่การบิรการ ราคาสถานท่ี/ช่องทางการจดัจาํหน่าย บุคลากร และกระบวนการ

ใหบ้ริการ 
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ความคิดเห็นในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชน ในเขตจงัหวดัชลบุรีโดยรวมของแต่ละดา้น พบว่า 2 ด้านท่ีอยู่ในระดบัมาก 

ไดแ้ก่ การส่งเสริมการตลาดและดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของโรงพยาบาล 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย วิธีการชาํระ

ค่าบริการท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวทต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจยัอ่ืนๆ พบว่าปัจจยัดา้นวิธีการชาํระค่าบริการ มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวทอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีวา่ สวสัดิการพนกังานทาํใหต้นเอง

ตดัสินใจไปพบแพทยไ์ดง่้ายข้ึน และจากการตอบแบบสอบถาม ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การใช้

ประกันสุขภาพทําให้เข้าใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธนวฒัน์ นันทสมบูรณ์ (2542) ท่ีทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของประชาชนต่อการ

ใช้บริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าประชาชนท่ีใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการเพราะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได ้

 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

ขอ้เสนอแนะสาหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ผลจากการศึกษาคน้ควา้วิจยัในคร้ังน้ีสามารถขยาย

ต่อไปในทศันะและการศึกษาท่ีกวา้งข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการอธิบายสาเหตุและปัญหาต่างๆ 

ทางดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวท ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. เลือกกลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น การเลือกศึกษา 

ประชากรท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลปิยะเวทท่ีเป็นชาวต่างชาติ เพราะเป็นลูกคา้ท่ีมีความสาํคญัอีก

กลุ่มหน่ึงของโรงพยาบาล และจะไดเ้ห็นว่าผลการศึกษาเป็นอยา่งไร เหมือนหรือมีความแตกต่างกนั

อยา่งไร  

2. ควรศึกษาตวัแปรอิสระในปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีผูวิ้จยัได้ทาํการศึกษา

เพ่ือใหง้านวิจยักวา้งขวางและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวยัทํางาน 

แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

Factors influencing the decision to buy a helmet of working people in Hua Mark, Bangkok 

 

ปรัชญันทร์ สังฆอนันต์ 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของคนวยั

ทาํงาน   แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน t-

Test และ F-Test 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี 

อาชีพคือพนกังานเอกชน รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 10,000 – 30,000 บาท มีสถานภาพโสด โดยเลือกซ้ือ

แบบเต็มใบ ราคา 1,000 - 3,000 บาท เลือกซ้ือท่ีร้านขายหมวกกนัน็อค ชอบโปรโมชัน่แบบราคา

ส่วนลด เน้นด้านสวมใส่สบาย และระยะเวลาท่ีใช้ในการตัดสินใจคือ 2-7 วนั ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได(้ต่อเดือน)ท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นสถานท่ีแตกต่างกนัเท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ณ ระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติ 0.05 ในความคิดเห็นของผูว้ิจยัเห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น อยูใ่นวยัท่ีเร่ิมตน้การ

ทาํงานทาํใหมี้รายไดท่ี้ไม่สูงมาก จึงส่งผลใหก้ารเลือกซ้ือหมวกกนัน็อคมีผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ต่อเดือน ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายพบว่า ร้านคา้ท่ีขายหมวกกนัน็อคไม่มีหมวกกนัน็อคท่ีตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อ อาจดว้ยเหตุทางดา้นทาํเลท่ีตั้งของร้าน วา่อยูใ่นทาํเลท่ีผูซ้ื้อสามารถเขา้ถึง

ร้านไดอ้ยา่งสะดวก เพราะดว้ยพ้ืนท่ีจอดรถในกรุงเทพไม่เอ้ืออาํนวยต่อการจอดรถเป็นเวลานาน ซ่ึง

ส่งผลทาํใหผู้ซ้ื้อไม่มีความสะดวกท่ีจะเขา้มาซ้ือหมวกท่ีร้าน 

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจซ้ือ, หมวกกนัน็อค, ส่วนประสมทางการตลาด (4P) 
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ABSTRACT 

The purpose of this research on “Factors influencing the decision to buy a helmet of 

working people in Hua Mark, Bangkok” is to study the differences in personal factors that 

influence the decision to buy a helmet of working people in Hua Mark, Bangkok; to study the 

differences in The Marketing Mix (4Ps) factors that influence the decision to buy a helmet of 

working people of Hua Mark, Bangkok; and to study the differences in other factors that 

influence the decision to buy a helmet of working people of Hua Mark, Bangkok. The data were 

collected from the sample of 400 working people in Hua Mark, Bangkok. This study has 

employed Descriptive Survey Method using questionnaire as a research tool for data gathering. 

The process of data analysis will be proceeded through percentage, mean, standard deviation, 

along with hypothesis testing using t-test and f-test. 

The research found that the majority of the respondents are male with the age range 

between 20 to 30 years and mostly still single. Most of the respondents work in private company 

with monthly income between 10,000 to 30,000 baht. The helmet shop tends to be primary 

location where a full face helmet of 1,000 - 3,000 baht comes first for buying choice. Most 

respondents are willing to make their own decisions and normally take 2-7 days while a discount 

promotion plays important role in decision-making. In term of product attributes, most of the 

respondents focus on comfortable. The hypothesis testing at the statistically significant level of 

0.05 shows that only the differences in monthly income (from Personal Factors) and the 

differences in places (from The Marketing Mix (4Ps)) have influence on decision to buy. In 

conclusion that most respondents are in the early stage of employment where the monthly 

incomes are insufficient; therefore, buying a helmet directly affects their monthly savings and 

expenditures. In distribution aspect (Place), the helmet shop might not have certain helmet 

designs that meet the customers’ expectations. The ease of access to the location, it is important 

that the shop should be easy to reach with proper parking area because many parking areas in 

Bangkok are inconvenient and time-limited. As a result, the customer tends to buy from the shop 

that is more convenient. 

Keywords: Decision making, Helmet, Marketing mix (4P) 
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บทนํา 

หากจะกล่าวถึงส่ิงท่ี ช่วยลดการบาดเจ็บจากอุบัติ เห ตุบนท้องถนนจากการขับ ข่ี

รถจกัรยานยนต ์ส่ิงท่ีผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์นึกถึงจะมีชุดป้องกนั เช่น ถุงมือ รองเทา้ เส้ือหรือเส้ือ

แบบมีเกราะสาํหรับขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมานั้น หลายต่อหลายท่านก็เลือกท่ีจะไม่ใช้

เพ่ือการปกป้องเม่ือขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ แต่ก็มีอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูข้บัข่ีหรือผูซ้้อนรถจกัรยานยนต์

จาํเป็นตอ้งนึกถึงทุกคร้ังนั้นคือ หมวกกนัน็อค 

หมวกกนัน็อค ไดเ้ขา้มาเป็นอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต ์เพ่ือเป็นตวัช่วย 

ไม่ให้เกิดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน และไม่เพียงเป็นการช่วยลดการสูญเสียต่อตวัเอง ยงัเป็นการช่วย

ทางออ้มในการลดความสูญเสียในส่วนของครอบครัว เม่ือผูข้บัข่ีเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงทางภาครัฐกไ็ดใ้ห้

ความสําคัญและมีการรณรงค์ให้ผูข้ ับข่ีสวมหมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและ

ผูโ้ดยสาร 

และในปัจจุบนั ด้วยการพฒันาดา้นเทคโนโลยี มีส่วนช่วยในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หมวกกนัน็อค ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองตวัผลิตภณัฑ์ ภาพลกัษณ์ ความคงทน ความปลอดภยัเม่ือใชง้าน 

รวมถึงรูปแบบท่ีมีความหลากหลายให้ผูท่ี้ตอ้งการไดเ้ลือกซ้ือ เลือกใช้งาน โดยมีรูปแบบให้เลือก

ตามการใชง้านและความชอบส่วนตวั เช่น หมวกกนัน็อคแบบเตม็หนา้ หมวกกนัน็อคแบบออฟโร้ด

หรือแบบมอเตอร์ครอส หมวกกนัน็อคแบบเต็มใบหรือเปิดหน้า หมวกกนัน็อคแบบเปิดคางหรือ

แบบโมดูลา และหมวกกนัน็อคแบบคร่ึงใบ  

ทั้ งน้ียงัมีเร่ืองของรูปแบบสีสันท่ีผูผ้ลิตของแต่ละยี่ห้อได้ผลิตออกมาเพ่ือสร้างความ

แตกต่างแก่ผูใ้ชง้านและผูพ้บเห็น และรวมไปถึงจาํนวนหมวกกนัน็อคท่ีผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตมี์ไว้

ครอบครอง วา่มีจาํนวนมากนอ้ยเพียงใด 

ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายดัง่ท่ีกล่าวมาขา้งต้นน้ี จึงเป็นท่ีมาในหัวขอ้ของการศึกษา ว่ามี

ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของคนวยัทาํงาน แขวงหวัหมาก 

กรุงเทพมหานคร 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของคนวยั

ทาํงาน แขวงหวัหมาก กรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหมวก

กนัน็อค ของคนวยัทาํงาน แขวงหวัหมาก กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของคนวยั

ทาํงาน แขวงหวัหมาก กรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้(ต่อเดือน) และสถานภาพท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของคนวยัทาํงาน แขวงหัวหมาก 

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย (4P)  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ(์ประเภทของ

หมวก) ด้านราคา ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย(สถานท่ีซ้ือ) และด้านส่งเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของคนวยัทาํงาน แขวงหัวหมาก 

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นคุณลกัษณะ และดา้นเวลาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของคนวยัทาํงาน แขวงหวัหมาก กรุงเทพมหานครต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจจะนาํผลการวิจยัน้ีไปใช ้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

พฒันาผลิตภณัฑ์ คุณภาพสินคา้ และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ในการใชง้านท่ีหลากหลายได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและไดผ้ลคุม้ค่ามากท่ีสุดเพื่อตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ

ผูบ้ริโภค 

2. ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจจะนาํผลการวิจยัน้ีไปใช้ สามารถนาํผลการศึกษาไปเป็น

แนวทางวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด วิเคราะห์คู่แข่งขนั เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดและกาํไร

สูงสุดใหก้บัธุรกิจ 

3. ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจจะนาํผลการวิจยัน้ีไปใช้ สามารถนาํผลการศึกษาไปเป็น

แนวทางในการทาํใหลู้กคา้หรือผูบ้ริโภค เช่ือมัน่ในคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของคนวยั

ทาํงาน แขวงหวัหมาก กรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

          ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555 หน้า 106 - 110) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ลูกคา้ ทาํให้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกนั คือ เพศ อายุ การศึกษา 

รายได้ อาชีพ รูปแบบการดาํรงชีวิต บุคลิกภาพ และความเช่ือส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ด้านอายุ มี

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการในช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

ดา้นอาชีพ ลูกคา้ท่ีมีอาชีพท่ีต่างกนัจะมีการตดัสินใจซ้ือหรือบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนัตามอาชีพ

ของตน ดา้นรายได ้เน่ืองจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลให้การเลือก

ซ้ือสินคา้หรือบริการของลูกคา้ก็จะแตกต่างกนั รูปแบบการดาํรงชีวิต จะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก 3 

รูปแบบ คือ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น อนัเน่ืองมาจากการเล้ียงดูในครอบครัว รวมถึง

การเรียนรู้ในสังคมท่ีแตกต่างกนัออกไป ทาํให้พฤติกรรมต่างๆย่อมแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ณัฐบดี วิริยาวฒัน์ และ สุรชาติ สินวรณ์ (2555) ทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ใชห้มวกนิรภยัในการป้องกนั อุบติัเหตุของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ท่ีพบกว่ารายได้

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้หมวกกนัน็อคของนักศึกษา ซ่ึงหาก

ปัจจัยสว่นบุคคล

- เพศ - อายุ

- อาชีพ - รายได้

- สถานภาพ

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภณัฑ์ - ด้านราคา

- ด้านสถานท่ีจัดจาํหนา่ย - ด้านสง่เสริมการขาย

ปัจจัยอ่ืนๆ

- คณุลักษณะ

- ด้านเวลา

การตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของคนวยัทาํงาน 

แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
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นกัศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ย ความสนใจหรือความใส่ใจในเร่ืองการซ้ือหมวกกนัน็อคมาสวม

ใส่กย็าก 

ยุพิน พิทยาวัฒนชัย (2552 หน้า 99 - 103) กล่าวว่า ช่องทางการตลาดมีความสาํคญัต่อกล

ยุทธ์ทางการตลาดอย่างมาก เพ่ือตอบสนองความต้องการไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดท้าย โดยการ

วิเคราะห์ตลาด ก่อนการนาํสินคา้ไปสู่ลูกคา้ ตอ้งวิเคราะห์ก่อนว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายและมีส่วน

แบ่งทางการตลาดเป็นอยา่งไร ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 1. การแบ่งส่วนทางการตลาดและการเลือก

กลุ่มเป้าหมาย การแบ่งส่วนทางการตลาดนั้น เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีความ

ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นธุรกิจส่วนใหญ่มกัจะเลือกสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค

เป็นบางส่วน โดยการใช้ปัจจัยต่าง ๆ ในการแบ่งส่วนทางการตลาด เช่น  ประชากรศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรม ของผูบ้ริโภค เพ่ือกาํหนดกลุ่มเป้าหมายของผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง

ชดัเจน ส่วนการเลือกกลุ่มเป้าหมายนั้น ตวัธุรกิจจะเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีโอกาสในการซ้ือสินคา้

มากท่ีสุด 2. วิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย และมี

พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป ตอ้งวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคมี

ความตอ้งการท่ีหลากหลาย และมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป ตอ้งพิจารณาวา่ ใครอยูใ่น

ตลาด ตลาดอะไร ตลาดซ้ือเม่ือไหร่ ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ ทาํไมจึงซ้ือ และซ้ืออยา่งไร ปัจจยัท่ี

ส่งผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ ในแต่ละร้านคา้หรือสถานท่ีจดัจาํหน่าย มีปัจจยัดงัน้ี ใกลบ้า้น

และเดินทางสะดวก สามารถซ้ือสินค้าได้ครบและราคาถูก ความสดใหม่ของสินคา้ สถานท่ีท่ี

ทนัสมยั มีความสะดวกมีโปรโมชั่นหรือความแตกต่างพิเศษ และสถานท่ีสามารถซ้ือไดทุ้กเวลา 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขจรศักดิ์ จันทร์พานิช, พรสุข หุ่นนิรันดร์ และ พวงชมพู โจนส์ 

(2558) ทาํการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดเพ่ือพฒันารูปแบบการส่งเสริมการ

สวมหมวกนิรภยัในเดก็ โดยประยกุตใ์ชก้ารตลาดเชิงสงัคม ท่ีพบวา่ ผูป้กครองไม่เคยรับรู้ขอ้มูลการ

สวมหมวกกนัน็อคไปโรงเรียนของเด็ก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูป้กครองไม่มีหมวกกนัน็อคให้สาํหรับเด็ก 

จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํให้เด็กไม่สวมหมวกกนัน็อค ทั้งน้ีสาเหตุมาจากไม่มีร้านขายหมวกกนัน็อคใน

ชุมชน ทาํใหก้ารเขา้ถึงหมวกกนัน็อคเป็นไปไดย้าก ทาํให้ผูป้กครองไม่สามารถหาหมวกกนัน็อคท่ี

มีขนาดพอดีกบัศีรษะเด็กไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลในดา้นความปลอดภยัต่อตวัเด็กเม่ือเกิด

อุบติัเหตุ 

 และจากข้อมูลผลสํารวจ โดยมูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความ

ปลอดภัยทางถนน ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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(สสส.) (2558) ในเร่ือง “อตัราการสวมหมวกนิรภยัของผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทย ปี พ.ศ. 

2557” พบวา่ อตัราการสวมหมวกกนัน็อคของผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทย เฉล่ียทัว่ประเทศ

อยู่ท่ีร้อยละ 42 แบ่งเป็น เฉพาะผูข้บัข่ีทัว่ประเทศร้อยละ 51 และผูซ้้อนทัว่ประเทศร้อยละ 19 มี

แนวโนม้ท่ีลดลงโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น และพบวา่เขตชุมชนเมือง มีอตัราการสวมหมวกนิรภยัสูงกวา่

เขตชุมชนชนบทเกือบเท่าตวั  

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

งานวิจัยน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ  คนวัยทํางาน  แขวงหัวหมาก 

กรุงเทพมหานครโดยใชสู้ตรของ Cochran จาํนวน 400 คน ผูว้ิจยัออกแบบการวิจยัเป็นเชิงปริมาณ 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 

2560 แลว้ตรวจสอบความถูกต้อง และความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือผ่าน

เรียบร้อยแลว้ จึงไดน้าํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้ 

    

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน มาดาํเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํใหผู้ว้ิจยัแน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีนาํมาประมวลนั้น เป็นขอ้มูลท่ี

มีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปแกรม 

Microsoft Office Excel  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-Test และ F-Test 
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สรุปผลการวจิยั 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม     

(n=400) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 273 68 

หญิง 127 32 

 อาย ุ 21 - 30 ปี 229 57 

31 - 40 ปี 150 38 

41 - 50 ปี 18 5 

มากกวา่ 50 ปี 3 1 

อาชีพ ขา้ราชการ 37 9 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 29 7 

พนกังานเอกชน 184 46 

ธุรกิจอิสระ 41 10 

อ่ืนๆ 109 27 

รายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 28 7 

10,001 - 30,000 บาท 266 67 

30,0001 - 60,000 บาท 89 22 

60,001 - 100,000 บาท 10 3 

มากกวา่ 100,000 บาท 7 2 

สถานภาพ โสด 261 65 

สมรส 139 35 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 ช่วงอายุ

ระหว่าง 20-30 ปี มีจาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 อาชีพพนกังานเอกชน มีจาํนวน 184 คน 

คิดเป็นร้อยละ 46 มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 10,000-30,000 บาท จาํนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 

66.50 และมีสถานภาพโสด มีจาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 
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ตารางท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

ประเภทหมวกกนัน็อค แบบเตม็ใบ 161 40.25 

แบบมอเตอร์ครอส 9 2.25 

แบบเปิดหนา้ 153 38.25 

แบบเปิดคาง 15 3.75 

แบบคร่ึงใบ 62 15.50 

ราคา นอ้ยวา่ 1,000 บาท 108 27.00 

1,000 - 3,000 บาท 241 60.25 

3,001 - 10,000 บาท 39 9.75 

มากกวา่ 10,000 บาท 12 3.00 

สถานท่ีซ้ือ ตวัแทนจาํหน่ายของแต่ละ

ยีห่อ้ 
18 4.50 

ร้านขายหมวกกนัน็อค 364 91.00 

หา้งสรรพสินคา้ 13 3.25 

ซ้ือผา่นเวบ็ไซต ์ 5 1.25 

โปรโมชัน่ ของแถม 104 26.00 

ราคาส่วนลด 212 53.00 

บริการหลงัการขาย 12 3.00 

ประกนัสินคา้ 72 18.00 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือประเภทหมวกกนัน็อค แบบเต็มใบ มีจาํนวน 161 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 ราคาหมวกกนัน็อคท่ีเหมาะสมท่ีเลือกซ้ือคือ 1,000 - 3,000 บาท มีจาํนวน 

241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 สถานท่ีซ้ือท่ีมีคนเลือกซ้ือคือ ร้านขายหมวกกนัน็อค มีจาํนวน 364 

คน คิดเป็นร้อยละ 91 รูปแบบโปรโมชัน่ท่ีคนสนใจคือ ราคาส่วนลด มีจาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อย

ละ 53  
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ  

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

คุณลกัษณะ ความสวยงาม 114 28.50 

ความทนทาน 34 8.50 

ความปลอดภยั 225 56.25 

ความมีช่ือเสียงของแบรนด ์ 27 6.75 

ระยะเวลา 0 - 1 วนั 160 40.00 

2 - 7 วนั 192 48.00 

1 เดือน 30 7.50 

มากกวา่ 1 เดือน 18 4.50 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกคุณลกัษณะดา้นความปลอดภยัมีจาํนวน 225 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.25 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตดัสินใจคือ 2-7 วนั มีจาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48 

 

ตารางท่ี 4 การตัดสินใจเลือกซ้ือหมวกกันนอ็ค ของคนวัยทาํงาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

การตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สวมใส่สบาย 4.793 0.4122 

รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ 4.458 0.6318 

อายกุารใชง้าน 4.290 0.7953 

แบรนด ์(ยีห่อ้) 3.813 0.9405 

วิสัยทศัน์ในการมองเห็น 4.683 0.4819 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกสวมใส่สบาย มีค่าเฉล่ียท่ี 4.793 คะแนน ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.4122 คะแนน เลือกวิสัยทัศน์ในการมองเห็น มีค่าเฉล่ียท่ี 4.683 คะแนน ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.4819 คะแนน เลือกรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียท่ี 4.458 คะแนน 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6318 คะแนน เลือกอายุการใช้งาน มีค่าเฉล่ียท่ี 4.290 คะแนน ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.7953 คะแนน และเลือกแบรนด์(ยี่ห้อ) มีค่าเฉล่ียท่ี 3.813 คะแนน ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.9405 คะแนน 
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ผลการทดสอบสมมตฐิานและอภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย  เพศ  อายุ อาชีพ  รายได้ต่อเดือน และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัยทํางาน แขวง

หัวหมาก กรุงเทพมหานครต่างกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของคนวยัทาํงาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานครอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2555) ท่ีกล่าวในเร่ือง

ของรายได้ว่า เน่ืองจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลให้การเลือกซ้ือ

สินคา้หรือบริการของลูกคา้ก็จะแตกต่างกนัออกไป เช่น ผูมี้รายไดดี้ ก็จะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพ

ดี ราคาค่อนข้างสูง เป็นต้น และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐบดี วิริยาวัฒ น์ และ สุรชาต ิ

สินวรณ์ (2555) ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชห้มวกนิรภยัในการป้องกนั อุบติัเหตุของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ท่ีพบกว่ารายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชห้มวกกนัน็อคของนกัศึกษา ซ่ึงหากนกัศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ย ความสนใจ

หรือความใส่ใจในเร่ืองการซ้ือหมวกกันน็อคมาสวมใส่ก็ยาก  ทั้ งน้ีจากด้านรายได้จะพบ

ความสมัพนัธ์หน่ึงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น อยูใ่นวยัท่ีเร่ิมตน้การทาํงานทาํใหมี้รายไดท่ี้

ไม่สูงมาก จึงส่งผลให้การเลือกซ้ือหมวกกนัน็อคมีผลต่อรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่อเดือน 

ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของ

คนวยัทาํงาน แขวงหวัหมาก กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานของ นัชรัศม์ ชูหิรัญญ์วฒัน์ (2555) 

ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎหมายจราจรของผูข้บัข่ี

รถจกัรยานยนตภ์ายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่าดา้นเพศไม่มีอิทธิพลต่อการสวมหมวก

กนัน็อคต่อปฏิบติัตามกฎหมายจราจร 

ในความคิดเห็นของผูว้ิจยัเห็นวา่ ไม่วา่จะเป็นเพศใด ช่วงอายใุด อาชีพใด และสถานภาพใด

ก็ตาม หากเป็นผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นผูข้บัข่ีหรือผูซ้้อนท้ายจาํเป็นตอ้งสวมใส่หมวก

กนัน็อค เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีถูกบญัญติัข้ึน ซ่ึงทางภาครัฐก็ช่วยกระตุน้และรณรงค์ เพ่ือปลูก

จิตสํานึกในเร่ืองการสวมหมวกกนัน็อคเม่ือขบัข่ีหรือซ้อนทา้ยรถจกัรยานยนตอ์ยู่เป็นประจาํ และ

เป็นเร่ืองของความปลอดภยัของตวัผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตแ์ละผูซ้อ้นเอง ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค 
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สมมติฐานท่ี  2 : ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย  (4P)  ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์(ประเภทของหมวก) ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่าย(สถานท่ีซื้อ) และด้านส่งเสริม

การขาย(โปรโมช่ัน) ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวัย

ทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานครต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีเท่านั้น 

ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัด สินใจเลือกซ้ือหมวกกัน น็อค  ของคนวัยทํางาน  แขวงหั วหมาก 

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยุพิน พิทยาวัฒนชัย 

(2552) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย และมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ตอ้งวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีหลากหลาย และมี

พฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกันออกไป ต้องพิจารณาว่า ใครอยู่ในตลาด ตลาดอะไร ตลาดซ้ือ

เม่ือไหร่ ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ ทาํไมจึงซ้ือ และซ้ืออย่างไร และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ขจรศักดิ์  จันทร์พานิช, พรสุข  หุ่นนิรันดร์ และ พวงชมพู  โจนส์ (2558) ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง 

พฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้มทางการตลาดเพื่อพฒันารูปแบบการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภยัในเด็ก 

โดยประยุกต์ใชก้ารตลาดเชิงสังคม ท่ีพบว่า ผูป้กครองไม่เคยรับรู้ขอ้มูลการสวมหมวกกนัน็อคไป

โรงเรียนของเด็ก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูป้กครองไม่มีหมวกกนัน็อคให้สาํหรับเด็ก จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํให้

เด็กไม่สวมหมวกกนัน็อค ทั้งน้ีสาเหตุมาจากไม่มีร้านขายหมวกนิรภยัในชุมชน ทาํให้การเขา้ถึง

หมวกกนัน็อคเป็นไปไดย้าก ทาํให้ผูป้กครองไม่สามารถหาหมวกกนัน็อคท่ีมีขนาดพอดีกบัศีรษะ

เด็กไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลในดา้นความปลอดภยัต่อตวัเด็กเม่ือเกิดอุบติัเหตุ ทั้งน้ีจากดา้น

สถานท่ีจดัจาํหน่ายจะพบว่า ร้านคา้ท่ีขายหมวกกนัน็อคไม่มีหมวกกนัน็อคท่ีตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อได ้ดว้ยเหตุทางดา้นทาํเลท่ีตั้งของร้าน ว่าอยูใ่นทาํเลท่ีผูซ้ื้อสามารถเขา้ถึงร้านได้

อยา่งสะดวก เพราะดว้ยพ้ืนท่ีจอดรถในกรุงเทพไม่เอ้ืออาํนวยต่อการจอดรถ อาจส่งผลทาํใหผู้ซ้ื้อไม่

มีความสะดวกท่ีจะเขา้มาซ้ือหมวกท่ีร้าน 

 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

หมวกกนัน็อค ของคนวยัทาํงาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานของ วัฒนวงศ์ 

รัตนวราห และ จินตวีร์ เกษมศุข (2553) ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวก

นิรภยัของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ ในจงัหวดันครปฐม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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พบว่าปัจจยัดา้นราคา ไม่มีอิทธิพลต่อการสวมหมวกกนัน็อค เพราะอยูท่ี่ความพึงพอใจในราคาของ

หมวกกนัน็อคท่ีผูซ้ื้อจะเลือกมาใชง้าน  

ในความคิดเห็นของผูว้ิจยัเห็นว่า ดา้นผลิตภณัฑ์(ประเภทของหมวก) ของแต่ละยี่ห้อ ไม่มี

ความแตกต่างกนัมาก อาจเพราะสรีระของศีรษะมนุษยเ์ราเป็นทรงกลมและการออกแบบในเร่ือง

ความปลอดภยัมีส่วนท่ีทาํใหรู้ปแบบของแต่ละประเภทของหมวกกนัน็อคไม่เกิดความต่าง แต่จะมี

ความต่างในเร่ืองวตัถุดิบท่ีใชแ้ละการปกป้องเม่ือเกิดอุบติัเหตุ มาเป็นส่วนสาํคญั ดา้นราคาของแต่

ละยีห่อ้ท่ีวางขายนั้นมีเร่ืองการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะส่งผลต่อราคาท่ีแต่ละยีห่อ้กาํหนดราคาไว ้

แต่ทั้งน้ีผูซ้ื้อเองกอ็าจจะมีการหาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพ่ือประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือ ส่วน

ดา้นส่งเสริมการขาย(โปรโมชัน่) นั้นข้ึนอยู่กบัร้านคา้เป็นผูก้าํหนด เพ่ือเป็นแรงจูงใจสําหรับการ

ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน แต่อยา่งไรกดี็ไม่ว่าจะเป็นดา้นใดในสามดา้นท่ีกล่าวมา ผูท่ี้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์

ทุกคนกจ็าํเป็นตอ้งมีหมวกกนัน็อคเพือ่ใชง้าน จึงไม่เป็นอิทธิพลต่อการตดัสินใจในหวัขอ้ขา้งตน้  

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืน  ๆท่ีประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะ และด้านเวลาที่แตกต่างกัน มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหมวกกันน็อค ของคนวยัทํางาน แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

ต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ และดา้นเวลา ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ของคนวยัทาํงาน แขวงหวัหมาก กรุงเทพมหานคร ในความคิดเห็น

ของผูว้ิจยัเห็นว่า อาจเป็นเพราะด้านคุณลกัษณะของไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใด ก็เป็นอิทธิพลต่อเน่ือง

หลงัจากท่ีไดต้ดัสินใจท่ีจะซ้ือหมวกกนัน็อคไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ว่าจะเลือกซ้ือหมวกกนัน็อคท่ีมี

ลวดลายแบบใด ส่วนด้านเวลานั้นเป็นเพียงการใช้เวลาในการตดัสินใจว่าจะซ้ือหมวกกนัน็อค

เม่ือไหร่ บางคร้ังการใชเ้วลาในการตดัสินใจอาจไม่จาํเป็นตอ้งใช้เวลาในการตดัสินใจมาก เพราะ

หากหมวกกนัน็อคท่ีมีอยูเ่กิดชาํรุด เสียหาย หรือสูญหาย การใชเ้วลาในการตดัสินใจก็จะสั้นลงตาม

ความจาํเป็นในการใชง้าน หรือการใชเ้วลาตดัสินใจสําหรับหมวกกนัน็อคเพ่ิมจากท่ีมีอยู่แลว้ ก็จะ

เป็นเพียงการประวิงเวลาในการซ้ือของแต่ละคนเท่านั้ นเอง ซ่ึงบทสรุปสุดท้ายก็ตอ้งซ้ือหมวก

กนัน็อคมาในท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ผูวิ้จยัควรทาํการศึกษาเพ่ิมเติมจากประชากรในพ้ืนท่ีต่างๆ อาทิ ในเขตปริมณฑล หรือ

ต่างจงัหวดัท่ีมีจาํนวนประชากรหนาแน่น จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า รายได้ และสถานท่ีจดั
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จาํหน่าย มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือหมวกกนัน็อคมากท่ีสุด ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรพิจารณา

ศึกษาเปรียบเทียบกนัระหวา่ง พฤติกรรม และ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกหมวกกนัน็อค 

ของคนกลุ่มอ่ืน ๆ หรือ กลุ่มคนในแบบวงกวา้งมากข้ึน  

2. สาํหรับบริษทัผูผ้ลิตหมวกกนัน็อค ควรคาํนึงถึงปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้

เลือกซ้ือ ซ่ึงมีผูเ้ลือกซ้ือให้ความสนใจในการเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ซ่ึงพบว่าทั้งเพศชายและเพศ

หญิงให้ความสําคญัดา้นความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัแรกในการเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ทั้งน้ีทาง

ห้างร้านผูจ้ดัจาํหน่าย อาจตอ้งศึกษาและทาํการตลาดเพ่ิม เพ่ือสร้างแรงดึงดูดให้กบัผูบ้ริโภคในการ

เลือกซ้ือหมวกกนัน็อค ส่วนตวัผูบ้ริโภคเองอาจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อคท่ีราคาเหมาะสมกบัรายได้

ของตนเอง พร้อมทั้งศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภณัฑ์ (รูปแบบหมวกกันน็อค) ผูผ้ลิตควรคาํนึงถึงด้านการสวมใส่สบายของ

ผูใ้ช้งาน และ ด้านวิสัยทศัน์ในการมองเห็น เม่ือใช้งาน เพราะหมวกกนัน็อคเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วย

ปกป้องศีรษะจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน ฉะนั้นอาจจะไม่เพียงแต่ 2 ดา้นขา้งตน้ แต่ยงัตอ้งคาํนึงถึงวสัดุ

ดว้ย และรูปแบบของหมวกกนัน็อคท่ีจะช่วยเร่ืองความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน และผลิตออกมาตรง

ตามมาตรฐานหรือสูงกวา่มาตรฐาน 

ดา้นราคา ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย ควรคาํนึงการตั้งราคา(หมวกกนัน็อค)ท่ีเหมาะสม เพ่ือ

ช่วยและผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือไดอ้ยา่งง่าย 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายจากงานวิจยัคร้ังน้ี สถานท่ีจดัจาํหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือหมวกกนัน็อคอยา่งมาก ดงันั้นทางผูผ้ลิตและห้างร้านผูจ้ดัจาํหน่าย ควรคาํนึงถึงสถานท่ีจดั

จาํหน่ายให้ดูน่าสนใจและดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้มาเลือกซ้ือหมวกกนัน็อคภายในร้าน ทั้งน้ีจะเป็น

ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อตวัผลิตภณัฑแ์ละต่อแบรนดสิ์นคา้เองดว้ย 

ดา้นส่งเสริมการขาย(โปรโมชัน่) หา้งร้านผูจ้ดัจาํหน่ายควรมีการจดัรายการส่งเสริมการขาย

เสนอให้กับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือดึงดูดใจให้ลูกค้ามาเลือกซ้ือหมวกกันน็อค เพราะถึงแม้

ผูบ้ริโภคจะมีมอเตอร์ไซตเ์พียงคนัเดียว แต่กไ็ม่จาํเป็นท่ีผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งมีหมวกกนัน็อคเพียงใบ

เดียว เพราะหากผูบ้ริโภคมีครอบครัว จาํนวนหมวกกนัน็อคท่ีจะต้องซ้ือเพ่ิมก็มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน

เช่นกนั 

ด้านคุณลกัษณะและลวดลาย ผูผ้ลิต ห้างร้าน และผูจ้ดัจาํหน่าย ควรคาํนึงถึงรูปแบบท่ี

ทนัสมยัและอาจเพ่ิมในเร่ืองของเทคโนโลย ีรวมถึงการดีไซน์ เพ่ือให้หมวกกนัน็อคสามารถใชง้าน
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ไดห้ลายดา้น นอกเหนือจากดา้นความปลอดภยั ทั้งน้ีหากเพ่ิมรูปแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ในตวั ผูบ้ริโภค

ยงัสามารถใชง้านทางดา้นแฟชัน่ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรพิจารณาเลือกศึกษากลุ่มตวัอย่างในเขตอ่ืน หรือจงัหวดั

อ่ืนบา้ง นอกเหนือจาก ผูเ้ลือกซ้ือหมวกกนัน็อคในแขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร และทาํไมผู ้

เลือกซ้ือหมวกกนัน็อคถึงเลือกซ้ือหมวกกนัน็อคเพ่ิมจากจาํนวนท่ีมีเดิมอยูแ่ลว้ 

3. ควรมีการศึกษาลึกลงไปถึงทัศนคติ ค่านิยม แนวคิด และท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือหมวกกนัน็อค โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงจะทาํให้เกิดการศึกษาในเชิง

ลึกมากกว่า และยงัสามารถนาํไปเป็นแผนการตลาดต่อไป และควรศึกษาเพิ่มเติมจากการส่งเสริม

การใชห้มวกกนัน็อคจากทางภาครัฐในเร่ืองความปลอดภยัต่อผูข้บัข่ีมอเตอร์ไซตแ์ละผูซ้อ้นทา้ย 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factor s Influence Consumers’ Decision to Select Fitness Center  Service In Bangkok 

Province. 

 

ปริญญา สาททอง  

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง คือผูท่ี้ใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ

เชิงอนุมาน t-test  และ F-Test (One-Way Analysis of Variance) 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี  ประกอบ

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได ้10,001-20,000 บาท  การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  สถานภาพ

โสด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกอุปกรณ์อยู่ในสภาพท่ีดี มีความปลอดภยั ราคาเหมาะสม

เม่ือเทียบกับคุณภาพการบริการ ทําเลท่ีตั้ งท่ี ดี  เดินทางสะดวก  พนักงานให้ค ําแนะนําตาม

ห้างสรรพสินคา้ พนักงานมีทกัษะและให้ความรู้ในการบริการ สถานท่ีออกกาํลงักายกวา้งขวาง 

สะดวกสบาย และความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นอาชีพและสถานภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อก

กาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 และปัจจยั

อ่ืน ๆ ดา้นภาพลกัษณ์และความไวว้างใจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงั

กายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสาํคญั : การตดัสินใจ, ศูนยอ์อกกาํลงักาย, ส่วนประสมทางการตลาด (7P) 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1478 

ABSTRACT 

 This study aims to study personal factors, Marketing Mix factors and another factors and 

the decision to use the fitness center services of consumers in Bangkok. The samples are 400 

consumers who use the service of fitness center. The data was collected from the questionnaire. 

Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics. The statistics 

used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of 

variance. 

 The result of  study showed that most of respondents were female at the age between 20-

30 years old, worked as employees in private companies, Undergraduate education and Single 

status. Most of them who visit fitness center will choose the equipment in good condition. Safe 

affordable Price by compared to service quality, It should be in good location, Easy to travel, The 

staffs skill and knowledge should be in the good and fast service. The fitness facility is spacious, 

comfortable and convenient to get service. The result of hypothesis testing showed that personal , 

occupational and status factors. Influence of decision making on fitness center of consumers in 

Bangkok. Significant at the 0.05 level and marketing channel mix factor. Influence decision 

making on the use of fitness center services among consumers in Bangkok. Significant at the 0.05 

level and other factors of image and trust. Influence the decision to use the fitness center of 

consumers in Bangkok. not different statistically significant at the 0.05 level. 

Keyword : Decision, Fitness center, Marketing Mix (7P) 

 

บทนํา 

ในยคุปัจจุบนัมนุษยมี์ปัญหาทางดา้นสุขภาพพลานามยั อนัเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้

ทางด้านการติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยี ประกอบกับรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ี มีความ

สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน  ดังนั้ นแล้วมนุษย์จึงเล็งเห็นความสําคัญ ต่อการออกกําลังกายใน

ชีวิตประจาํวนัเป็นอยา่งยิง่ เพราะการออกกาํลงักายเป็นกิจกรรมท่ีมีความสาํคญัท่ีทาํให้ผูอ้อกกาํลงั

กายมีสุขภาพพลานามยัท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ และยงัช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตท่ีดีไดอี้กดว้ย ศูนยอ์อก

กาํลงักายจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีตอบสนองความตอ้งการในเร่ืองการออกกาํลงักายของผูบ้ริโภคได ้

แต่ปัจจุบนัน้ีธุรกิจศูนยอ์อกกาํลงักายไดเ้กิดข้ึนหลายแห่งมากมาย และมีการขยายตลาดไปยงัเขต
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พ้ืนท่ีต่างๆ อย่างรวดเร็วอนัเน่ืองมาจากการได้รับความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้ งตามห้างสรรพสินค้า 

โรงพยาบาล โรงแรม และอาคารท่ีพกัอาศยั ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการตดัสินใจท่ีจะใช้

บริการ ทาํใหธุ้รกิจศูนยอ์อกกาํลงักายมีการแข่งขนัทางดา้นการตลาดมากยิง่ข้ึน ดงันั้นผูด้าํเนินธุรกิจ

จึงควรให้ความสําคัญท่ีจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะดึงดูดใจและ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกและใช้บริการศูนยอ์อกกาํลงักายให้ได้

มากท่ีสุด 

การท่ีมีธุรกิจท่ีให้บริการเก่ียวกบัสถานออกกาํลังกายเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมี

ทางเลือกในการตดัสินใจท่ีจะใชบ้ริการ ทาํให้เกิดการแข่งขนัทางดา้นการตลาด ซ่ึงมีปัจจยัหลาย ๆ 

อย่างท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะใชบ้ริการกบัผูใ้ห้บริการเก่ียวกบัสถานท่ีออกกาํลงักาย ไม่ว่าจะเป็นใน

เร่ืองของรูปแบบการให้บริการ ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการหรือสถานท่ีให้บริการ ผูด้าํเนินธุรกิจจึง

จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท่ีจะดึงดูดใจผูบ้ริโภคเขา้มาเป็นสมาชิก

และใชบ้ริการของสถานออกกาํลงักายของตน 

สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูท้าํการวิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษาและมุ่งเน้นถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อกกาํลังกายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเห็นว่า

การศึกษาในดา้นน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ทาํธุรกิจและผูท่ี้ตอ้งการจะทาํธุรกิจเก่ียวกบัศูนยอ์อก

กาํลงักาย เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ การพฒันากล

ยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและรองรับการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นแนวทางให้กับผูท่ี้สนใจในเร่ืองน้ีนําไปใช้ประโยชน์ได้ตาม

ตอ้งการ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วยภาพลกัษณ์และความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย บริการ  ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด บุคคล ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และกระบวนการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

 1. ผลของการศึกษาทาํให้เขา้ใจถึงปัจจยัสาํคญัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการศูนยอ์อกกาํลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบการและผูท่ี้

สนใจจะลงทุนประกอบธุรกิจเก่ียวกบัศูนยอ์อกกาํลงักายในเขตกรุงเทพมหานคร อาจนาํไปใชใ้น

การกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและสร้าง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

3. ผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางให้กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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กรอบแนวคดิ 

      ตวัแปรอสิระ (Independent Var iables)  ตวัแปรตาม (Dependent Var iables) 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร. จิรวรรณ  ดีประเสริฐ (2553 : 73) กล่าวว่า ผศ.ดร.จิรวรรณ ดี

ประเสริฐ, (2553:73-74). การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อมกัจะไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

อายุของผูซ้ื้อ ขั้นตอนของวงจรชีวิต อาชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจ (รายได้เพ่ือการจับจ่าย การ

ประหยดัและทรัพยสิ์น หน้ีสิน เป็นตน้) รูปแบบการใชชี้วิต บุคลิกภาพและแนวความคิดเก่ียวกบั

ตนเอง  รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) จะครอบคลุมกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) 

ความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ (Opinion) และประชากรศาสตร์ (Demographics) แต่รูปแบบการใชชี้วิต 

อาจจะใช้แนวความคิด VALS (Values and Lifestyles)ทาํการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป็น 8 กลุ่มดังน้ี

 Actualizers เป็นบุคคลท่ีมีรายได้สูงท่ีสุดและมีทรัพยากรเป็นจํานวนมาก  การสร้าง

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  2.  อาย ุ
3.  อาชีพ  4. รายได ้
5. ระดบัการศึกษา 6. สถานภาพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1.  บริการ           
2.  ราคา 
3.  ช่องทางการจดัจาํหน่าย       
4.  การส่งเสริมการตลาด 
5.  บุคคล           
6. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
7. กระบวนการ 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ 
1.  ภาพลกัษณ์     
2. ความไวว้างใจ 

การตดัสินใจ 
เลือกใชบ้ริการ 

ศูนยอ์อกกาํลงักาย 
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ภาพพจนใ์หก้บัตวัเองเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก  Fulfill เป็ น พ วก ท่ี เป็ น มื ออ า ชีพ  มี ก าร ศึกษ าดี  มี

พฤติกรรมตามค่านิยม 

Believers เป็นพวกอนุรักษนิ์ยม ชีวิตท่ีมุ่งครอบครัว วดั ชมรม และประเทศชาติ  Achievers 

เป็นพวกมุ่งงาน นิยมสินคา้ติดตลาด  Strivers เป็นพวกท่ีคลา้ยกบั Achievers แต่มีทรัพยากร สังคม 

และเศรษฐกิจนอ้ยกว่า ดงันั้นจึงชอบเลียนแบบ Achievers  Experiencers เป็นผูบ้ริโภคท่ีหิวและเสีย

ค่าใช้จ่ายมากกบัเส้ือผา้ ฟาสต์ฟู้ด ดนตรี และของโปรดเด็กวยัรุ่น Makers เป็นกลุ่มคนท่ีมีความ

พอเพียงในตวัเองมีความชอบเฉพาะและพยายามมีอิทธิพลต่อสังคม  Struggles เป็นบุคคลท่ีมีรายได้

นอ้ยท่ีสุด 

 ผศ. นภวรรณ คณานุรักษ์. (2552 : 21) ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีบริษทัทาํเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อ

อุปสงค์ของผูบ้ริโภค ดังนั้ นส่วนประสมทางการตลาด สามารถจดักลุ่มได้ 4 กลุ่มด้วยกัน คือ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion)  

 ผลิตภณัฑ์ (Product) คือผลประโยชน์ท่ีองคก์รนาํเสนอแก่ลูกคา้เป้าหมายในรูปแบบของ

สินคา้หรือบริการ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

 ราคา (Price) คือจาํนวนเงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่าย เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑม์าครอบครอง  

 สถานท่ีห รือช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place or Distribution Channel) หมายถึง  การ

ดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑมี์วางจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้เป้าหมาย 

 การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบริษทัทาํการส่ือสารขอ้มูล

เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละชกัชวนหรือจูงใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั เคร่ืองมือหลกั

ท่ีนักการตลาดใช้ในการส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย 

(Sales Promotion) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) และการประชาสัมพนัธ์ (Public 

Relation) การขายโดยไม่ผา่นคนกลาง (Direct Marketing) 

รศ.ดร.วเิชียร วิทยอุดม. (2556 : 13-5,13-6) นกัทฤษฎีไดจ้ดัแบ่งการตดัสินใจของผูบ้ริหาร

ไวเ้ป็น 2 ลกัษณะดว้ยกนัคือ  

 1.การตัดสินใจท่ีมีแบบแผน  (Programmed Decision) จะมีระเบียบแบบแผนและเป็น

ขั้นตอน เพื่อกาํหนดเป็นแบบแผนในการดาํเนินงานในองค์การให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว ้

องค์การต่าง ๆ ก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาแนวทางท่ีใช้ในการตดัสินใจให้ความสัมพนัธ์และ

สอดคลอ้ง อนัเน่ืองมาจากเวลาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั ตวัอย่างของการตดัสินใจท่ีมี

แบบแผน เช่น การลุกข้ึนมาแต่งตวัในตอนเช้า หรือการขบัรถไปโรงเรียนนั้นก็ถือไดว้่าเป็นการ
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ตดัสินใจชนิดท่ีมีแบบแผนของแต่ละบุคคล ซ่ึงความเคยชินในแต่ละวนัท่ีกระทาํไป ดงัตวัอยา่งท่ีเคย

เกิดข้ึนก็คือผูบ้ริหารจะตดัสินใจว่าควรจะให้พนกังานลาพกัร้อนก่ีวนั การตดัสินใจว่าควรจะส่งใบ

เรียกเก็บเงินให้กบัลูกคา้เม่ือไหร่และควรท่ีจะส่ังซ้ือเคร่ืองใช้สํานกังานเม่ือไหร่ ความเคยชินและ

มาตรฐานของระเบียบปฏิบติัเป็นเทคนิคท่ีใชบ่้อยท่ีสุดในกระบวนการตดัสินใจ ในปัจจุบนัน้ีการนาํ

ระบบคอมพิวเตอร์ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดงัตวัอย่างเช่น คอมพิวเตอร์มีการสร้าง

โปรแกรมการสัมภาษณ์งาน ซ่ึงถือเป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถจะช่วยเลือกพนกังานในระดบัล่าง บริษทั 

American General ซ่ึงเป็นบริษทัประกนัภยั และ Younkers Inc. ซ่ึงเป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีบริษทั

แม่อยู่ท่ีเมือง Demon ไดล้ดจาํนวนการลาออกของพนกังาน โดยมีการอาศยัระบบคอมพิวเตอร์เขา้

มาช่วยในการสัมภาษณ์เขา้มาทาํงาน 

 2. การตดัสินใจแบบไม่มีแบบแผน (Non-Programmed Decision) 

 การตดัสินใจแบบไม่มีแบบแผนน้ีเป็นเร่ืองใหม่และไม่มีโครงสร้างของแผนเดิมมาก่อน จะ

ไม่มีแนวทางตายตวัในการแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยู่ การตดัสินใจน้ีมีความสาํคญัเป็นอย่างมากต่อผลท่ี

ตามมา ในการแกปั้ญหาของการตดัสินใจประเภทน้ี ผูบ้ริหารมกัอาศยัการตดัสินใจแบบลางสังหรณ์

และความริเร่ิมในการตัดสินใจเป็นสําคัญ  เพ่ือนําไปแก้ปัญหาใหม่ ๆ และเป็นปัญหาท่ีไม่มี

โครงสร้าง อนัเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดไ้ม่บ่อยและอยู่ภายใตภ้าวะแวดลอ้มท่ีไม่คงท่ี ตวัอยา่งเช่นใน

กรณีของบริษทั ฟอร์ด มอเตอร์ บริษทัไดจ้ดัตั้งทีมงานร่วมกนัตดัสินใจ หรือใชค้อมพิวเตอร์ในการ

ตั้งสมมติฐานในการแกปั้ญหา ตวัอย่างเช่น Du Pont เป็นแบบในการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ

ตั้งสมมติฐานในการพฒันากลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมรายไดใ้ห้บริษทัถึง 175 ลา้น

เหรียญสหรัฐ 

  

ระเบียบวธีิวจิัย 

ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

 ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือประชาชนทัว่ไปท่ีเคยใชบ้ริการศูนย์

ออกกาํลงักาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วนัท่ี  7-17 กุมภาพนัธ์ 2560  ซ่ึงไม่สามารถกาํหนด

ระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้

แบบของการวิจยั  เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวจิยัเชิงสาํรวจ เกบ็รวบรวม

ขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา

และสถิติเชิงอนุมาน โดยใชโ้ปรแกรมคาํนวณทางคอมพิวเตอร์ 
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การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดท้าํการเกบ็แบบสอบถามโดยมีการดาํเนินการเป็นขั้นตอน 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความวิชาการ และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลมา

ประกอบการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั 

2. สร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั การตั้งคาํถามแบบปลายปิด และวิธีการ

เรียงลาํดบัแบบไลเคิร์ท (Likert scale) 

3. นาํแบบสอบถามท่ีไดไ้ปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 

Validity) 

4. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ ส่งให้ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน 

เกบ็ขอ้มูลโดยใชร้ะยะเวลา ระหวา่งวนัท่ี 7-17 กมุภาพนัธ์ 2560 

5. นาํแบบสอบถามทั้งหมดหลงัจากท่ีมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบคาํถามใน

แบบสอบถามแต่ละชุดแลว้ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคาํนวณทางคอมพิวเตอร์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันําขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 400 คน มาดาํเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํใหผู้ว้ิจยัแน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ีนาํมาประมวลนั้น เป็นขอ้มูลท่ี

มีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม 

Microsoft Office Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-Test และ F-Test   
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สรุปผลการวจิยั 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม     

(n=400) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 173 43.25 

 
หญิง 227 56.75 

 อายุ ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี 64 16.00 

 
26 – 30 ปี 70 17.50 

 
31 - 35 ปี 85 21.25 

 
36 - 40 ปี 72 18.00 

 
41 ปี ข้ึนไป 109 27.25 

อาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา 48 12.00 

 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 84 21.00 

 
พนกังานบริษทัเอกชน 222 55.50 

 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 45 11.25 

 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 1 0.25 

รายได้ต่อเดือน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 43 10.75 

 
10,001 - 20,000 บาท 136 34.00 

 
20,001 - 30,000 บาท 100 25.00 

 
30,001  บาทข้ึนไป 121 30.25 

การศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 194 48.50 

 
ปริญญาตรี 152 38.00 

 
สูงกวา่ปริญญาตรี 54 13.50 

สถานภาพ โสด 273 68.25 

 
สมรส 127 31.75 

 
หยา่ร้าง 0 3.25 
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 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน 227 คิดเป็นร้อยละ 56.75 มีอายุ

ระหวา่ง 20 – 30 ปี  จาํนวน70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 รายได ้10,001-20,000 บาท จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.00 การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50  สถานภาพโสด จาํนวน 

273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม     

(n=400) 

ปัจจยัด้านส่วน

ประสมทาง

การตลาด รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

บริการ อุปกรณ์อยูใ่นสภาพท่ีดีมีความปลอดภยั 112 28.00 

อุปกรณ์สามารถตอบสนองความตอ้งการ 107 26.75 

อุปกรณ์มีความทนัสมยั 92 23.00 

อุปกรณ์ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 89 22.25 

ราคา  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัศูนยอ์อกกาํลงักาย

อ่ืน ๆ  

97 24.25 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพการบริการ 143 35.75 

สมรรถภาพของร่างกายท่ีเพ่ิมข้ึนคุม้คา้เงินท่ีเสีย

ไป 

59 14.75 

ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัความพึงพอใจใน

บริการท่ีไดรั้บ 

101 25.25 

ช่องทางการจัด

จาํหน่าย 

มีอุปกรณ์เพียงพอทุกคร้ังท่ีไปใชบ้ริการ 105 26.25 

จดัวางอุปกรณ์โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 138 32.50 

อยูใ่นทาํเลท่ีตั้งท่ีดี เดินทางสะดวก 157 39.25 

สามารถเขา้ถึงอุปกรณ์เพ่ือใชง้านไดง่้าย 1 0.25 

การส่งเสริม มีการแจกของสมนาคุณ เช่น กระเป๋า และเส้ือ

แก่สมาชิก 

85 21.25 
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การตลาด มีพนกังานขายใหค้าํแนะนาํตามหา้งสรรพสินคา้ 114 28.50 

มีบตัรทดลองใหใ้ชก่้อนสมคัรสมาชิก 111 27.75 

การจดัทาํใบปลิว แผน่พบั ท่ีใหร้ายละเอียดของ

บริการ 

90 22.50 

 

 

ปัจจยัด้านส่วน

ประสมทาง

การตลาด รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

บุคคล พนกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 73 18.25 

พนกังานมีทกัษะและความรู้ในการบริการ 129 32.25 

พนกังานใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม 84 21.00 

พนกังานมีความยนิดีและเตม็ใจในการใหบ้ริการ 114 28.50 

ลักษณะทาง

กายภาพ 

สถานท่ีออกกาํลงักายกวา้งขวาง สะดวกสบาย 230 57.50 

หอ้งนํ้าและหอ้งแต่งตวัมีความสะอาด 87 21.75 

เคร่ืองแบบพนกังานมีความเป็นเอกลกัษณ์ 53 13.25 

หอ้งแต่งตวักวา้งขวาง ปลอดภยั 30 7.50 

กระบวนการ มีความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับบริการ 208 52.00 

มีการรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูใ้ชบ้ริการ 95 23.75 

มีการแจง้ข่าวสารและขอ้มูลต่าง ๆ แก่

ผูใ้ชบ้ริการเสมอ 

55 13.75 

ความง่ายในการขอรับบริการ 42 10.50 

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกอุปกรณ์อยูใ่นสภาพท่ีดี มีความปลอดภยั จาํนวน 112 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  ราคาเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพการบริการ จาํนวน 143 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.75  อยู่ในทาํเลท่ีตั้งท่ีดี เดินทางสะดวก จาํนวน  157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25  พนกังาน

ให้คาํแนะนาํตามห้างสรรพสินคา้  จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50  พนกังานมีทกัษะและให้
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ความรู้ในการบริการ จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 สถานท่ีออกกาํลังกายกวา้งขวาง 

สะดวกสบาย จาํนวน  230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50และความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ 

จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 

 

ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ       

 (n=400) 

 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

ภาพลักษณ์ ความมีช่ือเสียงของศูนยอ์อกกาํลงักาย 81 20.25 

มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 258 64.50 

อยูใ่กลห้รือติดถนนใหญ่ 61 15.25 

ความไว้วางใจ การใหบ้ริการมีความน่าเช่ือถือ 111 27.75 

ไดรั้บบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั 150 37.50 

มีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 139 34.75 

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกสภาพแวดลอ้มท่ีดี จาํนวน 258 คน คิดเป็น

ร้อยละ 64.50 ไดรั้บบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 

 

ตารางท่ี 4  การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย

ของผูบ้ริโภค 

   ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยั รายละเอียด ความถี่ 

 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่า

ตํา่สุด 

 

ค่า 

สูงสุด 

 

การ

ตดัสินใจ

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นมีหลากหลายให้

เลือก 

3.62 0.93 1 5 
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เลือกใช้

บริการศูนย์

ออกกาํลงั

กายกาย 

ราคามีความเหมาะสมกบัการ

บริการ 

3.61 0.85 1 5 

สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 

สะดวกในการเดินทาง 

3.63 0.93 1 5 

จดัโปรโมชัน่ ซ้ือ 1 แถม 1 บาง

ช่วงเวลา 

3.49 0.95 1 5 

พนกังานมีความชาํนาญและ

ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ 

3.71 0.87 1 5 

 การจดัการระบบใหบ้ริการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

3.67 0.85 1 5 

 สถานท่ีมีความทนัสมยั สะดวก

และปลอดภยั 

3.80 0.86 1 5 

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตดัสินใจเลือก ปัจจยัสถานท่ีมีความทนัสมยั สะดวกและ

ปลอดภยั มากท่ีสุดคือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86 ค่าสูงสุดเท่ากบั 5 

และค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน 1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย  เพศ  อายุ อาชีพ  รายได้ ระดับการศึกษา 

สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ และสถานภาพ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย บริการ  ราคา สถานท่ี การ

ส่งเสริมการตลาด บุคคล ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 3. ปัจจัยอ่ืน  ๆประกอบด้วย ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจท่ีแตกต่างกัน มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนย์

ออกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ  รุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ   (2555:141) จาก

การศึกษาพบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีศูนยอ์อกกาํลงักาย อนนัต์ไลน ์

ฟิตเนส ด้านช่วงเวลามาใช้บริการ และความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ยกเวน้ความถ่ีในการใช้

บริการประเภทของบริการท่ีใช ้วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการ ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ี

ศูนยอ์อกกาํลงักาย อนันต์ไลน์ ฟิตเนส  และสอดคลอ้งกบั  ผู้ ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. จิรวรรณ   ดี

ประเสริฐ.(73) ปัจจยัส่วนบุคคล : การตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อมกัจะไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่าง ๆ 

ได้แก่ อายุของผู ้ซ้ือ ขั้นตอนของวงจรชีวิต อาชีพ  สภาวะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้ชีวิต 

บุคลิกภาพและแนวความคิดเก่ียวกบัตนเอง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สอดคล้องกับผลงานวิจยัของวิชชารียา  เรืองโพธ์ิ  (2553: 99) 
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สถานภาพแตกต่างกนัมีปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยก์ารคา้

สยามพารากอน ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ท่ีระดับ

นยัสําคญัทางสถิติ   0.01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

รจรินทร์  สิมธาราแก้ว (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองทศันคติและแนวโนม้พฤติกรรมการบริโภคอาหารจีนใน

ห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครของผูบ้ริโภคจากการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจีนแตกต่างกนั  

ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืน ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักายของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 2 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย บริการ  ราคา ช่องทางการ

จดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และกระบวนการท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

รุจิพจน์   อินทร์สุวรรณ  (2555 : 142) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีศูนยอ์อกกาํลงักาย อนนัตไ์ลน์ ฟิตเนส ดา้นประเภทของบริการท่ีใช ้ดา้น

ความถ่ีในการใชบ้ริการ และความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ ยกเวน้ ดา้นวนัท่ีเขา้ใช ้ช่วงเวลามาใช้

บริการ ทั้งน้ีอาจเกิดไดจ้าก ปัจจุบนัผูบ้ริโภคท่ีให้ความสําคญัในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมาก 

แต่ก็ยงัคาํนึงถึงในเร่ืองของราคาของสินคา้แต่ละแห่งซ่ึงในบางคร้ังผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวก

และรวดเร็วแต่ก็ตอ้งอยู่ในราคาถูกและรับได ้การจดัการดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีดี จะช่วย

ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีดีข้ึน และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นางสาวเกศมณี ใจจันทร์ 

(2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการฟิตเนตของ

ผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ท่ีตั้ง

ของสถานบริการฟิตเนตอยูใ่กลบ้า้น สถานท่ีทาํงานหรือโรงเรียน  ท่ีตั้งมีท่ีจอดรถสะดวกปลอดภยั

และเพียงพอ และตั้งอยูบ่นถนนท่ีมีการคมนาคมสะดวก และสอดคลอ้งกบั         ผศ.ดร.   จิรวรรณ 

ดีประเสริฐ.(2553: 171) การตัดสินใจเก่ียวกบัการบริหารช่องทางการจัดจาํหน่าย 1. การเลือก

สมาชิกช่องทางการจดัจาํหน่าย จาํเป็นตอ้งกาํหนดคุณสมบติัของคนกลางว่าตอ้งมีประสบการณ์ใน
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การดาํเนินธุรกิจในฐานะเป็นคนกลาง สายผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายอยู่ อตัราการเจริญเติบโตและทาํ

กาํไร ช่ือเสียงและความร่วมมือท่ีผ่านมา 2. การจูงใจสมาชิกของช่องทาง 3.การประเมินการ

ปฏิบติังานของสมาชิกช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ส่วนปัจจยัประสมทางการตลาดดา้นอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงั

กายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย ภาพลกัษณ์และความ

ไวว้างใจ  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชศู้นยอ์อกกาํลงักายของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยัคร้ังนี ้

1.จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

ผูป้ระกอบกิจการใหบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย ควรมีการประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึง  เพ่ือให้

ทุกอาชีพและทุกสถานภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เขา้มาใช้บริการศูนยอ์อกกาํลงักาย และ

ประชาสมัพนัธ์ให้ผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงเร่ืองการดูแลสุขภาพ เพ่ือลดค่าใชจ่้ายดา้นงบประมาณใน

การรักษาพยาบาลทั้งระดบับุคคลและระดบัชาติ   

2. จากผลการวจิยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยัคร้ังต่อไป 

1.ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อการบริการ

จดัการการออกกาํลงักายในศูนยอ์อกกาํลงักายในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาความแตกต่างท่ีชดัเจน 

 2. ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาระดบัภูมิภาคนอกจากกรุงเทพมหานคร เช่น 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคใต ้
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวทิยาลัย

รามคาํแหง 

FACTORS AFFECTING THE STUDENT BUYING DECISION TOWARD NOTEBOOK 

IN RAMKHAMHAENG UNIVERSITY 

 

พไิลวรรณ  อิง้ทม 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ในทุกหลกัสูตรทั้ง

ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

400 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิตเชิงอนุมาน ค่า t-Test และ F-Test 

ผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี 

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 

15,000 บาท ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เลือกยี่ห้อ DELLราคาอยู่ระหว่าง 15,000 – 

20,000 บาท ซ้ือท่ีร้านขายคอมพิวเตอร์ทัว่ไป Banana IT,JIB และชอบดา้นการรับประกนัสินคา้ 

ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ เน้นขนาดรูปทรงทนัสมยั เวลาท่ีใช้งานอยู่ในช่วง 18.01-23.00 น. และนิยมดา้น

ความสะดวกพกพา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ และอาชีพ ท่ี

แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นรูปแบบการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนั

เท่านั้ น  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคาํแหง ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยูใ่นช่วง

วยัเรียนและทาํงานควบคู่กัน จึงจาํเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คประกอบการเรียนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ซ่ึงแต่ละช่วงอายุ และอาชีพลว้นเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้เหมาะสมกบัการใชง้านของแต่ละบุคคล และอาจรวมถึงรูปแบบการส่งเสริม

การตลาด ลด แลก แจก แถม และการบริการดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 
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คาํสําคญั : 1)การตดัสินใจซ้ือ2)โน๊ตบุ๊ค3)ส่วนประสมการตลาด(4P) 

 

ABTRACT 

A study on factors that influence the decision to buy a computer notebook, 

Ramkhamhaeng University students. The objective is to study the personal factors, marketing mix 

factors as well as other groups, sampling groups of Ramkhamhaeng University students in every 

courses, of Bachelor, Master and doctorates degree by collecting information from sampling 

groups of 400 students and analyzing the data by describing static of frequency, percentage, 

average and standard deviation including hypothesis testing by extrapolate statistic, L-test and F-

test. 

From the research found that the most respondents are woman age between 18-25, 

Bachelor degree, Employees income monthly average below 15,000 Baht, marketing mix factors, 

select notebook Dellbrands between 15,000-20,000 Baht buy from general computer shops 

Banana IT, JIB and prefer product guarantee, other factors focus on modern shape, using time 

between 18:01-23:00 p.m. and prefer portable. 

Result from hypothesis found that personal factors different of age, professional, and the 

difference of marketing mix factors, marketing promotion influencing the decision to buy 

computer notebook of Ramkhamhaeng University students at the significant sign of statistic of 

0.05, due to the most respondents are studying age and working in the same time and ought to use 

computer notebook when studying and add efficiency at work, between range of age and 

professional are the most important factors of influencing decision to buy products for the proper 

use of each personal and might be including the program of marketing promotion, discount, 

redemption, giveaway and premium offered and other service that enhancing the buying decision. 

 

Key words: 1) buying decision 2) notebook 3) marketing mix(4p)  

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1496 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

นบัตั้งแต่คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองแรกถูกพฒันาข้ึนในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 

20ไดมี้การปฏิวติัอุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่

เคร่ืองคอมพิเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่เท่ากบัห้อง จนมีขนาดหรือรูปแบบท่ีหลากหลายมาจนถึงปัจจุบนั 

ทาํให้อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะ

ดา้นการศึกษาซ่ึงจาํเป็นตอ้งนาํมาปรับใชใ้นการเรียนการสอนศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูล รวมไปถึงการใชง้านดา้นความบนัเทิง ดว้ย

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยขีองคอมพิวเตอร์ ทาํให้สถาบนัและองคก์รต่างๆ นาํเทคโนโลยเีหล่าน้ี

เขา้มาประยกุตป์รับใชเ้พ่ือเสริมการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

คอมพิวเตอร์มีหลายประเภท  ทั้ งแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 

มินิคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ค (Netbook) และโน้ตบุ๊ค (Notebook or Laptop) ฯลฯ 

คอมพิวเตอร์ท่ีวางจาํหน่ายในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็น  คอมพิวเตอร์แบบตั้ งโต๊ะ (Desktop 

computer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์แบบพกพา (PDA) และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) สําหรับผูบ้ริโภคท่ีต้องเดินทางอยู่เป็นประจาํ ไม่ค่อยได้ทาํงานประจาํตามสถานท่ี

ทาํงาน หรือมีการนําเสนองานนอกสถานท่ีอยู่บ่อยๆ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจึงตอบสนองความ

ต้องการท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดเล็ก นํ้ าหนักเบา และรูปทรงทันสมยั ถูก

ออกแบบมาเพื่อติดตวัไปใช้งานตามสถานท่ีต่างๆ เหมาะกบัสังคมวยัทาํงานและวยัเรียนในยุค

ปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ีแนวโน้มการขยายตวัของผูบ้ริโภคจึงเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งบริษทัผูผ้ลิตไดป้รับลด

ราคาของเคร่ืองลงมาจนบางรุ่นมีราคาไม่สูงมากนกั ทาํให้ผูบ้ริโภคท่ีกาํลงัตดัสินใจไดห้ันกลบัมา

ซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมากข้ึน จุดเด่นท่ีทาํให้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คไดรั้บความนิยมแพร่หลาย คือ 

สามารถติดตั้ งโปรแกรมต่างๆ เพิ่มเติม เพ่ือรองรับกับการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป  จึงมี

โปรแกรมสาํหรับติดตั้งใหเ้ลือกใชจ้าํนวนมากมาย 

บริษทั ดาตา้ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (ไอดีซี, 2559) เผยผลสาํรวจ ภาพรวมตลาดพีซีในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิกประจาํปี 2558 พบวา่ ยอดจดัส่งพีซีทั้งหมดมีจาํนวน107.6 ลา้นเคร่ือง เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปี 2557 ลดลง 7.7% โดยในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2558 ตลาดปรับลดลง 6.5% เป็นไปตามท่ีไอดี

ซีไดค้าดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ี อาจเป็นเพราะโครงการขนาดใหญ่ในภาคการศึกษาของประเทศไทย
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และอินเดีย มีส่วนช่วยกระตุ้นตลาดได้บางส่วนเท่านั้ น ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคก็เปล่ียนไปให้

ความสําคญักบัการซ้ือสมาร์ทโฟนมากกว่าพีซี ลดการใช้จ่าย และปัญหาเร่ืองสินคา้คงคลงัท่ีสูง

เกินไป  

แต่ในดา้นนายชยักร จิววุฒิพงค ์นกัวิเคราะห์ฝ่ายงานศึกษาภาพรวมตลาดพีซีประจาํไอดีซี

ประเทศไทย ไดก้ล่าวว่า ตลาดพีซีในประเทศไทยปี 2558 กลบัมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัตลาดใน

ระดบัภูมิภาค ตลาดพีซีในปีท่ีผ่านมาเติบโตข้ึน 2% หลงัจากท่ีหดตวัลงตลอดช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึง

ผูบ้ริโภคยงัคงให้ความสนใจซ้ือพีซีน้อยลง แต่ตลาดได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและด้าน

การศึกษา ถึงแมว้า่ภาพรวมตลาดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจะหดตวัลง แต่มองในดา้นความตอ้งการและ

ความจาํเป็นในสังคมยคุปัจจุบนัท่ีตอ้งใชง้านโดยทัว่ไปของผูบ้ริโภคในภาคครัวเรือน อาจหลีกเล่ียง

ไม่ได ้และเม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายดา้นคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2557 โดยจาํแนกตาม

ภาคผูใ้ชง้านหลกั มากถึง 50.1 % ซ่ึงมีสดัส่วนการใชจ่้ายสูงกว่าภาคธุรกิจเอกชน และภาคหน่วยงาน

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

ซ่ึงในปัจจุบนั มีหลายบริษทัไดเ้ขา้มาในอุตสาหกรรมธุรกิจดา้นคอมพิวเตอร์เป็นจาํนวน

มาก จึงทาํให้เกิดการแข่งขนั แยง่ส่วนแบ่งตลาดเพ่ือทาํกาํไร บริษทัดงักล่าวจึงคิดคน้และออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายออกสู่ตลาด ทั้งการสร้างแบรนด ์หรือสร้างภาพลกัษณ์ให้ผูบ้ริโภค

ไดเ้ลือกสรรตามความชอบ และความเหมาะสมกบัการใชง้านโดยเฉพาะนกัศึกษาท่ีจาํเป็นจะตอ้งใช้

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพ่ือการศึกษา จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลยั

รามคาํแหงต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นรูปแบบการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านเวลา และด้านค่านิยม ท่ี

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลยั

รามคาํแหงต่างกนั 
 

กรอบแนวคดิของการวจิยั  

 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 

                      ตวัแปรอิสระ                                                                 ตวัแปรตาม 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน  ๆ
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อดุลย  ์จาตุรงคกุล (2549:69-70) กล่าวว่า อายุและลาํดับขั้นในวงจรชีวิต ในด้านความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือสินคา้และบริการจะแตกต่างกนัไปตลอดช่วงอาย ุเช่น เม่ือแรกเกิด

จะกินนมจากมารดาหรือนมผง และจะมีการเปล่ียนแปลงอาหารไปเร่ือยๆ ตามช่วงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน 

รสนิยมในเร่ืองการเลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัเคร่ืองสําอาง    การพกัผ่อน เฟอร์นิเจอร์ของ

ตกแต่งบา้นและสวน ซ่ึงลว้นแลว้แต่เก่ียวขอ้งกบัช่วงอายดุว้ยเช่นกนั  

อุทิส ศิริวรรณ (2549:78) กล่าวว่า อาชีพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบ

ในการบริโภคสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น คนงานก่อสร้างใชแ้รงงานจะซ้ือเส้ือผา้ใส่ทาํงาน 

ในขณะท่ีประธานบริษทัจะซ้ือเส้ือสูทใส่ทาํงานท่ีมีราคาแพง นักการตลาดจึงต้องแยกแยะกลุ่ม

อาชีพท่ีสนใจสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2546:24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พ่ือตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มลูกค้าเพ่ือโน้มน้าวให้ลูกค้ามีความต้องการสินค้าและบริการ ส่วนประสม

การตลาด ไดแ้บ่งออกเป็น4 กลุ่ม ท่ีรู้จกักนัคือ “4 Ps” ไดแ้ก่  ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา 

(Price) ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2556:184) กล่าววา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรม

ทางการตลาดท่ีเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้ผูบ้ริโภคเพ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจ สนใจ หรือมีความตอ้งการ

สินคา้และบริการ ทาํให้เกิดทศันะคติและมีพฤติกรรมตรงตามท่ีผูป้ระกอบการปรารถนา ส่วนประ

สมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix)ประกอบดว้ย 1.การโฆษณา (Advertising) 2.การส่งเสริม

การขาย (Sales promotion) 3.การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) 4.การให้ข่าวและการ

ประชาสมัพนัธ์ (Publicity and public relations) และ 5.การตลาดทางตรง (Direct marketing)  

ปณิศา มีจินดา (2553:286) กล่าววา่ ค่านิยม เป็นความเช่ือถือร่วมกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม

ซ่ึงจะนําไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีพึงพอใจหรืออาจระบุว่าส่ิงใดถูกหรือส่ิงใดผิด ค่านิยม จึงเป็น

ความคิด ความรู้สึกนิยมชมชอบหรือการมองเห็นคุณค่าในตวับุคคลและส่ิงของ  

ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ 

ประเภทของคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งตามความสามารถของระบบจาํแนกออกเป็น 4 ชนิด 

ดงัน้ี 
1. ซุปเปอร์คอมพวิเตอร์  

2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์  
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3. มินิคอมพิวเตอร์  

4.ไมโครคอมพิวเตอร์  
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถจาํแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

             1.แบบติดตั้ งท่ีสามารถใช้งานอยู่กับท่ีบนโต๊ะทํางาน  (Desktop Computer) หรือเป็น

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  (Personal Computer) ท่ี มีขนาดเล็กท่ีเหมาะสําหรับใช้ในสํานักงาน 

สถาบนัการศึกษา องคก์รธุรกิจ และท่ีบา้น เป็นตน้ 

                    2.แบบเคล่ือนยา้ยได  ้(Portable Computer) สามารถพกพาไปทาํงานได้ทุกท่ี มีขนาดเล็ก 

นํ้ าหนักเบา อาศัยพลังงานไฟฟ้าสํารองจากแบตเตอร่ี  โดยจําแนกตามการใช้งาน  ได้แก่

Subnotebook, Laptop, Hand – Held, Palmtop, Pen, คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded Computer)

และ Notebook Computer 

ตลาดคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และสาํนกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2558) เปิดเผยผลการสาํรวจสามารถประเมินสถานการณ์ใน

ภาพรวมของตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ในปี 2558 วา่ มีแนวโนม้จะเติบโตดีข้ึนกวา่ปี 2557 ผลการ

สํารวจตลาด Digital Economy มีผลในการช่วยดันตลาดคอมพิวเตอร์เติบโตถึง 12.4% อีกทั้ ง

สดัส่วนมูลค่าการใชจ่้ายยงัสามารถจาํแนกตามภาคผูใ้ชห้ลกั ปี 2557 โดยในภาคครัวเรือนและธุรกิจ

ครัวเรือนขนาดเลก็ ยงัคงมีสัดส่วนในการใชจ่้ายมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 50.1 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ

จาํเป็นในการใชง้านของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัท่ีช่วยการทาํงานไดอ้ย่างรวดเร็ว เท่ียงตรง และมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน 
 

งานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืน  ๆ

วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2553) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือดา้นประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและดา้นวตัถุประสงคใ์นการเลือก

ซ้ือต่างกนั ส่วนเพศ อาย ุการศึกษา และสถานภาพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่สมัพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาด 

สุระเทพ สุระสัจจะ, ดารณี  พิมพ์ช่างทอง (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ดา้นปัจจยั

ส่วนบุคคล ด้านอายุและรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ือง
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คอมพิวเตอร์แบบพกพาในทุกดา้นไดแ้ก่ ชนิดของตราสินคา้ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ การชาํระเงิน 

การใช้งาน และแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจส่วน เพศ อาชีพ และระดับการศึกษาไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

กฤษณะ  หลักทรัพย์  (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษามหาวิทยาลยันเรศวร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

ด้านราคาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีใช้ในการประกอบการตัดสินใจและการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา ด้านการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยท่ีใช้ในการ

ประกอบการตดัสินใจและงบประมาณในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาต่างกนัส่วน

ดา้นสถานท่ีท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

สมศักด์ิ  แก้วเฉลิม , ชนะ เกษโกศล , ภิเษก จันทร์เอ่ียม  (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี มี

ความสมัพนัธ์กบัการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา

พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาด

และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบัการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัปทุมธานีไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

สุดารัตน์  รัตนกิจไพบูลย  ์(2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊คของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ผลการศึกษา

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามากท่ีสุด ส่วนใหญ่ดูจากประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊คเป็นเกณฑ์ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส่วนพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ด้านราคาเหมาะสมมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ดูจากประสิทธิภาพของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นเกณฑ์ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ค ร้านคา้ท่ีมีสินคา้ท่ีหลากหลาย การบริการหลงัการขายท่ีดี 

พจมาน อภิเกษมสนัต์ิ, รุจาภา แพงเกสร (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพรายได้ต่อเดือน และระดับ

การศึกษาไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑ์ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ
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คอมพิวเตอร์แบบพกพา ส่วนดา้นวิธีการชาํระเงิน สถานท่ีซ้ือ และราคาโน๊ตบุ๊คท่ีจะซ้ือส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

ศุภลกัษณ์ ทวีเปล่ง (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพาใหค้วามสาํคญัมาก

ท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซ่ึงประกอบด้วยการมีตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย มี

ศูนยบ์ริการหลงัการขาย ความสะดวกในการเลือกซ้ือ การหาซ้ืออุปกรณ์เสริมง่าย และพนักงานมี

ความรู้ในตวัสินคา้ 

ปริศนา มชัฌิมา, สายสุดา ป้ันตระกูล (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชง้านคอมพิวเตอร์

แบบพกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า 

พฤติกรรมการใชง้านคอมพิวเตอร์แบบพกพาของนกัศึกษาในแต่ละคณะและชั้นปีของนกัศึกษาท่ีอยู่

ต่างคณะกนัมีพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพาในทุกดา้นแตกต่างกนัแต่นกัศึกษาท่ีอยูค่น

ละชั้นปีกลบัมีพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพาในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

 

การออกแบบการวจิยั 

เป็ น ก าร ศึ กษ าวิ จัย เชิ งป ริม าณ  (Quantitative Research) เก็ บ รวบ รวมข้อ มู ล จาก

แบบสอบถามในช่วง          มีนาคม  – เมษายน  พ .ศ .2560 เค ร่ืองมือในการศึกษาวิจัยคือ 

แบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ในทุกหลกัสูตร 

ทั้ งระดับปริญญาตรีปริญญาโท  และปริญญาเอก ทั้ งหมด 234,133 คน    (ข้อมูลสถิติจาํนวน

นักศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ สวป. นักศึกษาท่ีมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา     

ประจาํภาค 2 ปีการศึกษา 2559) ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง ใชเ้กณฑก์ารกาํหนดขนาด

กลุ่มตวัอย่างโดย  วิธีตารางสําเร็จของ Taro Yamane กาํหนดความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% และค่าความ

คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากเกบ็รวบรวมแบบสอบถามครบแลว้ จึงนาํขอ้มูลมาตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งหมด 

และนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าทางสถิติ จากนั้ นนําผลท่ีได้มาเขียนวิเคราะห์ขอ้มูล ด้วยสถิติเชิง
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พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 

ค่า t-Test และค่า F-Test โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ 

สรุปผลการวจิยั 

      ตารางท่ี 15 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม                                           

(n=400) 

ปัจจยัส่วนบุคคล รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 183 45.75 

 หญิง 217 54.25 

อายุ 18 – 25 ปี 187 46.75 

 26 – 33 ปี 146 36.50 

 34 – 41 ปี 49 12.25 

 มากกวา่ 41 ปีข้ึนไป 18 4.50 

การศึกษา ปริญญาตรี 261 65.25 

 ปริญญาโท 119 29.75 

 ปริญญาเอก 20 5.00 

อาชีพ นกัศึกษา 123 30.75 

 ขา้ราชการ /รัฐวิสาหกิจ 63 15.75 

 พนกังานบริษทั 134 33.50 

 ธุรกิจส่วนตวั 62 15.50 

 อ่ืนๆ 18 4.50 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 125 31.25 

 15,000 - 20,000 บาท 121 30.25 

 20,001 - 25,000บาท 105 26.25 

 มากกวา่ 25,000 บาท ข้ึน

ไป 

49 12.25 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 217 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.25 ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 การศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี จาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 อาชีพพนกังานบริษทัจาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อย

ละ 33.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 

 

       ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม                              

(n=400) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

ด้านยีห้่อ (ผลิตภัณฑ์) MAC 59 14.75 

 HP 86 21.50 

 ACER 90 22.50 

 ASUS 65 16.25 

 DELL 100 25.00 

ด้านราคา 15,000 – 20,000 บาท 210 52.50 

 20,001 – 25,000 บาท 97 24.25 

 25,001 – 30,000 บาท 58 14.50 

 มากกวา่ 30,000 บาท 35 8.75 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย หา้งสรรพสินคา้ แผนก IT 163 40.75 

 ร้านขายคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 

Banana IT, JIB 

173 43.25 

 ซ้ือมือสอง 10 2.50 

 งานแสดงสินคา้ 54 13.50 

ด้านรูปแบบการส่งเสริม

การตลาด 

การลดราคา 114 28.50 

 การรับประกนัสินคา้ 154 38.50 

 แถมอุปกรณ์เสริมการใชง้าน 59 14.75 

 การบริการหลงัการขาย 73 18.25 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกยี่ห้อ DELL มากท่ีสุด มีจาํนวน 

100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ราคาอยูร่ะหว่าง 15,000-20,000 บาท มีจาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.50 ซ้ือท่ีร้านขายคอมพิวเตอร์ทัว่ไป Banana IT, JIB มีจาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 และ

ชอบการรับประกนัสินคา้มีจาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50  

 

       ตารางท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม                                                                                     

(n=400) 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

ลักษณะทางกายภาพ  ขนาดรูปทรงทนัสมยั 157 39.25 

 นํ้าหนกัเบา 92 23.00 

 แขง็แรงทนทาน 140 35.00 

 สีสนัสวยงาม 11 2.75 

ด้านเวลา 8.00 – 12.00 น. 46 11.50 

 12.01 – 18.00 น. 109 27.25 

 18.01 – 23.00 น. 185 46.25 

 มากกวา่ 23.00 น. ข้ึนไป 60 15.00 

ด้านค่านิยม สะดวกพกพา 166 41.50 

 ใชง้านไดทุ้กท่ีตามตอ้งการ 149 37.25 

 ประหยดัพ้ืนท่ีใชง้าน 57 14.25 

 ประหยดัพลงังาน 28 7.00 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คท่ีมีขนาด

รูปทรงทนัสมยัมีจาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 เวลาส่วนใหญ่ท่ีใชอ้ยูใ่นช่วง 18.01 – 23.00 

น. มีจาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 เลือกซ้ือเพราะสะดวกพกพา มีจาํนวน 166 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.50 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1506 

ตารางท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 
 

การตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.คุณภาพของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (อายกุารใชง้าน) 4.4925 0.6450 

2.ฟังกช์ัน่รูปแบบการใชง้านหลากหลาย 4.3200 0.6661 

3.ความเหมาะสมกบัราคาเม่ือเทียบกบัสเปก 4.2075 0.7720 

4.แหล่งจาํหน่ายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมีหลายช่องทาง 4.0550 0.7638 

5.การนาํเสนอรูปแบบการส่งเสริมการขายใหม่ๆ 4.2225 0.7807 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกคุณภาพของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

(อายกุารใชง้าน) มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.4925 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.6450 คะแนน 

 
 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานและอภิปรายผลของการวจิยั 
 

สมมตฐิานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊คของ

นักศึกษามหาวทิยาลัยรามคาํแหงต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ และอาชีพ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอดุลย ์จาตุรงคกุล (2549) ท่ีกล่าวว่า อายแุละลาํดบัขั้นในวงจร

ชีวิต ในดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือสินคา้และบริการจะแตกต่างกนัไปตลอดช่วงอาย ุ

เช่น เม่ือแรกเกิดจะกินนมจากมารดาหรือนมผง และจะมีการเปล่ียนแปลงอาหารไปเร่ือยๆ ตามช่วง

อายุท่ีเพ่ิมข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุระเทพ สุระสัจจะ, ดารณี พิมพช่์างทอง(2553) ท่ี

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ

พกพาใน  ทุกดา้น ไดแ้ก่ ชนิดของตราสินคา้ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ การชาํระเงิน การใชง้าน และ

แหล่งขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอุทิส ศิริวรรณ (2549) ท่ีกล่าววา่ 

อาชีพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบในการบริโภคสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 
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เช่น คนงานก่อสร้างใช้แรงงานจะซ้ือเส้ือผา้ใส่ทาํงาน ในขณะท่ีประธานบริษทัจะซ้ือเส้ือสูทใส่

ทาํงานท่ีมีราคาแพง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิจิตรา ประเสริฐธรรม (2553) ท่ีพบว่า อาชีพ

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือด้านประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและด้าน

วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือต่างกนั 

ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้านอ่ืนๆ ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊คของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพจมาน อภิเกษมสนัต์ิ, รุจา

ภา แพงเกสร (2556) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และระดับ

การศึกษาไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาปัจจยัต่างๆ นั้นไม่มีอิทธิพล ทั้งน้ี

เน่ืองจาก ไม่ว่าจะเป็นเพศใด สถานภาพใด รายได้ใด และระดบัการศึกษาใดก็ตาม ต่างก็มีความ

จาํเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว จึงทาํใหมี้

การนาํมาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะดา้นการศึกษา 

สถาบนั และองคก์รธุรกิจต่างๆ  
 

สมมตฐิานท่ี 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านรูปแบบการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกันมอิีทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซื้อคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามหาวทิยาลัยรามคาํแหงต่างกัน 

    ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นรูปแบบการส่งเสริม

การตลาดเท่านั้ น  ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ 

(2556) ท่ีกล่าวว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีเป็นเคร่ืองมือ

ในการกระตุน้ผูบ้ริโภคเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจ สนใจ หรือมีความตอ้งการสินคา้และบริการ ทาํให้เกิด

ทัศนะคติ และมีพฤติกรรมตรงตามท่ีผูป้ระกอบการปรารถนา และยงัสอดคล้องกับงานวิจัย

ของกฤษณะหลกัทรัพย ์(2553)ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการขายท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและงบประมาณในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านอ่ืนๆ ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภลกัษณ์ ทวี

เปล่ง (2553) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
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แบบพกพาให้ความสาํคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซ่ึงประกอบดว้ยการมีตวัแทน

จาํหน่ายในประเทศไทย มีศูนย์บริการหลังการขาย ความสะดวกในการเลือกซ้ือ การหาซ้ือ

อุปกรณ์เสริมง่าย และพนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุดารัตน์ รัตน

กิจไพบูลย ์(2553) ท่ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษามากท่ีสุด ส่วนใหญ่ดูจากประสิทธิภาพของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นเกณฑใ์นการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  

ท่ีพบว่าปัจจยัต่างๆ นั้นไม่มีอิทธิพล ทั้งน้ีเน่ืองจาก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ยี่ห้อใด ระดบั

ราคาใด และช่องทางการจาํหน่ายใดก็ตามจาํเป็นตอ้งศึกษาหาขอ้มูลหลายๆ ดา้น เพื่อเปรียบเทียบ

และประกอบการตดัสินใจก่อนซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพ่ือให้เกิดความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป และ

เกิดประโยชนสู์งสุด 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืน  ๆท่ีประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านเวลา และด้าน

ค่านิยมท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยรามคาํแหงต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัอ่ืนๆไม่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของปณิศา มีจินดา (2553) กล่าวว่า ค่านิยม เป็นความเช่ือถือร่วมกนัของสมาชิกภายใน

กลุ่มซ่ึงจะนาํไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีพึงพอใจหรืออาจระบุว่าส่ิงใดถูกหรือส่ิงใดผิด ค่านิยม จึงเป็น

ความคิด ความรู้สึกนิยมชมชอบหรือการมองเห็นคุณค่าในตวับุคคลและส่ิงของและยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของสมศกัด์ิ แกว้เฉลิม, ชนะ เกษโกศล, ภิเษก จนัทร์เอ่ียม (2551) ท่ีพบว่า ความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาด และความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบัการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัปทุมธานีไม่มี

ความสมัพนัธ์กนั 

ท่ีพบว่าปัจจยัต่างๆ นั้นไม่มีอิทธิพล เพราะเป็นอิทธิพลท่ีต่อเน่ืองจากท่ีได้ตดัสินใจซ้ือ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแลว้ วา่เลือกซ้ือลกัษณะแบบใด ช่วงเวลาใดท่ีใชค้อมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเป็นส่วน

ใหญ่ และเหตุใดถึงตดัสินใจซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมากกวา่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ บทสรุปสุดทา้ยกมี็

ความจาํเป็นตอ้งซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีอาจไม่ครอบคลุมตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊คไดค้รบถว้นการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามเพ่ิมเติม 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามในบางประเด็นเท่านั้น ควรจะพิจารณา

ขอ้มูลในมุมท่ีกวา้ง  มากข้ึน เช่น มีการสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่มเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นช่องทางใน

การศึกษาขอ้มูลเชิงลึก 

3. ควรศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเก่ียวกบัการเลือกซ้ือ

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยเฉพาะขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ์เพ่ิมเติม เช่น สเปก ความจุ CPU RAM และ

ฟังกช์นัการใชง้าน เป็นตน้ 

4.ควรศึกษาเก่ียวกบัการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนท่ีต่างๆ เช่น ในเขต

ปริมณฑล และตามเขตหวัเมืองใหญ่ เพ่ือนาํไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า 

The Influence Factors for  satisfaction of tour ists at Khung Bang Kachao 

 

วชิราภรณ์   พดัเกิด 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

 

วิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บาง

กะเจา้โดยขอ้มูลทั้งหมดน้ีจะทาํใหเ้ขา้ถึงการตดัสินใจท่ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีคุง้บาง

กะเจา้ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดสุ่้มตวัอย่างจากประชาชนทัว่ไปท่ีเคยไปเท่ียวคุง้บ่งกะเจา้ จาํนวน 400 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน t-Test 

และ F-Test สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายท่ีมีอาย ุ21 -40 ปีส่วนใหญ่มีการศึกษา

ตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,000 – 25,000 บาท และมี

สถานภาพโสด ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด มีความโดดเด่นดา้นธรรมชาติมากท่ีสุด  ดา้นสถานท่ี

การเดินทาง คือการเดินทางทั้งทางรถและเรือ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุดคือผ่านส่ือ

ทาง Internet  ดา้นราคาสินคา้และราคาอาหาร คือราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม  ดา้น

บุคลากรในการให้บริการ มากท่ีสุดคือ เจา้หน้าท่ีการประชาสัมพนัธ์บริการดี ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก  มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม ดา้นกระบวนการการให้บริการคือมีกระบวนการบริการ

จราจรดี  

โสดผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัและ

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด(7P) ดา้น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัอ่ืนๆดา้นส่ิง

ดึงดูดใจมี ดา้นการคมนาคม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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ABSTRACT 

This research is aimed at studying the factors influencing the satisfaction of Kung Bang 

Kachao tourists. All of this information is for study and understand on decision to travel to Khung 

Baong kacha. In this study, 400 people were sampled from the tourist who had visited the Khung 

Baong kacha. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. Along 

with hypothesis testing with t-Test and F-Test inference statistics, the results are summarized as 

follows. 

Most of the samples were females rather than males aged between 21-40 years old. Most 

They are undergraduate degree. And They work as employee at private company which income in 

the range of 15,000-25,000 baht. Attactive point to travel is good natural environment. Travel 

location It is a journey both by car and by boat. Advertising The most common is through the 

Internet. The food and beverage prices are reasonable. The service is the most satisfy on public 

relations staff service. External environment Beautiful decoration. The traffic service process is 

good organized. 

Test results evaluated was found that there were only different age factors. And 

marketing mix factors (7P). Different Advertising Advertising Other attractive factors 

Transportation Influence on tourist satisfaction. Khung Bang kachao at 0.05 significance level. 

Keyword : Khung Bang Kachao , Marketing Mix (7P) 

 

บทนํา 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Industry) ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจท่ี

เก่ียวข้องโดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทางอ้อมหรือธุรกิจสนับสนุนต่างๆการซ้ือบริการของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็น การส่งสินคา้ออกท่ีมองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible 

Export) เพราะเป็นการซ้ือดว้ยเงินตราต่างประเทศ การผลิต สินคา้ คือ บริการต่าง ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียว

ซ้ือก็จะตอ้งมีการลงทุน ซ่ึงผล ประโยชน์จะตกอยูใ่นประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชีพอีกหลาย

แขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีทางดา้นสังคมการท่องเท่ียวเป็นการพกัผอ่นคลาย 

ความตึงเครียด พร้อม กบัการไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีผิดแผกแตกต่างออกไปอีก
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คร้ัง อุตสาหกรรม ท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงจะมีส่วนช่วย

สร้างเสถียรภาพใหก้บัดุลการชาํระเงินได ้เป็นอยา่งมาก นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัมีบาทบาทช่วย

กระตุน้ให้มีการนาํเอาทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อย่างกวา้งขวาง ท่ีผูอ้ยูใ่นทอ้งถ่ินได้

เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้าน   ขายเป็นของท่ีระลึกสําหรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงสรุปไดว้่า

บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ี ยวนั้ น มี ต่อ เศรษฐกิจ   สังคมและ

วฒันธรรม   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552) 

ทั้ งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํให้การท่องเท่ียว มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ใน

ฐานะเป็นองคก์รของภาครัฐซ่ึงมีบทบาท ดา้นการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวโดยตรงภายใต้

นโยบายและแผนพฒันาการท่องเท่ียวตามแผนการ พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดก้าํหนด

กลยุทธ์แผนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการดึงดูดให้มี  การท่องเท่ียวมากข้ึน  ซ่ึง

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดส่้งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทาํให้เกิด การจา้งงาน

และการกระจายรายไดไ้ปสู่ภาคธุรกิจท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง ส่งผลให้มีการนาํ

ความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคในดา้นต่างๆ อาทิการปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การสร้างระบบ

สาธารณูปโภค ส่ิงอาํนวย ความสะดวกต่างๆ เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ (การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2550) 

 คุ ้งบางกะเจ้าเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีรวมทั้ ง 6 ตาํบล ตั้ งอยู่ใน อาํเภอ พระประแดง จงัหวดั

สมุทรปราการ ไดแ้ก่ ตาํบลบางกะเจา้ ตาํบลบางนํ้ าผึ้ง ตาํบลบางกอบวั ตาํบลบางกระสอบ ตาํบล

บางยอ และ ตาํบลทรงคนอง เป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะกบัการมาท่องเท่ียวและผกัผอ่นเป็นอยา่งมาก รอบ ๆ 

พ้ืนท่ีลอ้มรอบไปดว้ยป่าท่ีเขียวขจีร่มร่ืน คุง้บางกะเจา้ยงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยแม่น้าเจา้พระยาเกือบ

ทั้ งหมดท่ีโคง้เวา้ไดรู้ปกระเพาะหมูสวยงาม คุง้บางกะเจา้ไดรั้บการยกย่องจากหนังสือไทม์แมก

กาซีนให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia เม่ือปี 2006 พ้ืนท่ีรอบ ๆ คุง้บางกะเจา้มีพ้ืนท่ีท่ีสวยงาม

และน่าสนใจให้ศึกษา เช่น สวนศรีนครเข่ือนขนัธ์ ตลาดบางนํ้ าบางนํ้ าผึ้ ง บา้นธูปหอมสมุนไพร 

พิพิธภณัฑ์ปลากดัไทย บา้นลูกประคบธญัพืช จุดชมห่ิงห้อย โบราณสถานในวดัวาอาราม รวมถึง

สวนป่า และสวนผลไม ้ดงันั้นนั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะตอ้งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจของนักท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการเขา้ถึงการตดัสินใจของนักท่องเท่ียว

ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุง้

บางกะเจา้ 

3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

ประโยชนข์องการวจิยั 

1. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษา ไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดรูปแบบและ

ทิศทางของธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด เพ่ือสร้างผลกาํไรสูงสุดใหก้บัธุรกิจท่องเท่ียว 

3. ผูป้ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้ในการวางแผน และ ปรับปรุงกิจการ

ตลอดจนการบริหารจดัการธุรกิจใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั สามารถดาํรงกิจการใหอ้ยูร่อด

บนเส้นทางธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื   

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 1. การวิจยัน้ีเป็นการทาํวิจยัเฉพาะประชากร นกัท่องเท่ียวท่ีเคยไปเท่ียวคุง้บางกะเจา้แลว้ใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยมาท่องเท่ียวท่ีคุง้บางกะเจา้ 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent Var iable) ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.1 เพศ ซ่ึงแบ่งเป็น 

1.1.1 ชาย 

1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุซ่ึงแบ่งเป็น 

1.2.1 ตํ่ากวา่ 20 ปี 

1.2.2 20 – 40 ปี 
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1.2.3 41 - 60 ปี 

1.2.4 60 ปีข้ึนไป 

1.3 ระดบัการศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น 

1.3.1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

1.3.2 ปริญญาตรี 

1.3.3 สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ ซ่ึงแบ่งเป็น 

1.4.1 ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

1.4.2 พนกังานบริษทัเอกชน 

1.4.3  รับจา้งทัว่ไป 

1.4.4 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

1.4.5 นกัเรียน / นกัศึกษา 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

1.5.1 ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 

1.5.2 5,001 – 10,000 บาท 

1.5.3 10,001 – 20,000 บาท 

1.5.4 20,001 – 30,000 บาท 

1.5.5 30,001 บาทข้ึนไป 

1.6 สถานภาพสมรส ซ่ึงแบ่งเป็น 

1.6.1 โสด 

1.6.2 สมรส / อยูด่ว้ยกนั 

1.6.3 หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

2.1 ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์

2.2 ปัจจยัดา้นราคา 

2.3 ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

2.4 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 

2.5 คน 
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2.6 กระบวนการ 

2.7 ดา้นกายภาพ 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆคือปัจจยัดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

 3.1 การคมนาคม 

 3.2 แหล่งท่องเท่ียว 

 3.3 การบริการส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

คุง้บางกะเจา้ตั้งอยู่ในอาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 ตาํบล 

ไดแ้ก่ บางนํ้ าผึ้ ง บางยอ บางกระสอบ บางกะเจา้ บางกอบวั และทรงคนอง เน้ือท่ีประมาณ 11,818 

ไร่ ดว้ยลกัษณะเป็นเกาะลอ้มรอบดว้ยแม่นํ้าเจา้พระยา และตั้งอยูไ่ม่ไกลจากอ่าวไทย   

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบด้วย 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ี

ผูข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 

โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจบัต้องได้ และ ผลิตภณัฑ์ท่ีจบั

ต้องไม่ได้  

1. ด้านราคา (Pr ice) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่ง

คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 

ดงันั้น การกาํหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่าย

ต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

2. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม

ในการนาํเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของ

บริการท่ีนาํเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นทาํเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการนาํเสนอ

บริการ (Channels) 

3. ด้านการส่งเสริม (Promotions) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร

ใหผู้ใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม การใช้

บริการและเป็นกญุแจสาํคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
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4. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม 

การจูงใจ เพ่ือ ใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ 

สมัพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมี

ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ

แกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

5. ด้านกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and 

Presentation) เป็นแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางกายภาพแลการนาํเสนอใหก้บัลูกคา้ใหเ้ห็นเป็น

รูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการเพือ่สร้าง

คุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และ

การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

6. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน

ดา้นการบริการ ท่ีนาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และทาํให้

ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

 

กรอบแนวคดิวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล   เพศ  อาย ุ
การศึกษา   อาชีพ  รายได้
สถานภาพ 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 
ผลิตภณัฑ ์   ราคา 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
การส่งเสริมทางการตลาด 
คน   กระบวนการ 
ลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจยัดึงดูดนักท่องเที่ยว   
การคมนาคม  แหล่งท่องเท่ียว     
บริการส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 
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สมมุตฐิาน 

1. ปัจจยัส่วน บุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ การศึกษา  รายได ้ สถานภาพ อาชีพท่ีแตกต่าง

กนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ ราคา  ช่องทางการบริการ  การ

ส่งเสริมทางการตลาด  คน กระบวนการให้บริการ  ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

3.  ปัจจยัดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีประกอบด้วย แหล่งท่องเท่ียว  การคมนาคม  การบริการส่ิง

อาํนวยความสะดวกท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

 

ทฤษฎแีละงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา (2549:29)  กล่าวว่าในปัจจุบนันกัวิชาการทางดา้นการตลาดหลาย

ท่านไดว้ิจารณ์ ส่วนผสมทางการตลาด ท่ีรู้จกักนัในช่ือ 4Ps ซ่ึงไดรั้บการพฒันาข้ึนในช่วงทศวรรษ 

1960 ว่าเป็นมุมมองท่ีค่อนขา้งแคบกันไป และไม่เหมาะสมท่ีจะใช้กบัการบริการซ่ึงมีลกัษณะ

เฉพาะท่ีแตกต่างจากสินคา้โดยทั่วไป Zeithaml and Bither(2000)ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ในเร่ือง

ส่วนผสมทางการตลาดสาํหรับบริการดงักล่าวประกอบดว้ย ส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิมหรือ 

4Ps ( ได้แ ก่  Product price place และ  Promotion) รวมกับ อีก  3 ส่วนคือ  people process และ 

physical Evidence ดงัน้ี 

 บุคคล ( people)  

 บุคคลในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลทุกคนท่ีมีส่วนในกระบวนการให้บริการซ่ึงรวมถึงพนักงาน

ของกิจการลูกคา้ท่ีมาใช้บริการและลูกคา้คนอ่ืนท่ีมาใช้บริการด้วย ลกัษณะเฉพาะของบริการท่ี

เรียกวา่ ‘inseparability’ พนกังานของกิจการเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัทั้งในการผลิตบริการและการ

ให้บริการ ในปัจจุบนัซ่ึงสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจรุนแรงข้ึน พนกังานยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี

สร้างความแตกต่าง ( Differentiation) ใหก้บัธุรกิจโดยารสร้างมูลค่าเพ่ิมกบัสินคา้ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั นอกจากพนกังานของกิจการดงักล่าวแลว้ตวัลูกคา้เองรวมถึงลูกคา้คนอ่ืน

ท่ีมาใชบ้ริการกจ็ะมีอทธิพลต่อการรับรู้ในเร่ืองการบริการของผูซ้ื้อบริการดว้ย 
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กระบวนการ (process) 

 หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้บริการ ระเบียบ รวมทั้ งวิธีการทาํงานซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างและการนําเสนอบริการให้กบัลูกคา้ เช่น การตดัสินใจในเร่ืองนโยบายท่ี

เก่ียวกบัลูกคา้ และบุคลากรขององคก์าร เป็นตน้ 

 

หลักฐานทางการยภาพ (physical Evidence) 

 หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการให้บริการ สถานท่ีท่ีลูกคา้และกิจการมีปฎิสัมพนัธ์กนั 

และองคป์ระกอบท่ีจบัตอ้งไดต่้างๆวึ่งทาํหนา้ท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกหรือส่ือสารบริการนั้นๆ 

 

แนวคดิปัจจยัการดึงดูดจูงใจนักท่องเท่ียว 

มิเดล (Middleton. 1998 : 80 ) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของสินคา้ทางการท่องเท่ียวว่ามี

องคป์ระกอบหลกัอยู ่5 องคป์ระกอบดว้ยกนัคือ 

1. ส่ิงดึงดูดใจของสถานท่ีท่องเท่ียว(Destination Attractions)เช่น  ส่ิงดึงดูดใจทาง

ธรรมชาติ ส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงดึงดูดใจทางวฒันธรรมและสังคม 

2. ส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการในสถานท่ีท่องเท่ียว(Destination Facilities and 

Service)ไดแ้ก่ ความพร้อมทางด้านท่ีพกั ความพร้อมด้านภตัตาคาร บาร์และคาเฟ่ ความพร้อม

ทางดา้นคมนาคมขนส่ง สถานท่ีเล่นกีฬา และสนัทนาการ สถานท่ีจดัจาํหน่ายสินคา้และของท่ีระลึก 

รวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการอ่ืนๆ 

(Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อา้งใน นิรันดร ทพัไชย, 2550)ปัจจยัดึงดูดหรือปัจจยัจูง

ใจ (Pull Factors) เป็นปัจจัยจูงใจจากตัวแหล่งท่องเท่ียวเองท่ีกระตุ้นให้ บุคคลตัดสินใจเลือก

เดินทางไปท่องเท่ียวยงัแหล่ง ท่องเท่ียวใดแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงเป็นการเฉพาะ ทั้ งข้ึนอยู่ กับ

ลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ท่ีจะจูงใจให้ นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเพ่ือตอ้งสนองความ

ต้องการท่ี เกิดข้ึน เช่น ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ความ สะดวกสบายในการเดินทาง 

ช่ือเสียง ความหลากหลาย ของกิจกรรม ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์ และอ่ืนๆ  

ปัจจุบนันักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะไม่นิยม เดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีไกลๆ เน่ืองจาก

เสียทั้ง เวลาและค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้ บริเวณนั้นไม่มีส่ิงดึงดูดใจก็จะไม่เกิด

การท่องเท่ียวข้ึน นัน่แสดงใหเ้ห็นว่า สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกเดินทาง ไปจะตอ้งมีส่ิงดึงดูดใจซ่ึง

นอกจากความสวยงามแลว้ ยงั ตอ้งมีองคป์ระกอบพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ สะพาน ถนน สนามบิน ตลอดจน
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ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นสถานท่ีพกัแรม ร้านอาหาร (วรรณา วงษ์วานิช, 2546) 

และมากไปกว่านั้นจะตอ้งมีการน าเสนอขอ้มูล และภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆ 

ดว้ย เช่นกนัเพ่ือนไปสู่การชักจูงหรือเป็นแรงจูงใจให้ นักท่องเท่ียวออกเดินทาง (Cee Goossens, 

2000) 

 ณริสา  นิลแสง ( 2553) คาคหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาด

นํ้าบางนํ้าผึ้ง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุรปราการ ผลการวิจยัพบวา่ 

1.ระดบัความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเกิดทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าบางนํ้ าผึ้ ง

โดยรวมอยใูนระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นนกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญัในดา้นส่ิงดึงดูดใจให้

เกิดการท่องเท่ียวและด้านร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด ส่วนระดับความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าบางนํ้าผึ้งโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ิอพิจารณา

เป็นรายไดแ้ลว้ พบว่านักท่องเท่ียวให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัมากทั้ง 7 ดา้นโดยให้ความสําคญัใน

ดา้นร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมและส่ิงดึงดูดใจใหเ้กิดการท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

2.ความคาดหวงักบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้ าบางนํ้าผึ้ง พบว่า

ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อตลาดนํ้ าบางนํ้ าผ้ึงในภาพรวมทั้งหมดแตกต่าง

ไปตามความพึงพอใจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

วธีิการดําเนินงานวจิยั 

1.  แบบของการวิจยั 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ เป็น

การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  ใช้แนวทางการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออก

แบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง

อนุมาน โดยใช ้Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์ 

2. ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยไปท่องเท่ียว

คุง้บางกะเจา้ ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้
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3. การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คาํนวณหา

ขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

N =   

 

N = จาํนวนตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา 

Z = ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 

p = ค่าความน่าจะเป็นของประชากรกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.5 

E = ค่าความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกาํหนดท่ี 5% เท่ากบั 0.05 

 

จะได ้ N = 
.  . .

.
 

 

                                          =      384.16 คน ≈ 400 คน 

ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

   

4. วธีิการดาํเนินงานวจิัย 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ เป็น

การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสาํรวจ เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการออก

แบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนาการหาค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน  และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ T-test F-test  โดยใช ้Microsoft 

Office Excel ในการวิเคราะห์ 
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ผลการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 167 41.25 

 หญิง 233 58.25 

อายุ ตํ่ากวา่ 20 ปี 15 3.75 

  21 – 40 ปี 276 69.00 

 41 - 60 ปี 109 27.25 

 60 ปีข้ึนไป 0 00.00 

ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 191 47.75 

 ปริญญาตรี 155 39.50 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 51 12.75 

อาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 68 17.00 

 พนกังานบริษทัเอกชน 215 53.75 

 รับจา้งทัว่ไป 61 15.25 

 เจา้ของกิจการ 24 6.00 

 นกัเรียน / นกัศึกษา 32 8.00 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 91 22.75 

 15,000 – 25,000 บาท 127 31.75 

 25,001 – 35,000 บาท 104 26.00 

 35,001 – 45,000 บาท 40 10.00 

 450,001- 55,000 บาท 38 9.50 

สถานภาพ โสด 223 55.75 

 สมรส / อยูด่ว้ยกนั 99 24.75 

 หมา้ย / หยา่ร้าง  78 19.50 
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จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่ม

ท่ีมีอายุ 21 -40 ปี เป็นจาํนวนมากท่ีสุด ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรีมีจาํนวนมากท่ีสุด ส่วนอาชีพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน  ระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  อยูใ่นช่วง 15,000 – 25,000 บาท สถานภาพ

โสดมีจาํนวนมากท่ีสุด  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 

                       รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

คุ้งบางกะเจ้ามีความโดดเด่น ดา้นวถีิชีวติ 98 24.50 

 ดา้นวฒันธรรมชุมชน 115 28.75 

 มีความเป็นธรรมชาติ 128 32.00 

 อยูใ่กลก้รุงเทพ 59 14.75 

ด้านสถานท่ีการเดนิทาง มีการเดินทางทั้งเรือและรถ 187 46.75 

 มีป้ายบอกทางตลอด 47 11.75 

 มีความสะดวกในการเดินทาง 113 28.25 

 มีท่ีจอดรถพอเพยีง 53 13.25 
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ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 

                       รายละเอยีด ความถี่ ร้อยละ 

ด้านการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ 

ผา่นส่ือทาง Internet 271 67.75 

 ผา่นทางป้ายโฆษณา 0 0.00 

 ผา่นวารสารการท่องเท่ียว 27 6.75 

 ผา่นรายการทางทีวี 51 12.75 

ด้านราคาสินค้าและ

ร้านอาหาร 

ราคาอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีขายมีความเหมาะสม 198 49.5 

 ราคาอาหารเหมาะสมกบัปริมาณ 79 19.75 

 ราคาสินคา้อ่ืนๆมีความเหมาะสม 70 17.50 

 ราคาบริการอ่ืนๆเหมาะสม เช่น นวด 53 13.25 

ด้านบุคลากรในการให้บริการ   เจา้หนา้ท่ีการประชาสมัพนัธ์บริการดี 198 49.5 

 การบริการพ่อคา้แม่คา้ดี 79 19.75 

 เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระชาสัมพนัธ์บริการดี 70 17.50 

 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดี 53 13.25 

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก  มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม 195 48.75 

 มีความสะอาดจดัระเบียบดี 135 33.75 

 มีหอ้งนํ้าเพยีงพอในแต่ละสถานท่ี 19 4.75 

 มีป้ายประชาสัมพนัธ์ชดัเจน 51 12.75 

ด้านกระบวนการการ

ให้บริการ 

มีกระบวนการบริการจราจรท่ีดี 165 41.25 

 ความรวดเร็วบริการเช่าจกัรยาน 108 27.00 

 กระบวนการบริการอาหารเคร่ืองด่ืม 28 7.00 

 กระบวนการการประชาสัมพนัธ์ 99 24.75 
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 จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นคุง้บางกะเจา้ท่ีมีความโดดเด่นกลุ่มตวัอยา่งให้บาง

กะเจา้มีความโดดเด่นดา้นธรรมชาติมากท่ีสุด  ดา้นสถานท่ีการเดินทาง มากท่ีสุดคือมีการเดินทาง

ทั้ งทางรถและเรือ ด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุดคือผ่านส่ือทาง Internet  ด้านราคา

สินคา้และราคาอาหาร มาท่ีสุดคือราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม  ดา้นบุคลากรในการ

ใหบ้ริการ มากท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีการประชาสมัพนัธ์บริการดี ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก มากท่ีสุด

คือ มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม ดา้นกระบวนการการให้บริการมากท่ีสุดคือมีกระบวนการบริการ

จราจรดี  

 

ปัจจยัอ่ืน ด้ๆานการดงึดูดนักท่องเท่ียว 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

แหล่งท่องเท่ียวท่ี

ดงึดูด     

แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นตลาดนํ้า 157 39.25 

 แหล่งท่องเท่ียวดา้นวถีิชีวติทอ้งถ่ิน 138 34.50 

 แหล่งท่องเท่ียวท่ีใกลท่ี้พกัอาศยั 62 15.50 

 มีกิจกรรมหลากหลายรองรับ 43 10.75 

การคมนาคม การป่ันจกัรยานไปยงัสถานท่ีต่างๆ 217 54.25 

 การเดินทางโดยใชเ้รือโดยสาร 0 0.00 

 การเดินทางท่ีสะดวกใกลก้รุงเทพ 174 43.50 

 การเท่ียวไดแ้บบเชา้เยน็กลบั 9 2.25 

ส่ิงอํานวยความ

สะดวก 

การบริการและแนะนาํแหล่งท่องเท่ียว 127 31.75 

 การบริการพาท่องเท่ียว 63 15.75 

 ความสะดวกพาหนะการเดินทาง 100 25.00 

 ความสะดวกของการเดินทาง 110 27.50 
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ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวคุ้งบางกะเจ้า 

ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

1. สถานท่ีท่องเท่ียวมีความหลากหลาย 3.32 0.99 1 5 

2. เป็นแหล่งท่องเท่ียวใกลก้บักรุงเทพ 3.6375 0.74 1 5 

3. ราคาอาหารเคร่ืองด่ืม เช่าจกัรยาน 3.4725 0.79 1 5 

4.การประชาสัมพนัธ์หลากหลาย 3.5525 0.88 1 5 

5.เจา้หนา้ท่ีมีมนุษยสั์มพนัธ์สุภาพ 3.6425 0.86 2 5 

6.ความสวยงามของทศันียภาพสถานท่ี 3.6725 0.92 1 5 

7.กระบวนการการใหบ้ริการในสถานท่ี เช่นเช่า

จกัรยาน 3.6275 0.66 1 5 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ความ

สวยงามของทศันียภาพสถานท่ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.92 ค่าสูงสุดคือ 5 ค่า

ตํ่าสุดคือ 1 รองลงมาคือ เจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์สุภาพ ค่าเฉล่ีย 3.64 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.86 

ค่าสูงสุดคือ5 ค่าตํ่าสุดคือ 1   

 

อภปิรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

        ปัจจยัส่วนบุตตล ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะ

เจา้ เป็นไปดังงานวิจัย  สุวภาพ  ประภาสวัสดิ  (2554) ทัศนคติและความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแบบวนัเดียว ณ หาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี ของประชากรเขต

กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาท่ีไดส้รุปรวมไดว้่า ทศันคติของนกัท่องเท่ียวเขตกรุงเทพมหานครท่ี

มีต่อหาด บางแสนจงัหวดัชลบุรี คิดวามีความโดดเด่นและดึงดูดใจในเร่ืองสะดวกสบายในการ

เดินทางมาก ท่ีสุด และคิดวาพฒันาการของหาดบางแสนมีการพฒันาเพียงบางดา้น มีช่องทางการ

ส่ือสารท่ี ชดัเจนในเร่ืองความมีช่ือเสียงมายาวนาน กิจกรรมพิเศษต่างๆท่ีหาดบางแสนจดัข้ึนมีความ

น่าสนใจ เม่ือไดม้าเท่ียว ณ หาดบางแสนรู้สึกผอนคลายและเกิดความสนุกสนาน ควรปรับปรุงใน
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เร่ืองของ ความสะอาดมากท่ีสุดและสุดทา้ยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่คิดวาจะกลบัมาเท่ียวอีกแน่นอน 

ส่วนของ ความพึงพอใจในทุกปัจจยัการตลาด 7 Ps นนัคือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ดา้นราคา 

ดา้นการ โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ดา้นสถานท่ี ดา้นกระบวนการ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

และดา้น บุคลากรโดยรวมมีระดบัความพอใจอยใูนระดบัม มาก และในแต่ละดา้นมีระดบัความพึง

พอใจอยูใน่ ระดบัมากเช่นกนั ส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ

และอาชีพ มีทศันคติใน การท่องเท่ียวหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรีแบบวนัเดียวท่ีแตกต่างกน และมี

ระดบัความพึงพอใจท่ี  แตกต่างกนัในลกัษณะประชากรศาสตร์ทางดา้นอายุ การศึกษา สถานภาพ 

และระดบัรายได้  ผลการศึกษาโดยรวมทั้ งทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการ

ท่องเท่ียวหาด บางแสน จงัหวดัชลบุรีคร้ังน้ีอยใูนระดบัมาก 

อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2550, หนา้ 38-39) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลรวมถึงอาย ุเพศ วงจร ชีวิต

ของครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะ ดงักล่าว มีความสาํคญัต่อนกัการตลาดเพราะ มนั

เก่ียวพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคล ช้ีให้เห็น

ถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนกจ็ะหมดไป หรือลดความสาคาํคญัลง 

 สมมติฐานท่ี  2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (7P) ท่ีประกอบด้วยด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีให้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด คน ลกัษณะกายภาพ 

กระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจนกัท่องเท่ียวบางกะเจา้ 

 การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แตกต่าง

กนั โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00241 

เป็นไปตามงานวิจัยของม่ิงสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ  (2553) ได้ ศึกษาพฤติกรรม

นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีท่องเท่ียวใน ประเทศไทยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มี การศึกษาดี 

มาเท่ียวเมืองไทยเป็นคร้ังแรก เดินทางมากบับริษทันาํ เท่ียว คน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวจาก นิตยสาร

การท่องเท่ียวและส่ืออินเตอร์เน็ต สถานท่ี ท่องเท่ียวยอดนิยมคือ กรุงเทพมหานคร พทัยาและภูเก็ต 

โดยมองวา่แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล วิถีความเป็นไทย ชีวิตยามราตรี สปา และความเป็นมิตรของคน

ไทยเป็น ภาพลกัษณ์ท่ีดีของการท่องเท่ียวไทย  

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 

ประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของ
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กิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังท่ีรู้จกักันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 สมมุติฐาน 3 : ปัจจยัดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีประกอบดว้ย แหล่งท่องเท่ียว  การคมนาคม  

การบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บาง

กะเจา้ 

 ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นการคมนาคม มีอิทธิพลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวคุง้บางกะเจา้ 

แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.00000530  

 เป็นไปตามงานวิจยั เทิดชาย ช่วยบาํรุง (2552) ไดศึ้กษา พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์

ทางการท่องเท่ียวของ นกัท่องเท่ียวชาวจีน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว รุ่นใหม่วยัท างาน มี

อายรุะหว่าง 21-40 ปี มีฐานะทาง เศรษฐกิจดี และมีการใชจ่้ายเพื่อการท่องเท่ียวสูง ปัจจุบนัรูปแบบ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเร่ิมเปล่ียนไป โดยหันมาท่องเท่ียวแบบไปคนเดียวมากกว่ากา ร ท่องเท่ียว

เป็นหมู่คณะ มีวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวคือ ตอ้งการพบเห็นส่ิงแปลกใหม่ และผ่อนคลายความตึง 

เครียดจากการทาํงาน ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวของ ไทยท่ีโดดเด่นในมุมมองของนักท่องเท่ียว

ชาวจีนคือ โครงสร้างทางสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน วฒันธรรมไทยท่ี มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ความ

หลากหลายของทรัพยากร การท่องเท่ียว ภูมิอากาศท่ีดี และท่ีตั้งของประเทศไทย อยูไ่ม่ไกลใชเ้วลา

เดินทางไม่นาน 

 (Dann, 1977 และ Crompton, 1979 อา้งใน นิรันดร ทพัไชย, 2550)ปัจจยัดึงดูดหรือปัจจยั

จูงใจ (Pull Factors) เป็นปัจจยัจูงใจจากตวัแหล่งท่องเท่ียวเองท่ีกระตุ้นให้ บุคคลตดัสินใจเลือก

เดินทางไปท่องเท่ียวยงัแหล่ง ท่องเท่ียวใดแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงเป็นการเฉพาะ ทั้ งข้ึนอยู่ กับ

ลกัษณะเฉพาะของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ท่ีจะจูงใจให้ นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเพ่ือตอ้งสนองความ

ต้องการท่ี เกิดข้ึน เช่น ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว ความ สะดวกสบายในการเดินทาง 

ช่ือเสียง ความหลากหลาย ของกิจกรรม ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์ และอ่ืนๆ  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาติอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการตดัสินใจ 

เลือกมาท่องเท่ียวในคุง้บางกะเจา้  เพ่ือให้ได ้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ไปปรับปรุงและเสริม

ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2. จากการศึกษาพบว่าแหล่งท่องเท่ียวกิจกรรมนันทนาการยงัมีน้อยและกิจกรรมท่ีมีให้

นักท่องเท่ียวยงัมีไม่มากและไม่หลากหลาย ดงันั้นผูป้ระกอบการท่องเท่ียว ควรจะมีการ

ปรับเปล่ียนหรือพฒันารูปแบบทใหน่้าสนุก น่าสนใจกบัเส้นทางท่ีพานกัท่องเท่ียว เดินทาง

ไป หรือมีกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวไดท้าํ ร่วมกนัระหวา่งการเดินทางเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ

ใน การท่องเท่ียวและสร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียว 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ของนักศึกษาปริญญาโท

มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

วสันต์ เทียมหยนิ 

นกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

  การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

แหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของ นกัศึกษา

ปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

แหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของ นกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ตลอดจนปัจจยัอ่ืน ๆ มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต  ้ของ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง โดยเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีเคยท่องเท่ียวในภาคใต ้

จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย  อายุ

ระหวา่ง 31 – 35 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 15,000 – 20,000 

บาทต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  

สําหรับ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของ นักศึกษา

ปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหง จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 

เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้น

อ่ืน ๆ กบัการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ ของ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง สามารถสรุปไดด้งัน้ี ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

สถานภาพ ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ดา้น

ผลิตภณัฑ์ (จงัหวดั) มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้แตกต่างกนั  ดา้น

ราคา ด้านสถานท่ีให้บริการ(แหล่งท่องเท่ียว) และด้านการส่งเสริมการตลาด (โปรโมชั่น) ไม่มี

อิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้และสุดทา้ยคือฤดูกาลมีอิทธิพลกบัการ

ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใตแ้ตกต่างกนั และส่ือข่าวสารโฆษณาท่ีไดรั้บ ไม่มีอิทธิพล

กบัการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ 
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ABSTRACT 

 The study of research on the problem of participation in tourism resources at the master 

degree level of Ramkhamhaeng University aims to study the influence of persuaders on the 

selection of tourist destinations in the south of the university students. Ramayana University, 

Phranakhon Si Ayutthaya Hospital Tourism Southern graduate student at Ramkhamhaeng 

University, as well as other factors influencing the decision to travel to the south of graduate 

students, University collected data from graduate student at Ramkhamhaeng University, who had 

been traveling in the south of 400. the results showed that the majority of respondents were 

female than male, aged between 31-35 years in the course of a. The company has a career average 

earnings in the range of 15000-20000 baht per month, the majority of respondents are single. 

For those who influenced the decision to select the tourist attraction of the 

Ramkhamhaeng University graduate from the 95th grade confidence test to show the relationship 

between the various agencies. Bachelor's Degree in Ramkhamhaeng University can be summed 

up (province) has influence on the selection of tourist attractions in the Northeast and South. 

Property (Tourist attraction) and marketing promotion (promotion) has no influence on cutting. 

The southern and southern seasons were influenced by the decision to choose a different southern 

tourist destination and the media exposure was not influenced by the decision to choose a 

southern tourist destination. 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

ท่องเท่ียวนอกจากจะเป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ช้สําหรับเพ่ือการผ่อนคลายแล้วยงัเป็นการหา

ประสบการณ์ใหม่ๆให้กบัชีวิตให้เราสามารถนาํส่ิงท่ีพบเจอไปใช่ในชีวิตประจาํวนัไดอี้กดว้ยแลว้

ยงัเป็นการเต่ิมพลงัให้แก่ชีวิตไดมี้กาํลงัทาํงานต่อไปโดยการท่องเท่ียวยงัเป็นการกระจ่ายรายได้

ให้แก่คนในประเทศการท่องเท่ียวนั้ นแบ่งออกเป็นหลายประเภทการท่องเท่ียวเชิงเกษตรการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจซ่ึง

ส่งผลให้เกิดการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆจึงตอ้งมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้นกัท่องเท่ียวได้

ทราบและไดรั้บรู้ถึงความตอ้งการท่ีจะไปท่องเท่ียวของตนเอง 
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จุดประสงค์ของการเดินทางของนักท่องเท่ียวอาจมีความแตกต่างกนัไปบา้งก็เดินทางไป

เยี่ยมญาติแลว้ถือโอกาสไดไ้ปท่องเท่ียวบา้งก็ไปทาํธุรกิจบา้งก็ไปดูกีฬาบา้งก็ไปประชุมหรืออาจ

เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวพกัผ่อนโดยตรงและหรือดว้ยจุดประสงค์อ่ืนใดอีกมากมายแต่ไม่ว่าจะ

เดินทางไปดว้ยวตัถุประสงคใ์ดในการเดินทางของคนทุกคนโดยธรรมชาติแลว้ก็มกัท่ีจะหาโอกาส

ให้ตนเองไดท่้องเท่ียวดว้ยทุกคร้ังเสมอจากการเดินทางท่องเท่ียวไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์ใดส่ิง

สาํคญัท่ีเกิดข้ึนตามมาคือความตอ้งการพ้ืนฐานระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวนัน่คือความตอ้งการท่ี

พกัตอ้งการอาหารตอ้งการซ้ือของฝากตอ้งการแลกเงินตอ้งการคนนาํทางตอ้งการท่องเท่ียวในท่ี

แปลกใหม่หรือท่ีใจตอ้งการอยากไปตอ้งการตัว๋เดินทางและอ่ืนๆอีกมากมายในแต่ละความตอ้งการ

หากจะให้กล่าวถึงรายละเอียดก็จะเก่ียวพนัธ์กบัคนในอีกหลากหลายอาชีพเช่นพนักงานตอ้นรับ

พนกังานเสิร์ฟมคัคุเทศกพ์นกังานขายของท่ีระลึกช่างฝีมือทาํของท่ีระลึกพนกังานธนาคารลูกจา้งใน

สถานประกอบการฯลฯนัน่หมายถึงหากเรามีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในบา้นเราจะทาํ

ใหเ้กิดการกระจายธุรกิจกระจายอาชีพและทา้ยท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการกระจายรายไดน้ัน่คือสาเหตุท่ีว่า

ทาํไมประเทศไทยในยคุหลายสิบปีท่ีผา่นมาเราจึงใหค้วามสาํคญักบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีสาํคญั

ทาํไมเราจึงตอ้งสร้างความประทบัใจให้เกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียวนัน่เอง 

นักท่องเท่ียว  จึงถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ถ้าไม่มี

นกัท่องเท่ียวธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกเ็กิดข้ึนไม่ได ้เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

เป็นอุตสาหกรรมการบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความ

สะดวกสบายและความพึงพอใจ ถา้ไม่มีนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว ก็จะไม่มีผูม้าใช้

บริการทางการท่องเท่ียวจากผู ้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว ถ้าหากประเทศใดหรือพื้นท่ีใดมี

นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวมาก ก็จะเกิดกิจกรรมและการบริการทางดา้นการท่องเท่ียว

ต่างๆ ในการตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวมากตามไปดว้ย โดยทุกประเทศพยายาม

วิเคราะห์การตลาดท่องเท่ียวและใชส่้วนผสมทางการตลาดท่องเท่ียวเขา้แข่งขนัดึงนกัท่องเท่ียวให้

มาท่องเท่ียวในประเทศของตนมากข้ึนเพ่ือให้รายไดจ้ากการท่องเท่ียวสามารถนาํไปพฒันาประเทศ

ในดา้นต่างๆ ให้เจริญกา้วหนา้ ดว้ยเหตุน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงตอ้งผูกพนักบันกัท่องเท่ียว

อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เราจึงตอ้งทาํความรู้จกักบันกัท่องเท่ียว เพ่ือจะไดต้อบสนองความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 สาํหรับภาคใตข้องไทยคือภูมิประเทศท่ีอยู่ทางตอนใตข้องประเทศไทยซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่

จะอยูติ่ดริมทะเลทาํใหเ้กิดพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลมากมาซ่ึงเหมาะกบันกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ
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การท่องท่ีทางทะเลเป็นอยา่งมากไม่เพียงแค่แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลและเกาะท่ีมากมายแลว้ ภาคใต้

ยงัมี ป่าสงวน นํ้ าตก ชุมชนและประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจอยู่ไม่น้อยจึงเป็นอีกภูมิภาค

หน่ึงท่ีทํารายได้จากการท่องเท่ียวได้เป็นอย่างมากถึงแม้จะมีจังหวดัท่ีเป็นจุดเส่ียงแต่ก็ไม่เกิด

อิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวมากนักแต่สําหรับทรัพยากรพ้ืนท่ีท่องเท่ียวทางภาคใตก้บัถูกทาํลายและ

เปล่ียนสภาพไปจากเดิมมากจึงเป็นทาํให้ผูท่ี้เคยมาท่องเท่ียวในคร้ังก่อนรู้สึกไม่พอใจกบัสภาพ

แหละท่องเท่ียวในปัจจุบนัอีกทัง่ยงัเป็นห่วงถึงอนาคตว่าทรัพยากรท่ีสวยงามยงัคงอยูต่่อไปไดน้าน

เท่าไหร่ จึงมีหลายชุมชนและหน่วยงานช่วยกนัรณรงครั์กษาธรรมชาติกนัอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอทั้งน้ีก็

ข้ึนอยู่กบัจิตสํานึกของนักท่องเท่ียวท่ีจะช่วยกนับาํรุงรักษาแหล่งท่ีเท่ียวท่ีสวยงามให้ชนรุ่นหลงั

ไดม้าช่ืนชมกบัความงามของธรรมชาติสืบต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้

ของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่ง

ท่องเท่ียวทางภาคใตข้องนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้

ของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

สมมตฐิานการวจิัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วยเพศอายุอาชีพรายได้เฉล่ียต่อเดือนและสถานภาพท่ี

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ของนักศึกษาปริญญาโท

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยด้านผลิตภณัฑ์ด้านราคาด้านสถานท่ี

ให้บริการและด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการต่อการตดัสินใจแหล่ง

ท่องเท่ียวทางภาคใตข้องนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบด้วยด้านฤดูการท่องเท่ียวและด้านส่ือโฆษณาท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ท่ีของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย

รามคาํแหงท่ีต่างกนั 
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ประโยชน์ของการวจิยั 

1. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยเฉพาะในภูมิภาคใต้

สามารถนาํผลวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางสร้างภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 

2. เพ่ือธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐนาํผลประเมินคุณค่าความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียว

จากมุมของลูกคา้ในพ้ืนท่ีมาใชป้รับปรุงและพฒันาดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

3.เพ่ือนาํผลการวิจยัมาใชป้ระกอบการพิจารณาแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารและกาํหนดกล

ยทุธ์แนวทางการตลาดการท่องเท่ียวใหมี้ความเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง 

 

แบบของการวจิัย 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใตข้อง

นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณใช้แนวทางการวิจยัเชิง

สาํรวจเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถามซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่

สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใชM้icrosoft Office Excel ในการวอเคราะห์ 

 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยั

รามคาํแหงท่ีเคยไปท่องเท่ียวทางภาคใต้ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงขอ้มูล

ตั้งแต่ วนัท่ี 10 – 20 เมษายนพ.ศ. 2560 ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้
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กรอบแนวความคดิการวจิยั 
 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม  
(Independent Var iable)                                                  (Dependent Var iable) 
 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้

ของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยมีสาระสาํคญั ในส่วนของการดาํเนินการวิจยั

อย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง และไดน้าํไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ

ต่อไป ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. แบบของการวิจยั 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ปัจจยัสว่นบคุคล 
• เพศ   • อาชีพ 
• อาย ุ   • รายได้
เฉลีย่ตอ่เดือน    

• สถานภาพ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
• ผลิตภณัฑ ์
• ราคา 
• สถานท่ี     
• ส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ
• ดา้นฤดูการท่องเท่ียว 
• ดา้นส่ือโฆษณา 

การตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทาง
ภ าค ใต้ข อ งนั ก ศึ ก ษ าป ริญ ญ าโท
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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แบบของการวจิัย 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้

ของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณใชแ้นวทางการวิจยั

เชิงสํารวจเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถามซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

ไดแ้ก่สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใชM้icrosoft Office Excel ในการวอเคราะห์ 

 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยั

รามคาํแหงเคยไปท่องเท่ียวทางภาคใตข้องนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงตั้งแต่วนัท่ี 

10 – 20 เมษายนพ.ศ. 2560 ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้

 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คาํนวณหา

ขนาดตวัอยา่งท่ีจะใชมี้รายละเอียดดงัน้ี 

 

N =  

 

N = จาํนวนตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา 

Z = ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 

p = ค่าความน่าจะเป็นของประชากรกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.5 

E = ค่าความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกาํหนดท่ี 5% เท่ากบั 

0.05 

 

จะได ้ N = 
.  . .

.
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                                                                          =      384.16 คน = 400 คน 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีดาํเนินการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-

probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัทาํ

การเกบ็ขอ้มูลตวัอยา่งผา่นทางแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด  

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

อดุลย์ จาตุรงคกุล(2543: 26)  

กล่าวในเร่ืองตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) วา่เป็นตวักระตุน้

หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

ผลิตภัณฑ์ (Products)ท่ีตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้

หรือสินคา้หรือบริการท่ีบุคคลและองคก์รซ้ือไปเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้อ่ืนๆหรือในแนว

ทางการประกอบธุรกิจหรือหมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีผูซ้ื้อไปเพ่ือใชใ้น

การผลิตการให้บริการหรือดาํเนินงานของกิจการหรือแมผ้ลิตภณัฑ์จะเป็นองประกอบตวัเดียวใน

ส่วนประสมของการตลาดก็ตามแต่เป็นตวัสาํคญัท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาอีกมากมายดงัน้ี

เช่นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Produce Variety) ช่ือตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ (Brand Name) 

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ์ (Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ ์

(Returns)  

ราคา (Pr icing)ตอ้งเหมาะสมกบัตาํแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างกาํไรในอตัรา

ท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจาํนวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรืผลรวมของมูลค่าท่ีผู ้

ซ้ือทาํการแลกเปล่ียนเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์จากการมีหรือการใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้หรือบริการ

หรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)หรือมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีวดัออกมาเป็นตวัเงิน

การกาํหนดรามีความสาํคญัต่อกิจการมากกิจการไม่สามารถกาํหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ

การพิจารณาราคาจะต้องกาํหนดต้นทุนการผลิตสภาพการแข่งขนักาํไรท่ีคาดหมายราคาของคู่

แข่งขันดังนั้ น กิจการจะต้องเลือกกลยุท ธ์ ท่ี เหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินค้าและ

บริการ  ประเด็นสาํคญัจะตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัราคาไดแ้ก่ราคาสินคา้ท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ี

ระบุ (List Price) ราคาท่ีให้ส่วนลด (Discounts) ราคาท่ีมีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาท่ีมีช่วง

ระยะเวลาท่ีการชาํระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขให้สินเช่ือ (Credit Terms)  
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ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)ก็เน้นช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง

สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็น

เส้นทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ซ่ึงอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้ใน

ช่องทางการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ยผูผ้ลิตผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) 

หรือลูกค้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทาง

การตลาดเป็นการวางแผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไป

ยงจุดท่ีตอ้งการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผลกาํไรหรือกลยทุธ์ทางการตลาดใน

การทาํใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจาํหน่ายสามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑแ์น่นอนวา่สินคา้ท่ีมี

จาํหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือกจ็ะทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไปประเมินประเภทของช่องทางท่ีนาํเสนอ

ก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์หรือช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หน่วยเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการนาํพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภคซ่ึงการ

ตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเหมาะสมมีความสําคญัต่อกาํไรของหน่วยธุรกิจรวมทั้งมี

ผลกระทบต่อการกาํหนดส่วนผสมทางการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆเช่นการตั้งราคาการโฆษณาเกรด

สินคา้หรือการกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงั

ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินคา้ภายในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง

และระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายของธุรกิจนั้น 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)ท่ีเน้นทั้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขาย

และการตลาดโดยตรงซ่ึงสามารถเรียกว่า 4P ซ่ึงนาํไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี

เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายของกิจการนั่นเองระดบัท่ีสองคือการตลาดท่ีมุ่งเน้นทางด้านของการสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีน่าประทบัใจให้กบัลูกคา้ก็จะนาํไปสู่การสร้างความผูกพนัทางดา้นอารมณ์ท่ีแนบ

แน่นต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่นโดยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจากกิจการในการดาํเนินกลยุทธ์ทาง

การตลาดระดบัท่ีสองน้ีคือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงข้ึนเม่ือเทียบ

กบัคู่แข่งขนัหรือเป็นกิจกรรมติต่อส่ือสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพ่ือเป็นการให้คามรู้ชกัจูงหรือเป็น

การเตือนความจาํเป็นของตลาดเป้าหมายท่ีมีต่อตราสินคา้และผลิตภณัฑ์สินคาหรือบริการการ

โฆษณาการส่งเสริมการขายหรือเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือ

บริการความคิดต่อบุคคลโดยใชเ้พ่ือจูงใจให้เกิดความตอ้งการเพ่ือเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑ์

โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ 
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แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดศีรีจรรยา, (2554  : 154) 

ได้กล่าวเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกน้ันม ี6 ขั้นตอนด้วยกันดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การรู้ถึงความจาํเป็น หรือต้องการในสินค้าหรือบริการ เป็นแรงกระตุ้นท่ี

เกิดข้ึนภายในของผูบ้ริโภคเองว่าตนเองมีความรู้ว่าตนเองมีความต้องการ หรือความจาํเป็นท่ี

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะตอ้งการบริโภคสินคา้

หรือบริการนั้นๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเองอยา่งใดอยา่งหน่ึงทั้งน้ีอาจมีส่ิงกระตุน้จาก

ปัจจยัภายนอกส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการหรือความจาํเป็นดว้ยเช่นกนั 

ขั้นตอนท่ี 2 การคน้หาขอ้มูล ซ่ึงภายหลงัจากท่ีผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการหรือความจาํเป็น

ในสินคา้หรือบริการนั้นๆ แลว้ผูบ้ริโภคจะทาํการคน้หาขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจซ้ือ โดย

ผูบ้ริโภคอาจคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง เช่น การอ่านหนงัสือ การสอบถามหรือการขอคาํแนะนาํ

จากบุคคลอ่ืน การหาขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต การอ่านขอ้ความท่ีกล่าวถึงสินคา้หรือบริการในเว็บ

บลอ็ก เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก หลงัจากผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มูลแลว้ขั้นตอนมาผูบ้ริโภค

จะทาํการประเมินทางเลือกเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัระหว่างส่ิงสองส่ิงหรือ หลายส่ิงทั้งน้ีส่ิงท่ีผูบ้ริโภค

มกัจะทาํการประเมินทางเลือก ไดแ้ก่ช่ือเสียงของตราสินคา้ ราคาขอส้ินคา้คุณภาพของสินคา้ ความ

นิยมของสินคา้หรือบริการ เป็นตน้  

ขั้นตอนท่ี 4 การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือใช้บริการ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภค

ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยจะวางแผนซ้ือสินคา้ว่า

จะซ้ือเม่ือไร ซ้ือท่ีไหน  

ซ้ืออยา่งไร 

ขั้นตอนท่ี 5 การซ้ือ ขั้นตอนน้ีนบัไดว้า่เป็นขั้นท่ีสาํคญัเน่ืองจากว่าเป็นขั้นตอนท่ีสินคา้หรือ

บริการจะไดถู้กผูบ้ริโภคนาํไปบริโภค ซ่ึงในทางการตลาดถือไดว้่าเป็นการประสบความสาํเร็จอยา่ง

หน่ึงท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัองคก์าร  
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ขั้นตอนท่ี 6 การติดตามผลการขายหรือการบริการ โดยในขั้นตอนน้ีถือไดว้่าเป็นการให้

ความสนใจต่อลูกคา้เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้มีความรู้สึกท่ีดีต่อ

ผลิตภณัฑอ์งคก์าร และตราสินคา้ และส่งผลใหมี้การตดัสินใจซ้ือซํ้าไดใ้นคร้ังต่อๆ มา 

 

 

 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการนําข้อมูลมา

วเิคราะห์หาค่าสถติโิดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ 

(n = 400) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ความถี ่ ร้อยละ 
เพศ     
ชาย 94 23.50 
หญิง 306 76.50 
รวม 400 100.00 
อายุ     
ตํ่ากวา่ 25 ปี 23 5.75 
25 - 30 ปี 110 27.50 
31 - 35 ปี 141 35.25 
36-40 ปี 86 21.50 
40 ปีข้ึนไป 40 10.00 
รวม 400 100.00 
อาชีพ     
ขา้ราชการ 72 18.00 
รัฐวิสาหกิจ 28 7.00 
เอกชน 172 43.00 
ธุรกิจส่วนตวั 108 27.00 
ศึกษา 20 5.00 
รวม 400 100.00 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน     
ตํ่ากวา่ 15,000  55 13.75 
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15,000 - 20,000 172 43.00 
20,001 - 25,000 140 35.00 
มากกวา่ 25,000 33 8.25 
รวม 400 100.00 
สถานภาพ     
โสด 212 53.00 
สมรส 129 32.25 
หยา่ร้าง 59 14.75 
รวม 400 100.00 

 

 จากตาราง พบว่า จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามเป็นหญิงมากกว่า

เพศชาย ร้อยละ 76.50 และ 23.50 กลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 31– 35 ปี เป็นจาํนวนมากท่ีสุด ร้อยละ 35.25

ในส่วน        อาชีพของกลุ่มตวัอย่างพบว่า พนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด 43.00 ระดบัรายไดข้อง

กลุ่มตวัอย่าง อยู่ในช่วง 15,000 - 20,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 43.00 สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง

พบวา่ สถานภาพโสดมีจาํนวน   มากท่ีสุด ร้อยล่ะ 53.00 

 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์เก่ียวกับปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ความถี ่ ร้อยละ 
ผลิตภณัฑ์     
กระบ่ี 30 7.50 
ชุมพร 17 4.25 
ตรัง 27 6.75 
นครศรีธรรมราช 40 10.00 
สตูล 14 3.50 
พทัลุง 20 5.00 
พงังา 11 2.75 
สุราษฎร์ธานี 24 6.00 
ภูเกต็ 167 41.75 
สงขลา 48 12.00 
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ระนอง 2 0.50 
ยะลา 0 0.00 
นราธิวาส 0 0.00 
ปัตตานี 0 0.00 
รวม 400 100.00 
ราคา     
นอ้ยกวา่  5,000  บาท 51 12.75 
5,001-10,000บาท 128 32.00 
10,001-15,000 บาท 168 42.00 
15,001 -20,000 บาท 45 11.25 
มากกวา่  20,000  ข้ึนไป 8 2.00 
รวม 400 100.00 
สถานท่ี     
เกาะ : ถํ้า : ทะเล 335 83.75 
อุทยาน : นํ้าตก 20 5.00 
แหล่งชุมชน : ตลาดถนนคนเดิน 31 7.75 
วดัวาอาราม : ส่ิงปลูกสร้างตามยคุสมยั 14 3.50 
รวม 400 100.00 
โปรโมช่ัน     
ส่วนลดค่าท่ีพกัช่วง low season       65 16.25 
แพก็เกจท่ีพกัพร้อมกิจกรรม 102 25.50 
แพก็เกจท่ีพกัพร้อมเท่ียวบิน 190 47.50 
ส่วนลดค่าแนะนาํ 43 10.75 
รวม 400 100.00 

 

 จากตาราง พบว่า จากผลการสํารวจของกลุ่มตวัอย่าง ผูต้อบแบบสอบถามชอบท่องเท่ียว           

จงัหวดั ภูเก็ต มากท่ีสุด 41.75 ตามลาํดบั  โดย 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่มีผูเ้ลือกเลย ในส่วน

ราคาท่ี     มากท่ีสุดคือ อยูใ่นช่วงระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 42.00 แหล่งท่องเท่ียวท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามชอบมากท่ีสุดคือ เกาะ:ถํ้า:ทะเล ร้อยละ 83.75 การส่งเสริมการขายท่ีถูกเลือกมากท่ีสุด

คือ แพก็เกจท่ีพกัพร้อมเท่ียวบินร้อยละ47.50 
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 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์เก่ียวกับปัจจยัอ่ืน  ๆ

คุณเลือกท่องเท่ียวภาคใตฤ้ดูใด     
ร้อน 252 63.00 
หนาว 37 9.25 
ฝน 0 0.00 
ทุกฤดูกาล 111 27.75 
รวม 400 100.00 
ส่ือข่าวสารใดกระตุน้ใหคุ้ณเลือกท่องเท่ียวทางภาคใต ้     
ส่ือส่ิงพิมพ-์วารสาร 56 14.00 
ส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 157 39.25 
ส่ือวทิย-ุโทรทศัน์ 123 30.75 
การบอกเล่าต่อจากญาติเพือ่น หรือ คนรู้จกั 64 16.00 
รวม 400 100.00 

 จากตาราง พบวา่ จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ในดา้นฤดูกาลท่องเท่ียว ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกฤดูร้อนมากท่ีสุด ร้อยละ 63.00 โดยฤดูฝนไม่มีผูเ้ลือกเลย ในดา้นส่ือข่าวสารท่ี

เป็นตวักระตุน้ใหเ้ลือกแหล่งท่องเท่ียว ส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คมีการเลือกมากท่ีสุด 39.25 

 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์เก่ียวกับการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ของนักศึกษาปริญญาโท  

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

การตัดสินใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
ตํ่าสุด 

ค่าสูงสุด 

การท่องเท่ียวทางภาคใตมี้ค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของท่าน 

4.72 0.6826 1 5 

คุณไดรั้บการอาํนวยความสะดวกท่ีดีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 4.81 0.6098 1 5 
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 จากตารางพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ ของ

กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีมีค่าเฉล่ียมมากท่ีสุดมี 1 ปัจจยั คือ การ

เดินทางหรือการคมนาคมไปยงัแหล่งท่องเท่ียวมีความสะดวกสบายมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 4.86 

คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.5848 คะแนน ค่าสูงสุด 5 คะแนน และค่าตํ่าสุด 1 คะแนน

รองลงมาคือ การให้บริการของผูใ้ห้บริการตามแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้มีคุณภาพดีมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.82 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6860 คะแนน ค่าสูงสุดเท่ากบั 5 คะแนน ค่า

ตํ่าสุดเท่ากบั 1 คะแนน และนอ้ยท่ีสุดคือ ทรัพยากรในแหล่งท่องเท่ียวภาคใตย้งัคงความงดงามตาม

ธรรมชาติอยู่มากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 คะแนน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5171 คะแนน 

ค่าสูงสุดเท่ากบั 5 คะแนน และค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1 คะแนน 

 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของนักศึกษา

ปริญญาโทมหาวทิยาลยัรามคาํแหงต่างกนั 

เพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของนกัศึกษา

ปริญญาโทมหาวทิยาลยัรามคาํแหงไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 

อายุท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของนกัศึกษา

ปริญญาโทมหาวทิยาลยัรามคาํแหงไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 

อาชีพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของนกัศึกษา

ปริญญาโทมหาวทิยาลยัรามคาํแหงไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้

ของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 

ในทุกคร้ังท่ีคุณไปท่องเท่ียวภาคใต ้
ทรัพยากรในแหล่งท่องเท่ียวภาคใตย้งัคงความงดงามตาม
ธรรมชาติอยูม่าก 

3.96 0.5171 1 5 

การเดินทางหรือการคมนาคมไปยงัแหล่งท่องเท่ียวมีความ
สะดวกสบาย 

4.86 0.5848 1 5 

การใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการตามแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใตมี้
คุณภาพดี 

4.82 0.6860 1 5 
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สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ ของนักศึกษา

ปริญญาโทมหาวทิยาลยัรามคาํแหงไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 

ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของ

นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท้ั งนี ้เน่ืองจากค่า Sig ท่ี ไ ด้จากการทดสอบ

ความสัมพันธ์ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05  

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ 

(จังหวัด) ด้านราคา ด้านสถานที่ (แหล่งท่องเที่ยว) และด้านการส่งเสริมการตลาด (โปรโมช่ัน) ที่

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ ของนักศึกษาปริญญาโท

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงต่างกนั 

ผลิตภัณฑ์ (จังหวัด) ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทาง

ภาคใต ้ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ระดบั 

0.05 

ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ์ (จังหวัด) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท้ังนีเ้น่ืองจากค่า Sig ท่ีได้จาก

การทดสอบความสัมพันธ์ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05  

ราคาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของนกัศึกษา

ปริญญาโทมหาวทิยาลยัรามคาํแหงไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 

สถานท่ี (แหล่งท่องเท่ียว)ใ ห้บริการท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่ง

ท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงไม่ต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ระดบั 0.05 

การส่งเสริมการตลาด (โ ปรโ มช่ัน )ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่ง

ท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงไม่ต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ ระดบั 0.05 

ดังนั้ นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดราคา สถานท่ี  (แหล่งท่องเท่ียว)การส่งเสริม

การตลาด (โปรโมช่ัน )ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของนักศึกษา

ปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท้ังนีเ้น่ืองจากค่า Sig ท่ีได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ท่ีมีค่า

มากกว่า 0.05   
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สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย ด้านฤดูการ ด้านการส่ือสารและการโฆษณา ที่

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต้ ของนักศึกษาปริญญาโท

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงต่างกนั 

ฤดูการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของ

นกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 

ดงันั้นปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นฤดูกาลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่ง

ท่องเท่ียวทางภาคใต้ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท้ังนีเ้น่ืองจากค่า Sig ท่ีได้จากการ

ทดสอบความสัมพันธ์ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05  

ส่ือโฆษณา ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของ

นกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหงไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 

ดงันั้นปัจจยัอ่ืน ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านการส่ือสารและการโฆษณา ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใต ้ของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท้ังนี ้

เน่ืองจากค่า Sig ท่ีได้จากการทดสอบความสัมพันธ์ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่ง

ท่องเทียวทางภาคใต ้ของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 1. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

 การวิจยัคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวทางภาคใต ้ซ่ึง เพศ อายุ อาชีพ รายได ้และ

สถานภาพ มีค่าเฉล่ียนในการท่องเท่ียวทางภาคใตใ้กลเ้คียงกนั แต่กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียนสูงสุด คือ เพศ

หญิง อายุ 25-30 ปี อาชีพข้าราชการ เงินเดือนประมาณ มากกว่า 20,000 ข้ึนไป สถานภาพโสด 

ผูป้ระกอบการแหล่งท่องเท่ียวทางภาคใตจึ้งควรใหค้วามสาํคญักบั นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี โดย การมีส่ิง

อาํนวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพ การเดินทางท่ีสะดวก มีสุขภณัฑ์ท่ีสะอาด การให้บริการท่ีดี โดย

เสริมในเร่ืองกิจกรรมส่วนลดให้กบั แพ็คเกจทวัร์ เพ่ือรองรับ กลุ่มขา้ราชการ ท่ีท่องเท่ียวกนัเป็น

กลุ่ม มีแหล่งช็อปป้ิงใกลแ้หล่งท่องเท่ียว และการให้ความรู้คาํแนะนาํจุดเท่ียว สถานท่ีเท่ียว กฏขอ้

ห้ามเพ่ือให้นักท่องเท่ียว ทราบขอ้มูล ส่ิงท่ีควรทาํไม่ควรทาํของสถานท่ีนั้นๆ เพื่อเป็นการรักษา

ทรัพพยากรของแหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย 
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 2. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภณัฑ์ (จงัหวดั) ผลจากการวิจยัพบว่าจงัหวดัภูเก็ตมีคนเลือกสูงสุด แต่จงัหวดัระนอง

ระนองมีค่าเฉล่ียสูงสุด ดงันั้น 2 จงัหวดัน้ี จึงเป็นตวัเลือกท่ีน่าสนใจของผูป้ระกอบการท่องเท่ียวจึง

ควรเสริมและพฒันาการโฆษณา และส่วงส่งเสริมการตลาดให้มากข้ึน และเตรียมพร้อมสาํหรับการ

ใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา 

ดา้นของราคา ผูป้ระกอบการควรมีการฝึกอบรมและพฒันาสาํหรับส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ใหม้ากข้ึนเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัราคาท่ีนกัท่องเท่ียวยอมจ่าย เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ยอมจ่าย

ท่ีสูงเพ่ือท่องเท่ียวทางภาคใตจึ้งควรไดรั้บการบริการท่ีคุม้ค่า และมีคุณาพเพ่ือนักท่องเท่ียวจะได้

กลบัมาใชบ้ริการอีกหรือบอกต่อใหเ้ราต่อนกัท่องเท่ียวคนอ่ืนเพ่ือมาใชบ้ริการอีกที 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวนอกจากภาคใตมี้แหล่งท่องเท่ียวหลกั คือ สถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเล

แลว้จากผลวิจยันกัท่องเท่ียวให้ความสาํคญักบัการท่องเท่ียว อุทยาน ภูเขา นํ้าตก ทางภาคใตม้ากข้ึน 

ผูป้ระกอบการจึงควรมีการส่งเสริมกิจกรรมและการให้บริการ การท่องเท่ียวลกัษณะน้ีมากข้ึน เช่น 

การรับส่งถึงสถานท่ีเท่ียวให้คาํแนะนาํและความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี ปลุกฝ่ังให้นกัท่องเท่ียว ช่วยกนั

ดูแลรักษาธรรมชาติ 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (โปรโมชัน่) ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวทางภาคใตค้วรเพ่ิมโปรโม

ชั้น ในส่วนลด low season ให้มากข้ึนเน่ือกจากนกัท่องเท่ียวเร่ิมสนใจท่องเท่ียวนอกฤดูท่องเท่ียว

เพ่ิมข้ึน จึงควรจดัหากิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ธุรกิจนอกเหน่ือจากฤดูการท่องเท่ียว 

และควรเตรียมความพร้อมในการใหบ้ริการในช่วง low season  อีกดว้ย 

 3. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นฤดูการท่องเท่ียว ดา้นการส่ือสารและการ

โฆษณา 

 ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวทางภาคใต  ้ควรให้ความสําคญักบัฤดูหนาวมากข้ึน จากผลวิจยั

นกัท่องเท่ียวมีความสนใจโปรโมชัน่ ส่วนลด low season ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมีความสนใจท่องเท่ียว

ในช่วงฤดูหนาวเพ่ิมข้ึนไปดว้ยส่งผลทาํให้ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวทางภาคใต ้ควรให้ความสนใจ

นกัท่องเท่ียวในช่วงน้ี และเพ่ิมการพฒันาการบริการและรองรับลูกคา้ในช่วงน้ีใหม้ากข้ึน 

ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวทางภาคใต ้ควรส่งเสริมส่ือโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ-์วารสาร มากข้ึน 

แมว้่าจะมีผูเ้ลือกรับขอ้มูลจาก ส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์คมากกว่า แต่ค่าเฉล่ียน ส่ือโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ-์

วารสาร กบัสูงท่ีสุด และมีความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีสูกว่า จึงเป็นส่ือโฆษณาท่ีจาํเป็นต่อการ 
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โฆษณา เป็นอยา่งมาก และควรส่งเสร่มการขายพร้อมส่ือโฆษณาไปดว้ยอย่าง เช่น การเล่นเกมใน

หนา้ วารสารนิตสาร ตอบคาํถาม แลว้ส่งชิงโชค ส่วนลด การท่องเท่ียว เป็นตน้ 
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วศิญาณ ีศรีใส 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ	

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

แลว้ทาํการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติอนุมาน  T-test และ F-test 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายรุะหว่าง 30-39 ปี 

มีสถานสภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากกว่า 40,000 บาทและสถาบนัการเงินท่ีมีการเลือกใชบ้ตัรเครดิตมากท่ีสุดคือ ธนาคารกสิกร

ไทย ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมากท่ีสุด พบว่าด้าน

ผลิตภณัฑ์เร่ืองสถาบนัการเงินผูอ้อกบตัรมีความมัน่คงและช่ือเสียงดี ดา้นราคาเร่ืองค่าธรรมเนียม

แรกเขา้และรายปีท่ีมีเหมาะสม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเร่ืองมีร้านคา้ท่ีรับชาํระดว้ยบตัรเครดิต

จาํนวนมาก และด่านส่งเสริมการตลาดเร่ืองแบ่งชาํระ 0% ในดา้นส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ภาพลกัษณ์ใน

ดา้นความมัน่คงและความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินและกระบวนการให้บริการเร่ืองศูนยบ์ริการ

ลูกคา้สมัพนัธ์ (Call center) ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมงมีความสาํคญัท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษาเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

มีดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ส่งเสริมการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ มีดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
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Abstract 

In this research entitled “Influencing factors toward credit card selection decision of 

population in Bangkok”  The objective of this paper is to study individual factors, marketing mix 

factors and other factors that influencing factors toward credit card selection decision of 

population in Bangkok, A sample of 400 people was asked to answer the questionnaire. Data 

analysis was performed using descriptive statistics including frequency, percentage, mean and 

standard deviation. Hypothesis testing was done using inferential statistics, T-test and F-test. 

The result showed that most of samples were female age between 30 – 39 years old, 

single, graduate degree, private company’s employee, average revenue more than 40,000 baht per 

month. The financial institution that the most samples chose using credit card was Kasikorn bank. 

The marketing mix factors showed that the most prioritize. For product, stability and good 

reputation bank. For price, joining free and yearly free were topped the list. For place, plenty of 

joining store was the most important. For promotion, monthly payment with 0% interest was 

number one, and for other factors, stability and reliability of the financial institution and 24 hours 

call center service were the most prioritize         

Testing hypothesis revealed that the private factor influencing the decision of using credit 

card of population in Bangkok was education only. Meanwhile marketing mix factors influencing 

the decision were product, price and promotion. For other factor, service process was statistics 

significant.  

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

 เงินเป็นส่ือกลางท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการมาแต่โบราณและยิ่งเวลา

เปล่ียนแปลงไปความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทอย่างมากต่อการดาํเนินชีวิต 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคก็เปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีท่ีเข้ามา จึงทาํให้บัตรเครดิตเขา้มามี

บทบาทมากข้ึน 

 ปัจจุบนัสินเช่ือบตัรเครดิตเป็นเสมือนเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความสะดวกสบาย เน่ืองจาก

บตัรเครดิตมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัเงินสด  ขณะเดียวกนับตัรเครดิตมิไดเ้พียงเป็นส่ิงท่ีใชท้ดแทน
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เงินสดเท่านั้น แต่ยงัมีการออกสิทธิประโยชน์มากมายในการใชบ้ตัรเครดิตชาํระค่าสินคา้และบริการ 

มีร้านคา้รับบตัรเครดิตเพิ่มข้ึน ผูค้นจาํนวนมากเลือกใช้บตัรเครดิตเพ่ือความสะดวกและความพึง

พอใจจากการซ้ือสินคา้หรือบริการไดภ้ายในทนัที โดยไม่ตอ้งเก็บเงินหรือรอวนัเงินเดือนออก 

 ถึงแมว้่าบตัรเครดิตจะมีประโยชน์อยู่มาก ความสะดวกสบายในการนาํไปใช้หรือทาํให้

สามารถเลือกใช้จ่าย ทั้ งสินค้าและบริการต่างๆได้ง่ายข้ึน มีทั้ งประโยชน์และอาจเกิดโทษแก่

ผูใ้ช้งานได  ้ข้ึนอยู่กบัความระมดัระวงัในการเก็บรักษาบตัรเครดิต การวางแผนการใช้จ่ายอย่าง

รอบคอบ เพราะถา้หากมีปัญหาหน้ีสินท่ีไม่สามารถใชห้น้ีคืนให้กบัธนาคารไดแ้ลว้จะก่อให้เกิด

ปัญหาติดตวัไปในระยะยาวได ้

 ผูป้ระกอบการบตัรเครดิตแต่ละรายยงัคงตอ้งขบัเค่ียวกนัอย่างรุนแรงเพ่ือขยายฐานบตัร

ใหม่และกระตุน้ให้เกิดการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตของตนเพ่ิมมากข้ึนนั้น ไดก้ลายเป็นปัจจยัสาํคญั

ประการหน่ึงท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการบตัรเครดิต จาํเป็นตอ้งสรรหากลยุทธ์ใหม่ๆในการท่ีจะพฒันา

ผลิตภณัฑ์ของตนเองให้มีความโดดเด่น ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุดและตอ้งทาํให้บตัร

ของตนเองเป็นบตัรแรกท่ีผูถื้อเลือกใชก่้อนบตัรเครดิตใบอ่ืนๆ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้มีผลทาํให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจ ทั้ งทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยอ่ืนๆท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือ

ผูป้ระกอบการดา้นการให้บริการบตัรเครดิตจะสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปสู่การปรับปรุง วางแผน

และผลิตภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1553 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน  ท่ี แตกต่างกัน มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัร

เครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์และดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดรูปแบบและ

ทิศทางของผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ผูป้ระกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 

3. ผู ้ประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในด้านภาพลักษณ์และ

กระบวนการใหบ้ริการ ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
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ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม  

 (Independent Var iable)                                                                          (Dependent Var iable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร (2545 หน้า 54-55) ส่วนผสมการตลาดเป็นการรวมกนัของ

สินคา้ ระบบการจดัจาํหน่าย โครงสร้างราคา และกิจกรรมการส่งเสริม คาํว่าส่วนผสมการตลาดถูก

ใชเ้พ่ืออธิบายการรวมกนัของส่ีองค ์ประกอบ นั้นคือ สินคา้ (Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย 

(Place) และการส่งเสริม (Promotion) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือของ 4P องคป์ระกอบทั้งส่ี ควรถูกถือ

วา่เป็นเคร่ืองมือการบริหาร เม่ือมีการรวบรวมแผนการตลาด 

ณฐัพล ใยไพโรจน ์(2558 หนา้ 98-99) ไดก้ล่าวไวว้า่ Marketing mix 4Ps ประกอบไปดว้ย  

ผลิตภณัฑ์ (Product) คือส่ิงท่ีเสนอแก่ตลาดเพ่ือสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค หรือกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีเราพูดถึงน้ีอาจเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสัมผสัได ้หรือสัมผสั

ไม่ได ้แต่ตอ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) และมีคุณค่า (Value) เพียงพอท่ีจะทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

• เพศ  •อาย ุ

•สถานภาพ  •การศึกษา 

•อาชีพ 

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

• ผลิตภณัฑ ์
• ราคา 
• สถานท่ี 
• ส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ

• ดา้นภาพลกัษณ์ 

• ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต 
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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ราคา (Price) เป็นการกาํหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ลูกคา้จะ

ไดรั้บ หากผูบ้ริโภคเปรียบเทียบระหว่างราคาและความคุณค่าของผลิตภณัฑ์ เห็นว่าคุณค่าสูงกว่า

ราคา กจ็ะยิง่ช่วยกระตุน้ความตอ้งการซ้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) วิธีท่ีผูผ้ลิตนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด ให้ส่งถึงมือ

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ประหยดัตน้ทุน และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด เพ่ือสร้างความ

พอใจต่อตราผลิตภณัฑแ์ละตวัผลิตภณัฑท่ี์องคก์รนาํเสนอต่อผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคต่์างๆ ไม่

ว่าเพ่ือแจ้งข่าวสาร เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการและการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือสร้างทัศนคติและ

ภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บริษทัหรือผลิตภณัฑ ์

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัอ่ืน  ๆ

 สมชาย กิจยรรยง (2557 หนา้108-110) ภาพลกัษณ์คือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีอยูต่่อ

องคก์ร ต่ออุดมการณ์ ต่อนโยบาย ซ่ึงจะเป็นในส่วนของบุคคล สถาบนัหรือองคก์รใดๆ ก็ตาม แต่

ความรู้สึกนึกคิด  หรือภาพลักษณ์ ท่ี มีในแต่ละบุคคลนั้ นไม่เหมือนกัน  ซ่ึงทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับ

สภาพแวดลอ้ม เพศ วยั ทศันคติ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายๆท่ีจะทาํใหบุ้คคล

ต่างๆ ในองคก์รของเรามีภาพลกัษณ์ท่ีเหมือนๆกนั ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งสร้างข้ึนมา 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย  ์(2555 หน้า 12 ) การบริการ (Service) ความหมายโดยทัว่ไปคือ 

การให้ความช่วยเหลือหรือดาํเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น แต่ในเชิงธุรกิจ ศิริพร วิษณุมหิมาชยั 

กล่าวไวว้่า “การบริการ หมายถึงการท่ีผูใ้ห้บริการ หรือผูข้ายให้ความช่วยเหลือ หรือดาํเนินการเพ่ือ

ประโยชน์ ความสุขกาย สุขใจ หรือความสะดวกสบายให้แก่ผูรั้บบริการหรือผูซ้ื้อ เป็นส่ิงท่ีไม่

สามารถจบัตอ้งได ้แต่เม่ือผูรั้บบริการไดรั้บบริการไปแลว้อาจเกิดความประทบัใจหรือไม่ประทบัใจ

กบัส่ิงนั้น” 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550,หนา้ 46) การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการ

ในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมี   ซ่ึงมกัจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางต่างๆ 

ของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกสินคา้และบริการตามท่ีเขามีขอ้มูลและขอ้จาํ

กดของสถานการณ์ การ ตดัสนใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค  
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อัตราการเจริญเตบิโตของบัตรเครดติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงานการวิจยัภาพรวมบตัรเครดิตปี 2560 โดยศูนยก์ารวิจยักสิกรไทย 
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แบบของการวจิยั	

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูล

จากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และ

สถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้Microsoft Office Excel ในการวเิคราะห์ 

ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือประชากรในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 

8-22 เมษายน พ.ศ. 2560 จาํนวน 400 คน 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES.JOHN WILEY AND SONS.คํานวณหา

ขนาดตวัอยา่งท่ีจะใชมี้รายละเอียดดงัน้ี 

N =  
 

N = จาํนวนตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา 

Z = ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 

p = ค่าความน่าจะเป็นของประชากรกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.5 

E = ค่าความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกาํหนดท่ี 5% เท่ากบั 

0.05 

จะได ้ N = 
.  . .

.
 

                                                                          =      384.16 คน ≈ 400 คน 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-

probability Sampling) โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึง

ผูว้จิยัทาํการเกบ็ขอ้มูลตวัอยา่งผา่นทางแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา  ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  พร้อมทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน T-test  และ F-testโดยใช ้Microsoft Office 

Excel  ในการวเิคราะห์ 

 

สรุปผลการวจิัย 

ตารางที่ 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 138 34.50 

 
หญิง 262 65.50 

อายุ ตํ่ากวา่ 20 ปี 2 0.50 

 
20 - 29 ปี 68 17.00 

 
30 - 39 ปี 285 71.25 

 
40 ปีข้ึนไป 45 11.25 

สถานภาพ โสด 249 62.25 

 
สมรส 142 35.50 

 
หยา่ร้าง 9 2.25 

วุฒิการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 50 12.50 

 
ปริญญาตรี 259 64.75 

 
สูงกวา่ปริญญาตรี 91 22.75 

อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 8 2.00 

 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 42 10.50 

 
พนกังานบริษทัเอกชน 257 64.25 

 
ธุรกิจส่วนตวั 69 17.25 

 
อ่ืนๆ .... 24 6.00 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกวา่ 20,000 บาท 33 8.25 

 
20,001 - 30,000 บาท 125 31.25 

 
30,001 - 40,000 บาท 88 22.00 
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มากกวา่ 40,000 บาท 154 38.50 

สถาบันการเงินท่ีเลือกถือบัตร ธนาคารกสิกรไทย 117 29.25 

 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 61 15.25 

 
ธนาคารกรุงไทย 82 20.50 

 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 77 19.25 

  ธนาคารอ่ืนๆ 63 15.75 

จากตารางผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 30-39 ปี 

สถานภาพโสดการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 

40,000 บาท เลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย 

 

ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจยัส่วนประสม 

ทางการตลาด 
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ 

ร้อย

ละ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
สถาบนัการเงินผูอ้อกบตัรมีความมัน่คงและ

ช่ือเสียงดี 
120 30.00 

 
มีระบบป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูล (Chip Card) 97 24.25 

 

บตัรสามารถใชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ 

(เช่น ซ้ือสินคา้, ผอ่นสินคา้, กดเงินสด) 
79 19.75 

 
รูปแบบบตัรมีความสวยงาม 41 10.25 

 

ระยะเวลาอนุมติัสั้นและเอกสารประกอบ 

การสมคัรนอ้ย 
63 15.75 

ด้านราคา วงเงินอนุมติับตัรเครดิตสูง 113 28.25 

 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปีท่ีเหมาะสม 136 34.00 

 
ค่าธรรมเนียมเบิกเงินสดล่วงหนา้ท่ีเหมาะสม 95 23.75 

 
อตัราดอกเบ้ียตํ่า 56 14.00 

ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย 
ร้านคา้ท่ีรับชาํระดว้ยบตัรเครดิตจาํนวนมาก 220 55.00 
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ช่องทางรับสมคัรบตัรเครดิตนอกสถานท่ี 

(เช่น อาคารสาํนกังาน, หา้งสรรพสินคา้) 
91 22.75 

 
ช่องทางการรับชาํระยอดใชจ่้ายมีความหลากหลาย 58 14.50 

 
จาํนวนสาขาในการรับสมคัรบตัรท่ีทัว่ถึง 31 7.75 

ด้านการส่งเสริมการ

ขาย 
แบ่งชาํระ 0% 160 40.00 

 
ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี 103 25.75 

 
สิทธิพิเศษและส่วนลดร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 89 22.25 

 
เครดิตเงินคืน 38 9.50 

  คะแนนสะสม 10 2.50 

จากตาราง พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้คะแนน ดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองสถาบนัการเงินผู ้

ออกบตัรมีความมัน่คงและช่ือเสียงดี ดา้นราคาเร่ืองค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปีท่ีเหมาะสม ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่ายเร่ืองร้านคา้ท่ีรับชาํระด้วยบัตรเครดิตจาํนวนมาก และดา้นการส่งเสริม

การตลาดเร่ืองแบ่งชาํระ 0% 

ตารางที่ 3 ปัจจัยอ่ืนๆของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ 

ด้านภาพลักษณ์ ความมัน่คงและความน่าเช่ือถือของสถาบนั 122 30.50 

 

เป็นสถาบนัการเงินท่ีเขา้ถึงไดทุ้กชนชั้น 

มีสาขาจาํนวนมาก 
210 52.50 

 
มีความเป็นผูน้าํดา้นการใหบ้ริการบตัรเครดิต 68 17.00 

ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการใชสิ้ทธิประโยชน์ไม่ยุง่ยาก 84 21.00 

 

ศูนยบ์ริการลูกคา้สัมพนัธ์ (Call center) 

ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 
233 58.25 

  มีขอ้มูลออนไลน์ท่ีเขา้ถึงไดค้รอบคลุม 83 20.75 

 จากตาราง พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้คะแนน ดา้นภาพลกัษณ์เร่ืองเป็นสถาบนัการเงิน

ท่ีเขา้ถึงไดทุ้กชนชั้นมีสาขาจาํนวนมาก ดา้นกระบวนการให้บริการเร่ืองศูนยบ์ริการลูกคา้สัมพนัธ์ 

(Call center) ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง 
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ตารางที ่4 การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
      

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. การยอมรับในระดบัสากล สามารถใชไ้ดท้ัว่โลก 3.8850 1.2533 

2. ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปี 4.5775 0.8431 

3. การอาํนวยความสะดวกในการติดต่อกบัธนาคารเจา้ของบตัร

อยา่งดี 
4.3575 0.8255 

4. บริการผอ่นชาํระ 0% ในร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 4.5925 0.8766 

5. สามารถใชบ้ริการไดห้ลายรูปแบบ เช่น กดเงินสด รูดซ้ือ

สินคา้ และอ่ืนๆ 
4.3725 0.8693 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญั คือบริการผอ่นชาํระ 0% ในร้านคา้ท่ีร่วมรายการ  
 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย เพศ  อายุ สถานภาพ  การศึกษา อาชีพ 

และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากร

ในกรุงเทพมหานครต่างกัน 

เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

อายุท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

อาชีพท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครต่างกนั 
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รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านสถานท่ีให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บัตรเครดติของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกัน 

ดา้นผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ด้านราคาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต

ของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมตฐิานท่ี 3 :ปัจจัยอ่ืน  ๆท่ีประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์และด้านกระบวนการให้บริการ 

ท่ีแตกต่างกันมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บัตรเครดติของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกัน 

ดา้นภาพลกัษณ์ท่ีให้บริการท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต

ของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ดา้นกระบวนการให้บริการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครอยา่งมีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมตฐิานท่ี 1: ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีเพียงด้านการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกัน อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากคนท่ีมีการศึกษาในแต่ละระดบัก็มีความสามารถในการพินิจ



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1563 

พิเคราะห์ดว้ยเหตุผล หรือหาขอ้มูลก่อนการซ้ือท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ (2537) ท่ีกล่าวไวว้่า ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่าผูท่ี้มี

การศึกษานอ้ย 

ส่วนดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีดา้นใดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกันแต่อย่างใด ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน ท้ังนีเ้น่ืองจากบัตรเครดิตมีค่าใ ช้แทนเงินสด ผู้ท่ีถือบัตรเครดิตจึงสามารถใ ช้ได้ทุกเพศ 

อายุ ทุกสถานภาพ ทุกอาชีพ และทุกระดับรายได้ จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิต 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ด้านสถานท่ีให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และ

ส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของประชากรใน

กรุงเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญั ด้าน

ผลิตภณัฑ์เร่ืองสถาบันการเงินผูอ้อกบัตรมีความมัน่คงและช่ือเสียงดี ด้านราคาเร่ืองสอดคลอ้ง

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปีท่ีเหมาะสม ดา้นส่งเสริมการตลาดเร่ืองแบ่งชาํระ 0% สอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของทนงศกัด์ิ จิรวฒันวิจิตร (2554) ศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรเครดิตของ

ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) ภาคกลางสาม สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม โดยกล่าวว่าการ

ท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัช่ือเสียงของธนาคารนั้นอาจเน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งการไดรั้บความ

คุ้มครองและความมัน่ใจจากผูข้าย ช่ือเสียงของธนาคารเปรียบเสมือนตราสินค้าในด้านราคา 

ผูบ้ริโภคต้องการให้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปีเพราะเห็นว่าค่าธรรมเนียมรายปีนั้นเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีธนาคารเอาเปรียบผูบ้ริโภค และในดา้นการส่งเสริมการตลาดกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั

มาก ในเร่ือง บริการแบ่งชาํระสินคา้ /บริการ 0% และเรียกเก็บในเดือนถดัไป โดยให้ความเห็นว่า

เป็นวิธีสร้างยอดขายอีกแบบหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญั อาจเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจทาํให้

ผูบ้ริโภคย่อมคาํนึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นในการครองชีพ ดงันั้นการปรับกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทาํให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยให้รู้สึกคุม้ค่าเม่ือเลือกใชบ้ตัรเครดิตท่ีมีการ

ส่งเสริมการตลาดในลกัษณะน้ี และศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคนอ่ืนๆ (2541) กล่าวไวว้า่ผลิตภณัฑต์อ้ง

มีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาลูกคา้ จึงมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้และราคานั้นมี

ส่วนสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค การตดัสินใจดา้นราคาไม่จาํเป็นตอ้งเป็นราคาสูง



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1564 

หรือตํ่า แต่เป็นราคาท่ีผูบ้ริโภครับรู้ในคุณค่า การกาํหนดราคาตอ้งมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ

ผลิตภณัฑ ์ 

ส่วนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัร

เครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนัแต่อยา่งใดไม่เป็นไปตามสมมุติฐานทั้งน้ีเน่ืองจาก

ช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสะดวกไม่เป็นอุปสรรคต่อผูใ้ชบ้ริการ 

สมมติฐานท่ี 3:ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์และดา้นกระบวนการให้บริการ 

ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ เพียงดา้นเดียว คือดา้นกระบวนการให้บริการท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนั 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั ในเร่ืองศูนยบ์ริการลูกคา้สัมพนัธ์ 

(Call center) ให้บริการ 24 ชัว่โมง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนิติพฒัน์ สกูลเกรียงไกร (2557) 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารซีไอเอม็บีไทยของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ ดา้นคุณภาพการให้บริการ มีส่วนสาํคญัต่อความตั้งใจใชบ้ตัรเครดิต

ของธนาคารอยา่งมีนัยยะสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นความพร้อมในการตอบสนองกลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัเร่ืองลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามการใชง้านบตัรเครดิตขอ้สงสัยหรือขอ

ความช่วยเหลือดา้นบตัรเครดิตไดท้นัทีผา่นศูนยบ์ริการลูกคา้สมัพนัธ์ (Care Center) มาเป็นอนัดบัท่ี 

1 และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ไดก้ล่าวว่าลูกคา้จะใช้บริการกบั

ธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะตอ้งสร้างความสะดวกให้แก่ลูกคา้ และการติดต่อส่ือสารลูกคา้ย่อมตอ้งการ

ไดรั้บข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในขณะเดียวกนัลูกคา้ก็ตอ้งการติดต่อธุรกิจเพ่ือให้ขอ้มูล

ความเห็น หรือขอ้ร้องเรียน ธุรกิจจะตอ้งจดัหาส่ือท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือการให้และรับ

ขอ้มูลความเห็นจากลูกคา้ 

ส่วนดา้นดา้นภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของ

ประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกนัแต่อย่างใด ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเน่ืองจากภาพลกัษณ์

ของสถาบนัการเงิน ในปัจจุบนัเป็นไปในทิศทางท่ีดี จึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ตัรเครดิต 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการสาํรวจคือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้

จ่ายบตัรเครดิต 
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 จากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ตัรเครดิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษา

อยูท่ี่ระดบัปริญญาตรีและส่วนมากเป็นพนกังานบริษทัเอกชนท่ีมีรายไดใ้นช่วง 40,000 บาทข้ึนไป 

โดยปัจจยัดา้นการศึกษามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิต ผูป้ระกอบการบตัรเครดิตควร

พฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีความหลากหลายยิง่ข้ึนเพ่ือขยายฐานลูกคา้บตัรเครดิตและให้กลุ่มลูกคา้หนัมา

เลือกใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตของท่านเป็นอนัดบัแรก 

ดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัความมัน่คงและช่ือเสียงท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ด้านภาพลักษณ์  ท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับความมั่นคงและความน่าเช่ือถือ  ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการบตัรเครดิตควรศึกษาภาพลกัษณ์ขององคก์ร เพ่ือนาํมาปรับปรุงและพฒันา ให้เกิด

ความเช่ือมัน่กบัลูกคา้ อีกทั้งควรพฒันาดา้นการระบบความปลอดภยัจากพวกมิจฉาชีพเพ่ือให้เกิด

ความมัน่ใจในผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึน 

ดา้นราคา  กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัเร่ืองค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายปีท่ีเหมาะสม ผู ้

ประกอบ การบตัรเครดิตควรทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกคุ่มค่ากบัราคาท่ีตอ้งจ่ายให้กบัผูป้ระกอบการ โดย

การพฒันาทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ คุณภาพ การให้บริการ เพ่ือมากข้ึน หรืออาจจะใชก้ารจดัการส่งเสริม

การขายดว้ยการกาํหนดยอดใชจ่้ายผา่นบตัรต่อปี เม่ือถึงยอดดงักล่าวจะมีการใหย้กเวน้ค่าธรรมเนียม

รายปี เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ลือกใชบ้ตัรเครดิตของท่าน 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูป้ระกอบการบตัรเครดิตควรเขา้ไปเป็นพนัธมิตรกบัร้านคา้

และสถานบริการให้มากยิ่งข้ึน ขยายร้านคา้ให้ใชจ่้ายผา่นบตัรไดอ้ยา่งทัว่ถึง รวมทั้งเร่ืองสิทธิพิเศษ

เม่ือใชจ่้ายผ่านบตัรของท่านในร้านคา้ท่ีเขา้ร่วม เพ่ือให้ผูถื้อบตัรเครดิตรู้สึกถึงความสะดวกในการ

ใชบ้ริการ สามารถใชไ้ดง่้าย มีสถานท่ีรองรับมาก มีสิทธิพิเศษ เม่ือถือครองบตัรเครดิตของท่าน 

ดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากในเร่ืองการแบ่งชาํระ 0%  รองลงมา

คือไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมการขายท่ีผูถื้อบัตรเครดิตให้ความสําคัญ 

สอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบันท่ีผู ้บริโภคย่อมคํานึกถึงความจําเป็นในการใช้จ่ายเป็นหลัก 

ผูป้ระกอบการบตัรเครดิตควรออกโปรโมชัน่เก่ียวกบัการยืดระยะเวลาการชาํระเงิน การให้ส่วนลด

หรือการยกเวน้ค่าธรรมเนียม เพ่ือขยายฐานลูกคา้ 

ดา้นกระบวนการให้บริการ ผูป้ระกอบการบตัรเครดิตควรศึกษาและพฒันาในดา้นความ

สะดวก รวดเร็ว และการให้ขอ้มูลท่ีครบถว้นแก่ลูกคา้ ทั้งทางดา้นการติดต่อโดยตรงกบัเจา้หน้าท่ี 

การติดต่อผ่านโทรศพัท ์เน่ืองจากเม่ือลูกคา้ตอ้งการติดต่อกบัธนาคาร หมายความว่าลูกคา้มีความ
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ตอ้งการความช่วยเหลือ การบริการท่ีประทบัใจ รวดเร็ว ย่อมทาํให้ลูกคา้พึงพอใจ ไม่รู้สึกว่าเขา้ถึง

ยาก 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาดา้นพฤติกรรมการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิต ของประชากรในปัจจุบนัเพื่อให้

ทราบแนวโนม้ ทิศทางธุรกิจบตัรเครดิต แนวโนม้การทาํการตลาดในอนาคต  

2. ควรศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ผา่นบตัรเครดิต 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อสุนัขพนัธ์ุเฟรนซ์บลูดอ็กของประชากรในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล 

Decision to buy a  French bulldog of  people in Bangkok 

 

กฤษฎา สายสวาท 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสุนขัพนัธ์ุเฟรนซ์บลูดอ็กของ

ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน t-Test และ 

F-Test 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี 

รองลงมาคือ อายรุะหว่าง 20-30 ปี ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่

ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 

รองลงมาคือ นกัเรียน นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 30,000-50,000 บาท รองลงมาคือ มีรายได้

เฉล่ียอยู่ในช่วง 15,001-30,000 บาท สําหรับ ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสุนัขพนัธ์ุ

เฟนซ์บลูดอ็ก จากการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 เพ่ือแสดงความสัมพนัธ์

ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสุนัขพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรถสรุปไดด้งัน้ี 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สุนขัพนัธ์ุเฟรนซ์บลูดอ็กของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษาไม่มีอิทธิพลกบั

การตดัสินใจเลือกซ้ือสุนขัพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกของผูบ้ริโภค ความสัมพนัธ์ระหว่าง ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีซ้ือ และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสุนัข

พนัธ์ุเฟรนซ์บลูดอ็กของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั และสุดทา้ยคือความสมัพนัธ์ระหวา่ง ดา้นภาพลกัษณ์
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ทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธ์ุ

เฟนซ์บลูดอ็กของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั. 

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจซ้ือ, สุนุขพนัธ์ุเฟรนซ์บลูดอ็ก, ส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

 

ABSTRACT 

In this research entitled “Factors Influence for Select Decision Consume French bulldogs 

in Bangkok” The purpose is to study individual factors. Influencing consumer decisions French 

Bulldog in Bangkok. The marketing mix Factors Influence for Select Decision Consume French 

Bulldog  in Bangkok. As well as other Factors Influence for Select Decision French Bulldog  in 

Bangkok. Data were collected from individuals who have consumed French Bulldog in a total of 

400 people, the researchers found. The majority of respondents were male, aged between 31-40 

years is a minor between the ages of 2 0 -3 0 years, the level of education of the majority of 

respondents are enrolled in undergraduate, followed by the high school / Vocational Certificate 

most of pupils / students, followed by the government / enterprise. The average income in the 

range of 30,000 - 50,000 baht per month, followed by the average income in the range of 15,001 

to 30,000 baht, the majority of respondents are single, married, was minor. 

Among the factors influencing the decision to consume French Bulldog from the test at a 

confidence level of 95 percent for international relations. Personal factors The marketing mix And 

other factors to decide the consumption French bulldog in Bangkok. Can be summarized as 

follows: The relationship between gender, age, occupation, income, average monthly status and 

influence on the decision to dogs farm different personal factors, education has no influence on 

the decision to select dogs farms. relations Product pricing and services. Promotion and 

Marketing Influence the decision of consumers French bulldogs farm and the last is different 

relations. The physical appearance the process provides the time and Factors Influence for Select 

Decision Consume French bulldogs in Bangkok. 

 

Keywords: Decision making, French bulldogs, Marketing mix (4P) 
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

ปัจจุบนัการเล้ียงสุนัขกาํลงัไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการดาํเนินชีวิตของ

ประชากรในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลง จากแต่ก่อนท่ีอาศยัอยู่กนัแบบครอบครัวขยายก็ได้

เปล่ียนมาเป็นการอาศยัแบบครอบครัวเด่ียวมากข้ึน โดยพ่อและแม่จะตอ้งออกไปทาํงานส่วนลูกก็

ตอ้งเรียนหนงัสือ ทาํใหบ้างเวลาหลงัจากเสร็จจากการทาํงานหรือเรียนหนงัสือสมาชิกในครอบครัว

จาํเป็นตอ้งอยู่คนเดียว จึงทาํให้เกิดความตอ้งการเพื่อนเล่นและคลายเหงา โดยครอบครัวส่วนใหญ่

จะเลือกเล้ียงสุนขัเน่ืองจากเป็นสัตวท่ี์มีความน่ารัก เป็นมิตรกบัเจา้ของ และสามารถเฝ้าบา้นไดอี้ก

ดว้ย ส่งผลให้ค่านิยมในการเล้ียงสุนัขนั้นมีอตัราเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีสถานท่ีพกัเช่นโรงแรมและรี

สอร์ทต่างเร่ิมมีการอนุญาติให้นําสุนัขเข้ามาพักอาศัยได้จึงทําให้สุนัขเข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจาํวนัมากข้ึนส่งผลให้ค่านิยมในการเล้ียงสุนัขนั้ นมีอตัราเพ่ิมข้ึน จากการสํารวจของ

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั ไดท้าการสาํรวจพฤติกรรมการเล้ียงสตัวข์องคนกรุงเทพฯ พบว่าสัตวเ์ล้ียง

ท่ีนิยมเล้ียงกนัมากท่ีสุดคือ สุนัข โดยคิดเป็นร้อยละ 69.9 ของประชากรท่ีสํารวจทั้งหมด (สิริยพุา 

ชัยพรหม, 2551)  ซ่ึงในการเลือกซ้ือสุนัขมาเป็นเพ่ือนเล่นหรือเฝ้าบ้านนั้ นปัจจุบันก็มีสุนัขอยู่

หลากหลายสายพนัธ์ุ ซ่ึงแต่ละสายพนัธ์ุกมี็ลกัษณะรูปร่าง และนิสัยแตกต่างกนัไปซ่ึงในการทาํวิจยั

คร้ังน้ีไดเ้ลือกนาํสุนัขสายพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกมาทาํการสํารวจเน่ืองจากปัจจุบนัสุนัขสายพนัธ์ุน้ี

กาํลงัเป็นท่ีนิยมเล้ียงกนัอยา่งแพร่หลาย ประวติัของสุนขัสายพนัธ์ุเฟรนซ์ บลูดอ็ก :ประมาณปี 1860 

มีสุนัข Bulldog มากมายในประเทศองักฤษและสุนัขชนิดน้ีไม่ค่อยนิยมเล้ียงเท่าไร สุนัขเหล่าน้ี

บางส่วนถูกส่งเขา้ไปในประเทศฝร่ังเศส และไดผ้สมกบัสุนขัพนัธ์ุต่างๆในฝร่ังเศส จนในท่ีสุดเกิด

เป็นสุนัขพนัธ์ุ เฟรนช์ บูลด็อก ( French Bulldog ) ข้ึนและสุนัขพนัธ์ุน้ีเป็นท่ีนิยมเล้ียง ในประเทศ

ฝร่ังเศสโดยเฉพาะสุภาพสตรี ปี 1880 ปารีส เน่ืองจากสุนขัสายพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกมีอุปนิสัยฉลาด 

กลา้หาญ ร่าเริง ชอบเล่น ชอบออกกาํลงักาย และต่ืนตวัอยูเ่สมอ เป็นมิตร เขา้กบัคนและสัตวอ่ื์น ๆ 

ไดดี้ เฟรนช์ บูลด็อก และทํ่าคญัเป็นสุนขัท่ีเห่าน้อยจึงเหมาะมากกบัการเล้ียงในคอนโดหรือบา้นท่ี

ไม่ตอ้งการใหสุ้นขัเห่าเสียงดงั 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสุนขัพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกของคนใน

กรุงเทพและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดต่างๆท่ีทําให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สุนขัเฟนซ์บลูดอ็กกลุ่มคนในกรุงเทพและปริมณฑล 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสุนัขเฟรนซ์บลูด็อกของคนใน

กรุงเทพและปริมณฑล 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและสภาพ

ท่ีแตกต่างมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสุนขัพนัธ์ุเฟรนซ์บลูดอ็กในกลุ่มกรุงเทพและปริมณฑล 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีใหบ้ริการและ

ดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั (4P’s) 

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ยภาพลกัษณ์ทางกายภาพดา้นกระบวนการใหบ้ริการและ

ดา้นเวลาท่ีแตกต่างกนันั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือของกลุ่มคนในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล. 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียงสามารถนาํผลการศึกษา ไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

กาํหนดรูปแบบและทิศทางของธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

อยา่งเหมาะสม 

2. ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัคลินิครักษาสตัวแ์ละโรงพยาบาลสามารถนาํผลการศึกษาไป

วางแผนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3. ผูป้ระกอบการสตัวเ์ล้ียงสามารถนาํผลการศึกษาไปใชใ้นแนวทางกาํหนดกลยทุธ์ทาง

การตลาด เพ่ือสร้างผลกาํไรสูงสุดกบัธุรกิจ 

4. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษาไปใชว้างแผนและปรับปรุงกิจการตลอดจนการ

บริหารจดัการธุรกิจใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัไดอ้ยา่งมัน่คง 
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กรอบแนวความความคดิการวจิยั 

 
 

แนวคดิและทฤษฎ ี

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคล 

ผูช่้วย ศาสตราจารย ์ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกร(2555, หนา้ 167) เกณฑด์า้น 

ประชากรศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มลูกคา้มาก

ท่ีสุด และเป็นเกณฑ์ท่สามารถนาํมาแบ่งส่วนตลาดไดง่้ายและสะดวกท่ีสุด เน่ืองจากเกณฑ์น้ีเป็น

เกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกคา้ทุกคนและสามารถสังเกตุไดง่้าย ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ

ลูกค้าท่ีแตกต่างกัน กณฑ์น้ีได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ขนาดครอบครัว ศาสนา สีผิว 

สญัชาติ สถานภาพ ฯลฯ การอาศยัเกณฑต่์างๆไดแ้ก่ เกณฑป์ระชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย ดงัน้ี 

1. เพศ  เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผูบ้ริโภคได ้โดยดูเพศของผูบ้ริโภคเป็น 

หลกัในการตอบสนองความตอ้งการซ่ึงเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสาํคญั เพราะปัจจุบนัน้ี 

ตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกต่างกนัมกัจะมีทศันคติ การ 

รับรู้ และการตดัสินใจในเร่ืองการซ้ือสินคา้บริโภคต่าง ๆ กนั    

2. อายุ  กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการในสินคา้และบริการท่ี 

แตกต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่ และชอบสินคา้แฟชัน่ กลุ่มผูสู้งอายจุะสนใจ 
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สินค้าเก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้าน 

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั และไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) 

โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น      

3 . รายได้(Income) เป็นตัวแปรท่ี  สําคัญในการกําหนดส่วนของตลาด  มีแนวโน้ม

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัในเชิงเหตุและผล ส่วน ใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูงบุคคลท่ีมี

การศึกษาต่อโอกาสท่ีจะหางานระดบัสูงยาก  จึงทาํใหมี้รายไดต้ ํ่า ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้

ท่ีแทจ้ริงอาจเป็นเกณฑรู์ปแบบการดาํรงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดบัการศึกษา ฯลฯ 

 4. การศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาสูง มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มี คุณภาพดีมากกว่า

ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้งกว่าผูท่ี้มีการศึกษา

ตํ่า จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่ 

 5. ศาสนา 

 6. สญัชาติ 

 7. สถานภาพครอบครัว ลกัษณะสาํคญั 3 ประการ คือ การเขา้สู่ชีวิตสมรส (อายแุรก สมรส) 

การแตกแยกของชีวิตสมรส (อนัเน่ืองมาจากการตาย, การแยกกนัอยู,่ การหยา่ร้าง) 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการ หมายถึง  ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้ง บริษทั

ใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือกลยทุธ์การตลาด 

สาํหรับธุรกิจบริการ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค 

 ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547 ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดไวด้งัน้ี 

 1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(product) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สร้างคุณค่า และ

สนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้คาดหวงั    

 2.ปัจจยัดา้นราคา (price) ตน้ทุนของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการจ่ายกบัสินคา้หรือบริการ นั้นๆ 

การกาํหนดราคาสินคา้ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสู้กบัคู่แข่ง 

 3.ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย (place) กระบวนการทาํงานท่ีจะทาํใหสิ้นคา้หรือบริการ ไปสู่

ตลาดเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการไดต้ามตอ้งการ โดยทาํเลท่ีตอ้งเพ่ือใหอ้ยูใ่น พื้นท่ี

ท่ีเขา้ถึงลูกคา้ได ้  
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 4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (promotion) กิจกรรมสนบัสนุนใหก้ระบวนการ 

ส่ือสารทางการตลาดใหแ้น่ใจวา่ตลาดผูบ้ริโภคเขา้ใจ และใหคุ้ณค่าในส่ิงท่ีผูข้ายเสนอ  

   

ระเบียบวธีิวจิัย   

งานวิจยัน้ีไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ คนวยัทาํงาน แขวงหวัหมาก 

กรุงเทพมหานครโดยใชสู้ตรของ Cochran จาํนวน 400 คน ผูว้จิยัออกแบบการวิจยัเป็นเชิงปริมาณ 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วง มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2560 

แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากผูเ้ชียวชาญ เม่ือผา่นเรียบร้อย

แลว้ จึงไดน้าํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน มาดาํเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํใหผู้ว้ิจยัแน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีนาํมาประมวลนั้น เป็นขอ้มูลท่ี

มีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปแกรม 

Microsoft Office Excel  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าจาํนวน ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-Test และ F-Test 

 

สรุปผลการวจิยั 

ตาราง 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม    

 (n=400) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 162 40.5 

หญิง 238 59.5 

 อาย ุ นอ้ยกวา่ 20 ปี 5 1.3 

20-30 ปี 140 35.0 

31-40 ปี 212 53.0 

มากกวา่ 50 ปี 43 10.8 
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อาชีพ พนกังานเอกชน 24 6.0 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 0.5 

ธุรกิจส่วนตวั 258 64.5 

นกัเรียน/นกัศึกษา 82 20.5 

วา่งงาน 14 3.5 

อ่ืนๆ 20 5.0 

รายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 34 8.5 

15,001 - 30,000 บาท 107 26.80 

30,0001 - 50,000 บาท 171 42.80 

50,001 - 100,000 บาท 48 12.0 

มากกวา่ 100,001 บาท 40 10.0 

สถานภาพ โสด 233 58.3 

สมรส 167 41.7 

ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา 9 2.25 

ระดบัการศึกษา ปวช./ปวส. 31 7.75 

 ปริญญาตรี 295 73.75 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 65 16.25 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจีํานวน 238 คน คดิเป็นร้อยละ 59.50 ช่วง

อายรุะหว่าง 31-40 ปี มจีาํนวน 212 คน คดิเป็นร้อยละ 53.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจาํนวน  258 คน 

คดิเป็นร้อยละ 64.50  มรีายได้ต่อเดือนในช่วง 15,001-30,000 บาท จาํนวน 171 คน คดิเป็นร้อยละ 

42.80 และมสีถานภาพโสด มจีํานวน 233 คน คดิเป็นร้อยละ 58.30 
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ตารางท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ปัจจยัด้าน

ส่วนประสม

ทางการตลาด รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

สีของสุนขัเฟ

รนซ์บลูดอ็ก 

สีขาวลว้น 84 21.0 

สีดาํลว้น 33 8.25 

สีนํ้าตาล 48 12.0 

สีแฟนซี 235 58.75 

   

ราคา นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 134 33.50 

10,001 – 15,000 บาท 145 36.25 

15,001 – 20,000 บาท 77 19.25 

มากกวา่ 20,000 บาท 44 11.00 

สถานท่ีซ้ือ ตลาดนดัจตุจกัร 50 12.50 

ทางอินเตอร์เนต 90 22.50 

ฟาร์มสุนขัภาคกลาง 76 19.00 

ฟาร์มสุนขัภาคเหนือ 15 3.75 

ฟาร์มสุนขัในกรุงเทพและปริมณฑล 169 42.25 

โปรโมชัน่ มีบริการส่งสุนขัฟรี 59 14.75 

มีบริการฉีดวคัซีนสุนขัจนถึง      อาย ุ3 

เดือน 
201 50.25 

รับคืนสุนขัในกรณีสุนขัเป็นโรคภายใน 7 

วนั 
140 35.00 

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือสุนขัพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกสีแฟนซี มีจาํนวน 235 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.75 ราคาสุนขัพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกท่ีเหมาะสมท่ีเลือกซ้ือคือ 10,001 - 15,000 บาท 

มีจาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 สถานท่ีซ้ือสุนขัพนัธ์ุเฟรนซ์บลูดอ็กท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ 
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ฟาร์มสุนขัในกรุงเทพและปริมณฑล มีจาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 รูปแบบโปรโมชัน่ท่ี

คนสนใจคือ มีบริการฉีดวคัซีนสุนขัจนถึงอาย ุ3 เดือน มีจาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ  

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ สถานท่ีตั้งของฟาร์มอยูใ่กลก้บัท่ีพกัอาศยั 61 15.25 

ช่ือเสียงของฟาร์มท่ีจาํหน่าย 127 31.75 

ฟาร์มมีการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุ

สตัว ์ 145 36.25 

ความสะอาดและสภาพแวดลอ้มของ

ฟาร์ม 67 16.75 

การบริการ มีการรับประกนัสุขภาพสุนขัหลงัซ้ือ 7 

วนั 
128 32.00 

มีการบริการบริการจดัส่งฟรี 0 0 

มีการบริการใหค้าํปรึกษาตลอด 24 ชม. 174 43.50 

ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 98 24.50 

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกภาพลกัษณ์ทางกายภาพดา้นฟาร์มมีการรับรอง

มาตรฐานจากกรมปศุสตัว ์มีจาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 และทางดา้นการบริการผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกมีการใหค้าํปรึกษาตลอด 24 ชม. มีจาํนวน 174 คน คิดเป็ยร้อยละ 

43.50 

 

ตารางท่ี 4 การวเิคราะห์เก่ียวกับอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อสุนัขพนัธ์ุเฟรนซ์บลูดอ็กของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตารางที่ 16 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธ์ุเฟรนซ์บลดูอ็กของประชากรในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล. 
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ปัจจัย ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

สุนัขพนัธ์ุเฟรนซ์บลูดอ็ก มคีวาม

ฉลาด แสนรู้ ไม่เจบ็ป่วย 

 

ราคาสุนัขมคีวามเหมาะสมกับราคา

ตลาดท่ีขายในปัจจุบัน 

 

สถานท่ีในการจดัจาํหน่ายและซื้อขาย

มคีวามสะดวก 

 

รูปร่างของสุนัขมคีวามโดดเด่นกว่า

สาพนัธ์ุอ่ืนท่ัวไป 

 

มกีารให้การบริการก่อนและหลังการ

ขาย 

4.28 

 

    

 4.06 

 

  

  4.03 

 

5.00 

 

 

4.37 

0.656088 

 

0.748729 

 

   0.714599 

    0.701663 

 

    0.662720 

1 

 

 

1  

 

    1 

 

 

    1  

 

 

     2          

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

6 

 

จากตารางพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธ์ุเฟรนซ์บลูของ

ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีค่าเฉล่ียมมากท่ีสุดคือ รูปร่างของสุนัขมีความโดดเด่น

กว่าสาพนัธ์ุอ่ืนทัว่ไป มีค่าเฉล่ียคือ 5.00 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.701663 คะแนน 

ค่าสูงสุดคือ 5คะแนน และค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1 คะแนน รองลงมาคือ มีการใหก้ารบริการก่อนและหลงั

การขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.662720 คะแนน ค่าสูงสุด

เท่ากับ 6 คะแนน ค่าต ํ่าสุดเท่ากับ 2 คะแนน สุนัขพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อก มีความฉลาด แสนรู้ ไม่

เจ็บป่วย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.656088คะแนน ค่าสูงสุด

เท่ากบั 5 คะแนน ค่าต ํ่าสุดเท่ากบั 1 คะแนน  ราคาสุนัขมีความเหมาะสมกบัราคาตลาดท่ีขายใน

ปัจจุบนั  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.748729 คะแนน ค่าสูงสุด

เท่ากบั 5 คะแนน ค่าต ํ่าสุดเท่ากบั 1 คะแนน และนอ้ยท่ีสุดคือ สถานท่ีในการจดัจาํหน่ายและซ้ือขาย
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มีความสะดวก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.714599  คะแนน 

ค่าสูงสุดเท่ากบั 5 คะแนน และค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1 คะแนน. 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกของ

ประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกนั.  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาเท่านั้น ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ของคนท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ดังนั้ นระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธ์ุเฟ

รนซ์บลูดอ็กของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกนั. 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสุนัขพนัธ์ุเฟรนซ์บลดู็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีเท่านั้น ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล ของคนท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืน  ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพและ ด้าน

กระบวนการให้บริการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธ์ุเฟรนซ์บลูด็อก

ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกนัต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจยัอ่ืนๆ ไม่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สุนัขพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ของคนท่ีประกอบธุรกิจ

ส่วนตวัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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อภปิรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย  เพศ  อายุ อาชีพ  รายได้ต่อเดือน และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสุนัขพันธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกของประชากร

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่างกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาเท่านั้นท่ีมี

อิทธิพลต่อการต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือซ้ือสุนขัพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล ของคนท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับ

แนวคิดของผู้ ช่วศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกร(2555, หน้า 167)  เกณฑ์ดา้นประชากรศาสตร์

เป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มลูกคา้มากท่ีสุด และเป็นเกณฑท่์สามารถ

นาํมาแบ่งส่วนตลาดได้ง่ายและสะดวกท่ีสุด เน่ืองจากเกณฑ์น้ีเป็นเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

ลูกคา้ทุกคนและสามารถสังเกตุไดง่้าย ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั กณฑน้ี์

ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษาการศึกษาซ่ึงผูท่ี้มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มท่ีจะเลือกบริโภค

ผลิตภณัฑ์ท่ีมี คุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถ

สร้างรายไดสู้งกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่ 

 วีรเชษฐ์ จันทร์วรเชษฐ์ (2546)   ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ือง เร่ืองพฤติกรรมการซ้ืออาหารสุนัขสา

เร็จรูปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

  นิตนา ฐานิตธนกร (2554)   ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สัตวเ์ล้ียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดบัการศึกษาต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์เล้ียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกัน 

เน่ืองจากวา่ ผูท่ี้มีการศึกษาสูง มีแนวโนม้ท่ีจะใชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพดีกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาท่ีตํ่ากวา่ 

 วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน – กันยายน 

2554    พบว่าผูมี้การศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถมกัจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้สูงกว่าผูมี้

การศึกษาท่ีต่ากวา่ จึงมีแนวโนม้ท่ีจะใชสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพมากกวา่ 

 วชิราภรณ์ เมฆวัน (2546)  ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านรับ

ดูแลสุนขัและแมวในอาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี และพบว่า ลูกคา้ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อ

การเลือกใชบ้ริการร้านรับดูแลสุนขัและแมวแตกต่างกนั  
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สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสุนัขพนัธ์ุเฟรนซ์บลดู็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีเท่านั้น 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสุนัขพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑลต่างกนัของคนั้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้ง

กับแนวคิดของวิทวัส รุ่งเรืองผล (2556, หน้า 185) กล่าวว่า ช่องทางการจัดจาํหน่ายหมายถึง

กระบวนการในการจัดการเก่ียวกับการเคล่ือนยา้ยสิทธิในตัวผลิตภัณฑ์ (และอาจรวมถึงตัว

ผลิตภณัฑ์) จากผูผ้ลิตไปจนถึงผูบ้ริโภค กระบวนการดงักล่าวมีผูผ้ลิตอยูต่น้ทางของกระบวนการ

และผูบ้ริโภคอยู่ปลายทางของการเคล่ือนยา้ยสิทธิในตัวผลิตภัณฑ์ โดยในระหว่างทางของ

กระบวนการน้ีอาจมีตัวกลางมาเป็นตัวเช่ือมระหว่างผูผ้ลิตและผู ้บริโภคเพ่ือให้การกระจาย

ผลิตภณัฑเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน 

ชัชชญา ยอดสุวรรณ ไดว้ิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสุนขัในอาํเภอแม่สาย จงัหวดั

เชียงราย ไดพ้บวา่ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย จากการวิเคราะห์ปัจจยัน้ีมีตวัแปรทั้งหมด 6 ตวัแปร

ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองของสถานท่ีจดัจาหน่าย เร่ืองความสะอาด บริเวณท่ีจดัจาหน่าย มีส่ิงอา

นวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึงฟาร์มสุนัขหรือร้านจาหน่ายสุนัขท่ีดีควรมีการใส่ใจในเร่ืองของความ

สะอาดซ่ึงจากงานวิจยัความสะอาดของสถานท่ีจดัจาหน่ายมีผลต่อการเลือกซ้ือสุนขัมีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก จึงไม่ควรปล่อยสถานท่ีจดัจาหน่ายสกปรกหรือมีกล่ินเหม็นต่างๆ จากสุนขั รวมถึงการ

ออกแบบสถานท่ีจดัจาหน่ายใหมี้ส่ิงอานวยความสะดวกต่างๆและมีสถานท่ีจอดรถแก่ลูกคา้ 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืน  ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพและ ด้าน

กระบวนการให้บริการ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพันธ์ุเฟรนซ์บลูด็อก

ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่างกนัต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพและดา้นเวการบริการไม่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสุนัขพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกของประชากรในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลต่างกนัของคนท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั. 

ในความคิดเห็นของผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่าเน่ืองจากผูท่ี้จะตัดสินใจเล้ียงสุนัขพนัธ์ุเฟ

รนซ์บลูด็อกค่อนขา้งท่ีจะมีการศึกษามาพอสมควรแลว้ก่อนท่ีจะตดัสินใจเล้ียงดงันั้นผูว้ิจยัจึงมี
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ขอ้เสนอแนะดา้นการใหบ้ริการเพิ่มเติม คือทางร้านควรมีการใหบ้ริการท่ีดี พนกังานมีการตอ้นรับท่ี

ดีและพนกังานใหค้าํแนะนาํก่อนซ้ือ ผูป้ระกอบการควรมีการกาํหนดมาตรฐานของพนกังานสาํหรับ

การดูแลผูซ้ื้ออยา่งสมํ่าเสมอ ให้คาํแนะนาํท่ีเป็นความจริงและสร้างความมัน่ใจขณะใหค้าํแนะนาํแก่

ผูซ้ื้อ จึงควรมีการอบรมมารยาทการทกัทายและมารยาทการตอ้นรับท่ีดีแก่พนักงานของร้านหรือ

ฟาร์มอยูเ่ป็นประจา เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นมาตรฐานเด่ียวกนัและสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูซ้ื้ออีกดว้ย. 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

1.เน่ืองจากกระแสการเล้ียงสุนขัในประเทศไทยค่อยขา้งจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆทุกวนั เพราะทุก

เพศ ทุกวยัหันมาเล้ียงสุนขัมากข้ึน นอกจากสุนขัพนัธ์ุเฟรนซ์บลูด็อกแลว้ ยงัมีสุนขัสายพนัธ์ุต่างๆ

อีกหลากหลายสายพนัธ์ุและมีอีกหลายสายพนัธ์ุท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน ดงันั้นในการศึกษาคร้ัง

ต่อไปควรศึกษาแนวโน้มชนิดของสายพนัธ์ุสุนัขต่างๆท่ีไดรั้บความนิยมเพ่ิมข้ึน รวมถึงควรศึกษา

นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพ่ือท่ีจะครอบคลุมมากขึน. 

2. สําหรับเจา้ของฟาร์มเพาะเล้ียงสุนัข ควรศึกษาสายพนัธ์ท่ีมีแนวโน้มว่าจะไดรั้บความ

นิยมในอนาคตเพ่ือเป็นการปรับตวัให้เขา้กบัความต้องการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั รวมถึงควร

ศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพ่ือรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค

กวา้งข้ึน. 

3. ควรเก็บบนัทึกประวติัสุนขัท่ีจาํหน่ายสู่ทอ้งตลาดและความพึงพอใจของผูเ้ล้ียงเพื่อเป็น

การนาํมาปรับปรุงและพฒันากิจการใหต้อบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด. 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อยางรถยนต์ของคนกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing the decision to buy Tires of people in Bangkok 

 

ศิระ ปัณฑุยากร  

นักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องคนกรุงเทพฯ 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ โดยเก็บ

รวบรวม ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อม

กบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี 

อาชีพคือพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 25,001 – 35,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญา

ตรีโดยเลือกซ้ือยางรถยนต์ ราคาคร้ังละ4,501 – 6,500 บาท เลือกซ้ือท่ีร้านจาํหน่ายยางทัว่ไปชอบ

สินคา้ราคาถูก เน้นดา้นมีศูนยบ์ริการเป็นจาํนวนมาก ตดัสินใจเลือกซ้ือจากมีบุคคลท่ีรู้จกัแนะนาํ 

และเลือกซ้ือยางรถยนตท่ี์แบรนดเ์ป็นท่ีรู้จกัในตลาด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีปัจจยัส่วน

บุคคล ดา้นอายุ, อาชีพ และการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นยี่ห้อของแบรนดเ์ท่านั้น 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ณ ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05ในความคิดเห็นของผูว้ิจยัเห็นว่า

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น อยู่ในวยัทาํงานทาํให้ใส่ใจในเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกับ

คุณภาพสินคา้เป็นหลกั จึงส่งผลให้ในการเลือกซ้ือยางรถยนต ์เร่ืองของรายได ้, แบรนด ์และราคา

สินคา้นั้น มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่ายพบว่า ร้านเปล่ียนยางทัว่ไปตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อ อาจดว้ยเหตุทางดา้นความสะดวกสบาย ว่าอยู่ในทาํเลท่ีผูซ้ื้อสามารถ

เขา้ถึงร้านไดอ้ยา่งสะดวก  

 

คาํสําคญั : ยางรถยนต,์ ระดบัรายได,้ ราคาสินคา้, การตดัสินใจซ้ือ ,ส่วนประสมทางการตลาด (4P) 
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ABSTRACT 

The purpose of this research on “Factors influencing the decision to buy tires of working 

people in Bangkok” is to study the differences in personal factors that influence the decision to 

buy tires of working people in Bangkok; to study the differences in The Marketing Mix (4Ps) 

factors that influence the decision to buy tires of working people in Bangkok; and to study the 

differences in other factors that influence the decision to buy tires of working people in Bangkok. 

The data were collected from the sample of 400 working people in Bangkok. This study has 

employed Descriptive Survey Method using questionnaire as a research tool for data gathering. 

The process of data analysis will be proceeded through percentage, mean, standard deviation, 

along with hypothesis testing using t-test and f-test. 

The research found that the majority of the respondents are male with the age range 

between 20 to 30 years. Most of them work in private company with monthly income between 

25,001 to 35,000 baht and graduated bachelor degree. At The tires shop to be primary location 

where a lot of tires brand that everybody know. The Price that most of them bought around of 

4,501 - 6,500 baht. Most respondents are asking her/his friend to make their decisions.  The 

hypothesis testing at the statistically significant level of 0.05 shows that only the differences in 

monthly income (from Personal Factors) and the differences in price and places (from The 

Marketing Mix (4Ps)) have influence on decision to buy. In conclusion that most respondents are 

in the stage of employment where the monthly incomes are insufficient; therefore, buying tires 

.Choose The low Price that have a good Quality. In distribution aspect (Place), the tires shop 

access to the location, it is important that the shop should be easy to find. As a result, the 

customer buy from the shop that is more convenient. 

 

Keywords: Tires, Income, Price, Decision making, Marketing mix (4P) 
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

 ยางพารา ถือไดว้่าเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสาํคญัอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย เราสามารถผลิต

ยางพาราคุณภาพสูงไดเ้ป็นจาํนวนในแต่ละปี  ยางพารานั้นสามารถนาํมาใชแ้ปรรูปเป็น สินคา้ต่างๆ

ไดเ้ป็นจาํนวนมาก หน่ึงในนั้นคือ ยางรถยนต ์ 

 แต่ยางรถยนต์ท่ีใช้ในท้องตลาดทัว่ไปนั้น แบรนด์ท่ีใช้กนัอยู่จาํนวนมากนั่น นาํเขา้จาก

ต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็น ญ่ีปุ่น เกาหลี เยอรมนันี หรือ สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ี แบรนดข์องคนไทย

นั้นกมี็หลากหลายยี่ห้อ แต่กลบัไม่ไดรั้บความนิยมมากเพียงพอ ทั้งๆท่ี วตัถุดิบท่ีสาํคญัท่ีสุดในการ

ผลิตยางรถยนต ์กคื็อ ยางพารานัน่เอง  

 เม่ือยางรถยนต์ แบรนด์ต่างๆในท้องตลาด มีมากมายหลากหลายยี่ห้อ ให้เราเลือกซ้ือ  

ผูป้ระกอบการเกือบทุกราย จึงตอ้งกาํหนดกลยทุธ์เพ่ือสร้างยอดขาย แยง่แชร์ของตลาดกนั 

ซ่ึงในปัจจุบนั กลยุทธ์ทางการตลาดไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สินคา้ของ

ผูบ้ริโภคเพิม่มากข้ึน ไม่วา่จะเนน้เร่ือง คุณภาพของสินคา้ ลวดลายท่ีสวยงาม ความคงทน 

หรือแมแ้ต่นาํเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาพฒันาสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ  

 จากท่ีกล่าวมานั้ น ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ ยาง

รถยนต์ในท้องตลาด ท่ีมีหลากหลายยี่ห้อ ว่า ให้ความสําคญัต่อส่ิงใดมากน้อยเพียงไหน ในการ

ตดัสินใจซ้ือ เพ่ือใหย้างรถยนตแ์บรนดข์องคนไทย ไดรั้บความนิยม เหมือนเช่นแบรนดน์อก นัน่เอง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต์ของคน

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือยาง

รถยนตข์องคน  กรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือ ศึกษาปัจจัย อ่ืน  ๆท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัด สินใจเลือกซ้ือยางรถยนต์ของคน

กรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได(้ต่อเดือน) และระดบัการศึกษาท่ี

ต่างกนั  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องคนกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย (4P)  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย(สถานท่ีซ้ือ) และดา้นส่งเสริมการขาย(โปรโมชัน่) ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องคนกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และ 

แหล่งขอ้มูลท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องคนกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

 1. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดรูปแบบและ

ทิศทางของธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2. ผูป้ระกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดเพ่ือสร้างผลกาํไรสูงสุดใหก้บัธุรกิจ 

 3. ผู ้ประกอบการสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกิจการ

ตลอดจนการบริหารจดัการธุรกิจใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัสามารถดาํรงกิจการใหอ้ยูร่อด

บนเส้นทางธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ์ของคน

กรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ                                           ตวัแปรตาม 

    (Independent Variable)  (Dependent Variable) 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

นภวรรณ คณานุรักษ ์( 2556 , หนา้ 37 – 38) กล่าววา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีนิยมใชใ้น

การแบ่งส่วนตลาด คือ อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และการศึก นักการตลาดใช้ปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ในการแบ่งส่วนเพราะเป็นปัจจยัท่ีช่วยกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจน ในขณะท่ี

ปัจจัยด้านจิตวิทยา และ สังคมวฒันธรรมช่วยในการอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ

กลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 1. อายุ เป็นปัจจยัท่ีบ่งบอกถึงพฤติกรรมความต้องการ และ ความสนใจในผลิตภณัฑ์ได้

ชดัเจน อายท่ีุแตกต่างกนั ทาํใหค้วามสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ยอ่มแตกต่างกนั  

 2. เพศ  ปัจจุบันบทบาทของเพศชายและหญิงนั้ นไม่ชัดเจนเหมือนอดีตอีกต่อไป ใน

ปัจจุบนัผูห้ญิง มีบทบาทสาํคญัในการตดัสินใจมากข้ึน เน่ืองจาก ต่างฝ่ายต่างหารายไดเ้ขา้ครอบครัว  
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 3. รายได ้การศึกษา และอาชีพ เป็นปัจจยัท่ีสามารถช้ีใหเ้ห็นความสามารถในการจบัจ่ายใช้

สอยของส่วนตลาดอย่างชดัเจน และในขณะเดียวกนั นกัการตลาดมกัจะใชปั้จจยัดา้นรายไดร่้วมกบั

ปัจจยัดา้นอาย ุท่ีจะทาํใหเ้ห็นรายละเอียดของส่วนตลาดชดัเจน  

 วุฒิ สุขเจริญ (2555, หน้า  ) กล่าวไวว้่า การตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือ บริการของผูบ้ริโภค

ไม่ไดเ้กิดข้ึนในทนัทีทนัใด แต่มีลกัษณะเป็นกระบวนการ คือดาํเนินไปอยา่งเป็นขั้นตอน กล่าวได้

ดงัน้ี ตระหนกัถึงปัญหา –  หาขอ้มูล – ประเมินทางเลือก – ตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ 

 อรสิริ ทัศนาวรากุล(2554) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ค่านิยมการบริโภคสินคา้แบรนด์เนมท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 400 ชุด ใช้

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล มีค่าความเช่ือมัน่ 0.95 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย มีอายุต ํ่ากว่า 25 ปี สถานภาพโสดผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดต้ั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชสิ้นคา้แบรนดเ์นม 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

งานวิจัยน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ  คนท่ีมีรถยนต์ส่วนตัวขับใน

กรุงเทพมหานครโดยใชสู้ตรของ Cochran จาํนวน 400 คนผูวิ้จยัออกแบบการวิจยัเป็นเชิงปริมาณ 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วง เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2560 

แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากผูเ้ชียวชาญเม่ือผ่านเรียบร้อย

แลว้ จึงไดน้าํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน มาดาํเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํใหผู้ว้ิจยัแน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีนาํมาประมวลนั้นเป็นขอ้มูลท่ี

มีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปแกรม 

Microsoft Office Excel  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-Test และF-Test 
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สรุปผลการวจิยั 

ตาราง 1การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 (n=400) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 278 69.5 

หญิง 122 30.5 

อาย ุ 20 - 30 ปี 198 49.5 

31 - 40 ปี 179 44.75 

41 - 50 ปี 18 4.5 

มากกวา่ 50 ปี 5 1.25 

อาชีพ ขา้ราชการ 37 9.25 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5 1.25 

พนกังานบริษทัเอกชน 249 62.25 

ธุรกิจส่วนตวั 88 22 

นกัศึกษา 11 2.75 

 อ่ืนๆ 10 2.5 

รายไดต่้อเดือน ตํ่ากวา่15,000 บาท 12 3 

15,001 - 25,000 บาท 101 25.25 

25,0001 - 35,000 บาท 131 32.75 

35,001 - 45,000 บาท 57 14.25 

มากกวา่ 45,001บาท 99 24.75 

ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 32 8 

ปริญญาตรี 263 65.75 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 105 26.25 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 ช่วงอายุ

ระหวา่ง 20-30 ปี มีจาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 อาชีพพนกังานเอกชน มีจาํนวน 249 คน คิด
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เป็นร้อยละ 62.25     มีรายไดต่้อเดือนในช่วง 25,001 – 35,000 บาท จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.75 และมีระดบัการศึกษาจบปริญญาตรี มีจาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 

ตารางท่ี 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

ยีห่อ้ยางรถยนตท่ี์ใช ้ Bridgestone 96 24 

Michelin 89 22.25 

Dunlop 74 18.5 

Yokohama 74 18.5 

อ่ืนๆ 67 16.75 

ราคา ตํ่ากวา่ 2,500 บาท 4 1 

2,501 - 4,500 บาท 62 15.5 

4,501 - 6,500 บาท 271 67.75 

มากกวา่ 6,500 บาท 63 15.75 

สถานท่ีซ้ือ ร้านขายยางทัว่ไป 114 28.5 

ร้านท่ีซ้ือประจาํ 100 25 

ควกิเซอร์วิส 100 25 

ร้านใกลบ้า้น 86 21.5 

ส่งเสริมการตลาด 

 

คุณภาพ 88 22 

ราคาถูก 190 47.5 

การบริการหลงัการขาย 75 18.75 

มีการลดแลกแจกแถม 47 11.75 

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือยางรถยนตแ์บรนด ์Bridgestone มีจาํนวน96 คน คิด

เป็นร้อยละ 24ราคายางรถยนตท่ี์เลือกซ้ือคือ4,501 – 6,500 บาท มีจาํนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.75 สถานท่ีซ้ือท่ีมีคนเลือกซ้ือคือ ร้านขายยางรถยนตท์ัว่ไป มีจาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 

โปรโมชัน่ท่ีทาํใหค้นสนใจซ้ือท่ีสุดคือ ราคาถูก 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 
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ตารางท่ี 3การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ  

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

ภาพลกัษณ์ทาง

กายภาพ 

ความสวยงาม 22 5.5 

ความทนทาน 126 31.5 

ความปลอดภยั 45 11.25 

ความมีช่ือเสียงของแบรนด ์ 207 51.75 

กระบวนการใหบ้ริการ มีการรับประกนัหลงัการขาย 105 26.25 

มีศูนยบ์ริการขนาดใหญ่ 83 20.75 

มีศูนยบ์ริการจาํนวนมาก 109 27.25 

พนกังานมีความรู้ ความสามารถ 103 25.75 

   

แหล่งขอ้มูล บุคคลท่ีรู้จกัแนะนาํ 240 60 

นิตยสารรถยนต ์ 13 3.25 

ส่ือโฆษณาต่างๆ 38 9.5 

ร้านคา้เป็นผูแ้นะนาํ 109 27.25 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกคุณลกัษณะดา้นความมีช่ือเสียงของแบรนด ์มีจาํนวน 207 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.75 กระบวนการใหบ้ริการเลือกคือ มีศูนยบ์ริการจาํนวนมาก มีจาํนวน 149 คน คิด

เป็นร้อยละ 37.25แหล่งขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินซ้ือท่ีดีท่ีสุดคือ บุคคลท่ีรู้จกัแนะนาํ 190 คน คิด

เป็นร้อยละ 47.5 

 

ตารางท่ี 4  ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ์ของ

คนกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามขอ้มูลดา้นการตดัสินใจ 

การตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด   ค่าสูงสุด 

1. คุณภาพของ

วสัดุ 

4.45 0.3147 1 5 

2. ราคามีความ

เหมาะสม 

4.60 0.7175 1 5 
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3. ความสวยงาม

คงทน 

4.32 0.7058 1 5 

4. จาํนวน

ศูนยบ์ริการมี

มาตรฐาน 

4.55 0.6510 1 5 

5. ส่ือโฆษณาและ

รีวิว 

3.47 0.8245 1 5 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์ ของคนในกรุงเทพฯ ท่ีตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด พบวา่ ราคามีความเหมาะสม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของคนกรุงเทพฯ มากท่ีสุด โดยมีคะแนน 4.60 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ี 0.7175 และ ส่ือโฆษณา

และรีวิว นั้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องคนกรุงเทพฯ นอ้ยท่ีสุดคือ มีคะแนน 3.47  

และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.8245  

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ

ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต์ ของคนกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องคนกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี  2 : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย  (4P)  ได้แก่  ด้าน

ผลิตภัณฑ์(ประเภทของหมวก)ด้านราคาด้านช่องทางจัดจําหน่าย(สถานที่ซ้ือ)และด้านส่งเสริมการ

ขาย(โปรโมช่ัน) ที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต์ ของคนกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นความมีช่ือเสียงของแบ

รนด ์และราคาเท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องคนกรุงเทพมหานครอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะกระบวนการให้บริการ และ

ด้านแหล่งข้อมูล ที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต์ของคนกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจยัอ่ืนๆ พบว่าปัจจยัอ่ืนๆ ด้าน แหล่งขอ้มูลเท่านั้น ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องคนกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต์ของคนกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่มีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ์ของคนกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ 

    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2553 , หนา้ท่ี 57) กล่าวว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึง

และมีประสิทธิผลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้ งชัดเจนต่อการวดัมากกว่าตัวแปรอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

1. อาย ุ ผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ

แตกต่าง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปล่ียนไปตามวยั  

2. เพศ  ผูห้ญิงและผูช้ายมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เช่นผูห้ญิงมกัมี

ความอ่อนโยนมากกว่าผูช้าย ขณะท่ีผูช้ายมกัจะมีความเป็นผูน้าํสูงกวา่ผูห้ญิง นกัการตลาด

จึงตอ้งนาํลกัษณะความแตกต่างทางเพศมาประยุกต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์บางประเภท แต่ใน

ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่มีสินคา้ท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้งสองเพศมากข้ึน  

3. การศึกษา  ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีกว่าและมีราคา

สูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาตํ่า 

4. รายได้  โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูท่ี้มีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตามผูท่ี้มีรายได้ต ํ่า

รวมถึงรายไดป้านกลาง จะเป้นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ แมว้่ารายไดจ้ะเป้นตวัแปรท่ีใชบ่้อย 

แต่นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดก้บัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ตวัอ่ืนๆ เพ่ือ

กาํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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      ธารา ธิยะภูมิ (2554) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ 

จาํนวน 400 ชุด  ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นเพศและระดบัการศึกษาไม่มี

ความแตกต่างกนักบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องคนในกรุงเทพมหานครกบัการตดัสินใจซ้ือยาง

รถยนต์ของคนในกรุงเทพมหานครปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและการส่งเสริม

การตลาดมีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนตข์องคนในกรุงเทพมหานครและปัจจยัตรา

สินคา้ดา้นความภกัดี ต่อสินคา้และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์ กบัการตดัสินใจซ้ือยางรถยนต์

ของคนในกรุงเทพมหานคร 

ผู ้ท ําวิจัย พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล นั้ น  ในแง่ของ เพศ, อายุ, อาชีพ  และ 

การศึกษา นั้น ไม่มีผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ ยางรถยนตข์องคนในกรุงเทพมหานคร แต่ รายได้

ต่อเดือนนั้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต์ ของคนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก

ปัจจุบนัค่าครองชีพสูงข้ึน แต่รายรับของคนส่วนใหญ่นั้นยงัเท่าเดิม  ทาํให้รายได ้มีส่วนสําคญัใน

การตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต ์ในแต่ละยีห่อ้นัน่เอง 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย (4P)  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์

(ประเภทของหมวก)ด้านราคาด้านช่องทางจัดจาํหน่าย(สถานท่ีซ้ือ)และด้านส่งเสริมการขาย

(โปรโมชัน่) ท่ีต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องคนกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่มีเพียงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นความมีช่ือเสียง

ของแบรนด ์และ ราคาสินคา้ เท่านั้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องคน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  

มานิต  รัตนสุวรรณ (2553, หนา้ 193) กล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์ และ จินตภาพ คือส่ิงท่ีสินคา้

จะต้องมี เปรียบเสมือน คาํสัญญาเช่น ใส่แล้วสวย กินแล้วอร่อย ใช้แลว้สุขภาพดีฯ มีจุดเด่นท่ี

แตกต่างชดัเจน สามารถบอกไดถึ้งจุดยืน หรือ บุคลิกของสินคา้ ว่าวางไวส้ําหรับกลุ่มไหน กลุ่ม

หนุ่มสาว หรือ กลุ่มคนทาํงานออฟฟิศ  เป็นตน้   ภาพลกัษณ์ นั้นมีส่วนในเร่ืองของจิตวิทยา เพ่ือให้

ภาพนั้นไปฝังใจอยูใ่นความคิดของลูกคา้หรือผูบ้ริโภค เป้นผลประโยชน์ท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ต่รู้สึกได ้

เช่น เม่ือขบัรถยนต์ เมอร์ซิเดส เบนซ์ ก็จะดูว่าโกห้รูกว่าโตโยตา้ ใส่เส้ือกุชช่ีก็แปลว่าแพงกว่าเส้ือ

ยีห่อ้ไทย เป็นตน้ 

 จินตภาพทางจิตวิทยาน้ีเอง ท่ีทาํใหสิ้นคา้สองสินคา้ท่ีหนา้ตาเหมือนกนั คุณภาพเท่ากนั แต่

ความเช่ือมัน่ คุณค่าและศรัทธาของคนซ้ือจะต่างกนัมาก ทาํให้ลูกคา้เช่ือมัน่ข้ึน ตดัสินใจไดท้นัที สู้

กนัท่ีสร้างภาพลกัษณ์สินคา้ หรือ brand Image น้ีเอง  
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ฟิลิป คอตเลอร์ (2549 , หนา้ 105-120) ไดก้ล่าวไวว้่า เพื่ออธิบายพฤติกรรมในการซ้ือของ

ผูบ้ริโภค พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิด ประกอบดว้ยส่ิงเร้า ไดแ้ก่  ส่วนประสม

ทางการตลาด หรือ 4P ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

‐ Product  สินคา้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสามารถแกปั้ญหาท่ีติดอยู่ของลูกคา้ได้

การรับรู้ปัญหา แสดงว่าผูบ้ริโภคยอมรับวา่ผลิตภณัฑท่ี์กาํลงัซ้ือนั้น อาจจะแกปั้ญหาความขาด

แคลน หรือความปรารถนาท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองของเขากไ็ด ้ดงันั้น ผลิตภณัฑ์ ท่ีลูกคา้

ไม่เคยซ้ือมาก่อน อาจจะทาํใหเ้พิม่ภาพลกัษณ์แห่งตน สถานะรูปร่าง หรือความรู้ของเขาสูงข้ึน 

‐ Price    ราคานั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นอนัมาก ถา้สินคา้มีราคาถูก ไม่มี

ความเส่ียง ไม่ต้องใช้เวลาคิดให้รอบคอบ ทาํให้การซ้ือนั้ นเรียกว่า “การซ้ือท่ีตอ้งใช้ความ

พยายามในการซ้ือตํ่า” ลกัษณะน้ี ผูบ้ริโภคใชเ้วลาตดัสินใจไม่นาน แต่ถา้สินคา้ราคาสูง ตอ้งคิด

ไตร่ตรองก่อนลงมือซ้ือลกัษณะน้ีเรียกว่า  “การซ้ือท่ีตอ้งใชค้วามพยายามในการซ้ือสูง” ทาํให้

ตอ้งใชเ้วลาในการตดัสินใจนาน 

‐ Place  ช่องทางการจัดจาํหน่าย มีผลต่อการรับรู้ถึงสินค้า การท่ีมีช่องทางการจดัจาํหน่าย

หลากหลายทาํให้ ผูบ้ริโภค สามารถหาซ้ือไดง่้ายข้ึน  และช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นการบ่ง

บอกถึงภาพลกัษณ์ ของแบรนด์ ไดช้ดัเจน เช่น สินคา้ท่ีจดัจาํหน่ายในห้างสรรพสินคา้ ย่อม

แตกต่างกนัสินคา้ท่ีวางขายในร้าน สะดวกซ้ือนั้นเอง 

‐ Promotion  การส่งเสริมการขาย สามารถโนม้นา้วและจูงใจให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจไดง่้ายข้ึนส่ือ

ต่างๆ มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ของคนกลุ่มหน่ึง อาจเกิดข้ึนจากการรับรู้ส่ือ โฆษณาทีวี

วทิย ุบิลบอร์ดหรือนิตยสารส่ิงพิมพ ์ 

ผูท้ ําวิจัยพบว่าด้านBrand Image (Product) มีความสําคัญอย่างมากในการเลือกซ้ือยาง

รถยนตข์องคนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากว่ามัน่ใจในตราสินคา้ สินคา้ท่ีมีแบรนดเ์ป็นท่ีนิยม มา

จากต่างประเทศจะตอ้งมีคุณภาพสูงนัน่เอง  และ ในดา้นของราคานั้น (Price) ก็สอดคลอ้งกบัดา้น

รายไดต่้อเดือน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ สินคา้ตอ้งมีราคา เหมาะสมกบัคุณภาพ นัน่เอง 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นคุณลกัษณะกระบวนการ และ แหล่งขอ้มูล 

ต่างกนั     มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตข์องคนกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ และ กระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนต์ ของคนในกรุงเทพมหานครแต่ดา้นแหล่งขอ้มูล นั้น มีผลอย่างมี

นยัสาํคญั ในการเลือกซ้ือยางรถยนต ์สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ 
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รองศาสตราจารยพิ์บูล ทีระปาน (2549, หนา้ 116) กล่าววา่ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มี

ลกัษณะแตกต่างกนัตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีจะซ้ือ ยิ่งการตดัสินใจซ้ือยุ่งยากมากเพียงใด ผูมี้ส่วน

ร่วมในการตดัสินใจก็จะมีมากข้ึนดว้ย เช่น ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง หาขอ้มูลจากส่ือต่างๆ รวมถึง 

การถามเพ่ือน พ่ีน้อง ผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึง ผูเ้คยมีประสบการณ์ในการใช้สินคา้ประเภทๆนั้นๆ มา

ก่อน 

 ผูท้าํวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะหาขอ้มูลจากการถามคนรู้จกัรอบตวัเป็น

อยา่งแรก เพ่ือขอคาํแนะนาํก่อนเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงไปหาขอ้มูลเพ่ิมเติมและ ตดัสินใจซ้ือนัน่เอง  

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 1.ผลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะ คนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น คร้ัง

ต่อไปควรศึกษาตาม จงัหวดัเศรษฐกิจต่างๆ ในแต่ภาค เช่น ภาคเหนือ เชียงใหม่, พิษณุโลก ภาค

อีสาน ขอนแก่น , อุบลราชธานี, อุดรธานี  ภาคใต ้หาดใหญ่ , สงขลา เป็นตน้ เน่ืองจากพฤติกรรม

การซ้ือของคนในแต่ละภาคนั้นแตกต่างกนัชดัเจน จึงจะสามารถทาํให้เห็นภาพรวม เพ่ือใชใ้นการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 2. ในงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมเติม คาํถามปลายเปิดมากข้ึน เพ่ือดูว่า ลูกคา้จดจาํแบรนด ์

หรือ โฆษณา ต่างๆ ท่ีบริษทัใหญ่ทุ่มเงินผลิต และ โปรโมท ไปนั้น ไดรั้บการจดจาํในแบรนดม์าก

ข้ึนหรือไม่ 

 3. ในงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมคาํถามเก่ียวกบัจุดอ่อน หรือ ปัญญาท่ีลูกคา้ประสบพบเจอ 

เพ่ือจะไดน้าํมาปรับปรุง และ แกไ้ข เพือ่ใหมี้ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิพลมากข้ึน นัน่เอง 
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บรรณานุกรม 

ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ ์พฤติกรรมผูบ้ริโภค – กรุงเทพฯ ซีวีแอลการพิมพ,์ 2556 

วฒิุ  สุขเจริญ  พฤติกรรมผูบ้ริโภค – ศูนยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2555 

อรสิริ ทศันาวรากลุ การศึกษาปัจจยัค่านิยมสินคา้แบรนดเ์นม ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ: วทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพฯ 

ธารา  ธิยะภูมิ   การศึกษาปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือยางรถยนตส่์วนบุคคล ในเขต

กรุงเทพฯ: วทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ฟิลิป คอตเลอร์ การบริหารการตลาดยคุใหม่ – สาํนกัพิมพ ์อมรการพิมพ ์2549 

มานิต  รัตนสุวรรณ ยทุธศาสตร์การตลาด – บริษทั สแมท คอร์ปอเรท แอนด ์มาร์เกต็ต้ิง คอนซลัต้ิง 

จาํกดั 

รองศาสตราจารยพิ์บูล  ทีปะปาล การบริหารการตลาดยคุศตวรรษท่ี 21 – สาํนกัพิมพ ์อมรการพิมพ ์
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อเส้ือผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 

FACTORS INFLUENCES ON SELECTING TO BUY CLOTHES VIA FACEBOOK OF 

METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY’S OFFICER 

 

สัณพงศ์ กาญจนศรี 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าผ่านเฟสบุ๊คของ

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แนวทางการวิจยัเชิงสํารวจ เก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  และสถิติ

เชิงอนุมาน โดยใช ้Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประชากรกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานการไฟฟ้านครหลวง จาํนวน 400 คน 

 ผลจากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา 

สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีเพียงปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัดา้นราคาท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เพราะราคาสินคา้ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคในหลายๆดา้น เช่น รายไดข้องผูบ้ริโภค คุณภาพของสินคา้และราคาท่ีถูกกว่าร้านคา้หรือ

ห้างสรรพสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะทาํเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า กบัราคาของผลิตภณัฑ์ ถา้มูลค่าสูง

กวา่หรือเหมาะสมกบัราคา ผูบ้ริโภคกจ็ะทาํการตดัสินใจซ้ือ 

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด ไม่มีดา้นใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้า

นครหลวงแต่อย่างใด ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัตลาดเส้ือผา้ออนไลน์มีผลิตภณัฑ์ให้เลือกหลากหลาย

รูปแบบ ช่องทางการจาํหน่ายก็สะดวกเขา้ถึงไดง่้าย รวมทั้งมีการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายอยู่

ตลอดเวลา 
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ABSTARCT 

 This research studied factors that had influences on selecting to buy clothes via Facebook 

of Metropolitan Electricity Authority’s officer. It was qualitative research and used survey 

research as a guideline. The information was gathered from questionnaire and the descriptive 

statistics and inferential statistics were used to analyze information. Microsoft Office Excel was 

used to analyze sample. The sample of population which was used in this research was 

Metropolitan Electricity Authority’s officer 400 persons. 

 The result of research was found that market mix which consisted of products, price, 

location, distribution and promotion had only price which had influence on selecting to buy 

clothes via Facebook of Metropolitan Electricity Authority’s officer. Most of people who 

completed questionnaire focused on price which was suitable to product because price of product 

affected making decision of clients for many aspects such as income of client, quality of product 

and price which was lower than other stores and department stores. The consumer will compare 

between value and price of product. If the value is higher than price of product or is suitable to 

price of product, the clients will make decision to buy the product. 

 The mix market of product, location, promotion had no any influence on making decision 

to buy clothes via Facebook of Metropolitan Electricity Authority’s officer. According to current 

online market of clothes has many kinds of products for selection, the selling channel is more 

convenient and there is promotion all the time. 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

 โลกของเราในขณะน้ี ไดก้า้วเขา้สู่ยคุของอินเทอร์เน็ตท่ีมีการเช่ือมโยงทุกส่ิงเขา้ดว้ยกนั ทั้ง

ผูค้น ขอ้มูล กระบวนการทาํงานและส่ิงต่างๆ เพื่อสร้างสรรคป์ระโยชน์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนต่อเศรษฐกิจ 

รวมถึงการแพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสารอยา่งไร้พรมแดนไม่วา่จะอยูท่ี่ใดบนโลกกส็ามารถรับรู้ส่ิง

ท่ีเกิดข้ึน และสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํใหก้ารใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

ต่างๆเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในชีวติประจาํวนัของมนุษย ์ส่งผลใหเ้กิดส่ือสังคมออนไลน์  
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 ส่ือสังคมออนไลน์นั้ นเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู ้บริโภคได้เร็วและตลอดเวลา อีกทั้ ง

ค่าใชจ่้ายน้อย ส่ือสังคมออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะมี

ความกา้วหน้ามากข้ึนเร่ือยๆ ประกอบกบัพฤติกรรมการบริโภคส่ือออนไลน์มากข้ึนแทนท่ีส่ือเดิม 

ส่งผลให้ในอนาคตขา้งหน้าคนส่วนใหญ่จะยิ่งใชเ้วลาอยู่กบัคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์มือถือมาก

ข้ึนไปอีก ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองใหโ้ลกของส่ือสงัคมออนไลนข์ยายตวัเพ่ิมข้ึน 

 ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลกัของ

ธุรกิจเกิดข้ึนอยา่งมากมายทั้งท่ีเป็นผูป้ระกอบการอยา่งเต็มตวัและผูท่ี้ประกอบธุรกิจเป็นอาชีพเสริม 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีตน้ทุนตํ่า เพียงแต่ในการประกอบธุรกิจจะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้

วา่จะไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีไดส้ั่งซ้ือ ซ่ึงธุรกิจประเภทน้ีจะเหมาะกบัสินคา้ท่ีราคาไม่

สูงนักและมีความถ่ีในการซ้ือขาย ซ่ึงไดแ้ก่ สินคา้แฟชัน่ต่างๆ แต่สินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมในการ

ซ้ือ-ขายมากท่ีสุดคือ เส้ือผา้ เพราะมนักลายเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  เพราะ

ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือเส้ือผา้ท่ีต้องการ และมีคุณภาพได้โดยท่ีไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปท่ี

ร้านคา้ ทาํให้ผูป้ระกอบการหลายๆท่ีจาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์ทางการคา้ใหม่ มีการขยายช่องทางการ

จาํหน่ายออนไลน์เพ่ิมข้ึน และมีการพฒันาปรับปรุงรูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานให้ง่าย มีความ

น่าเช่ือถือ สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมถึงตอ้งคอยดู และพฒันาสินคา้ของตนให้มีคุณภาพมากท่ีสุด 

เพ่ือรองรับกบัตลาดออนไลน์ท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึนทุกขณะ และตลาดผูบ้ริโภคออนไลน์ท่ีเติบโตข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง 

 ผูว้ิจยัเองก็เป็นหน่ึงในผูท่ี้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เม่ือพบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์

นอกจากจะมีประโยชน์ในแง่ของการติดต่อส่ือสาร การสร้างความสัมพนัธ์ในสังคมแล้ว ยงัมี

ประโยชน์ในดา้นธุรกิจอีกดว้ย จึงทาํให้เกิดความสนใจในธุรกิจรูปแบบน้ี และตอ้งการทราบถึงกล

ยุทธ์ในการประกอบธุรกิจประเภทน้ีให้ประสบความสําเร็จ จึงไดเ้ร่ิมตน้ทาํการศึกษา เพ่ือท่ีผูวิ้จยั

และผูท่ี้สนใจจะสามารถนาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดท้าํการศึกษาในคร้ังน้ี มาใชป้ระโยชน์ในการประกอบ

ธุรกิจ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวง 
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 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัในส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวง 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ระดบัตาํแหน่งงาน

และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังาน

การไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ดา้นช่องทางการติดต่อส่ือสาร และดา้นวิธีการจดัส่งสินคา้ท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง

แตกต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

 1. ผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้สามารถนาํผลการวิจยั ไปใช้ในการกาํหนดนโยบาย การ

วางแผนกลยทุธ์ทางการคา้และแนวทางในการใหบ้ริการ 

 2. ผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้สามารถนาํผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผน และ ปรับปรุง

กิจการตลอดจนการบริหารจดัการธุรกิจใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั สามารถดาํรงกิจการให้

อยูร่อดบนเส้นทางธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 3. ช่วยเสริมสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้เขา้ใจถึงความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

 4. ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนต่์อผูท่ี้สนใจศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีต่อไป 
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กรอบแนวความคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวง” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 

 
แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ควิฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547, น.12-16) กล่าวว่า บริษทัตอ้งมีการกาํหนดส่วนประสมทาง

การตลาด โดยให้นํ้ าหนกัและความสาํคญักบั 4Ps เร่ิมตั้งแต่การเช่ือมโยงความตอ้งการของลูกคา้มา

วางแผนดา้นสินคา้และบริการ ในดา้นคุณภาพ การออกแบบ รูปทรง ตราสินคา้ และการบรรจุหีบ

ห่อ ทาํการผลิตและมีกระบวนการให้บริการอย่างไร ต่อไปถึงส่วนท่ีสําคญัคือ การจดัจาํหน่าย 

(Place) ท่ีตอ้งตดัสินใจว่าจะใชค้นกลางทางการตลาดแบบใด มีช่องทางการจดัจาํหน่ายก่ีระดบั เช่น 

มีผูค้า้ส่ง หรือผูค้า้ปลีก หลงัจากนั้นบริษทัตอ้งทาํการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค (Promotion) ให้ทราบถึง

ลกัษณะสินคา้และคุณประโยชน์ของสินคา้และบริการ โดยใช้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ี

เรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการ

ขาย การขายตรง และการใช้พนักงานขาย เพ่ือกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการซ้ือ และสุดทา้ยคือ ตั้ง

ราคา (Pricing) ว่าจะกาํหนดราคาจากฐานของตน้ทุน หรือตั้งราคาตามกาํไรท่ีตอ้งการ หรือมีการใช้
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ราคาเป็นการจูงใจ และกระตุน้ผูบ้ริโภค นอกจากน้ี นกัการตลาดยงัตอ้งนาํความคิดเห็นสาธารณะ

และปัจจยัทางการเมืองมาพิจารณาในการกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดดว้ย 

 ปฎพิล ตั้งจกัรวรานนท์ (2551, น.27-28) กล่าววา่ ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix) 

หมายถึง กลุ่มกิจกรรมท่ีประกอบอยู่ในโปรแกรมการตลาดขององคก์ร โดยวิธีการท่ีองคก์รผสาน

ส่วนผสมเหล่าน้ีจนกลายเป็นโปรแกรมการตลาด ซ่ึงองคก์รแต่ละแห่งท่ีทาํการแข่งขนักนัอยูภ่ายใน

หมวดหมู่ผลิตภณัฑ์เดียวกนันั้ น สามารถมีส่วนผสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัได้อย่างส้ินเชิง 

เพราะองคป์ระกอบของส่วนผสมทางการตลาดมีดว้ยกนั 12 ขอ้ ซ่ึงต่อมา การรวบรวม และการจดั

หมวดหมู่ใหม่ให้กบัส่วนผสมเหล่าน้ีก็ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก จดเหลือแค่คาํว่า 4Ps อนั

ประกอบไปดว้ย 1.ผลิตภณัฑ์ (Product) 2.ราคา (Price) 3.การส่งเสริมการขาย (Promotion) และ 4.

ช่องทางการจาํหน่าย (Place) มกัจะถูกนาํมาใช้อยู่เสมอเพ่ือให้เราสามารถจดจาํถึงส่วนผสมทาง

การตลาดไดอ้ยา่งง่ายดายข้ึน 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2535, น.68-69) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีลกัษณะเป็น

กระบวนการท่ีตอ้งใช้เวลาและความพยายาม  ปัจจยัภายในและภายนอกจะเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ เม่ือบุคคลรู้สึกถึงความตอ้งการซ้ืออาจเป็นความตอ้งการท่ี

เกิดข้ึนจากภายในหรือภายนอก เช่น ความหิว ไดเ้ห็นการโฆษณา 

 2. การคน้หาขอ้มูล บุคคลจะคน้หาวิธีการท่ีจะทาํให้ความตอ้งการไดรั้บความพอใจ อาจ

กระทาํข้ึนโดยสญัชาตญาณ หรืออาจตอ้งมีการใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล 

 3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ ผูบ้ริโภคตอ้งทาํการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ท่ีเป็นไป

ไดก่้อนทาํการตดัสินใจ 

 4. การซ้ือ หลงัจากพิจารณาทุกส่ิงทุกอยา่งแลว้กจ็ะตอ้งตดัสินใจวา่จะซ้ือหรือไม่ 

 5. การประเมินผลหลงัการซ้ือ นกัการตลาดจะตอ้งพยายามลดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อสินคา้ท่ี

ผูบ้ริโภคซ้ือไปโดยการให้ข้อมูลเน้นจุดเด่นของสินค้า หรือการติดตามให้บริการหลังการซ้ือ 

เพราะวา่มนัมีผลต่อการซ้ือซํ้าในคร้ังต่อไป และมีผลต่อการแนะนาํเพ่ือนฝงู  

 วารุณี ตันติวงศ์วาณิช (2545, น.105-107) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือโดยผ่านทั้ง 5 

ขั้นตอนซ่ึงประกอบดว้ย การตระหนกัถึงความตอ้งการ  การเสาะหาขอ้มูล  การประเมินทางเลือก  
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การตดัสินใจซ้ือ  และพฤติกรรมหลงัการซ้ือทุกคร้ัง แต่การซ้ือท่ีทาํเป็นประจาํโดยมากแลว้ผูบ้ริโภค

มกัจะขา้มบางขั้นตอนไป ผูห้ญิงท่ีซ้ือยาสีฟันตราท่ีใชเ้ป็นประจาํจะตระหนกัถึงความตอ้งการและ

ทาํการตดัสินใจซ้ือโดยขา้มขั้นตอนการเสาะหาขอ้มูลและการประเมินทางเลือก อย่างไรก็ตาม

นกัการตลาดยงัคงใชแ้บบจาํลอง 5 ขั้นตอน เพราะแบบจาํลองน้ีแสดงถึงส่ิงท่ีจะตอ้งนาํมาพิจารณา

ทั้งหมด เม่ือผูบ้ริโภคตกอยูใ่นสถานการณ์การตดัสินใจซ้ือคร้ังใหม่หรือการตดัสินใจซ้ือท่ีซบัซอ้น 

อัตราการเจริญเตบิโตของธุรกิจเส้ือผ้าออนไลน์ 

 ธุรกิจเส้ือผา้ออนไลน์ว่าดว้ยความเร็วในการส่ือสารและราคาอุปกรณ์ใชง้านอินเทอร์เน็ตท่ี

ลดลง คือส่วนผสมหลกัสําคญัท่ีทาํให้คนไทยหันมาใช้งานอินเทอร์เน็ตในการหาซ้ือสินคา้และ

บริการต่างๆ จากขอ้มูลล่าสุดในปี 2558 พบว่าคนไทยใชง้านอินเทอร์เน็ต 24.6 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 35 จากปี 2556 และใชอิ้นเทอร์เน็ตสาํหรับชอ้ปป้ิงสินคา้และบริการถึง 1.6 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 65 โดยเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั เป็นสินคา้กลุ่มใหญ่ท่ีสุด ท่ีมีจาํนวนนกัชอ้ปชาวไทย 

0.6 ลา้นคน เพ่ิมข้ึนกว่าเท่าตวัจากปี 2556 แตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัภาพรวมเศรษฐกิจไทยท่ีเติบโต

อยา่งค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเวลาเดียวกนั 

 ปัจจุบนั ตลาดเส้ือผา้สําเร็จรูปในไทยมีมูลค่าประมาณ 3.1 แสนลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 

1.7 ต่อปีเท่านั้น ซ่ึงขยายตวัน้อยกว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของนักช้อปท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์มาก 

แสดงให้เห็นว่ากระแสชอ้ปออนไลน์ไม่ไดท้าํให้มูลค่าตลาดเพิ่มข้ึน แต่เป็นการยา้ยช่องทางการจดั

จาํหน่าย จากการขายหนา้ร้านทัว่ไปเป็นจาํหน่ายผ่านหนา้จอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและมือถือแทน 

นับเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคญัของธุรกิจเส้ือผา้สําเร็จรูปไทย ท่ีมิใช่ตอ้งปรับตวัเพ่ือความอยู่

รอดเท่านั้น แต่หากเท่าทนักระแสการเปล่ียนแปลงยอ่มไดเ้ปรียบคู่แข่ง และสร้างรายไดม้หาศาลบน

ตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่การทาํธุรกิจรูปแบบเดิม 

 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากกระแสช้อปออนไลน์ อาทิ เทรนด์แฟชั่นท่ีเปล่ียนเร็วข้ึน ต้นทุนการ

ประกอบธุรกิจท่ีลดลง ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่และหลากหลาย เวลาซ้ือขายตลอด 24 ชัว่โมงไม่จาํกดั

สถานท่ี การเขา้สู่ธุรกิจและเลิกกิจการท่ีง่ายทาํให้การแข่งขนัสูง เป็นการทลายขอ้จาํกดัการทาํธุรกิจ

ในรูปแบบเดิม ซ่ึงสร้างทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อผูป้ระกอบการรายเดิมและผูป้ระกอบธุรกิจหนา้

ใหม่ ตอ้งมีการปรับตวัและวางกลยทุธ์ทางธุรกิจ เช่น  

 1. ลดจาํนวนผลิตสินคา้แต่ละแบบ/ไซส์ลง เพ่ือลดโอกาสขาดทุนจากสินคา้ตกเทรนด ์

 2. ชะลอการขยายสาขาหรือลดขนาดหนา้ร้านลงและส่งสินคา้ขายผา่นออนไลนม์ากข้ึน 

เพ่ิมช่องทางส่ือสารกบัลูกคา้ออนไลน์แบบเรียลไทม ์
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 3. สร้างแบรนดห์รือบุคลิกลกัษณะสินคา้โดยเนน้ลูกคา้เฉพาะกลุ่มรสนิยม เพ่ือสร้างกาํไรท่ี

สูงกวา่สินคา้ทัว่ไป และโฆษณาออนไลนท์ั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือสร้างลูกคา้รายใหม่และรักษา

ฐานลูกคา้เดิม ดว้ยคุณภาพสินคา้ บริการ และการจดัส่งท่ีรวดเร็ว เป็นตน้  

 การขยายตวัของนักชอ้ปออนไลน์ยงัส่งผลต่อโอกาสและความเส่ียงไปยงัผูผ้ลิตอนัไดแ้ก่

โรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้เช่นกนั จากการสั่งสินคา้ต่อแบบและไซส์ท่ีลดลงและมีความถ่ีมากข้ึน เพราะ

การเปล่ียนแฟชัน่ท่ีเร็วข้ึน ธุรกิจจึงตอ้งมีแรงงานท่ีมีความชาํนาญสูง สามารถรับผลิตในจาํนวนท่ี

นอ้ยและตน้ทุนท่ีเหมาะสม จาํนวนผูจ้าํหน่ายหนา้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก จึงทาํใหเ้ป็นโอกาสของ

ธุรกิจตดัเยบ็สามารถบริหารตน้ทุนในการผลิตจาํนวนน้อย และมีความสามารถในการตดัเยบ็และ

หรือออกแบบสินคา้ใหธุ้รกิจเหล่าน้ีไดห้ลากหลายมากข้ึน 

 จะเห็นได้ว่าช่องทางการตลาดเปล่ียนแปลงไป ทาํให้ความไดเ้ปรียบของผูป้ระกอบการ

แบบเดิมลดลง ธุรกิจท่ีปรับกลยุทธ์สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงไดดี้ในกระแสออนไลน์ชอ้ปป้ิงมา

แรงเช่นน้ี ยอ่มขยายตวัไดแ้บบสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจ ครองส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึนในระยะยาว 

งานน้ีธุรกิจเล็กๆ อาจลม้ยกัษใ์หญ่ก็เป็นไดห้ากรู้จกัปรับตวั และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ียงัคง

เกิดข้ึนต่อเน่ืองไปอีกหลายปี 

แบบของการวิจยั 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้าผ่านเฟสบุ๊คของ

พนักงานการไฟฟ้านครหลวงเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แนวทางการวิจยัเชิงสํารวจ เก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์ 

ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง 

ตั้งแต่วนัท่ี 10-30 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงสามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้8,405 คน 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งและแผนการสุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ 

TARO YAMANEคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 n = ขนาดตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้

 N = จาํนวนประชากรท่ีทราบค่า 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกาํหนดท่ี 5% เท่ากบั 0.05 

 

 
 

 ดังนั้ น  ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ขนาดตัวอย่างจาํนวน 400 ตัวอย่าง ผู ้วิจัยได้เลือกใช้

วิธีดาํเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลตวัอยา่งผ่านทาง

แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การค้นควา้อิสระ (Independent Study) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงผูวิ้จยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํให้ผูว้ิจยัแน่ใจไดว้่า 

ขอ้มูลท่ีนาํมาประมวลนั้นเป็นขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยู่ในรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด 

และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ย Microsoft Office Excel ตามวตัถุประสงค ์ 

 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เป็นสถิติท่ีนาํมาใชใ้นการอา้งอิงไปหาค่าความเป็น

จริงของประชากร สถิติอนุมานถูกนาํไปใชใ้น 2 เร่ือง คือ การประมาณค่าทางสถิติ และการทดสอบ

สมมติฐาน ซ่ึงในการวิจยัมกันิยมนาํสถิติอนุมานมาใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-Test และ 

F-Test 
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สรุปผลการวจิยั 

ตารางท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน) 

 
 จากตารางท่ี  1 พบว่า ผลจากการสํารวจปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.50 มีอายรุะหว่าง 26–30 ปี 

เป็นจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีสถานภาพโสดเป็นจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

52.00 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีเป็นจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.00 ช่วงระดบัตาํแหน่ง

ชาย 106 26.50  
หญงิ 294 73.50  

20-25 ปี 75 18.75  
26-30 ปี 150 37.50  
31-35 ปี 70 17.50  
36-40 ปี 40 10.00  
41-45 ปี 35 8.75    
45 ปีขนึไป 30 7.50    

โสด 208 52.00  
สมรส 161 40.25  
หย่ารา้ง/หมา้ย 31 7.75    

ตํากว่าปริญญาตรี 35 8.75    
ปริญญาตรี 264 66.00  
ปริญญาโท 99 24.75  
ปริญญาเอก 2 0.50    

พนักงานระดับ 1-2 2 0.50    
พนักงานระดับ 3-4 152 38.00  
พนักงานระดับ 5-6 129 32.25  
พนักงานระดับ 7-8 113 28.25  
พนักงานระดับ 9-10 2 0.50    
พนักงานระดับ 11-13 2 0.50    

10,001-20,000 บาท 142 35.50  
20,001-30,000 บาท 79 19.75  
30,001-40,000 บาท 51 12.75  
40,001-50,000 บาท 56 14.00  
50,001-60,000 บาท 34 8.50    
60,000 บาทขนึไป 38 9.50    

เพศ

ระดบัตาํแหน่งงาน

รายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน

อายุ

สถานภาพ

ระดบัการศกึษา

ปัจจยัส่วนบุคคล ความถี รอ้ยละ
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งาน 3-4 มีจาํนวนมาท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาท 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.50 

 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน) 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลจากการสํารวจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตวัอย่าง 

ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือยดืมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.25 ในช่วงราคาท่ี

เลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ 251-400 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.50 โดยช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีเลือกใช้

บริการมากท่ีสุด คือ Page ร้านเส้ือผา้ใน Facebook คิดเป็นร้อยละ 99.00 ส่วนการส่งเสริมการขายท่ี

ใหค้วามสนใจมากท่ีสุดคือ           การจดัส่งฟรี คิดเป็นร้อยละ 39.50 

 

 

 

 

 

เสอืยืด 185 46.25 
เสอืเชติ 65 16.25 
กางเกง 29 7.25   
กระโปรง 52 13.00 
ชุดทํางาน 69 17.25 

100-250 บาท 70 17.50 
251-400 บาท 158 39.50 
401-550 บาท 71 17.75 
551-700 บาท 55 13.75 
700 บาทขนึไป 46 11.50 

Page รา้นเสอืผา้ใน Facebook 396 99.00 
Groups ผูข้ายเสอืผา้ใน Facebook 2 0.50   
เพอืนใน Faceboook 2 0.50   

มสี่วนลดสนิคา้ 133 33.25 
จัดส่งฟรี 158 39.50 
การรับประกัน 58 14.50 
ของแถม 22 5.50   
การทําโฆษณา โดยการรีววิตัวสนิคา้ 29 7.25   

ช่องทางการจดัจําหน่าย

การส่งเสรมิการขาย

ผลติภณัฑ์

ราคา

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ความถี รอ้ยละ
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ตาราง 3 ปัจจัยอ่ืน ขๆองผู้ตอบแบบสอบถาม (400 คน) 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลจากการสํารวจปัจจยัอ่ืนๆ ในดา้นช่องทางการติดต่อส่ือสาร และ

วธีิการจดัส่งสินคา้ของกลุ่มตวัอยา่ง ในส่วนของดา้นช่องทางการติดต่อส่ือสาร ผูต้อบแบบสอบถาม

เลือกติดต่อทาง Inbox ผ่าน Facebook มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.00 ส่วนวิธีการจดัส่งสินคา้ผูต้อบ

แบบสอบถามเลือกการจดัส่งทางไปรษณียแ์บบด่วนพิเศษ (EMS) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.75 

 

ตารางท่ี 4 ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลจากการสํารวจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการติดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

ผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดมีอยู่ด้วยกัน 2 ปัจจยั คือ 1.

รูปแบบของสินคา้และคุณภาพของสินคา้ และ 2.ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากันอยู่ท่ี  5 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 รองลงมาคือ ช่องทางการติดต่อท่ี

หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 4.95 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.2182 และบริการหลงัการขาย มีค่าเฉล่ีย 

4.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.4984 ตามลาํดบั โดยรูปแบบการชาํระเงินและการจดัส่งสินคา้มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 4.28 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.4471 

 

 

 

Comment ใตภ้าพสนิคา้ 2 0.50   
Inbox ผ่าน Facebook 212 53.00 
Line 152 38.00 
โทรศัพท์ 34 8.50   

ไปรษณยี์แบบลงทะเบยีน 4 1.00   
ไปรษณยี์แบบด่วนพเิศษ (EMS) 263 65.75 
บริการขนส่งภาคเอกชน (Kerry, DHL) 130 32.50 
Messenger 3 0.75   

ช่องทางการตดิต่อสอืสาร

วธิกีารจดัส่งสนิคา้

ปัจจยัอนืๆ ความถี รอ้ยละ

การตดัสนิใจ ค่าเฉลยี ค่าเบยีงเบนมาตรฐาน
รูปแบบของสนิคา้ และคุณภาพของสนิคา้ 5.00 0.0000
ราคามคีวามเหมาะสมกับคุณภาพของสนิคา้ 5.00 0.0000
ช่องทางการตดิต่อทหีลากหลาย 4.95 0.2182
บริการหลังการขาย 4.55 0.4984
รูปแบบการชําระเงนิ และการจัดส่งสนิคา้ 4.28 0.4471
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

ระดบัตาํแหน่งงานและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7449 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.1759 คะแนน ส่วนเพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7811 คะแนน และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.1962 คะแนน โดยมีค่า T-Test เท่ากบั 1.7622 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากบั (0.0788) 

ดังนั้ น เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.2 อายท่ีุแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ ช่วงอายท่ีุมีคะแนนมากท่ีสุดคือ 45 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.8267 

คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1721 คะแนน ส่วนช่วงอายท่ีุมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ 36-40 ปี 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7000 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1754 คะแนน โดยมีค่า F-Test 

เท่ากบั 1.7782 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากบั (0.1162) 

ดงันั้น ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ ปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.8000 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.2828 คะแนน ส่วนระดบัการศึกษาท่ีมีคะแนนน้อย

ท่ีสุดคือ ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7500 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1819 คะแนน 

โดยมีค่า F-Test เท่ากบั 0.2183 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากบั (0.8837) 

ดังนั้ น ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 
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สมมติฐาน 1.4 สถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่า สถานภาพท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ หย่าร้าง/หมา้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.7677 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1796 คะแนน ส่วนสถานภาพท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด

คือ โสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7529 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1831 คะแนน โดยมีค่า F-

Test เท่ากบั 0.0904 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากบั (0.9136) 

ดงันั้น สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั  

สมมติฐาน 1.5 ระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดบัตาํแหน่งงานท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ พนกังานระดบั 11-13 มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.0000 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.0000 คะแนน ส่วนระดบัตาํแหน่ง

งานท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดคือ พนักงานระดบั 9-10 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7000 คะแนน ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.1414 คะแนน โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 0.2183 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากับ 

(0.1805) 

ดงันั้น ระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.6 รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่า รายไดต่้อเดือนท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ 60,000 บาทข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.8053 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1944 คะแนน ส่วนรายไดต่้อเดือนท่ีมีคะแนน

น้อยท่ีสุดคือ 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7338 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.1762 คะแนน โดยมีค่า F-Test เท่ากบั 1.3120 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากบั (0.2579) 

ดงันั้น รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊ค

ของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 
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สมมติฐาน 2.1 ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลิตภณัฑท่ี์มีคะแนนมากท่ีสุดคือ เส้ือเช้ิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7846 

คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.2130 คะแนน ส่วนผลิตภณัฑ์ท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดคือ 

กระโปรง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7192 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1692 คะแนน โดยมีค่า F-

Test เท่ากบั 1.5681 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากบั (0.1820) 

ดงันั้น ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมตฐิาน 2.2 ราคาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของ

พนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่วงราคาท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ 700 บาทข้ึนไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.8261 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.2134 คะแนน ส่วนช่วงราคาท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ 

100-250 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7257 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1603 คะแนน โดยมี

ค่า F-Test เท่ากบั 2.4269 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากบั (0.0474) 

ดงันั้น ราคาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังาน

การไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 2.3 ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ Groups ผูข้ายเส้ือผา้

ใน Facebook มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.8000 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.2828 คะแนน ส่วน

ช่องทางการจัดจาํหน่ายท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดคือ เพ่ือนใน Facebook มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.6000 

คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.2828 คะแนน โดยมีค่า F-Test เท่ากบั 0.7844 คะแนน และ

ค่า (Sig.) เท่ากบั (0.4571) 

ดงันั้น ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 2.4 การส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 
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ผลการวิเคราะห์พบวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ ส่วนลดสินคา้ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.7850 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1853 คะแนน ส่วนการส่งเสริมการขายท่ีมี

คะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ ของแถม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7091 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1601 

คะแนน โดยมีค่า F-Test เท่ากบั 1.9246 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากบั (0.1055) 

ดงันั้น การส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ดา้นช่องทางการติดต่อส่ือสาร และดา้นวิธีการ

จดัส่งสินคา้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการ

ไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 3.1 ดา้นช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือเส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ Comment ใตภ้าพ

สินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.9000 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.1414 คะแนน ส่วนช่องทาง

การติดต่อส่ือสารท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดคือ Line มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.7382 คะแนน ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.1801 คะแนน โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 1.0525 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากับ 

(0.3692) 

ดงันั้น ช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 3.2 ด้านวิธีการจดัส่งสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่า วิธีการจดัส่งสินคา้ท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ Messenger มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.8667 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.2309 คะแนน ส่วนวิธีการจดัส่งสินคา้ท่ีมี

คะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ ไปรษณียแ์บบด่วนพิเศษ (EMS) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7468 คะแนน ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.1727 คะแนน โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 1.0397 คะแนน และค่า (Sig.) เท่ากับ 

(0.3749) 

 ดงันั้น วิธีการจดัส่งสินคา้ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 
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อภิปรายผลของการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1 :  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

ระดบัตาํแหน่งงานและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

เฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีดา้นใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวง ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ช่วงอาย ุ26-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาจเพราะเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความรักสวย 

รักงามและชอบการแต่งตวั ชอบแต่งกายตามแฟชัน่ ซ่ึงกระแสแฟชัน่การแต่งกายมีการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว เพศหญิงจึงตอ้งเปล่ียนการแต่งกายให้เขา้กบักระแสแฟชัน่อยูต่ลอดเวลา จนทาํให้เกิด

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้มากกว่าเพศชาย แต่ในปัจจุบนัเพศชายก็หนัมาสนใจในเร่ืองของภาพลกัษณ์

ของตนเองมากข้ึน ทาํให้ตลาดเส้ือผา้ของผูช้ายเร่ิมขยายตลาดและมีทางเลือกมากข้ึน ส่วนด้าน

รายไดข้องบุคคลจะแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้งอาจมีกาํลงัการซ้ือสินคา้

ในจาํนวนท่ีมากและราคาแพงกว่า ส่วนผูท่ี้มีรายได้น้อยอาจตอ้งมีการจาํกดัค่าใช้จ่ายในการซ้ือ

สินคา้แต่ละคร้ัง โดยอาจตอ้งคาํนึงถึงราคาและคุณภาพท่ีเหมาะสมกบัรายได ้ 

 ดังนั้ น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับตาํแหน่งงานและรายได้ต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านคร

หลวงแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีเพียงด้านราคาท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพราะดา้น

ราคาสินคา้ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในหลายๆด้าน เช่น รายได้ของผูบ้ริโภค 

คุณภาพของสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (สุทามาศ จนัทรถาวร, 2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บนเฟสบุ๊คของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลงานวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคามีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บนเฟสบุ๊คของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ ให้ความสําคัญกับด้านราคาท่ี เหมาะสมกับ สินค้า  และราคาท่ี ถูกกว่า ร้านค้าห รือ
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ห้างสรรพสินคา้ และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎี (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช, 2551) กล

ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีว่า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กบั

ราคาของผลิตภณัฑ ์ถา้มูลค่าสูงกวา่หรือเหมาะสมกบัราคา ผูบ้ริโภคกจ็ะทาํการตดัสินใจซ้ือ 

 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย และด้าน

ส่งเสริมการตลาด ไม่มีดา้นใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของพนกังาน

การไฟฟ้านครหลวงแต่อย่างใด ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัตลาดเส้ือผา้ออนไลน์มีผลิตภณัฑ์ให้เลือก

หลากหลายรูปแบบ ช่องทางการจาํหน่ายก็สะดวกเขา้ถึงไดง่้าย รวมทั้งมีการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริม

การขายอยูต่ลอดเวลา 

 สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย ดา้นช่องทางการติดต่อส่ือสาร และดา้นวิธีการ

จดัส่งสินคา้ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการ

ไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีดา้นใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเส้ือผ้าผ่านเฟสบุ๊คของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เน่ืองจากด้านช่องทางการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย มีส่ือ Social Media เขา้มาตอบโจทยใ์นการติดต่อส่ือสารท่ีทั้ง

สะดวกและรวดเร็ว ส่วนดา้นวิธีการจดัส่งสินคา้ผูบ้ริโภคก็มีทางเลือกมากข้ึน เพราะมีการขนส่ง

สินคา้ของภาคเอกชนเขา้มาแข่งขนักนัมากข้ึนทาํใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกเยอะข้ึน 

 ดงันั้น ช่องทางการติดต่อส่ือสาร และวิธีการจดัส่งสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผา่นเฟสบุ๊คของพนกังานการไฟฟ้านครหลวงแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวจิยั 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในสินคา้ประเภทเส้ือยดืมาก

ท่ีสุด เพราะเส้ือยืดเป็นสินคา้ท่ีทุกเพศ ทุกวยั สามารถใส่ได้ไม่ว่าโอกาสใดๆก็ตาม ทาํให้ตลาด

เส้ือผา้ออนไลน์มีการแข่งขนัท่ีสูงมาก ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือท่ีมากข้ึน

ตามไปดว้ย ดงันั้น ผูป้ระกอบการท่ีจะทาํการขายเส้ือผา้ออนไลน์ และจะจบัธุรกิจประเภทเส้ือยืด

นั้น ควรให้ความสําคญักบัรูปแบบและการดีไซน์ ให้มีความสวยงาม สามารถสวมใส่ไดใ้นหลาย

โอกาส และทนัสมยัตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ควรใส่รายละเอียด ขนาดของสินคา้ให้ตรง

กบัความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้ระกอบการ และควรใหค้วามสาํคญักบั
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คุณภาพ และวสัดุท่ีใช้ผลิต เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีและประทบัใจในตวัสินคา้ ซ่ึงทั้ งหมด

เหล่าน้ีจะเป็นจุดแข็งของกิจการในการเพ่ิมโอกาสท่ีผูป้ระกอบการจะเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดและ

ยอดขายใหก้บักิจการของตนเอง 

 2. ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจสินคา้ในช่วงราคา 251-400 บาท 

อาจเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี และมีช่วงรายได ้ระหว่าง 

10,001-20,000 บาท ทําให้ต้องมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าในราคาท่ีเหมาะสมกับรายได้ ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการควรจะตั้งราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ เพ่ือสร้างแรงดงดูดให้ผูซ้ื้อเกิด

ความรู้สึกอยากซ้ือ และช่วยใหเ้กิดการกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือในทนัที  

 3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจเลือกใช้

ช่องทาง Page ร้านเส้ือผา้ใน Facebook มากท่ีสุด เพราะในปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อ

การใชชี้วิตของคนในยคุปัจจุบนัมากข้ึน สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีพฒันากา้วไปขา้งหน้าอย่างไป

ไม่มีท่ีส้ินสุด ส่งผลให้รูปแบบการซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคนั้ นหันมาสนใจใช้บริการทางโลก

ออนไลนม์ากข้ึน เพราะผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเดินทางไปถึงหนา้ร้าน

ของสินคา้ท่ีตอ้งการ กส็ามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดไ้ม่วา่จะอยูท่ี่ไหนหรือเวลาใดก็ตาม จึงเป็นอีกหน่ึง

ช่องทางการจาํหน่ายท่ีผูป้ระกอบการควรหนัมาใหค้วามสนใจ เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจของตนเอง 

 4. ด้านการส่งเสริมการขาย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกการจัดส่งสินค้าฟรี 

เน่ืองจากการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งสินคา้ส่วนน้ีท่ีตอ้งบวกเพ่ิมเขา้มากบั

มูลค่าของสินค้า ทําให้ผู ้บริโภคเลือกรูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง แต่

ผูป้ระกอบการก็ควรเนน้การส่งเสริมการตลาดในดา้นอ่ืนๆดว้ย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด ของแถม หรือ

การรับประกนั เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบัผูบ้ริโภค และควรมีการประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ของท่านใน

ส่ือออนไลน์ต่างๆ ควรมีการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือในตวั

สินคา้ และสร้างภาพพจนท่ี์ดีใหก้บัสินคา้ของกิจการ 

 

ข้อเสนอแนะในการจดัทําการวจิัยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ผ่าน Facebook ของผูบ้ริโภคในสายอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือนาํมา

เปรียบเทียบกบัผลการวิจยัน้ี เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนัอาจส่งผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้ผา่น Facebook ท่ีแตกต่างกนั 
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การตดัสินใจเลือกใช้บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สาวรี ช้ินประยูร 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํ

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกวิธีการวิจยัเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ใชสู้ตรการคาํนวณของ William G. Cochran (1963) ซ่ึงใชแ้บบสอบถามในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ บุคคลท่ีเขา้มาใชบ้ริการบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

ประมวลผล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การใช้สถิติแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าตํ่ าสุด และค่าสูงสุด สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การ

เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) F-Test  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีพฤติกรรมใช้บริการและการตดัสินใจเลือกใช้ระบบ 

Internet Fiber2U (FTTx) ท่ีมีต่อ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการ

ทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้า่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั จาํแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน มีความการตดัสินใจใช้บริการลูกคา้ ของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั ยกเวน้จาํแนกตามระดบัการศึกษาในภาพรวมพบว่า แตกต่างกนัอยา่ง  มีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหากวิเคราะห์ปัจจยัต่อการใหท่ี้แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

 This research aims to study the differences in personal factors. Marketing Mix Factor 

Factors affecting consumers' decision to use Internet Fiber2U (FTTx) service of TOT in Bangkok. 

This research. The researcher randomly sampled the convenience (Sampling) Selected research 

methods were survey research using William G. Cochran's (1963) computational method, which 

used a questionnaire to collect data. The samples were 400 persons in TOT Public Company 

Limited. The computer program helps to collect data and process. Statistics used in descriptive 

analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum, and maximum. The 

statistics used to test the hypothesis are comparison of t-test and variance. One-way ANOVA F-

Test. 

 The study indicated that Sample There was a high level of service behavior and 

decision to use the Internet Fiber2U (FTTx) system for TOT Public Company Limited. The 

results of the hypothesis test can be summarized as different personal factors by gender, age, 

occupation, average income per month The decision to use the customer service of TOT Public 

Company Limited. The overall picture is not different. Except for the overall level of education, it 

was found that Differently There were statistically significant differences at .05 level. 

Key words: Internet Fiber2U (FTTx) Decision Making System 

 

บทนํา 

ความสําคญัของปัญหา 

บมจ.ทีโอที นบัเป็นองคก์รท่ีวางรากฐานระบบส่ือสารโทรคมนาคมไทยมาเป็นระยะเวลา

กวา่ 60 ปี ดว้ยประสบการณ์อนัยาวนาน ทีโอที พร้อมใหบ้ริการส่ือสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร 

ตอบสนองความต้องการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด จากการ

ดาํเนินงานใน 4 – 5 ปี ท่ีผ่านมา บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ประสบปัญหาการลดลงของรายได้

อย่างต่อเน่ือง จากการท่ีมีคู่แข่งเพ่ิมเข้ามาในธุรกิจโทรคมนาคม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ทาํให้รายไดห้ลกัจากโทรศพัท์ประจาํลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง 
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ส่ิงบ่งช้ีให้เห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการโทรศัพท์ประจาํท่ีของผู ้บริโภค  คือ 

เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป เช่น การเขา้มาของกระแสความนิยมในการใช้

โครงข่ายทางสังคม (Social Network) และการขยายตวัของ Smart Phone ตลอดจนความตอ้งการใช้

บริการอินเตอร์เน็ตเคล่ือนท่ีมากข้ึน  

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จึงตอ้งให้ความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพการให้บริการ

ท่ีมีต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากปัจจุบนัการ

เขา้ถึงบริการส่ือสารโทรคมนาคมผ่านเทคโนโลยรีอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ตทั้งทางสายและไร้สายนั้น

สามารถทาํไดส้ะดวกและรวดเร็ว เพราะมีช่องทางในการเขา้ถึงท่ีหลากหลาย แต่หากคุณภาพการ

ให้บริการซ่ึงถือเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จไม่เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้แลว้ โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีใช้

บริการบรอดแบนดอิ์นเทอร์เน็ตท่ียงัคงมีอตัราการคืนเลขหมายท่ีสูง 

ดงันั้ นทางผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นว่า การจะรักษาลูกค้าไวไ้ด้นั้ นเราต้องมีการปรับปรุงพฒันา

รูปแบบและการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง จึงสนใจศึกษาการตดัสินใจและพฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในกรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ของการวจิยั  

1. เพ่ือนาํผลการศึกษาขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร มาเป็นแนวทางในการวางแผน

ดา้นการใหบ้ริการ Internet ของ TOT ใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะประชากร 

2. เพ่ือนาํผลการศึกษาขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร มาเป็นแนวทางในการ

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ TOT ใหต้รงใจมากข้ึน  
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3. เพ่ือนาํผลการศึกษาขอ้มูลดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

และพฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ TOT ใหต้รงใจมากข้ึน  

ขอบเขตของการวจิยั  

1. ประชากร คือ ประชาชนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet Fiber2U 

(FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเขา้

มาใช้บริการใน TOT จาํนวน400 คน ท่ีเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ขอบเขตของเน้ือหาท่ีศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

3. ระยะเวลาการศึกษาคร้ังน้ี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560 

 

หวัขอ้ 

ระยะเวลา (เดือน) 

ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 

สปัดาห์ท่ี 1 สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 3 สปัดาห์ท่ี 4 สปัดาห์ท่ี 1 

จดัทาํโครงร่างวจิยั      

จดัทาํขอ้เสนอท่ี

ปรึกษา 
     

แจกแบบสอบถาม      

ประมวลผล      

ปิดเล่มงานวิจยั      

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง  

การวิจยั เร่ือง การศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ 

TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีตาํรา เอกสาร 

บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
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1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ 

5. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ระบบ Internet 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

7. กรอบแนวคิดของการวิจยั  

8. สมมติฐานการวิจยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1626 

กรอบแนวคดิของการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 
- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
- การส่งเสริมการขาย 
- บุคคล 
- การสร้างและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 
- กระบวนการ 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
- ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) 
- ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) 
- ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) 
- ผูบ้ริโภคเป็นใคร (Who) 
- ผูท่ี้มีส่วนทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ (Whom) 
- ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) 
- ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) 

การตดัสินใจเลือกใช้
ระบบ Internet 

Fiber2U (FTTx) 
ของ TOT ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet ของ TOT ในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ระบบ Internet 

ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

3. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ี

ไหน  (Where) ผู ้บริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผู ้บริโภคเป็นใคร (Who) ผู ้ท่ี มีส่วนทําให้ผู ้บริโภค

ตดัสินใจซ้ือ (Whom) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) ท่ีแตกต่างกนั มี

ผลผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

 

วธีิการดําเนินการวจิยั 

 แบบของการวจิยั  

ในการทําวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quatitative 

Research) โดยทาํการเกบ็ขอ้มูลสถิติเป็นตวัเลขและใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปประกอบการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์  

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  ประชาชนท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการ ระบบ  Internet 

Fiber2U (FTTx) ของ TOT โดยมีลกัษณะประชากรหน่วยวิเคราะห์ คือ ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง  

ผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยมี

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบพบโดยบังเอิญ  หรือ  แบบตามสะดวก  (Accidental or Convenience 

Sampling) คือ บุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

โดยใชสู้ตรการคาํนวณของ William G. Cochran (1963)  

สูตร  n = 
𝑷 𝟏 𝑷 𝒁𝟐

𝒆𝟐  
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n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

P = สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัจะสุ่ม 

Z = ระดบัความมัน่ใจ กาํหนดไว ้5% = 1.96 

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

จากการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามในการวิจยั โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดในรูปแบบ

ตรวจเชค็รายการ (Check list Questions) 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ และ ดา้นกระบวนการ ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดในรูปแบบตรวจเช็ค

รายการ (Check list Questions) 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ 

TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดในรูปแบบตรวจเช็ค รายการ 

(Check list Questions) 

ส่วนท่ี 4 ก ารตัด สิ น ใจ เลื อ ก ใช้บ ริก าร  ระบบ  Internet Fiber2U (FTTx) ขอ ง  TOT ใน เข ต

กรุงเทพมหานคร ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Question) 

โดยมีการแบ่ง เกณฑใ์หค้ะแนนออกเป็น 5 ระดบัดงัต่อไปน้ี 

มากท่ีสุด  หมายถึง มีผลต่อระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน  

มาก   หมายถึง มีผลต่อระดบัการตดัสินใจมาก   ใหค้ะแนน 4 คะแนน  

ปานกลาง หมายถึง มีผลต่อระดบัการตดัสินใจปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 คะแนน  

นอ้ย   หมายถึง มีผลต่อระดบัการตดัสินใจนอ้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน  

นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง มีผลต่อระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการแจกแบบสอบถาม เร่ือง  การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet 

Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  400 คน  ใช้เวลาเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถาม ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560 

สถติกิารวเิคราะห์ข้อมูล  
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ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel รุ่น 2010 เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุดการเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย t-Test และการ

วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) F-Test รวมถึงใช้ส ถิ ติพรรณนา 

(Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล และใช้สถิติอา้งอิง (Inference Statistic) 

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

วธีิการดําเนินการวจิยั 

แบบของการวจิัย  

ในการทําวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quatitative 

Research) โดยทาํการเกบ็ขอ้มูลสถิติเป็นตวัเลขและใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปประกอบการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์  

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีตดัสินใจเลือกใช้บริการ ระบบ Internet ของ 

TOT  

โดยมีลกัษณะประชากรหน่วยวิเคราะห์ คือ ผูใ้ชบ้ริการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet ของ 

TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. การเลือกกลุ่มตวัอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง  

ผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยมี

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบพบโดยบังเอิญ  หรือ  แบบตามสะดวก  (Accidental or Convenience 

Sampling) คือ บุคคลทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

โดยใชสู้ตรการคาํนวณของ William G. Cochran (1963)  

สูตร  n = 
𝑷 𝟏 𝑷 𝒁𝟐

𝒆𝟐  

n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

P = สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัจะสุ่ม 

Z = ระดบัความมัน่ใจ กาํหนดไว ้5% = 1.96 

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

จากการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามในการวิจยั โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาถามเป็นคาถามปลายปิดในรูปแบบ

ตรวจเชค็รายการ (Check list Questions) 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ และ ดา้นกระบวนการ ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดในรูปแบบตรวจเช็ค

รายการ (Check list Questions) 

ส่วนท่ี 3 ปั จจัยท่ี ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ระบบ  Internet ของ TOT ใน

กรุงเทพมหานคร ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิดในรูปแบบตรวจเช็ค รายการ (Check list 

Questions) 

ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet ของ TOT ในกรุงเทพมหานคร ลกัษณะคาํถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Question) โดยมีการแบ่ง เกณฑใ์ห้คะแนน

ออกเป็น 5 ระดบัดงัต่อไปน้ี 

มากท่ีสุด  หมายถึง มีผลต่อระดบัการตดัสินใจมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน  

มาก   หมายถึง  มีผลต่อระดบัการตดัสินใจมาก   ใหค้ะแนน 4 คะแนน  

ปานกลาง หมายถึง มีผลต่อระดบัการตดัสินใจปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 คะแนน  

นอ้ย   หมายถึง มีผลต่อระดบัการตดัสินใจนอ้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน  

นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง มีผลต่อระดบัการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 1 คะแนน  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการแจกแบบสอบถาม เร่ือง  การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet  

ของ TOT ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ใช้เวลาเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ระหว่างวนัท่ี  

1 ตุลาคม 2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560 

 

สถติกิารวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel รุ่น 2010 เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุดการเปรียบเทียบความแตกต่างดว้ย t-Test และการ

วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) F-Test รวมถึงใช้ส ถิ ติพรรณนา 
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(Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายคุณลกัษณะของขอ้มูล และใช้สถิติอา้งอิง (Inference Statistic) 

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ระบบ Internet Fiber2U 

(FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาใช้วิธีออกแบบสอบถาม เก็บขอ้มูลจากเลือกใช้

บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 ชุด จากนั้ นนํา

ขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  

สัญญาลักษณ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จึงกาํหนด

สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

Mean หมายถึง ค่าเฉล่ียเลขคณิตของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง  

S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง  

N หมายถึง จาํนวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาวเิคราะห์  

t-Test หมายถึง ค่าสถิติ t ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

F-Test หมายถึง ค่าสถิติ F ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

Sig. หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นท่ีคาํนวณไดจ้ากค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  

* หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

การนําผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี 

ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือมี

นัยสําคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ

คาํอธิบาย โดยเรียงลาํดบัหวัขอ้การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ส่วนท่ี  3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ระบบ  Internet 

Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ใน

เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คนโดยเป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 

Sampling) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวจิยั  

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ระบบ Internet 

Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้สถานภาพ ท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบ Internet 

Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ผูบ้ริโภค

ซ้ือท่ีไหน (Where) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบ้ริโภคเป็นใคร (Who) ผูท่ี้มีส่วนทาํให้ผูบ้ริโภค

ตดัสินใจซ้ือ (Whom) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) ท่ีแตกต่างกนั มี

ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั 

อภปิลายผลของการวจิัย  

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา รายได ้สถานภาพ ท่ีแตกต่าง

กัน  มี ผ ล ต่ อ ก ารตัด สิ น ใจ ใช้ บ ริ ก าร ระบ บ  Internet Fiber2 U (FTTx) ขอ ง  TOT ใน เข ต

กรุงเทพมหานครต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการระบบ Internet 

Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ผูบ้ริโภค

ซ้ือท่ีไหน (Where) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบ้ริโภคเป็นใคร (Who) ผูท่ี้มีส่วนทาํให้ผูบ้ริโภค

ตดัสินใจซ้ือ (Whom) ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) และผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) ท่ีแตกต่างกนั มี

ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองการตดัสินใจใชบ้ริการระบบ Internet Fiber2U (FTTx) 

ของ TOT ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั  

1. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคล  

2. จากผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

3. จากผลการวิจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อความต้องการสวสัดกิารภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ 

 FACTORS THAT INFLUENCE INTERNAL WELFARE REQUIREMENTS OF 

MILITARY OFFICIALS NAVAL TRANSPORTATION DEPARTMENT 

 

สุธาสินี ชีวะกุล 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการ

ทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัดา้นความตอ้งการ

ตลอดจนปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการทหาร กรมการ

ขนส่งทหารเรือ  โดยเก็บขอ้มูลจากกาํลงัพลขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ จาํนวน 350 

คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีดาํเนินการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชท้ฤษฎี

ความน่าจะเป็น โดยใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ หรือแบบตามสะดวก  วิเคราะห์ขอ้มูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือจดัหมวดหมู่ลกัษณะข้อมูลท่ีเป็นตวัเลข ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่      F-Test 

 ผลการวิจยัพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในชั้นยศ จ.ต. - จ.อ. มีอายตุั้งแต่ 20 – 

30 ปี มีรายไดต้ั้งแต่ 15,000 บาทลงมา  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จากผล

การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย ชั้นยศ อายุ รายได้ สถานภาพ 

การศึกษา  ปัจจยัดา้นความตอ้งการ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นการธาํรงรักษา ดา้นการจูงใจ  และปัจจยัอ่ืน 

ๆ ดา้นอายุราชการ ไม่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการทหาร กรมการ

ขนส่งทหารเรือ  มีเพียงปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นจาํนวนสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น ท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05127 

 

คาํสําคญั: ความตอ้งการ, สวสัดิการภายใน 
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ABSTRACT 

 Study the research: Factors that influence internal welfare requirements of military 

officials Naval Transportation Department purpose to learn the Personal factors, Demand factors 

and Other factors by collect the information from military officials Naval Transportation 

Department 350 people.  Tools that use in the research are the questionnaire using a 

nonprobability sampling and accidental sampling or convenient sampling method.  Analysis the 

information with the descriptive statistics to categorize numerical information include frequency, 

percentage, mean, standard deviation and inferential statistics include F-Test. 

 The result show that who did the questionnaires have rank in PO3 – PO1 and age since 

20 – 30 years old, have income below 15,000 baht, get married and have below bachelor’s degree.  

The result of the test show Personal factors includes rank, age, income, status, education Demand 

factors includes maintenance factors, motivation factors and Other factor is duration of work 

don’t have influence internal welfare requirements of military officials Naval Transportation 

Department.  Only the other factors are number of member in family influence internal welfare 

requirements of military officials Naval Transportation Department significantly in the 0.05127 

statistics. 

 

Keywords: Needs, Internal Welfare 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

 ในการบริหารงานของหน่วยงาน   เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ตอ้งอาศยัทรัพยากรการบริหารหน่วยงานท่ีสําคญั 4 ประการ คือ บุคลากร (Man)  

เงินทุน (Money)  วสัดุและอุปกรณ์  (Material)  และการจัดการ (Manager)  ซ่ึงในทรัพยากรท่ีมี

ความสาํคญัท่ีสุดในการบริหารงานหน่วยงาน คือ ทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงบุคลากรของหน่วยงานเป็น

ส่วนสําคญัในการขบัเคล่ือน พฒันาความสามารถในการแข่งขนั   และการจดัการให้มีคุณภาพ  

เพ่ือให้การบริหารงานหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สิทธิสวสัดิการจึงถือเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน  เน่ืองจากบุคลากรจะได้

นาํกาํลงักาย  กาํลงัใจท่ีมีทั้ งหมดมุ่งมัน่  ทุ่มเทกบัการปฏิบติังานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
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หน่วยงาน  ไม่ต้องกังวลกับเร่ืองอ่ืน ๆ  ทาํให้ผูวิ้จยัได้ตระหนักถึงความสําคญัและปัญหาของ

สวสัดิการท่ีขา้ราชการทหาร  กรมการขนส่งทหารเรือ  มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัตามปัจจยัต่าง 

ๆ เช่น ชั้นยศ  อายุ  รายได ้ สถานภาพ  การศึกษา  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  อายุราชการ และ

ความตอ้งการดา้นต่าง ๆ  จึงเกิดเป็นการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการ

ภายใน ของขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ  เพ่ือใหผ้ลการศึกษาวิจยัไดมี้ประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุง  พฒันา  และเป็นรูปแบบ แนวทางในการกาํหนด หรือแกไ้ขปัญหาสวสัดิการภายใน ให้มี

ความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับความต้องการ และมีการรายงานต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาของกรมการขนส่งทหารเรือในโอกาสต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.   เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน  ของ

ขา้ราชการทหาร  กรมการขนส่งทหารเรือ 

 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความตอ้งการของขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือตาม

ทฤษฎีความตอ้งการของ Frederick Herzberg  ท่ีมีต่อสวสัดิการภายในดา้นต่าง ๆ 

 3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขอ่ืน ๆ  ท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของ

ขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย ชั้นยศ อาย ุสถานภาพ รายได ้การศึกษา ท่ีแตกต่างกนั

มีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือต่างกนั 

 2.  ปัจจยัดา้นความตอ้งการตามทฤษฎีของ Frederick Herzberg ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือต่างกนั 

 3.  ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  และอายรุาชการท่ีแตกต่างกนั

มีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจิยั 

 1.  หน่วยงานสามารถนาํผลการศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดรูปแบบและทิศ

ทางการจดัสวสัดิการภายใน ตามความตอ้งการของกาํลงัพลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 2.  หน่วยงานสามารถนาํผลการศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงการดาํเนินการจดัสวสัดิการ

ภายใน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกาํลงัพล 

 3.  หน่วยงานสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้ในการดาํเนินการจดัสวสัดิการใหม่ ๆ ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

  ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของ

ขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ”  นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั  ดงัน้ี 

               ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

      (Independent Variable)          (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฎ ี

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับความต้องการ 

 ธงชัย  สันติวงษ์ (2545, หน้า 230-231)  กล่าวว่า  ทฤษฎีความต้องการของ Freder ick 

Herzberg     เฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg)  นกัจิตวิทยาไดคิ้ดคน้ทฤษฎีแรงจูงใจ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- ชัน้ยศ    -    
รายได้ 

ปัจจัยด้านความต้องการ  

- ทฤษฎีความต้องการ 
Frederick 

Herzberg 

ปัจจัยอ ื่น ๆ  

- จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

ความต้องการสวสัดิการภายในด้าน   

ตา่ง ๆ ของข้าราชการทหาร  

กรมการขนสง่ทหารเรือ 
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ในการทํางาน  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริหารมีช่ือเรียกแตกต่างกัน

ออกไป คือ Motivation-maintenance หรือ Dual factor theory หรือ The motivation hygiene theory 

                ขอ้สมมติฐานตามทฤษฎีน้ีเฮอร์ซเบอร์ก เช่ือว่า คนหรือผูป้ฏิบติังานจะปฏิบติังานไดผ้ลดี

มีประสิทธิภาพไดน้ั้นย่อมข้ึนกบัความพอใจของผูป้ฏิบติังาน เพราะความพึงพอใจในงานจะช่วย

เพ่ิมความสนใจในงานและเพ่ิมความกระตือรือร้นในการทาํงานมากข้ึน ย่อมทาํให้ผลผลิตสูงข้ึน 

ในทางตรงกนัขา้มหากเกิดความไม่พอใจในงานแลว้ ย่อมก่อให้เกิดผลเสียทาํให้คนไม่สนใจ ไม่

กระตือรือร้น ผลผลิตกต็กตํ่า หนา้ท่ีของผูบ้ริหารกคื็อ จะตอ้งรู้วธีิท่ีจะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความพึง

พอใจ  เพ่ือจะให้งานบรรลุเป้าหมายและผลผลิตของงานสูงข้ึน   เฮอร์ซเบอร์ก กล่าวว่ามีปัจจยัอยู่ 2 

ประการ ท่ี เป็นแรงจูงใจทําให้คนอยากทํางาน  คือ  ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น  (Motivator 

factors) และปัจจยัคํ้าจุน หรือปัจจยัสุข-อนามยั (Hygiene factors) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

                ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุน้ (Motivator factors) เป็นปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่ความพึงพอใจใน

การทาํงาน มีอยู ่5 ประการ คือ 

               1. ความสําเร็จของงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานได้เสร็จส้ินและประสบ

ความสาํเร็จ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

                2. การยกย่องนบัถือหรือการยอมรับ คือการท่ีบุคคลไดรั้บการยอมรับนบัถือ ทั้งจากกลุ่ม

เพ่ือน ผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอ่ืนทัว่ ๆ ไป 

                3. ลกัษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีของบุคคลท่ีมีต่อลกัษณะของงาน 

                4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีได้รับมอบหมายให้

รับผดิชอบงานใหม่ๆ และมีอาํนาจในการรับผดิชอบอยา่งเต็มท่ี 

               5. ความกา้วหน้าในตาํแหน่งการงาน การท่ีปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุน้ ทาํให้เกิดความ

พึงพอใจในการทาํงาน ก็เน่ืองจากว่า ความช่ืนชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตน ทาํให้

เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง ดงันั้นผูบ้ริหารควรใชปั้จจยัทั้ง 5 ประการขา้งตน้ต่อผูป้ฏิบติังาน จะช่วย

ส่งเสริมการเรียนรู้และจูงใจใหค้นตั้งใจทาํงานจนสุดความสามารถ 

                ปัจจยัคํ้าจุน หรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene factors)  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม

ในการทาํงานและเป็นปัจจยัท่ีจะสามารถป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ 

                1.  นโยบายและการบริหารงาน คือการจดัการและการบริหารองคก์าร 

                2.  เงินเดือน หรือค่าจา้งแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในเงินเดือน

หรือค่าจา้งแรงงาน หรืออตัราการเพ่ิมเงินเดือน 
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                3.  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การติดต่อพบปะพูดคุยแต่มิไดห้มายถึงการ

ยอมรับนบัถือ 

                4.  ความสัมพันธ์กับผู ้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง การติดต่อกับผู ้ใต้บังคับบัญชาด้วย

ความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั 

                5.  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน คือ การติดต่อพบปะพูดคุยระหว่างเพ่ือนร่วมงานใน

องคก์าร 

                6.  สถานภาพในการทาํงาน หมายถึง สภาพทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อความสุขในการทาํงาน 

                7.  วิธีการปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ

ดาํเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหารงาน 

                8.  ความมัน่คงในการทาํงาน คือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงของงานความ

มัน่คงขององคก์าร 

                9.  สถานะของอาชีพ หมายถึง ลกัษณะของงาน หรือลกัษณะท่ีเป็นองค์ประกอบทาํให้

บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจาํตาํแหน่ง เป็นตน้ 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการทหาร 

กรมการขนส่งทหารเรือในคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  แลว้นาํ

ขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Excel ต่อไป 

 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

 ประชากร ( Population)  ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการทหาร กรมการขนส่ง

ทหารเรือ  ซ่ึงสามารถระบุจาํนวนประชากรไดเ้ป็นท่ีแน่นอน คือ 1,360 คน  ออกแบบการวิจยัเป็น

เชิงปริมาณ  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน 12 - 25 เม.ย.

60  แล้วตรวจสอบความถูกต้อง และความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ  เม่ือผ่าน

เรียบร้อยแลว้จงัไดน้าํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้ 
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การเลือกกลุ่มตวัอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 350 คน  ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขนาด

ตวัอยา่งจากตาราง Taro Yamane คาํนวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

  n  =    

   = 
,

, .
 

   = 309    350  คน 

  n  =  กลุ่มตวัอยา่ง 

  N  =  จาํนวนประชากร 

  e =  ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชวิ้ธีดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Nonprobability 

Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ซ่ึงผูท้าํวิจยัไดท้าํ

การเกบ็ขอ้มูลตวัอยา่งผา่นทางแบบสอบถามจาํนวน 350 ชุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงนําข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย Microsoft Office Excel  ตามวตัถุประสงค์  โดยการวิเคราะห์

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  คือ  สถิติท่ีใชเ้พ่ืออธิบาย บรรยาย สรุป และ

จดัหมวดหมู่ลกัษณะของกลุ่มขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข ท่ีเก็บรวบรวมมาซ่ึงไม่สามารถอา้งอิงลกัษณะ

ประชากรได ้ นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ค่าจาํนวน ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  คือ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีเป็นตวัแทนของประชากรซ่ึงสามารถนาํผลการวิเคราะห์นั้นไปสรุปอา้งถึงประชากรได ้ โดยใช้

ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิงอนุมานประกอบดว้ย การประมาณค่า  และการทดสอบสมมติฐาน 

ไดแ้ก่  F-Test 
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สรุปผลการวจิยั 

ตารางที่  1  ความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วนบคุคล 

(n = 350) 

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี ่ ร้อยละ 
ชั้นยศ 
 
 
 
 
อาย ุ
 
 
 
 
รายได ้
 
 
 
 
สถานภาพ 
 
 
 
ระดบัการศึกษา 

จ.ต. - จ.อ. 
พ.จ.ต. - พ.จ.อ. 
ร.ต. - ร.อ. 
น.ต. - น.อ. 
 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
 
ตั้งแต่ 15,000 บาทลงมา 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป 
 
โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง / หมา้ย 
 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

159 
102 
51 
38 

 
146 
65 
87 
52 

 
134 
47 
109 
60 

 
145 
179 
26 

 
226 
110 
14 

45.43 
29.14 
14.57 
10.86 

 
41.71 
18.57 
24.86 
14.86 

 
38.29 
13.43 
31.41 
17.14 

 
41.43 
51.14 
7.43 

 
64.57 
31.43 

4 
 จากตารางท่ี 1  พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นชั้นยศ จ.ต. - จ.อ. อายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี  รายไดต้ั้งแต่ 

15,000 บาทลงมา  มีสถานภาพสมรส และระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
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ตารางที่  2  ความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามปัจจัยด้านความต้องการ 

(n =  350) 

ปัจจยัด้านความ
ต้องการ 

รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

ด้านการธํารงรักษา 
นโยบายสวสัดิการ
ภายใน 
 
 
 
ความตอ้งการ 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 
ด้านการจูงใจ 

ความตอ้งการดา้น
ความมัน่คง 
 
 
 
 
ความตอ้งการดา้น
สภาพการทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
ความตอ้งการดา้น

 
ดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ดา้นการเงิน 
ดา้นความสะดวกสบายในการทาํงาน 
ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ 
 
ค่ารักษาพยาบาล , การตรวจสุขภาพ
ประจาํปี 
ค่าเช่าบา้น , บา้นพกัส่วนกลาง 
ค่ายทุธอาภรณ์ , การจ่ายเคร่ืองแต่งกาย 
การบริการร้านคา้สวสัดิการ 
 
 
เงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร , 
ทุนการศึกษา 
โครงการเงินกูด้อกเบ้ียตํ่า 
เบ้ียหวดั , บาํเหน็จบาํนาญ 
การจดัอบรมอาชีพเสริม 
 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและ
เพ่ือนร่วมงาน 
ความปลอดภยัจากสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน 
ความสะดวกสบายในการเดินทางมา
ปฏิบติังาน 
งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีความเหมาะสม 
 

 
90 

117 
42 

101 
 

140 
124 
44 
42 

 
 

120 
 

81 
113 
36 

 
153 

 
68 
59 
70 

 
 
 

93 

 
25.71 
33.43 

12 
28.86 

 
40 

35.43 
12.57 

12 
 
 

34.29 
 

23.14 
32.29 
10.28 

 
43.71 

 
19.43 
16.86 

20 
 
 
 

26.57 
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สงัคม 
 
 
 
 
ความตอ้งการดา้น
ความกา้วหนา้ 
เกียรติยศ และการ
ยอมรับ 

 
 
การจดักิจกรรมกีฬาภายใน 
การจดังานเล้ียงสงัสรรคป์ระจาํปี 
การฝึกอบรมสมัมนา 
การจดักิจกรรมสานความสัมพนัธ์นอก
สถานท่ี 
 
การรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
การไดเ้ล่ือนชั้นยศตามความรู้ 
ความสามารถ 
การยกยอ่งชมเชย 
การไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความสาํคญั 

118 
73 
66 

 
56 

189 
38 
67 

33.71 
20.86 
18. 86 

 
16 
54 

10.86 
19.14 

 จากตารางท่ี  2  พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการสวสัดิการภายใน  ด้านการเงิน  ความ

ตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน ดา้นค่ารักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจาํปี  ความตอ้งการดา้นความ

มัน่คง เร่ืองเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร และทุนการศึกษา  ความตอ้งการดา้นสภาพการ

ทาํงาน การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน  ความตอ้งการดา้นสังคม การจดั

งานเล้ียงสังสรรคป์ระจาํปี และความตอ้งการดา้นความกา้วหนา้ เกียรติยศ และการเป็นท่ียอมรับคือ 

การไดเ้ล่ือนชั้นยศตามความรู้ความสามารถ 

 

ตารางที่  3  ความถ่ีและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามปัจจัยอ่ืน ๆ  

(n =  350) 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 
จาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัว 
 
 
 
อายรุาชการ 

1 – 2 คน 
3 – 4 คน 
5 – 6 คน 
ตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป 
 
ตั้งแต่ 10 ปีลงมา 
11 – 20 ปี 

74 
199 
63 
14 
 

147 
59 

21.14 
56.86 

18 
4 
 

42 
16.86 
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21 – 30 ปี 
ตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป 

111 
33 

31.71 
9.43 

 จากตารางท่ี 3  พบวา่ส่วนใหญ่ มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน และมีอายรุาชการ 

ตั้งแต่ 10 ปีลงมา ตามลาํดบั 

 

ตารางที่  4  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน 

ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ 

 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
การพฒันาคุณภาพชีวิตของครอบครัว 
ความเพียงพอเหมาะสมของสวสัดิการภายในท่ีไดรั้บ 
รูปแบบของสวสัดิการภายในเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ 
การส่งเสริมสิทธิสวสัดิการภายในท่ีพึงไดรั้บ 

3.8171 
3.9229 
3.6571 
3.6257 
3.6829 

0.9787 
0.8745 
0.8512 
0.8292 
0.9422 

 จากตารางท่ี 4  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการ

ทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  การพฒันาคุณภาพชีวิตของครอบครัว  

รองลงมาคือ การพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง  การส่งเสริมสิทธิสวสัดิการภายในท่ีพึงได้รับ  

ความเพียงพอและเหมาะสมของสวสัดิการภายในท่ีไดรั้บ  และนอ้ยท่ีสุดคือ รูปแบบของสวสัดิการ

ภายในเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ตามลาํดบั 

 

อภปิรายผลของการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย  ช้ันยศ   อายุ  รายได้  สถานภาพ   และ

ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร 

กรมการขนส่งทหารเรือต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีดา้นใดท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ

สวสัดิการภายใน ของขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือแต่อยา่งใด ทั้งน้ีเน่ืองจากขา้ราชการ

ทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ มีความตอ้งการทุกปัจจยั 
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 สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัด้านความต้องการ ตามทฤษฎ ีFreder ick Herzberg ท่ีประกอบด้วย  

ด้านการธํารงรักษา  และด้านการจูงใจท่ีแตกต่างกัน  มีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน 

ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือต่างกัน 

 ด้านการธํารงรักษา ท่ีประกอบด้วย นโยบายดา้นสวสัดิการภายใน และ ความตอ้งการขั้น

พ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการทหาร กรมการ

ขนส่งทหารเรือต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ มีความตอ้งการทุก

ปัจจยั 

 ด้านการจูงใจ ท่ีประกอบด้วย ความตอ้งการดา้นความมัน่คง  ความตอ้งการดา้นสภาพการ

ทาํงาน  ความตอ้งการดา้นสังคม  ความตอ้งการดา้นความกา้วหนา้ เกียรติยศ และการเป็นท่ียอมรับ

ท่ีแตกต่างกนั  ไม่มีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการทหาร กรมการขนส่ง

ทหารเรือต่างกนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ มีความตอ้งการทุกปัจจยั 

 สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีประกอบด้วย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และอายุราชการท่ี

แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความต้องการสวัสดิการภายใน ของข้าราชการทหาร กรมการขนส่ง

ทหารเรือต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยอ่ืน ๆ พบว่ามีเพียงปัจจัยด้านจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีแตกต่างกนั  มีอิทธิพลต่อความตอ้งการสวสัดิการภายใน ของขา้ราชการทหาร กรมการ

ขนส่งทหารเรือต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05127  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Harold 

Carter (1975) ได้กล่าวว่า ปัจจยัใหญ่ 2 ประการ ท่ีควบคุมการตัดสินในเลือกสวสัดิการ คือ 1.  

สถานะทางสังคมของผูต้ดัสินใจ เช่น ระดบัรายได ้ บุคลิกส่วนตวั  และกลุ่มทางสังคม  2.  สภาพ

ครอบครัว เช่น สมาชิกในครอบครัว หากประกอบดว้ยผูสู้งอายุเป็นส่วนใหญ่ ย่อมตอ้งการท่ีอยู่

อาศยัท่ีมีความเงียบสงบ  หากประกอบด้วยเด็กเป็นส่วนใหญ่ จะตดัสินใจเลือกท่ีอยู่อาศยัใกล้

สถานศึกษาเป็นสาํคญั  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สะริภรณ์  ขนัธรูจี (2539) วิจยัเร่ืองความ

ต้องการสวสัดิการของแรงงานในสถานประกอบการ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมป่ันดา้ยในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า จาํนวนบุตรในความดูแลมีความสัมพนัธ์

กบัระดบัความตอ้งการสวสัดิการประเภทท่ีใหใ้นเวลาไม่ไดท้าํงาน  และสวสัดิการประเภทท่ีใหเ้พ่ือ

ความมัน่คงของแรงงานท่ีทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมป่ันดา้ยอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05127  แสดงว่าบุตรในความดูแลมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความตอ้งการสวสัดิการประเภทท่ีให้

ในเวลาไม่ไดท้าํงาน  และสวสัดิการเพ่ือความมัน่คงของแรงงานท่ีทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม
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ป่ันดา้ย  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์  รอดสมยั (2549)  วิจยัเร่ืองแนวทางการจดั

สวสัดิการท่ีอยู่อาศยัสําหรับพนักงานศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีท่ีปฏิบัติงานเป็นกะ  พบว่า  จาํนวน

สมาชิกท่ีพกัอาศยั ถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการสวสัดิการท่ีอยูอ่าศยั  เพ่ือความ

เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน  ทั้งน้ีเน่ืองจากจาํนวนสมาชิกในครอบครัวถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีมี

อิทธิพลต่อความตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นสวสัดิการ หรือในดา้นปัจจยั 4 ทั้งน้ีคนไทยถือเป็นครอบครัว

ใหญ่ อาจจะประกอบบิดา  มารดา  คู่สมรส  และบุตร ทาํให้มีภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบมากมาย 

และขา้ราชการอาจจะเป็นกาํลงัหลกัในการหาเล้ียงครอบครัว  จึงต้องมีการคาํนึงถึงปัจจยัดา้น

จาํนวนสมาชิกในครอบครัวเป็นอนัดบัแรก  อีกทั้งวิถีชีวิตของขา้ราชการทหารไดเ้ปล่ียนแปลงไป

อย่างมาก  โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ  วิถีชีวิตของสังคมปัจจุบนั ทาํให้บุคคลมีรายจ่ายมากข้ึน ซ่ึง

ขา้ราชการทหารส่วนใหญ่มีเงินเดือนหรือรายไดท่ี้จาํกดั ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูใ่นการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั  ซ่ึงขา้ราชการทหารเป็นกลุ่มหน่ึงซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  ความไม่เพียงพอของสวสัดิการ อาจทาํให้ขา้ราชการทหาร มี

ความตั้งใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานน้อยลง  ไม่อุทิศเวลาให้กบังาน หรืออาจพลาด

พลั้งเดินทางผิด  ทาํให้เกิดความเสียหาย และเสียช่ือเสียงแก่หน่วยงาน และวงศ์ตระกูล  ซ่ึงความ

ตอ้งการของมนุษยน์ั้นถือเป็นแรงผลกัดนั ให้มนุษยท์าํงานหรือทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน 

เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพชีวติ  ใหเ้กิดการอยูดี่กินดีต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

 1.  ผูว้ิจัยควรทาํการศึกษาเพ่ิมเติมจากประชากรในกรม กองอ่ืน ๆ หรือในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เช่น พ้ืนท่ีสัตหีบ  พื้นท่ีทพัเรือภาค 1  พ้ืนท่ีทพัเรือภาค 2  หรือ

พ้ืนท่ีทพัเรือภาค 3  เป็นตน้  เพื่อให้ภาพรวมของสวสัดิการภายใน ของกองทพัเรือมีความชดัเจน

มากยิง่ข้ึน 

 2.  ผูว้ิจยัควรทาํการศึกษาความตอ้งการ กบัสภาพความเป็นจริงท่ีมีต่อสวสัดิการภายใน 

ของขา้ราชการทหาร กรมการขนส่งทหารเรือ เป็นแนวทางในการจดัรูปแบบ ปรับปรุง และพฒันา

สวสัดิการภายในให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ เพื่อประโยชน์ต่อกาํลงัพล

ของกองทพัเรือ และนาํเสนอผูบ้งัคบับญัชาต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวชิา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCE FOR SELECT DECISION OF TUTORIAL SCHOOL IN 

BANGKOK 

 

สุภัทรา บุญคาํ 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

โรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนระดบัชั้น

ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชวิ้ธีเชิงพรรณนาดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า T-test และ 

F-test 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ชั้นมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ท่ีมีเกรดเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.00 รองลงมาคือช่วงระหวา่ง 3.01-3.50 แผนการเรียนวิทย-์คณิต 

รองลงมาคือแผนศิลป์คาํนวณ ผูป้กครองประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหากิจ รายไดผู้ป้กครองต่อเดือนคือระหว่าง 70,001-100,000 บาทรองลงมาคือ

ตั้งแต่ 100,000 บาท สําหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานคร  จากการทดสอบสมมติฐาน  ณ  ระดับความเช่ือมั่น  ร้อยละ 95 เพ่ือแสดง

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ กบัการ

ตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งัน้ี ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง เกรดเฉล่ีย แผนการเรียน และรายไดผู้ป้กครองต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

โรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ดา้นหลกัสูตรท่ีเลือกเรียน ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวด
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วิชาแตกต่างกนั  และสุดทา้ยคือความสัมพนัธ์ระหว่างวิชาท่ีเลือกเรียนเป็นอนัดบัแรกมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวชิาแตกต่างกนั  

 

ABSTRACT 

In this research entitled “Factors Influence for Select Decision of Tutorial School in 

Bangkok” The purpose is to study individual Factors Influence for Select Decision of Tutorial 

School in Bangkok, The marketing mix Factors Influence for Select Decision of Tutorial School 

in Bangkok. As well as other Factors Influence for Select Decision of Tutorial School in 

Bangkok. The samples were 400 students in the Bangkok metropolitan area. The questionnaire 

was used as a tool to collect data. The data were analyzed by means of percentage, mean, standard 

deviation, T-test and F-test. 

 The research found that most respondents were female. High school with a GPA between 

3.51-4.00, followed by GPA between 3.01-3.50. Learning plan is the Science – Mathematics plan, 

followed by the Art- Math plan. Parents private company employees, followed by the 

government/ State Office for the lockout. Parental income per month is between 70,001 to 

100,000 baht, more than 100,000 baht. For factors that influence the decision tutorial school in 

Bangkok. The hypothesis tested at a confidence level of 95 percent to the relation between 

personal factors. The marketing mix and other factors. The decision to choose schools in Bangkok 

Can be summarized as follows. The relation between GPA and plans monthly income parents 

influence their decisions about different tutorial schools. Relations courses to study, promotion, 

marketing, personnel, and physical appearance. Influence decisions about schools vary. Finally, 

the relation  

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีทุกคนในสงัคมใหค้วามสาํคญั เพราะการศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือในการ

พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคคล การศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มี

ความพร้อมท่ีจะต่อสู้เพ่ือตนเองและสังคม มีความพร้อมท่ีจะประกอบอาชีพท่ีดี สร้างรายไดเ้ล้ียงดู
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ตนเองและครอบครัวได ้ซ่ึงมีบทบาทสําคญัต่อพฤติกรรมการเรียน นักเรียนท่ีตั้งใจเรียนสูง มกัจะ

ประสบความสาํเร็จสูง จากการใหค้วามสาํคญัดา้นการเรียนทาํใหมี้การเตรียมความพร้อมใหแ้ก่บุตร

หลาน ตั้งแต่ระดบัอนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา ปริญญาโท หรือ

แมแ้ต่การกวดวิชาเพ่ือสอบบรรจุขา้ราชการ เพราะผูป้กครองหวงัวา่บุตรหลานจะมีคุณภาพมากข้ึน

รวมไปถึงไดรั้บโอกาส ปัจจยัต่างเหล่าน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนกวดวิชาไดรั้บการส่งเสริม

และสนับสนุนจากผูป้กครอง โดยรูปแบบของโรงเรียนกวดวิชาไดมี้การพฒันาเปล่ียนแปลงของ

สงัคมเม่ือบุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกในสงัคมมีคุณภาพกจ็ะทาํใหส้ังคมนั้นมีการพฒันาไปดว้ย 

 การศึกษาของไทยหากใครมีเงินมากกว่ายอ่มไดเ้ปรียบเลือกเรียนท่ีใดก็ได ้หากเรียนไม่เก่ง

ก็เรียนพิเศษเพิ่มเติมในโรงเรียนกวดวิชาในท่ีสุดก็จะสามารถเรียนเก่งได ้แต่แมบ้างคร้ังจะมีเงิน

พร้อมกเ็รียนในโรงเรียนกวดวิชาไม่ไดเ้พราะท่ีนัง่เตม็แมแ้ต่คอร์สท่ีเรียนกบัวดีิโอ เม่ือความตอ้งการ

เรียนพิเศษมากข้ึน จึงทาํให้โรงเรียนกวดวิชาขยายตวัโดยเฉพาะกลุ่มท่ีสอนวิชาการ สําหรับคนท่ี

ตอ้งการเรียนท่ีบา้นกส็ามารถหาครูสอนพิเศษมาสอนไดแ้บบตวัต่อตวั ดงันั้น การเรียนกวดวิชาจึงมี

ส่วนสําคญัอย่างหน่ึงท่ีจะทาํให้นักเรียนท่ีไม่เขา้ใจในห้องเรียนสามารถนาํไปถามครูท่ีสอนพิเศษ

นอกห้องเรียนได้ดว้ย แต่ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาค่อนขา้งสูงและหากรวมกบังบประมาณ

การศึกษาของประเทศไทยท่ีมีค่อนขา้งสูง จุดมุ่งหมายในการเรียนกวดวิชาคือ ตอ้งการให้ผลการ

เรียนดีข้ึนยิ่งมีการใช ้GPA ร้อยละสูงข้ึน ยิ่งตอ้งกวดวิชามากข้ึน ผลการเรียนจะไดดี้ข้ึนเพราะเป็น

การเตรียมตวัล่วงหนา้ ทาํใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนและ GPA กจ็ะเพ่ิมข้ึน 

 จากสาเหตุท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวด

วิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบธุรกิจโรงเรียนกวด

วิชา อาจนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปประยุกต์ใชด้าํเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือให้สําเร็จในอนาคต

ต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

โรงเรียนกวดวชิาในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานการศึกษา 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วย เพศ ระดับชั้ น เกรดเฉล่ีย แผนการเรียน อาชีพ

ผูป้กครอง รายไดผู้ป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาใน

เขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

  2. ปัจจยัส่วนประสมทางทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ

ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย วิชาท่ีเลือกเรียนเป็นอนัดบัแรก ระยะเวลาเรียนต่อสัปดาห์ 

สาเหตุท่ีเรียนกวดวิชาแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของ

นกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียน

กวดวชิาของนกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับผูส้นใจในการศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อตดัสินใจเลือกเรียน

โรงเรียนกวดวชิาของนกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวความคิดดงัน้ี 
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                          ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 

               (Independent Variable)               (Dependent Variable) 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(กรอบแนวความคิดการวิจัย) 

 

แนวคดิและทฤษฎ ี

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2541, หนา้ 337-339) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 7Ps ใน

การกาํหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงตอบสนองความ

จาํเป็นและความต้องการของมนุษยไ์ด้ ด้านราคา (Price) คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินลูกคา้จะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่ากบัราคา ช่องทางการจาํหน่าย (Place) สถานท่ีให้บริการต้องสามารถ

ปัจจยัอ่ืนๆ 
1. วชิาท่ีเลือกเรียนเป็นอนัดบัแรก 
2. ระยะเวลาเรียนต่อสปัดาห์ 
3. สาเหตุท่ีเรียนกวดวชิา 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ              5.อาชีพผูป้กครอง 
2.ระดบัชั้น          6.รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน 
3.เกรดเฉล่ีย 
4. แผนการเรียน   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นสถานท่ี 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

การตดัสินใจเลือกเรียน 
โรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
1. วชิาท่ีเลือกเรียนเป็นอนัดบัแรก 
2. ระยะเวลาเรียนต่อสปัดาห์ 
3. สาเหตุท่ีเรียนกวดวชิา 
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ครอบคลุม พ้ืนท่ีให้บริการกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นอีก

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการตดัต่อส่ือสาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้ข่าวสาร หรือชกัจูงให้

เกิดทศันคติ ดา้นบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือกการฝึกอบรม 

เพ่ือให้สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือกว่าคู่แข่ง ดา้นการสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพใหก้บัลูกคา้ ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน

ปฏิบติัในดา้นการบริการ 

ฉลองศรี  พิมลสมพงศ.์ (2542 : หนา้ 50) ไดก้ล่าวถึงกลยุทธ์ทางการตลาด ซ่ึงประกอบไป

ดว้ยตลาดเป้าหมายและการจดัทาํส่วนประสมทางการตลาดบริการ เน่ืองจากลกัษณะพิเศษของการ

บริการทําให้การสร้างส่วนประสมทางการตลาด ต้องเพ่ิมจาก 4Ps เป็น  7Ps ดังน้ี  ผลิตภัณฑ ์

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย/สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

รวดเร็ว บุคลากร (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการให้บริการ 

(Processes)  

Lovelock & Wright (2007)  ไดก้ล่าวว่าส่วนประสมทางตลาดบริการ (Service Marketing 

Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ี้ธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการและสร้างความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย หรือ เพ่ือกระตุน้ให้

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการสินคา้หรือบริการของตน ซ่ึงหมายถึงส่วนประกอบท่ีเป็น

ปัจจยัในการวางแผนการตลาดในสินคา้หรือบริการประกอบดว้ย สินคา้/บริการ (Product / Service) 

ราคา (Price) ช่องการจาํหน่าย (Place / Distribution Channel) และกิจกรรมการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) ผู ้ให้บริการ (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และสภาพแวดล้อม  การ

ใหบ้ริการ (Physical Evidence) เป็นตน้ 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

วิทวสั รุ่งเรืองผล (2545, หน้า 45-48) ไดก้ล่าวว่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

(Buying Decision Process) มีอิทธิพลต่อการดาํเนินการทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปด้วยการ

ยอมรับความต้องการ ,(Need Recognition),แสวงหาทางเลือก  (Identification of Altemative) , 

ประเมินทางเลือก (Evaluation of Altemative ), ตดัสินใจ (Purchase of Altemative) และพฤติกรรม

หลงัการซ้ือ (Post-purchase Behavior) 
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 เฉลิมชัย คาํแสน (2549,หน้า 76-80) กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจซ้ือเป็นขั้นตอนการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภคทั้งก่อนการซ้ือ ระหว่างซ้ือ รวมถึงหลงัจากการซ้ือ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคจะเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนซ่ึงผูบ้ริโภคจะกระทาํทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือมี 5 ขั้ นตอน  คือการบ่งบอกถึงปัญหา (Problem Identification) การค้นหาข้อมูล 

(Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Altemative) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase 

Decision) และสุดทา้ยการประเมินหลงัการซ้ือ (Post purchase Evaluation)  

เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 32-36) กล่าวถึง ปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภคว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคถูกกาํหนดดว้ยลกัษณะทางกายภาพ ประกอบไปดว้ยลกัษณะ

ทางสรีระ(Physiological condition) สภาพจิตวิทยา (Psychological condition) ครอบครัว (Family) 

สงัคม (Social group) และวฒันธรรม (Culture)  

 

อัตราการเจริญเตมิโตของโรงเรียนกวดวชิา 

โรงเรียนกวดวิชาในไทยถือว่าไม่ไดเ้ขม้งวดนักเม่ือเทียบกบัต่างประเทศ ซ่ึงเอ้ือต่อการ

ขยายตวัของธุรกิจ โดยกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นจะแตกต่างออกไปตามการให้ความสําคญั

ของรัฐบาลต่อโรงเรียนกวดวิชาในประเทศนั้ นๆ สําหรับประเทศไทยนั้นถือว่ารัฐบาลยงัเห็น

ความสําคญัของโรงเรียนกวดวิชาต่อระบบการศึกษาทาํให้กฎหมายยงัเปิดกวา้ง โดยปัจจุบัน

ประเทศไทยมีขอ้ปฏิบติักาํหนดใหโ้รงเรียนกวดวิชามีกาํไรจากการประกอบธุรกิจไดป้ระมาณ 20% 

ซ่ึงเม่ือประกอบกบักฎหมายท่ีไม่เขม้งวดมากนกัแลว้ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีโรงเรียนกวดวิชาในไทยมี

การขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

การเรียนพิเศษไดมี้การปรับตวัเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 30% และคาดว่าโรงเรียนกวดวิชามีแนวโน้ม

ปรับราคาค่าเรียนเพ่ิมข้ึนเม่ือมีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจากภาระภาษีท่ีตอ้งเสีย โดยเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาท่ีมี

แผนธุรกิจท่ีเนน้การขายแฟรนไชส์ เช่น Kumon ท่ีค่าเรียนพิเศษเพ่ิมข้ึนเพียง 7% ตลอด 5 ปีท่ีผา่นมา 

ในขณะท่ีโรงเรียนกวดวิชาอ่ืนๆ มีการปรับข้ึนค่าเรียนมาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีการปรับเพ่ิมราคา

ค่าเรียนจากตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนจะทาํให้โรงเรียนกวดวิชาตอ้งระวงัการลงทุนในการขยายสาขามากข้ึน

ด้วย โดยมีแนวโน้มท่ีผู ้ประกอบการจะเลือกสถานท่ี ท่ี มีความหนาแน่นของนักเรียนท่ี มี

ความสามารถในการจ่ายค่าเรียนพิเศษท่ีเพ่ิมข้ึนได ้ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อเน่ืองให้การเขา้ถึงโรงเรียน

กวดวิชาของนกัเรียนท่ีผูป้กครองมีรายไดน้อ้ยจะทาํไดย้ากข้ึน ปัจจุบนัจาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนพิเศษ

ส่วนใหญ่อยูใ่นกรุงเทพฯ หรือคิดเป็นสัดส่วน 39% ของนกัเรียนท่ีเรียนพิเศษทั้งประเทศ การเลือก
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สถานท่ีตั้ งสาขาใหม่ๆ นั้นจึงจะยิ่งทาํให้มีการกระจุกตวัของโรงเรียนกวดวิชาตามหัวเมืองใหญ่

ต่างๆ มากกวา่หวัเมืองรอง 

 

แบบของการวจิยั 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสาํรวจ เก็บรวบรวมขอ้มูล

จากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา และ

สถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้Microsoft Office Excel ในการวเิคราะห์ 

 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์ 

              ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัชั้นต่างๆท่ีเรียนกวด

วชิาในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในช่วงวนัท่ี 9-21 เมษายน พ.ศ. 2560  ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวน

ประชากรทีแน่นอนได ้

 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างและแผนการสุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คาํนวณหา

ขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

N =   

 

N = จาํนวนตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา 

Z = ค่าสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 

p = ค่าความน่าจะเป็นของประชากรกาํหนดใหเ้ท่ากบั 0.5 

E = ค่าความคลาดเคล่ือนในการศึกษาน้ีท่ีกาํหนดท่ี 5% เท่ากบั 

0.05 
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จะได ้ N = 
.  . .

.
 

 

                                                                   =      384.16 คน ≈ 400 คน 

 ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง ผูวิ้จยัได้

เลือกใชว้ิธีดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดย

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลตวัอยา่งผ่าน

ทางแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ออกแบบการวิจยัเป็นเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือผา่นเรียบร้อยแลว้ จึงนาํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการนาํสถิติมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้แบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปในกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติ เช่น ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2.การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีนาํมาใช้ในการอา้งอิงความ

เป็นจริงของประชากร ถูกนาํไปใช ้2 เร่ือง คือ การประมาณค่าทางสถิติ และการทดสอบสมมติฐาน 

ซ่ึงในการวิจยัมกันาํมาใชใ้นการทดสอบสมมุตฐาน ไดแ้ก่ T-test, F-test 

 

สรุปผลการวจิยั 

ตางรางท่ี1 ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

โรงเรียนกวดวชิาในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล       

    

รายละเอียด ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ ชาย 143 35.75 

หญิง 257 64.25 

ระดบัชั้น มธัยมศึกษาตอนตน้ 135 33.75 
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มธัยมศึกษาตอนปลาย 265 66.25 

เกรดเฉล่ีย ตํ่ากวา่ 2.00 7 1.75 

2.00 - 2.50 20 5.00 

2.51 - 3.00 28 7.00 

3.01 - 3.50 101 25.25 

3.50 - 4.00 244 61.00 

แผนการเรียน วทิย-์คณิต 299 74.75 

ศิลป์คาํนวณ 67 16.75 

ศิลป์ภาษา 34 8.50 

อาชีพผูป้กครอง ธุรกิจส่วนตวั 64 16.00 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 101 25.25 

พนกังานบริษทัเอกชน 235 58.75 

อ่ืนๆ 0 0.00 

รายไดผู้ป้กครอง นอ้ยกวา่ 30,000 บาท 0 0.00 

30,000 - 50,000 บาท 44 11.00 

50,001 - 70,000 บาท 68 17.00 

70,001 - 100,000 บาท 189 47.25 

  100,000 บาทข้ึนไป 99 24.75 

 

จากตารางท่ี1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายมากกว่ามธัยมศึกษาตน้ เกรดเฉล่ียระหว่าง 3.51 - 4.00 แผนการเรียนวิทย-์

คณิต อาชีพผูป้กครองเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน 70,001 - 100,000 บาท  

 

ตางรางท่ี 2 ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียน

กวดวชิาในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 
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การตลาด 

หลกัสูตรท่ีเลือกเรียน รายวชิา 73.00 18.25 

พ้ืนฐาน 139.00 34.75 

เตรียมสอบ 188.00 47.00 

ค่าใชจ่้ายในการเรียนต่อเทอม นอ้ยกวา่ 7,000 บาท 25.00 6.25 

7,000 - 9,000 บาท 68.00 17.00 

9,001 - 12,000 บาท 88.00 22.00 

12,000 บาทข้ึนไป 219.00 54.75 

สถานท่ี ใกลบ้า้น 50.00 12.50 

เดินทางสะดวก 296.00 74.00 

ใกลท่ี้ทาํงานผูป้กครอง 54.00 13.50 

การส่งเสริมการตลาด 

ซ้ือ 2 คอร์ส แถม

กระเป๋า 29.00 7.25 

แนะนาํเพ่ือนมาเรียนมี

ส่วนลด 154.00 38.50 

การสะสมคอร์สเพ่ือ

แลกส่วนลด 217.00 54.25 

ดา้นบุคลากร 

 

ครูผูส้อนมีช่ือเสียง และ

เป็นท่ีรู้จกั  

 

160.00 

 

40.00 

ครูผูส้อนมีความชาํนาญ

และมีเทคนิคการสอน 169.00 42.25 

เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ

รวดเร็วและเป็นมิตร 71.00 17.75 

ดา้นกระบวนการ 

มีการจดัหลกัสูตรอยา่ง

เป็นระบบ                         181.00 45.25 

จดัใหมี้การทดสอบ

พ้ืนฐานเพ่ือวดัระดบั 152.00 38.00 
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ความรู้ 

ความสะดวกรวดเร็วใน

การสมคัรเรียน 67.00 16.75 

ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

หอ้งเรียนสะอาด 

สวยงาม 48.00 12.00 

ความโดดเด่น แตกต่าง

จากโรงเรียนกวดวิชา

อ่ืน 115.00 28.75 

  

มีอุปกรณ์และส่ือการ

เรียนการสอนทนัสมยั 237.00 59.25 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ มี

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อเทอม(คอร์ส) ตั้ งแต่ 12,000 บาทข้ึนไป สถานท่ีเรียนสามารถเดินทาง

สะดวก การส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่พึงพอใจการสะสมคอร์สเพ่ือแลกส่วนลด ดา้นบุคลากรส่วน

ใหญ่เลือกครูผูส้อนมีความชาํนาญและมีเทคนิคการสอน ดา้นกระบวนการส่วนใหญ่เลือกการจดั

หลกัสูตรอย่างเป็นระบบ และดา้นภาพลกัษณ์กายภาพส่วนใหญ่เลือกโรงเรียนกวดวิชามีอุปกรณ์

และส่ือการเรียนการสอนทนัสมยั  

 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ ระดบัชั้น เกรดเฉล่ีย แผนการเรียน อาชีพ

ผูป้กครอง และรายไดผู้ป้กครองต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียน

กวดวชิาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีเพียง เกรดเฉล่ีย แผนการเรียน รายได้

ผูป้กครองต่อเดือนท่ีแตกต่างมีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปัณชญา ทบัจนัทร์ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาในเขตอาํเภอเมทองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสมท่ีต่างกนัให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05  นันทวรรณ ปะจนัทบุตร (2558) ไดศึ้กษา
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พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาออนไลน์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีแผนการเรียนต่างกนั จะมีพฤติกรรมในการเลือกเรียนกวดวิชาต่างกนั ของณัฐวุฒิ 

ผุยพรม (2552) ได้ศึกษาการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาในการเลือกเข้าเรียน

โรงเรียนกวดวิชาตามสถาบนัต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า รายไดบิ้ดา มารดาท่ี

แตกต่างกนั จะมีระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสถาบนัต่างท่ี

แตกต่างกนั  

ทั้งน้ีดา้นเกรดเฉล่ีย แผนการเรียน รายไดผู้ป้กครองต่อเดือนท่ีแตกต่างมีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา ควรมีหลกัสูตรให้หลากหลายและให้ครอบคลุมทุกระดบัชั้น

และทุกๆแผนการเรียนเพ่ือดึงดูดความสนใจแก่ผูเ้รียน เช่น การเพ่ิมหลกัสูตรหลายๆ แผนการเรียน 

หลายระดบัชั้น ทาํใหมี้ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ด้านสถานท่ีให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้าน

ภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ีแตกต่างมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์หรือ

หลักสูตรท่ีเลือกเรียน การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ี

แตกต่างมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพร  วงษน์ครินทร์ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัสมุทรปราการในการเลือกสถาบนักวดวิชา 

พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกของนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนปลายในจงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นเน้ือหาหลกัสูตรและเอกสาร และยงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ จิรัชญา ศุขโภคา (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาองักฤษใน

สถาบนั Enconcept ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาองักฤษในสถาบนั Enconcept ได้แก่ ด้านเน้ือหาหลกัสูตร ธานินทร์  

ศิลป์จารุ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัสาํคญัทางการตลาดและความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีมีต่อการตดัสินใจ

เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา พบว่าลูกคา้ตอ้งการส่วนลดเป็นพิเศษ ถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อผูเ้รียน

และผูบ้ริโภค จุฑาภรณ์ พลูมา (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวด
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วิชาในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พบว่า ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาเป็น

อนัดบั 1 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นอาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ในการสอนมี

ผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชามากท่ีสุด พรสุดา คุณมัง่ (2557) ศึกษาแรงจูงใจในการกวดวิชาของ

นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นภาพลกัษณ์ ไดแ้ก่ มีนักเรียนท่ี

ประสบผลสาํเร็จ 

ทั้งน้ีดา้นผลิตภณัฑ์หรือหลกัสูตรท่ีเลือกเรียน การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น

ภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ีแตกต่างมีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา โรงเรียน

กวดวชิามีรูปแบบเน้ือหาหลกัสูตรตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน เช่น ระดบัพ้ืนฐาน สอบแข่งขนั 

เจาะลึกรายวิชาดา้นการส่งเสริมการตลาดมีโปรโมชั่นจดัส่วนลดสมํ่าเสมอทุกคอร์สเรียน เช่น 

ทดลองเรียนฟรีก่อนสมคัร หรือมีส่วนลดคร้ังต่อไป ดา้นบุคลากรโรงเรียนกวดวิชามีครูผูส้อนท่ีมี

ความน่าเช่ือถือและมีเทคนิคการทาํขอ้สอบ และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพโรงเรียนกวดวิชามี

ห้องเรียนท่ีสะอาด เหมาะสม มีอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และมีความโดดเด่น

ต่างกนั ทาํใหมี้ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย วิชาท่ีเลือกเรียน ระยะเวลาเรียนต่อสัปดาห์ และสาเหตุ

ท่ีเลือกเรียนกวดวิชา ท่ีแตกต่างมีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัอ่ืนๆ มีเพียงวิชาท่ีเลือกเรียนเป็นอนัดบัแรกท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ จิตกาญจน์นนัท ์ ขนัติวงศ ์(2546) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการเรียนกวด

วชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่ วิชาท่ีตอ้งการเรียน

มากท่ีสุดคือคณิตศาสตร์ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพชญ ์ฉิมเฉิด (2558) ศึกษาพฤติกรรมการ

เรียนกวดวิชานกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อม

การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่วิชาท่ีตอ้งการเรียนมากท่ีสุดเป็น กลุ่มวทิย-์คณิต  

ทั้งน้ีดา้นวิชาท่ีเลือกเรียนเป็นอนัดบัแรกท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

โรงเรียนกวดวิชา ดงันั้นโรงเรียนกวดวิชาควรเพิ่มวิชาให้มีความหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกแก่

ผูเ้รียน และครูผูส้อนแต่ละวิชาควรมีเทคนิคง่ายๆในการจาํหลกัสูตรรายวชิาทาํใหมี้ความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียน

กวดวชิาในเขต กรุงเทพมหานคร 

ดา้นผลิตภณัฑ์  โรงเรียนกวดวิชาควรพิจารณาถึงรูปแบบเน้ือหาหลกัสูตรเพ่ือให้ตรงกบั

ความต้องการของผูเ้รียน เช่น เน้ือหามีระดบัพ้ืนฐาน เจาะลึกรายวิชา เน้ือหาท่ีเรียนตรงกบัแนว

ข้อสอบ เป็นต้นการวางหลกัสูตรการเรียนควรครอบคลุมและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดา้นราคา โรงเรียนกวดวิชาควรตั้งราคาให้เหมาะสมกบัเน้ือหาหลกัสูตร และสถานการณ์

การแข่งขนั ไม่ควรตั้งราคาท่ีถูกเกินไปเพราะอาจถูกมองว่าโรงเรียนกวดวิชานั้นไม่มีคุณภาพ และ

ไม่ควรตั้งราคาสูงจนเกินไป เพราะจะทาํใหผู้เ้รียนเลือกเรียนกบัโรงเรียนอ่ืน 

ด้านสถานท่ี โรงเรียนกวดวิชาควรตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก และควรให้

ความสาํคญักบัขนาดของหอ้งเรียน สภาพหอ้งเรียนมีความเหมาะสม จาํนวนนกัเรียนไม่มากเกินไป 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด โรงเรียนกวดวิชาควรพิจารณาเร่ืองโปรโมชัน่ส่วนลด หรืออาจ

ใหมี้การทดลองเรียนฟรีก่อนสมคัรเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนทราบหลกัสูตรและวิธีการสอน 

 ดา้นบุคลากร โรงเรียนกวดวิชาควรพิจารณาคดัเลือกครูผูส้อนท่ีส่ือสารใหน้กัเรียนเขา้ใจได้

ง่ายมีเทคนิคการสอน มีประสบการณ์ และเอาใจใส่นกัเรียน 

 ดา้นกระบวนการ โรงเรียนกวดวิชาควรสร้างความมัน่ใจให้กบันักเรียน ขั้นตอนแนะนาํ

หลกัสูตรจะตอ้งชดัเจน 

ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ โรงเรียนกวดวิชาควรสร้างความแตกต่างจากโรงเรียนกวดวิชา

ท่ีอ่ืนๆ ดว้ยการสร้างความทนัสมยัและความแน่นของเน้ือหาใหก้บัโรงเรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

  1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาอย่างละเอียดในแต่ละปัจจยั 

เพ่ือนาํขอ้มูลมาพฒันาการเรียนการสอน 

 2. ควรศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของโรงเรียนกวดวิชาและความตอ้งการของผูป้กครองท่ีจะส่ง

บุตรหลานเขา้เรียน 

3. ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีอ่ืนๆดว้ย เพ่ือนาํผลท่ีไดม้าวางแผนกลยทุธ์ของ

โรงเรียนกวดวชิา 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต 

Factors Affecting choice of Hospital Services in Bangkok 

 

สุริยนั บุญเลีย้ง 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขต กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และปัจจยัอ่ืน ๆ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน T-Test และ F-Test 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอาย ุ31-40ปี มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท สถานภาพสมรส และมีอาชีพรับจา้ง  2) ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด คนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการโรงพยาบาลบาํรุงราษฏร์ สาเหตุท่ีเขา้รับบริการเน่ืองจาก

ตอ้งการขอใบรับรองแพทย ์ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัจากโรงพยาบาลคือ มีแผนกรองรับการรักษาท่ี

หลากหลาย มีราคาท่ีเหมาะสมกบัการรักษาพยาบาล ท่ีตั้งของโรงพยาบาลควรอยูใ่นท่ีท่ีผูใ้ชบ้ริการ

สามารถเดินทางไปเขา้รับการบริการไดอ้ย่างสะดวก และบุคลากรของโรงพยาบาลควรให้ขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งและเขา้ใจง่ายแก่ผูเ้ขา้รับการบริการดว้ย  3) ปัจจยัอ่ืนๆ โรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งมีทีมแพทยท่ี์

เช่ียวชาญหลากหลายแขนง และค่าใชจ่้ายจากการเขา้รับการบริการส่วนมากมกัจะใชสิ้ทธิประกนั

กลุ่ม/สวสัดิการพนกังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

คาํสําคญั  : โรงพยาบาลเอกชน , ส่วนประสบทางการตลาดบริการ , การตดัสินใจ 

 

ABSTRACT 

This research is studying about a factor that affect to the decision, to choose a service 

from private hospitals in Bangkok. With a main idea in part of research’s action at a process, to 

get information from an example groups and brings it to analyze with a statistics way. In this 

research, researcher has preceded the research at a process; with classify a type of example group 
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demography. An example group is a people that getting a service from private hospitals in 

Bangkok for 400 people. A tool that use is a questionnaire and online questionnaire. To gather 

information, use a descriptive statistic include with frequency value, percentage to standard 

deviation and T-Test, F-Test numbers from Microsoft Excel 2013 program.  

 The research’s result found that 1) Information about answerer’s status mostly is a men, 

age 31-40 years old, average salaries is 30,001-40,000 Bath, married and do an employee jobs. 2) 

A factor about admixture of marketing, most of people choose to get a service from Bumrungrad 

hospitals, a cause to get a service is because of need a medical certificate, a customer’s 

expectation on a hospitals is has various department, has a cost that suitable for a treatment, the 

hospital’s locations should be a places that customer can arrive easily and an officer should give a 

correct information and easy to understand for a customer. 3) Another factor is a hospitals must 

has a professional doctors with many fields and a cost for treatment usually be an insurance/social 

welfare, be different with a significant at a confidence level 95%.  
 

Keyword : Hospitals Proprietary , Marketing Mix (7Ps) , Decision Marking 

 

บทนํา 

โรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบัน ถือได้ว่ามีการพฒันาไปอย่างรวดเร็วและเกิดการขยาย

ตวัอยา่งเป็นระบบ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมีการแข่งขนักนัสูงใน

ดา้นการบริการ การบริการท่ีดีจึงมีส่วนสําคญัในการดาํเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ซ่ึงการตดัสินใจ

เลือกเขา้รับบริการ คือ ความคาดหวงัท่ีผูใ้ช้บริการตอ้งการบริการท่ีดีสมกบัส่ิงท่ีผูเ้ขา้รับบริการ

คาดหวงับริการจากทางโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงการบริการในมุมมองท่ีดีของผูเ้ขา้รับการบริการมี

ความสาํคญัต่อธุรกิจ การรับรู้คุณภาพบริการของความเป็นมืออาชีพและมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น

ในการบริการของแพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการท่ีมีความรวดเร็ว มีการประสานงานท่ีดี 

การใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย การท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกเขา้รับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร นั้ นก็มีหลายปัจจยัในการเลือกจึงได้เกิดการทาํการวิจยัน้ีข้ึนมาเพ่ือหาว่า 

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอย่างไรในการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ซ่ึงปัจจุบนัมีชาวต่างชาติเขา้มารับการรักษามากข้ึน ทาํให้ก่อเกิดความมัน่ใจในคุณภาพทาง

การแพทยไ์ปอยา่งกวา้งขวาง เกิดฐานลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมีการกระตุน้ผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัการซ้ือ

ด้วยโปรโมชั่นต่างๆท่ีทางโรงพยาบาลจัดข้ึนในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบนัมีการพฒันาให้เทียบเท่ากบัมาตรฐานของสากลทั้ งการรักษาดว้ย

เคร่ืองมือการแพทยท่ี์ทนัสมยั ดงันั้นผูท้าํวิจยัจึงทาํการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของทาง

โรงพยาบาลเอกชน ไดน้าํไปเป็นประโยชนต่์อการปรับปรุงบริการในดา้นต่างๆต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับ

บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานการวจิัย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น

สถานท่ีให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด  การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

กระบวนการการบริการ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการโรงพยาบาล

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ และด้านประกันสังคม ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั 
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ประโยชน์ของการวจิยั 

1. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดรูปแบบและ

ทิศทางของธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม และความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการศึกษา ไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการ

บริการโรงพยาบาล ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. ผูป้ระกอบการสามารถนําผลการศึกษา ไปใช้ในการวางแผน และ ปรับปรุงกิจการ

ตลอดจนการบริหารจดัการธุรกิจใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั สามารถดาํรงกิจการใหอ้ยูร่อด

บนเส้นทางธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชน” นั้นมี

กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

          (Independent Variable)                                                        (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
• ผลิตภณัฑ ์    
• ราคา 
• สถานท่ี     
• ส่งเสริมการตลาด   และ บุคลากรใหบ้ริการ 

การตดัสินใจเลือกเขา้

รับบริการ

ปัจจยัส่วนบุคคล 
• เพศ   • อาชีพ 
• อาย ุ   • รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
• สถานภาพ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
• ผลิตภณัฑ ์    
• ราคา 
• สถานท่ี     
• ส่งเสริมการตลาด   และ บุคลากรใหบ้ริการ 

การตดัสินใจเลือกเขา้

รับบริการ

ปัจจยัอ่ืนๆ 
 ดา้นภาพลกัษณ์ 
 ดา้นประกนัสุขภาพ 
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แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

อุบล หนูประเสริฐ (2551) ท่ีพบว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีผลต่อคุณภาพการ

ให้บริการแตกต่างกนั และสุมนัส บุญมี (2553) ท่ีพบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีผลต่อคุณภาพ

การใหบ้ริการแตกต่างกนั 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Kotler, 2003, p. 92 อา้งใน อดุลย ์จาตุรงคกุล

,2543, หน้า 312–314) ไดอ้ธิบายว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งใช้ร่วมกนัเพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีนาํเสนอแก่

ตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และตอ้งสร้างคุณค่า (Value) ใหเ้กิดข้ึนการสร้างบริการ

เพ่ือใหบ้ริการท่ีทรงคุณค่าบริษทัตอ้งปรับแต่งบริการใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะราย 

Loudon และ Bitta (1988 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรรัตน์และคณะ, 2546 : 40) พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง “กระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคล

เขา้ไปเก่ียวขอ้งเม่ือมีการประเมินการไดม้าจากการใชห้รือการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการ”  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541, หน้า 337-339) ไดส้รุป 

เก่ียวกบัแนวความคิดกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวใ้นหนังสือการ

บริหารการตลาดยคุใหม่วา่ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นลาํดบั 

พัชรี อินทรเสนีย์ (2550) ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมเร่ืองการสร้าง จิตสํานึกในการให ้

บริการสาํหรับบุคลากรผูใ้หบ้ริการในโรงแรมสยามซิต้ีกรุงเทพฯ ผลการฝึกอบรม 

งานวิจยัของ ระพีพรรณ รัศมิภูติ (2537) ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ผลของการฝึกกอบรมไม่ได ้

 

ระเบียบการวจิยั 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือ ประชากรท่ีเขา้รับบริการ

โรงพยาบาลเอกชน  ใน เขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้สูตรของ  COCHRAN, W.G. (1953). 

SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. จาํนวน 400 คน  

ผูว้ิจัยออกแบบการวิจยัเป็นเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในช่วง เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถามจากผูเ้ชียวชาญ เม่ือผา่นเรียบร้อยแลว้จึงไดน้าํไปแจกจริงกบักลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว

ขา้งตน้ 
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วเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง และทางออนไลน์ จาํนวน 400 คน มา

ดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํให้แน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีนาํมาประมวลนั้น เป็น

ขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยู่ในรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ย

โปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ จาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ T-Test , F-Test 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางท่ี 1 ตารางจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของลักษณะประชากร 

 

ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล          

(n =  100)                                   

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 156 39.00 

 หญิง 244 61.00 

อายุ 20-30 ปี 259 64.75 

 31-40 ปี 129 32.25 

 41-50 ปี 8 2.00 

 มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 4 1.00 

    

อาชีพ รับจา้ง 21 5.25 

 ธุรกิจส่วนตวั 88 22.00 

 รับขา้ราชการ 48 12.00 

 พนกังานบริษทัเอกชน 197 49.25 

 อ่ืน ๆ 46 11.50 

    

รายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 

10,000-20,000 บาท 133 33.25 
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 20,001-30,000 บาท 143 35.75 

 30,001-40,000 บาท 59 14.75 

 40,001-50,000 บาท 14 3.50 

 มากกวา่ 50,001 บาทข้ึนไป 51 12.75 

    

สถานภาพ โสด 342 85.50 

 สมรส  58 14.50 

 

 

จากตาราง พบว่า ผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย กลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 21-30 ปี เป็นจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ช่วงอายรุะหว่าง 31-40 ปี 

ตามลาํดบั ในส่วนอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รองลงมาคือ 

ธุรกิจส่วนตวั ระดบัรายได้ของกลุ่มตวัอย่าง อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท รองลงมาคือ รายได้

ในช่วง 10,000-20,000 บาท สถานภาพโสดมีจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ สมรส 

 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์เก่ียวกับปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของการเขา้รับ

บริการโรงพยาบาลเอกชน ของกลุ่มตวัอย่าง จากการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากรใหบ้ริการ มีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนประสมทาง

การตลาด 
รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

2. ผลิตภณัฑ์  วภิาวดี 59 14.75 

 
พญาไท 58 14.5 

 
บาํรุงราษฏร์ 23 5.75 

 
พระราม 9 83 20.75 
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อ่ืนๆ 177 44.25 

   

2.2) กระบวน 
ระบบรักษาความปลดภยัท่ี

ดี 
312 78 

 

แผนกต่างๆมี

มาตรฐานสากล 
59 14.75 

 
วนิิจฉยัโรคไดแ้ม่นยาํ 8 2.00 

 
บริการไม่ซบัซอ้น 12 3.00 

 
อ่ืนๆ 9 2.25 

   

2.3) ส่ิงท่ีคาดหวงั พนกังานใส่ใจ 122 30.5 

 
เทคโนโลยทีนัสมยั 94 23.5 

 
ความรวดเร็วในบริการ 140 35.00 

 

มีแผนกเฉพาะทางท่ี

หลากหลาย 
44 11.00 

   

ราคา เหมาะสมกบัการรักษา 123 30.75 

 
เหมาะสมกบัคุณภาพ 229 57.25 

 
ราคาถูกกวา่ท่ีอืน 29 7.25 

 

ไดรั้บส่วนลดจากการเขา้

บริการ                                   
19 4.75 

   

สถานท่ี ใกลท่ี้พกัอาศยั 220 55 

 
สะดวกในการจอดรถ 33 8.25 

 
ใกลท่ี้ทาํงาน 60 15 

 
สะดวกในการเดินทาง 81 20.25 

 
โรงพยาบาลใกล ้BTS 6 1.5 
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การส่งเสริมการตลาด 
มีแพคเกจพิเศษใหก้าร

บริการ 
179 44.75 

 
สามารถผอ่นชาํระได ้ 104 26 

 
มีบตัรกาํนลั 5 1.25 

 
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 16 4.00 

 

ตรวจสุขภาพ ฟรี ในคร้ัง

ต่อไป                         
96 24.00 

บุคลากรในการ

ใหบ้ริการ 
มนุษยสมัพนัธ์ดี 

65 

16.25 

 

ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและ

เขา้ใจง่าย 
169 42.25 

 

มีความพร้อมในการ

ใหบ้ริการ 
95 23.75 

 
ประสานงานรวเร็ว 40 10.00 

รักในงานบริการ 31 7.75 

        

จากตารางพบว่า ผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้อบแบบสอบถามเลือกเขา้บริการ

โรงพยาบาลอ่ืนๆ  มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  พระราม  9 และ บํารุงราฏษ์ น้อยท่ีสุดตามลําดับ 

กระบวนการท่ีทาํให้พอใจ คือมีการวินิจฉยัไดแ้ม่นยาํ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตรวจสุขภาพ และ ขอ

ใบรับรองแพทย ์น้อยท่ีสุดตามลาํดบั ส่ิงท่ีคาดหวงัจากการเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนมาก

ท่ีสุดคือ พนักงานเอาใจใส่ รองลงมา ความรวดเร็วในการให้บริการ และมีแผนกให้บริการเฉพาะ

ทางท่ีหลากหลายครอบคลุม นอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั  

ส่วนดา้นราคาท่ีเลือกมากท่ีสุดคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพในการรักษา และรองลงมาคือ 

ราคาเหมาะสมกบัการรักษา ตามลาํดบั ดา้นสถานท่ีท่ีเลือกมากท่ีสุดคือ ใกลท่ี้พกัอาศยั รองลงมาคือ 

สะดวกในการเดินทาง และโรงพยาบาลใกล  ้BTS น้อยท่ีสุดตามลาํดบั ส่วนในด้านการส่งเสริม

การตลาด ท่ีเลือกมากท่ีสุดคือ มีแพคเกตพิเศษให้การบบริการ รองลงมาคือ สามารถผ่อนชาํระได ้

และมีการตรวจสุขภาพ ฟรี ในคร้ังต่อไปท่ีเขา้ไปใช้บริการ มีความใกลเ้คียงกนั และมีบตัรกาํนัล 
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น้อยท่ีสุดตามลาํดบั ส่วนดา้นบุคลากรท่ีเลือกมากท่ีสุดคือ พนักงานมีการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ

เขา้ใจง่าย รองลงมาคือมีความพร้อมในการใหบ้ริการ และรักในงานบริการ นอ้ยท่ีตามลาํดบั 

 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์เก่ียวกับปัจจยัอ่ืน  ๆ

ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัอ่ืน ๆ ของการเขา้รับบริการโรงพยาบาล

เอกชน ของกลุ่มตวัอย่าง จากการศึกษาคร้ังน้ีคือ ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ กระบวนการให้บริการ 

และช่วงเวลาท่ีไป มีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

 

 

ตารางที่ 17 ปัจจัยอ่ืน ๆ  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัอ่ืนๆ รายละเอียด ความถ่ี ร้อยละ 

ดา้นภาพลกัษณ์ 

มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญหลาย

แขนง 240 60.00 

ใหค้วามรู้สึกอุ่นใจ 59 14.75 

บรรยากาศภายในดู

สะอาด 30 7.50 

ใหค้วามพึงพอใจไดม้าก

ท่ีสุด 71 17.75 

การประกนัสังคม บตัรทอง (30 บาท) 50 12.50 

ประกนัสังคม 118 29.50 

ประกนักลุ่ม/สวสัดิการ

พนกังาน 146 36.50 

ชาํระค่ารักษาพยาบาลดว้ย

เงินสด 86 21.50 
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จากตาราง พบว่า ผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผู ้ตอบแบบสอบถามเลือกเข้ารับบรการ

โรงพยาบาลในดา้นภาพลกัษณ์ท่ีมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญหลายแขนง มากท่ีสุด รองลงมาคือ ให้ความพึง

พอใจไดม้ากท่ีสุด แลบรรยากาศภายในดูสะอาด น้อยท่ีสุดตามลาํดบั การประกนัสังคมเลือก ใช้

สิทธิประกนักลุ่ม/สวสัดิการพนักงาน มากท่ีสุด รองลงมาคือ ประกนัสังคม และเลือกใชบ้ตัรทอง 

(30 บาท) นอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพท่ี

แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามี อาชีพและรายได้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับ

บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมตฐิานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสบทางการตลาดท่ีประกอบด้วย (7Ps) ได้แก่  

ด้านผลิตภัณฑ์ (โรงพยาบาล) ด้านสาเหตุ ด้านส่ิงท่ีคาดหวัง ด้านราคา ด้านสถานท่ี (ทําเล

ท่ีตั้งโรงพยาบาล) ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามี ดา้นผลิตภณัฑ์ (โรงพยาบาล) ดา้นส่ิงท่ีคาดหวงั ดา้น

ราคา และด้านบุคลากร ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืน ท่ีๆประกอบด้วย ภาพลักษณ์ และการประกันสุขภาพแตกต่างกัน 

มอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเข้ารับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีเพียง การประกนัสุขภาพเท่านั้ น ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนบัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

อภิปรายผลของการวจิยั 
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สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน และ

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพและรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเข้ารับบริการ

โรงพยาบาลอย่างมีนยัสาํคญั สอดคลอ้งกบัในส่วนของ ยกเวน้เพศ อายุ สถานภาพมีผลต่อการเขา้

บริการโรงพยาบาลไม่แตกต่างกนั จะเห็นได้ว่าในแต่ละวนัโรงพยาบาลเอกชน ต้องให้บริการ

ทางการแพทยก์บัประชาชนจาํนวนมากท่ีแตกต่างกนัออกไปในหลายๆ ดา้น โดยมีบุคคลเหล่านั้นท่ี

มีระดบัความคิดเห็นในการมองภาพรวมการให้บริการของทางโรงพยาบาลต่างกนัออกไปคนละ

แบบ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุบล หนูประเสริฐ (2551) ท่ีพบว่าสถานภาพท่ีแตกต่างกนั

เท่านั้นท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการแตกต่างกนั และสุมนสั บุญมี (2553) ท่ีพบว่าเพศท่ีแตกต่าง

กนัเท่านั้นท่ีมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ท่ีประกอบไปด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้น

สาเหตุ ด้านส่ิงท่ีคาดหวงั ด้านราคา ด้านทําเล่ีท่ีตั้ ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร

ใหบ้ริการ 

2.1 ด้านผลิตภณัฑ์ (โรงพยาบาล) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั จะเห็นไดว้่าโรงพยาบาลเอกชน 

มีหลากหลายแห่ง แต่ละแห่งข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆว่ารู้สึกถึงคุณค่าบริการของ

โรงพยาบาลแห่งไหนมากกว่ากันซ่ึงสอดคล้องกับ แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

(Kotler, 2003, p. 92 อ้างใน อดุลย  ์จาตุรงคกุล,2543, หน้า 312–314) ได้อธิบายว่า ส่วนประสม

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ซ่ึงใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีนาํเสนอแก่ตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้และตอ้งสร้างคุณค่า (Value) ให้เกิดข้ึนการสร้างบริการเพ่ือให้บริการท่ีทรงคุณค่าบริษทั 

ตอ้งปรับแต่งบริการใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะราย 

2.2 ดา้นส่ิงท่ีคาดหวงั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากบุคคลท่ีเขา้รับบริการโรงพยาบาล 

ต้องการข้อมูลการรักษาท่ีเข้าใจได้ง่ายจากบุคลากรของโรงพยาบาล ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าว

สอดคล้องกับ   Loudon และ  Bitta (1988 อ้างถึงใน  ศิ ริวรรณ  เสรรัตน์และคณะ , 2546 : 40) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง “กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทาง
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กายภาพท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งเม่ือมีการประเมินการไดม้าจากการใช้หรือการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึง

สินคา้และบริการ”  

2.3 ดา้นราคา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั จากการศึกษาพบว่าราคาท่ีเหมาะสมกบัการรักษามี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจของลูกคา้ เน่ืองจากค่ารักษาพยาบาลถือว่าเป็นตน้ทุนท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท ์และศุภร เสรีรัตน์ (2541, หนา้ 337-339) ได้

สรุป เก่ียวกบัแนวความคิดกลยุทธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวใ้นหนงัสือ

การบริหารการตลาดยคุใหม่วา่ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นลาํดบั 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคพบว่า ผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ

ธุรกิจท่ีใหบ้ริการจะใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

โดยยกตัวอย่าง ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน 

(Cost)ของลูกคา้ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑ์

นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงคุณค่า 

2.4 ดา้นบุคลากร ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั จากการศึกษาพบว่าบุคลากรจะให้บริการดา้น

ขอ้มูลการรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้นจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมท่ีสร้างจิตสาํนึกในการบริการ 

สอดคลอ้งกบั พชัรี อินทรเสนีย ์(2550) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรอบรมเร่ืองการสร้าง จิตสาํนึกในการให ้

บริการสําหรับบุคลากรผูใ้ห้บริการในโรงแรมสยามซิต้ีกรุงเทพฯ ผลการฝึกอบรม พบว่า หลงัการ

ฝึกกอบรมพนักงานมีความรู้ เร่ืองจิตสํานึกการให้บริการ สูงข้ึนและมีเจตคติต่องานนสูงข้ึนดว้ย

อย่างมีนัยสําคญัท่ี .05 จะเห็นไดว้่าแนวความคิดและผลวิจยัของนักวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึก

กอบรม ส่วนใหญ่พบว่าการฝึกกอบรมเป็นนตวัแปรสําคญัต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานโดย 

สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏิบติังาน มีความรู้ ท่ีเพ่ิมข้ึนไม่วา่จะอยูใ่นสาย

อาชีพใดเช่น ขา้ราชการ พนกังานขาย ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัต่างๆ ยกเวน้งานวิจยัของ ระพีพรรณ 

รัศมิภูติ (2537) ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ผลของการฝึกกอบรมไม่ได ้ทาํให้ ขา้ราชการเกิดจิตสํานึกใน

การปฏิบติังานในแง่ของความผกูพนัต่อองคก์ารและปัจจยัแวดลอ้มขององคก์ารไม่ได ้เป็นเง่ือนไขท่ี

ทาํให้การฝึกอบรมดงักล่าวมีผลต่ออ จิตสํานึกในการปฏิบติังานในแง่ของความผูกพนัต่อองค ์แต่

อยา่งใด 

สมมตฐิานท่ี 3 : ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ และการประกนัสงัคม  



การประชุมผลงานการวจิยัและวิชาการ นวตักรรมธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 

1682 

3.1 การประกนัสุขภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั จากการศึกษาพบว่า บุคคลท่ีเขา้รับบริการ

โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะใชสิ้ทธิการประกนักลุ่ม/สวสัดิการพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิท่ี

พนักงานควรได้รับจากนายจ้าง ซ่ึงสํานักงาน และองค์กรต่างๆ มากกว่า 25,000 แห่งนั้ นจะมี

สวสัดิการเพ่ิมเติมให้แก่พนักงานโดยการทาํประกนัให้กบัพนักงานโดยทาํเป็นประกนัชีวิตแบบ

กลุ่ม ( STAYWELL CONSULTANT,2554) อีกทั้ งปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตแทบทุกแห่งต่าง

ร่วมมือกบัสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน ในการอาํนวยความสะดวกให้ลูกคา้ประกนัสุขภาพ

ของตน เช่น ร่วมมือกบัสถานพยาบาลเอกชนในการให้บริการลูกคา้ท่ีไปรักษาโดยไม่ตอ้งสํารอง

จ่ายเงินเอง บางแห่งอาจมีส่วนลดพิเศษให้ลูกคา้ของบริษทัประกนัหรือมีช่องทางพิเศษในการ

ให้บริการ เป็นตน้ (กรธัช อยู่สุข, 2553) ส่งผลให้เม่ือพนักงานบริษทัเจ็บป่วยก็จะไปใช้สิทธิตาม

โรงพยาบาลท่ีบริษทัประกนัระบุไวเ้พ่ือความสะดวก  

ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

ผูว้ิจยัควรหาขอ้มูลเพิมเติมจากประชากรในพ้ืนท่ีต่างๆ อาทิเช่น ในเขตปริมณฑล หรือ

ต่างจงัหวดัท่ีมีจาํนวนประชากรหนาแน่น เพ่ือจะไดข้อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สาํหรับโรงพยาบาล ควรคาํนึกถึงปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเขา้รับบริการ

โรงพยาบาล เช่น ปัจจยัส่วนประสบทางการตลาด (7Ps) ดา้นราคา ควรศึกษาราคาให้เหมาะสมกบั

การรักษา ดา้นสถานท่ี ควรศึกษาทาํเลท่ีตั้งของโรงพยาบาล ใหเ้หมาะกบัผูเ้ขา้รับบริการ 

ในส่วนของผูเ้ขา้รับการบริการจากโรงพยาบาลควรศึกษาขอ้มูลสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

เก่ียวกบัการประกนัสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรามคาํแหง 

FACTORS INFLUENCING THE SELECTION OF RAMKHAMHAENG HOSPITAL 

 

สุรีวลัย์  ชูช่ืน 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลรามคาํแหงมีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืน ๆ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบ

สมมติฐานดว้ยสถิติอนุมานT-Test และ   F-Test 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพคือ พนักงานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,000 - 

20,000  บาท   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการเขา้รับบริการคือ ภาพพจน์และช่ือเสียงของโรงพยาบาล ดา้นราคาค่าบริการต่อคร้ังคือ 5,000 

บาท ดา้นสถานท่ีตั้งคือ สะดวกในการเดินทาง ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดคือ มีการโฆษณาจาก

ส่ือต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต ดา้นบุคลากรของโรงพยาบาลคือ 

ความน่าเช่ือถือและความชาํนาญของทีมแพทยด์า้นกระบวนการในการให้บริการคือ การใหบ้ริการ

อย่างรวดเร็ว ด้านอาคารสถานท่ีคือ มีความกวา้งขวาง สะอาด ทันสมัย ปัจจัยอ่ืนๆของผูต้อบ

แบบสอบถามพบว่า ดา้นความน่าเช่ือถือคือ การวินิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้ง ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจคือ ตวัเอง ดา้นความพึงพอใจในการรักษาคือ โรคอ่ืนๆ ดา้นค่ารักษาต่อคร้ังคือ ปานกลาง 

ดา้นความสาํเร็จในการรักษาคือ หายปกติ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ การศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้

แตกต่างกันและปัจจยัอ่ืนๆด้านความน่าเช่ือถือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล

รามคาํแหงณ ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น อยู่

ในช่วงวยัทาํงาน มีการศึกษาในระดบัหน่ึง และมีรายไดป้านกลาง เป็นธรรมดาท่ีผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีท่ี
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จะคิดและตดัสินใจอย่างละอียด  รอบคอบในการซ้ือสินคา้และบริการ หรือการรับรู้ข่าวสารต่างๆ 

เพ่ือความคุม้ค่าและพึงพอใจสูงสุดกบัเงินท่ีจ่ายไปเพ่ือแลกกบัสินคา้และบริการต่างๆ 

 

คาํสําคญั : ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด, การเลือกใชบ้ริการ, โรงพยาบาลรามคาํแหง 

 

ABSTRACT 

 A study on factors influencing the choice of Ramkhamhaeng Hospital.  The purpose is to 

study personal factors.  Marketing Mix factor And other factors.  The Data were collected from 

385 samples.  The instruments used in the research were questionnaires and data analysis, with 

statistics describing frequency, percentage, mean, and standard deviation.  Along with the 

hypothesis test with the inference statistics T-Test and F-Test 

The research found that Most of the respondents are female. The age range is 20-30 years. 

Bachelor degree is a private company.  The average monthly income is 10,000 - 20,000 

baht.Marketing Mix Factor Respondents rated the factors that affect the service. The image and 

reputation of the hospital. The cost per session is $ 5,000. Location is easy to go. Marketing is the 

promotion.  Advertising from various media.  Regularly such as television, newspaper, internet. 

The staff of the hospital is The credibility and expertise of the medical team. Process of service is 

Fast service. The building is a place moderately clean, modern. Other factors of the respondents 

found that reliability is diagnosis is correct.  The person who influences the decision-making 

process is self-satisfaction.  The other treatment is mediocre.  The median success rate for 

treatment is normal. 

Test results hypothesis It was found that there were only personal factors, age, education, 

occupation, income, difference.  And other factors.  Reliability Influence of choosing 

Ramkhamhaeng hospital service at 0.05 significant level. Most respondents in working age have a 

degree and moderate income. It is common for these users to think and make careful decisions 

about their purchase of goods and services. Or news awareness for the best value and satisfaction 

with the money paid in exchange for goods and services. 
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Keywords: Marketing Mix Factors, Choice of Service, Ramkhamhaeng Hospital 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัท่ีเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ประชากรในสังคมประสบ

ปัญหากบัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ทาํให้ผูค้นหนัมาดูแลตนเองและใส่ใจกบัสุขภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งในเร่ือง

ของอาหาร การออกกาํลงักาย การตรวจสุขภาพ หรือแมก้ระทัง่การเสริมความงาม ทาํให้ธุรกิจดา้น

สุขภาพเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

ปัจจุบนัผูท่ี้เขา้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนมากข้ึน แมว้่าจะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าโรงพยาบาล 

อนัเน่ืองมาจากโรงพยาบาลรัฐบาลมีผูเ้ขา้รับบริการเป็นจาํนวนมาก ไม่ทนัท่วงทีต่อการรักษา อีกทั้ง

การบริการท่ีไม่ทัว่ถึง ทาํใหผู้ท่ี้เขา้รับบริการไม่ไดรั้บความสะดวกสบาย 

ดว้ยเหตุท่ีกล่าวมาในขั้นตน้น้ี ทาํให้ธุรกิจดา้นสุขภาพอยา่งโรงพยาบาลเอกชนเกิดข้ึนมากมาย

ตามความตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการ และจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มสูงข้ึน ผลท่ีตามมาคือ การแข่งขนั

ของโรงพยาบาลเอกชนท่ีสูงข้ึน โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้เร่ืองการบริการท่ีเป็นเลิศ เพ่ือ

สร้างความประทบัใจให้กบัผูเ้ขา้รับบริการ การจดัโปรโมชัน่เพ่ือส่งเสริมการตลาดและดึงดูดความ

สนใจ การมีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางการแพทยเ์พ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีโรงพยาบาลตอ้งปรับตวัและกา้วตามใหท้นั 

จากสภาพการดงักล่าวจึงทาํให้ผูว้ิจยัทาํการวิจยัศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการโรงพยาบาลรามคาํแหง เพ่ือให้ผูบ้ริหารและฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํผลไปปรับปรุงและพฒันา

ต่อยอด ทั้งดา้นคุณภาพและการบริการ เพ่ือใหโ้รงพยาบาลรามคาํแหงสามารถแข่งขนักบัโรงพยาบาล

เอกชนรายอ่ืนอยา่งมีประสิทธิภาพและกา้วเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีอยูร่ะดบัแนวหนา้ของประเทศ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลรามคาํแหง 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลรามคาํแหง 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลรามคาํแหง 
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สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลรามคาํแหงต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้รับบริการดา้นราคา

ค่าบริการด้านสถานท่ีตั้ งด้านการส่งเสริมทางการตลาดด้านบุคลากรในโรงพยาบาลด้าน

กระบวนการในการให้บริการและดา้นอาคารสถานท่ีท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โรงพยาบาลรามคาํแหงต่างกนั 

 3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย ด้านความน่าเช่ือถือด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้รับ

บริการดา้นการรักษาโรคท่ีพึงพอใจดา้นค่ารักษาต่อคร้ังดา้นการประสบความสาํเร็จในการรักษาท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลรามคาํแหงต่างกนั 

 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. เพ่ือนาํผลการวจิยัไปเป็นแนวทางใหก้บัโรงพยาบาล เพ่ือนาํไปปรับปรุงและพฒันาใน

ส่วนของบุคลากร 

2. เพ่ือปรับปรุงการบริการทุกส่วนงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการ

และนาํผลท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการกาํหนดกลยทุธ์ 

3. นาํผลท่ีไดท้าํใหเ้ราทราบถึงความตอ้งการ และความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับบริการ ทาํให้

สามารถนาํไปพฒันาไปถูกจุดเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการบริการ 

กรอบแนวความคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนกังานการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม  

     (Independent Variable)                                              (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญลกัษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541) ไดส้รุป เก่ียวกบัแนวความคิด

กลยทุธ์การตลาดสาํหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวใ้นหนงัสือ การบริหารการตลาดยคุใหม่

ว่า ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) เป็นลาํดบั ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภคพบว่า ผูบ้ริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ี ให้บริการจะใชส้วนประสม

การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

Product คือ เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้ง

มอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้

ผลิตภณัฑแ์บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือผลิตภณัฑท่ี์อาจเป็น ส่ิงซ่ึงจบัตอ้งไดแ้ละ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้ง

ไม่ได ้ในดา้นการบริการดา้นสินเช่ือนั้นถือวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้รับบริการ 
 ดา้นราคาค่าบริการ 
 ดา้นสถานท่ีตั้ง 
 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 
 ดา้นบุคลากรในโรงพยาบาล 
 ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ 
 ดา้นอาคารสถานท่ี 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 
 ดา้นความน่าเช่ือถือ 
 ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้รับริการ 
 ดา้นการรักษาโรคท่ีพึงพอใจ 
 ดา้นค่ารักษาต่อคร้ัง 
 ดา้นการประสบความสาํเร็จในการรักษา 

การเลือกใชบ้ริการ
โรงพยาบาลรามคาํแหง 
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ท่ีอยู่ในรูปของบริการ (Service Product) การท่ีจะสร้างความมัน่ใจ และ ทาให้ลูกคา้เกิด ความพึง

พอใจในการใชบ้ริการนั้นธุรกิจจะตอ้งสร้างและนาเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์แทน

การบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงผลิตภณัฑใ์นกีฬาฟุตบอลคือ นกัฟุตบอล และผลิตภณัฑข์อง

สโมสรต่างๆเช่น เส้ือผา้ 

Price คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ราคาเป็นต้นทุนของ (Cost) ของลูกคา้ ลูกคา้จะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า(Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา(Price)ผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาจะ

ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การกาํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงคุณค่า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่า ใน

การแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการในรูปของเงินตราเป็นส่วนท่ีเก่ียวกบั วิธีการกาํหนดราคานโยบาย

และกลยทุธ์ต่าง ๆ ในการกาํหนดราคาตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของ

ลูกคา้ ซ่ึงตองพิจารณาวา่ การยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของ ผลิตภณัฑว์า่ สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 

ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวของ การแข่งขนัและ ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงราคาของการตลาดด้าน

ฟุตบอลคือการกาํหนดราคาค่าบตัรเขา้ชม 

Place ด้านสถานท่ีให้บริการในส่วนแรก คือ การเลือกทาํเล ท่ีตั้ ง (Location) ของธุรกิจ

บริการมีความสําคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับ บริการจากผูใ้ห้บริการใน

สถานท่ีท่ีผูใ้ห้บริการจดัไว ้เพราะทาํเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็นตวักาหนดกลุ่ม ผูบ้ริโภคท่ีจะเขามาให้บริการ

ดงันั้นสถานท่ีให้บริการตอ้งสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการให้บริการ กลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 

และคาํนึงถึงทาํเลท่ีตั้งของคู่แข่งขนัดว้ย โดยความสาํคญัของทาํเลท่ีตั้งจะมีความสาํคญัมากนอ้ยแตก

ตางกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่ละประเภท ธุรกิจบริการนั้นช่องทางการจดัจา

หน่ายเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์สาํคญัของการวางกลยทุธ์ทางการตลาด เพราะหากสามารถหาช่องทาง

กระจายสินคา้ไปสู่มือผูบ้ริโภคไดม้ากเท่าไร ผลกาไรกจ็ะเพ่ิมสูงข้ึนมากเท่านั้น และท่ีสาํคญัจะตอ้ง

มีมาตรฐานคือ สนามฟุตบอลท่ีมีมาตรฐานตรงตามกฏของสมาพนัธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย 

Promotion การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสาํคญัในการ 

ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูใ้ห้บริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแจง้ข่าวสาร หรือ 

ชกัจูงใหเ้กิดทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม กบั

ลูกคา้ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดบริการในการสงเสริมทางการตลาดอาจทาได ้4 

แบบดว้ยกนั ซ่ึงเรียกว่า สวนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมใน การ

ติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) ประกอบไปดว้ย 
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 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใช่บุคคล โดยผา่นส่ือ ต่าง 

ๆ  และผู ้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาท่ีผ่าน ส่ือ  เช่น 

หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน ์

ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ 

 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบ 

เผชิญหน้าระหว่างผูข้ายและลูกคา้ท่ีมีอาํนาจซ้ือ ซ่ึงเป็นการขายโดยใช้พนักงาน

ขาย 

 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรมทาง การตลาดท่ี

กระทาํการอยา่งต่อเน่ือง นอกเหนือจากการขายโดยใชพ้นักงาน การโฆษณาและ 

การประชาสมัพนัธ์ท่ีช่วยกระตุน้ความสนใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ 

 การประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นแผนงานการนาเสนอ 

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีตอ

องคก์รตลอดจนสร้าง ภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดีระหว่างธุรกิจกบัลูกคา้กลุ่ม

ใดกลุ่มหน่ึงสาํหรับการตลาดทางดา้นฟุตบอลคือ การสร้างแฟนคลบั การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ และการทางานร่วมกับส่ือสารมวลชน  เพราะแฟนคลับคือ

ผูบ้ริโภค ท่ีตอ้งสร้างเพ่ือใหเ้กิดลอยลัต้ีต่อแบรนด ์

สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2550: 103-105 ) ไดเ้สนอ 7 องคป์ระกอบ ( 7P’s) ของสินคา้บริการท่ีตอ้ง

สอดประสานกนัอยา่งดี จึงจะไดป้ระสิทธิผล ดงัน้ี 

1) องคป์ระกอบทางดา้นสินคา้ ( Product Element ) ผูบ้ริหารสินคา้บริการจะตอ้ง

ตดัสินใจเลือกบริการหลกั ( Core Service ) และองค์ประกอบเสริม ( Supplementary Service ) ท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแข่งขนัไดดี้กบับริการของคู่แข่ง 

2) ราคาและค่าใชจ่้ายส่วนท่ีลูกคา้ตอ้งจ่าย ( Price ) องคป์ระกอบน้ีนอกเหนือจาก

ในเร่ืองของราคาตามปกติท่ีผูบ้ริหารจะต้องตัดสินใจเหมือนกับราคาของสินค้าแบบเดิมแล้ว 

ผูบ้ริหารยงัจะตอ้งคาํนึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เวลาท่ีลูกค้าต้องเสียไปกบัการมาใช้บริการ 

ตลอดจนความรู้สึกทางดา้นร่างกายและจิตใจ ท่ีอาจออกมาในแง่ลบ ความไม่พึงพอใจต่อการบริการ

ท่ีไดรั้บ เน่ืองจากบริการไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดหมายไว ้

3) สถานท่ีและช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ( Place & e-Channel ) การตดัสินใจเก่ียวกบั

การส่งมอบบริการตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัทางด้านสถานท่ีท่ีให้บริการ และเวลาในสินคา้บริการบาง
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ประเภทให้สามารถส่งมอบบริการไดผ้่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียกว่า “อีเมล์” หรือทาง

เวบ็ไซต์ก็ได ้เพราะลูกคา้จะคาํนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการเป็นปัจจยัสาํคญั ซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีผูบ้ริหารตอ้งคอยตดัสินใจ เพ่ือแข่งกนัเสนอบริการท่ีสะดวกรวดเร็วใหก้บัลูกคา้ใหไ้ดดี้ท่ีสุด 

4) การส่งเสริมการขายและการส่ือสารทางการตลาด ( Promotion & IMC) ไม่มี

สินคา้ชนิดใดท่ีจะประสบความสําเร็จได ้ถา้ไม่มีโปรแกรมการส่ือสารการตลาดท่ีดี ซ่ึงเขา้มามี

บทบาทในการให้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นกบัลูกคา้ ชกัชวนให้เห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ตลอดจนกระตุน้ให้

ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือบริการเร็วข้ึน แต่โดยหลกัใหญ่แลว้ การส่ือสารการตลาดของสินคา้บริการมกัจะ

เนน้ท่ีการสอนลูกคา้เก่ียวกบับริการนั้น ๆ ว่ามีประโยชน์อยา่งไรบา้ง เม่ือใดจึงควรจะใชจ้ะหาไดท่ี้

ไหน และจะตอ้งทาํอยา่งไรบา้งในการมารับบริการนั้น ๆ 

5) พนักงานผูใ้ห้บริการและลูกค้าท่ีมีส่วนในการผลิต-ส่งมอบบริการ (People 

:Employee , Customer) มีบริการหลายชนิดท่ีเจาะจงให้ลูกคา้และพนกังานตอ้งมามีส่วนร่วมในการ

ผลิตและส่งมอบการบริการพร้อมกนั ขาดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได ้เช่นการให้บริการตดัผม เป็นตน้ 

โดยมากลูกค้าจะประเมินคุณภาพของการบริการจากการติดต่อรับบริการจากพนักงานบริการ 

ผูบ้ริหารท่ีรู้ความสาํคญัของปัจจยัน้ีมกัจะทุ่มเทงบประมาณไปกบัการให้การอบรมพนกังานบริการ 

และการคดัเลือกพนกังานท่ีมีคุณภาพ 

6) ภูมิทศัน์บริการ ( Physical Evidence ) นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีส่วนในการช่วย

ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า บริการนั้ นมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกัน 

องคป์ระกอบน้ีไดแ้ก่ อาคารสาํนกังาน สถานท่ีท่ีใหบ้ริการ เคร่ืองมือท่ีใช ้การแต่งกายของพนกังาน

ท่ีเหมาะสม เคร่ืองหมายการค้า ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือแม้กระทั่งลูกค้าคนอ่ืนท่ีอยู่ใน

สถานท่ีบริการนั้นๆ มีส่วนให้ลูกคา้ใช้ประเมินงานบริการนั้นด้วยเช่นกนั ทั้ งน้ีเน่ืองจากสินคา้

บริการเป็นส่ิงจบัตอ้งและประเมินไดย้าก ลูกคา้จึงมกัจะไปเปรียบเทียบเอากบัส่ิงท่ีอยูใ่กลเ้คียงท่ีเป็น

องคป์ระกอบ 

7) กระบวนการออกแบบบริการ ( Process Design ) เป็นกระบวนการการออกแบบ

การส่งมอบบริการให้กบัลูกคา้ ถา้การออกแบบทาํได้ดี การส่งมอบบริการก็จะมีประสิทธิภาพ 

ถูกตอ้งตรงเวลา มีคุณภาพสมํ่าเสมอ แต่ถา้การออกแบบขั้นตอนการบริการไม่ดีพอก็จะทาํใหลู้กคา้

รู้สึกรําคาญ หรือหากเกิดความไม่พอใจมากข้ึนอาจจะเลิกใชบ้ริการไปเลย เพราะการออกแบบการ

ให้บริการท่ีไม่มีประสิทธิภาพจะทาํให้ลูกคา้รู้สึกไดว้่ามีขั้นตอนมากมายเหมือนราชการ – เช่ืองชา้ 

พนักงานท่ีรับเร่ืองไม่กลา้ตดัสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกดดนัจะมีมากท่ีแนวรับลูกคา้ตรง
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พนักงานรับบริการท่ีอยู่ส่วนหน้าสุด ทาํให้พนกังานมีความตึงเครียด ซ่ึงจะส่งผลให้การบริการมี

ประสิทธิภาพลดลง และกลายเป็นความลม้เหลวในท่ีสุด 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการทาํงานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสาํรวจ เก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา 

และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้Microsoft Office Excel ในการวเิคราะห์ 

ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการโรงพยาบาลรามคาํแหง 

ตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ี

แน่นอนไดก้ลุ่มตวั 

อยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ 

COCHRAN, W.G. (1953). SAMPLING TECHNIQUES. JOHN WILEY AND SONS. คาํนวณหา

ขนาดตวัอยา่งท่ีจะใช ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

N =  

 

จะได ้ N =  

 

                                                                          = 384.16 คน 385 คน 

 

ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชว้ิธีดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability 

Sampling) โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัทาํการเกบ็

ขอ้มูลตวัอยา่งผา่นทางแบบสอบถามจาํนวน 385 ชุด 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนน้ี เป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด              

ปัจจยัอ่ืนๆ กบัอิทธิพลต่อการใชบ้ริการโรงพยาบาลรามคาํแหง ของกลุ่มตวัอยา่งโดยผูศึ้กษานาํ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจมาทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดว้ยค่าสถิติ 

 

สรุปผลการวจิยั 

ตารางท่ี 1 ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใ ช้โ รงพยาบาลรามคาํแหง

จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 131 34 

 หญิง 254 66 

    

    

ปัจจยัส่วนบุคคล รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

อายุ ตํ่ากวา่ 20 ปี 61 16 

 20 –30 ปี 167 43 

 31 –40ปี 114 30 

  41 –50 ปี 22 6 

 50 ปีข้ึนไป 21 5 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 156 41 

 ปริญญาตรี 170 44 

 ปริญญาโท 52 14 

 ปริญญาเอก 7 2 

อาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา 80 21 

 ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 80 21 

 พนกังานบริษทัเอกชน 106 28 
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 ธุรกิจส่วนตวั 83 22 

 อาชีพอิสระ 36 9 

รายได้ ตํ่ากวา่ 10,000บาท 60 16 

 10,000 - 20,000บาท 174 45 

 20,001 - 30,000 บาท 88 23 

 30,000บาทข้ึนไป 63 16 

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใ ช้โ รงพยาบาลรามคาํแหง

จาํแนกตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 
รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

ปัจจยัท่ีมผีลต่อการเข้า

รับบริการ 

ภาพพจน์และช่ือเสียงของ

โรงพยาบาล 

78 20 

 คุณภาพของโรงพยาบาล 171 44 

 ความหลากหลายของบริการ 52 14 

 การบริการท่ีทนัสมยั ไดม้าตรฐาน 84 22 

ด้านราคาค่าบริการ ตํ่ากวา่ 5,000 บาท        185 48 

 5,001 - 10,000 บาท   133 3 

 10,001 - 20,000 บาท    52 14 

 20,000 บาท ข้ึนไป 15 4 

ด้านสถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทาง 222 58 

 สถานท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น หรือท่ีทาํงาน 130 34 

 มีการแบ่งโซนการใหบ้ริการอยา่ง

ชดัเจน   

33 9 

ด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด 

มีการโฆษณาจากส่ือต่างๆ อยา่ง

สมํ่าเสมอ เช่น โทรทศัน์ 

255 66 
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หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต 

 ส่วนลดต่างๆ 85 22 

 การใหบ้ตัรกาํนนั (เช่น โปรแกรม

ตรวจสุขภาพ) 

20 5 

 สิทธิพิเศษเฉพาะบุคคล 27 7 

    

    

    

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 
รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

ด้านบุคคลากรใน

โรงพยาบาล 

ความน่าเช่ือถือและความชาํนาญ

ของแพทย ์

243 63 

 ความสุภาพและการบริการท่ีดีของ

พนกังาน 

93 24 

 การตอบสนองต่อการแกปั้ญหาของ

บุคคลากร 

22 6 

 ความสามารถในการส่ือสารและ

อธิบายขอ้มูลของบุคคลากรใน

โรงพยาบาล 

27 7 

ด้านกระบวนการใน

การให้บริการ 

การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว 151 39 

 ความเหมาะสมของเอกสาร และ

ขั้นตอนท่ีใชติ้ดต่อในโรงพยาบาล 

117 30 

 นาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใหบ้ริการ 117 30 

ด้านอาคารสถานท่ี มีความกวา้งขวาง สะอาด ทนัสมยั 267 69 

 มีท่ีนัง่เพียงพอกบัลูกคา้ท่ีมาใช้ 7 15 
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บริการ 

 บรรยากาศและการตกแต่งภายในท่ี

หรูหรา 

28 7 

 มีท่ีจอดรถเพียงพอกบัลูกคา้ 33 9 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้รับบริการคือ 

คุณภาพของโรงพยาบาล ดา้นราคาค่าบริการคือ ตํ่ากว่า 5,000 บาท ดา้นสถานท่ีตั้งคือ สะดวกใน

การเดินทาง ด้านการส่งเสริมทางการตลาดคือ มีการโฆษณาจากส่ือต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น 

โทรทศัน์ หนังสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ตดา้นบุคคลากรของโรงพยาบาลคือ ความน่าเช่ือถือและความ

ชาํนาญของทีมแพทยด์า้นกระบวนการในการให้บริการคือ การให้บริการอย่างรวดเร็ว ดา้นอาคาร

สถานท่ีคือ มีความกวา้งขวาง สะอาด ทนัสมยั 

ตารางท่ี 3 ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใ ช้โ รงพยาบาลรามคาํแหง

จาํแนกตามปัจจัยอ่ืนๆ  

 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

ด้านความน่าเช่ือถือ การวินิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้ง 168 44 

 มาตรฐานดา้นการบริการ 141 37 

 อุปกรณ์และยา 37 10 

 ทาํงานเป็นทีม 39 10 

ด้านบุคคลท่ีมอิีทธิพล

ต่อการเข้ารับริการ 

ตวัเอง 204 53 

 บุคคลในครอบครัว 89 23 

 เพ่ือน 55 14 

 ญาติ 37 10 

ด้านการรักษาโรคท่ีพงึ

พอใจ 

อุบติัเหตุ 97 25 
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 โรคผา่ตดัสมอง 14 4 

 โรคหวัใจ 30 8 

 โรคอ่ืนๆ 244 63 

ด้านค่ารักษาต่อคร้ัง พอสมควร 111 29 

 ปานกลาง 176 46 

 พอดี 39 10 

 สูงมาก 9 15 

ด้านการประสบ

ความสําเร็จในการรักษา 

หายปกติ 190 49 

 หายดี 160 42 

 ตอ้งกลบัมารักษาใหม่ 17 4 

    

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี ่ ร้อยละ 

 ไม่มารักษาอีก 18 5 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัดา้นความน่าเช่ือถือคือ การ

วนิิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้ง ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจคือ ตวัเอง ดา้นความพึงพอใจในการ

รักษาคือ โรคอ่ืนๆ ดา้นค่ารักษาต่อคร้ังคือ ปานกลาง ดา้นความสาํเร็จในการรักษาคือ หายเป็นปกติ 

 

ตารางที่  4ผลการวิจยัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใ ช้โ รงพยาบาลรามคาํแหง

จาํแนกตามการเลือกใช้โ รงพยาบาลรามคาํแหง 

การเลือกใช้โรงพยาบาลรามคาํแหง ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การบริหารจัดการ การบริการของบุคคลกร ตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

3.77 0.7205 

ความเหมาะสมในเร่ืองของราคา 3.39 0.7071 
ความเช่ียวชาญของทีมแพทย์ 4.09 0.6329 
ภายในโรงพยาบาลท่ีร้านค้าเพยีงพอต่อความต้องการ 3.41 0.8122 
มส่ีวนลด หรือโปรโมช่ันต่าง ใๆห้กับลูกค้า 3.01 0.7551 
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จากตารางพบว่า การเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลรามคาํแหงมากท่ีสุดคือ ความเช่ียวชาญของ

ทีมรองลงมาคือ การบริหารจดัการ การบริการของบุคคลกร ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดเ้ป็น

อยา่งดี ต่อมาคือส่วนภายในโรงพยาบาลท่ีร้านคา้เพียงพอต่อความตอ้งการ และส่วนความเหมาะสม

ในเร่ืองของราคาตามลาํดบั สุดทา้ยคือ มีส่วนลด หรือโปรโมชัน่ต่างๆใหก้บัลูกคา้ 

 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1: ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลรามคาํแหง ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรามคาํแหง 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเทิดชยัช่วยบาํรุง (2550)สถานภาพทัว่ไป

ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่านกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทยส่วนใหญ่

จะเป็นพศหญิงอยูใ่นช่วงวยัทาํงานอยูร่ะหว่าง 25-30 ปี มีสถานกาพโสดระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพป็นเจา้ของกิจการและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ประมาณ 5001-7000 หยวน 

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ท่ีกล่าวไวว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียว เม่ือเปรียบเทียบระหว่างอายุ พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ

ต่างกนั ให้ความสาํคญักบัปัจจยัต่อการตดัสินใจใช่บริการของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก

นกัท่องเท่ียวในแต่ละช่วงอายุอาจมีความตอ้งการต่างกนั เช่น วยัรุ่นมกัเน้นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทา้

ทายต่อวยัของตน ความสะดวกสบาย ส่วนวยัทาํงานจนถึงผูสู้งอายมุกัเนน้ความปลอดภยั ค่าใชจ่้าย

เป็นหลกั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การศึกษามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล

รามคาํแหง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกบัแนวคิดปรมะ สตะเวทิน (2533 : 112) 

กล่าวถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์โดยวิเคราะห์ดงัน้ี การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีทาํให้คนมีความคิด 

ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบในการเป็นผูรั้บข่าวสาร

ท่ีดี เพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจสารท่ีดี แตะจะไม่เป็นท่ีเช่ืออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มีหลกัฐาน

หรือเหตุผลเพียงพอและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชาติ ทวีพรปฐมกุล (2555) ท่ีกล่าวไวว้่า

นักท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีปัจจยัในการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียว แตกต่างกนั 

เพราะผูท่ี้มีระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่าอาจมีหน้าท่ีการงานท่ีมัน่คงกว่า จึงมีความพร้อมในเร่ืองของ

ค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียวดีกวา่ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลรามคาํแหง 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 สอดคล้องกับแนวคิดBelch and Belch (2005) กล่าวถึงด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ และรายได ้โดยนาํมาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรมการ

ตดัสินใจ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาํหนด

ตลาด เป้าหมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีแนวโนม้สัมพนัธ์ใกลชิ้ด ในความสัมพนัธ์

เชิงเหตุและผลและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพรัตน์ ทิพยเศวต (2547) ท่ีไดท้าํการศึกษาวิจยั

เร่ืองปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการและพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง

จงัหวดัสระบุรีลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมีอาชีพต่างกนัมกัมีพฤติกรรมการใช้บริการในดา้นเกณฑ์ท่ีใช้

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคือเกณฑท่์องเท่ียวเพ่ือผ่อนคลายเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศในการรับประทาน

อาหารแตกต่างกนั พบว่าท่ีมาใชบ้ริการมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการใชบ้ริการในดา้นเกณฑ์ท่ีใช้

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคือเกณฑท่์องเท่ียวเพ่ือผ่อนคลายเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศในการรับประทาน

อาหารต่างกนัซ่ึงผลการทดสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีมีอาชีพรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการใชบ้ริการดา้นเกณฑ์ท่องเท่ียวเพ่ือผ่อนคลายเพื่อเปล่ียนบรรยากาศใน

การรับประทานอาหารมากกว่าลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน ซ่ึงลูกคา้ท่ีมีอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจมกัจะมาใชบ้ริการมากกวา่เน่ืองจากมีการจดัอบรมสมัมนาบ่อยคร้ัง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรามคาํแหง 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัสนธยา  คงฤทธ์ิ (2544,น.105)ปัจจยัท่ีภายนอกสามารถ

แบ่งออกเป็น  2 ปัจจยั ปัจจยัทางวฒันธรรมและปัจจยัทางสังคม  ซึงในส่วนน้ีจะเป็นตวักาํหนด 

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของสายการบินไทยสมายล์และสายการบินไทยแอร์เอเชียร์ และมีผลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นความตั้งใจใชบ้ริการสายการบินโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก)  ปัจจยัทางวฒันธรรม(Culture Factors)  เป็นปัจจยัพ้ืนฐานในการกาํหนดความต้องการของ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค วฒันธรรมเป็นสัญลกัษณ์ละเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยไดรั้บการยอมรับ

จากคนรุ่นหน่ึงไปสู้อีกรุ่นหน่ึงเช่น การศึกษา ความเช่ือ เจตคติ กฎหมาย เป็นต้น นอกจากน้ียงั

รวมถึงค่านิยมและพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับในสังคมใดสังคมหน่ึง โดยเฉพาะเป็น

ตวักาํหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืนปัจจยัทางวฒันธรรมซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค แบ่งเป็นวฒันธรรมหลกั วฒันธรรมย่อยและชั้นทางสังคม ดงัน้ี วฒันธรรมหลกั (Core 

culture) เป็นตวักาํหนดความตอ้งการพฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงบุคคลทัว่ๆไป จะมีค่านิยม  การรับรู้ 

ความนิยมชมชอบและพฤติกรรมซ่ึงไดม้าจากครอบครัวและสถาบนัอ่ืน 
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วฒันธรรมยอ่ย (Sub culture)  วฒันธรรมยอ่ยท่ีเป็นตวักาํหนด การจาํแนกลกัษณะ และกระบวนการ

ทางสังคมนั้ นๆ วนัธรรมย่อยเป็นผลมาจากสัญชาติ ศาสนา กลุ่มสีผิวและเขตทางภูมิศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนั ในกรณีน้ีคือ วฒันธรรมกลุ่มยอ่ยของผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะและมีความยนิดีท่ีจะจ่ายสาํหรับ

การเดินทางท่ีสะดวกสบายและรวดเร็วข้ึนชนชั้นทางสังคม(Social class) มีวิธีการวดัท่ีนิยมใช้ 3  

ประการ วดัจากผูท่ี้อยูใ่นสังคม วดัจากความมีช่ือเสียงและการวดัโดยเลือกตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น

การเลือกตวัแปรทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม เป็นเกณฑ์วดั เช่น รายได ้ระดบัการศึกษา สถานะดา้น

อาชีพ เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละชนชั้นสังคมจะมีค่านิยม อาํนาจทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

รูปแบบการดาํรงชีวิต กิจกรรม หรือสัญลกัษณ์แสดงฐานะท่ีแตกต่างกัน และยงัสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของสุชาดา กิตินาม (2550) ท่ีพบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน แตกต่างกนั มีความเห็นในภาพรวมต่างกนัและยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

สมมติฐานท่ี 2: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบด้วย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้รับ

บริการดา้นราคาค่าบริการดา้นสถานท่ีตั้งดา้นการส่งเสริมทางการตลาดดา้นบุคลากรในโรงพยาบาล

ดา้นกระบวนการในการให้บริการ ดา้นอาคารสถานท่ี ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โรงพยาบาลรามคาํแหง ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีดา้นใดท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรามคาํแหง แต่อย่างใด ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้เข้ารับบริการ มีความ

ตอ้งการทุกปัจจยั 

สมมติฐานท่ี 3: ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นความน่าเช่ือถือดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เข้ารับบริการด้านความพึงพอใจในการรักษาโรค ด้านค่ารักษาต่อคร้ัง และด้านการประสบ

ความสําเร็จในการรักษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรามคาํแหง 

ต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียง ดา้นความน่าเช่ือถือมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

โรงพยาบาลรามคาํแหง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดMillar&Millar(2009) 

ท่ีอธิบายว่า การสร้างความสําพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้และปัจจยัแห่งความสําเร็จของนักการตลาดหรือ

ผูข้าย ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ การบอกความจริง ความซ่ือสัตย ์เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึง

ความซ่ือสัตยท์าํให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีและเน่ินนาน ความเช่ือใจ ความไวใ้จ จะเกิดข้ึนเม่ือเรา

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้และให้คาํถามหรือให้ขอ้มูลท่ีแสดงให้ลูกคา้เห็นถึง

ความสนใจหรือความสามารถ สร้างความสนใจแก่ลูกคา้ได  ้นั่นหมายถึงเราไดท้าํให้เกิดความ
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ไวว้างใจข้ึนในทางธุรกิจ การบริการลูกคา้ท่ีเป็นรายบุคคลเป็นวิธีการสร้างความไวว้างใจท่ีดีท่ีสุด 

และสุดทา้ยคือ การให้เวลาทุกปัจจยัท่ีกล่าวในขา้งตน้ ไม่สามารถใชเ้วลาเพียงนิดเดียวในการสร้าง

ข้ึน ผูใ้ห้บริการจาํเป็นต้องหมัน่ติดตามผล มัน่เขา้หาลูกคา้โดยการไปพบ ช่วยแกปั้ญหาต่างๆท่ี

เกิดข้ึนและส่งสินค้าตรงเวลาและยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของชนิดาภา กรณาภรณ์ (2555) ซ่ึง

อธิบายทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการไว้ว่า ในการตัดสินใจใช้บริการหรือไม่ใช้ ข้ึนอยู่กับ

องคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่ (1) ขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้เท็จจริงของบริการหรือผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็น

ขอ้มูลข่าวสารท่ีผูรั้บบริการไดรั้บรู้ (2) เคร่ืองหมายการคา้ทาํให้ผูรั้บบริการ ไดนึ้กถึงบริการหรือ

ผลิตภณัฑ์ในดา้นต่างๆ เช่น รูป รส กล่ิน เสียง การออกแบบ และคุณภาพบริการ (3) เจตคติ หรือ

ท่าที หรือความรู้สึกของผูรั้บบริการต่อบริการ หรือผลิตภณัฑ์ เป็นความรู้สึกทางบวก หรือลบต่อ

บริการหรือผลิตภณัฑ์นั้ นๆ (4) ความเช่ือมัน่ในการบริการหรือผลิตภณัฑ์คือ การประเมินและ

ตดัสินใจว่าตรงกบัความตอ้งการของตนเองหรือไม่ ความเช่ือมัน่เกิดจากท่ีผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารในบริการหรือผลิตภณัฑ์ รวมถึงความศรัทธาท่ีมีต่อเคร่ืองหมายการคา้ อิทธิพลของความ

เช่ือมัน่ในบริการหรือผลิตภณัฑ ์จะส่งผลต่อความมุ่งมัน่ในการใชบ้ริการ (5) ความมุ่นมัน่ในการใช้

หมายถึง การตดัสินใจในการวางแผนท่ีจะใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑ ์(6) การซ้ือบริการหรือผลิตภณัฑ ์

เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูรั้บบริการตดัสินใจใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑน์ั้นแลว้ จึงแสดงเป็นพฤติกรรม

การใชบ้ริการหรือผลิตภณัฑน์ั้น 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลรามคําแหงมี

ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ควรมีการสุ่มตวัอยา่งเพ่ือแจกแบบสอบถามในเร่ืองความตอ้งการหรือความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรามคาํแหง ทุกๆ 6 เดือน เพ่ือทราบถึงความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

2. ทางโรงพยาบาลควรจดักิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดใหม้ากข้ึน เน่ือจากความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการเร่ืองการให้บตัรกาํนลัต่างๆ มีจาํนวนท่ีสูง อีกทั้งเพ่ือเป็นการดึงดูดผูท่ี้เขา้มาใช้

บริการมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจยัท่ีมอิีทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อรถจกัรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

Factors influencing consumers'  decision to buy a motorcycle In Bangkok 

 

อรณี   นิพล 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และปัจจยัอ่ืน ๆ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน พร้อมกบัทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติอนุมาน t-Test และ F-Test 

ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี 

รองลงมาคือ อายุระหว่าง 20 - 30 ปี  การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  พนักงาน

บริษทัเอกชน รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั  และ ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉล่ียอยู่

ในช่วง 10,001 – 30,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียอยู่ในช่วง 30,001 – 60,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส  

สําหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครจากการทดสอบสมมติฐานณระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพ่ือแสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ กบัการตดัสินใจ

เลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถรถสรุปไดด้งัน้ีความสัมพนัธ์

ระหว่างเพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกบริโภค

ซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค แตกต่างกนั       

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 

และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผูบ้ริโภค 

แตกต่างกนัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนอ่ืนๆดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นเวลา และ ดา้น
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บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ไม่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คาํสําคญั : การตดัสินใจ,รถจกัรยานยนต,์ ส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

 

ABSTRACT 

The research study Factors influencing consumers' decision to buy a motorcycle. In 

Bangkok the purpose is to study personal factors. Influence on consumers' decision to buy a 

motorcycle. In Bangkok Marketing Mix Factor Influence on consumers' decision to buy a 

motorcycle. In Bangkok As well as other factors that influence consumers' decision to buy a 

motorcycle. In Bangkok By collecting data from the general population using motorcycles. 4 0 0 

people in Bangkok 

                The research found that the majority of respondents were female between 31-40 years 

of age, followed by those between 20-30 years old. Employees of private companies, followed by 

private businesses and civil servants / state enterprise employees. The average income ranged 

from 10,001 to 30,000 baht per month, followed by the average income of 30,001-60,000 baht. 

The majority of respondents were single status, followed by marital status. 

                Factors influencing consumers' decision to buy a motorcycle in Bangkok. Based on 

hypothesis testing at 95% confidence level to show correlation between Personal factors 

Marketing Mix Factor and other factors with consumer buying decision in Bangkok. The car can 

be summarized as follows. Relationship between sex, age, occupation, monthly income, and 

status influenced consumers' decision to consume a different type of motorcycle. 

                Personal factors in marketing mix have influenced consumers' decision to buy a 

motorcycle. Product price side of the property. And marketing promotion. Influence on 

consumers' decision to buy a different motorcycle. Other factors Physical image, time and person 

influence decision making. Has no influence on consumers' decision to buy a motorcycle. In 

Bangkok. 
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Keywords: Decision, Motorcycle, Marketing mix (4P) 

บทนํา 

รถจกัรยานยนต ์นอกจากจะเป็นส่ิงท่ีใชส้าํหรับเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแ้ลว้ยงัเป็น

ส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถนาํไปใชป้ระกอบเป็นอาชีพไดโ้ดยลกัษณะของอาชีพหรือประเภทธุรกิจในเร่ือง

ของอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจา้งนั้นสามารถพบเห็นกนัได้โดยทัว่ไปในปัจจุบนัซ่ึงมีธุรกิจหน่ึงท่ีผู ้

ศึกษาไดน้าํมาศึกษาคร้ังน้ีคือธุรกิจจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวถือกาํเนิดข้ึนมาเพ่ือ

รองรับและสนองความต้องการให้กบัผูบ้ริโภคในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัทั้ งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี

ความประสงคใ์นการประกอบอาชีพและกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาใชร้ถจกัรยานยนต์

เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่สามารถขบัรถยนต์ หรือ เดินทางดว้ยรถประจาํทางไดโ้ดยลกัษณะของการ

ดาํเนินธุรกิจในแต่ละกิจการนั้นยอ่มมีความหลากหลายแตกต่างกนัไปผูป้ระกอบการจึงต่างพยายาม

ศึกษาถึงวิธีการดาํเนินธุรกิจตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆให้มีความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั

และในปัจจุบันได้มีธุรกิจจาํหน่ายรถจักรยานยนต์ประเภทหน่ึงท่ีเปิดดาํเนินกิจการกันอย่าง

แพร่หลายนั้นคือธุรกิจร้านขายรถจกัรยานยนต์ซ่ึงถือไดว้่าธุรกิจประเภทน้ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึง

ใหก้บัผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนต์อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจาํเป็นท่ี

จะต้องหาปัจจยัต่าง ๆว่ามีปัจจยัอะไรบ้างท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของ

ผู ้บริโภคจากตัวแทนจาํหน่าย ให้ตรงตามความต้องการแก่ผู ้บริโภค และสามารถจาํหน่าย

รถจกัรยานยนต์จนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าให้กบัร้านจาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์ต่อไปให้

เพ่ิมมากข้ึนประกอบกบัลกัษณะของตลาดเป็นแบบเปิดเสรีจึงส่งผลให้ภาวะธุรกิจมีการแข่งขนักนั

ค่อนขา้งสูง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ของการวจิยั 

1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

             2. สามารถนาํผลการศึกษาไปพฒันา ปรับปรุง ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนดาํเนินธุรกิจท่ี

เหมาะสม สาํหรับศูนยจ์ดัจาํหน่ายแต่ละแบรนดโ์ดยตรง และ ร้านคา้จาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์  

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นเขต กรุงเทพมหานคร  

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี

ให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

และดา้นเวลา ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร” นั้นมีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 
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ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม  

 (Independent  Variable)                                                             (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ 

 รศ.ชีลาพร อินทร์อุดม (2551,น.123) กล่าวว่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคจะเป็นปัจจยั

กาํหนดรูปแบบช่องทางการจดัจาํหน่าย ในอดีตผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครนิยมซ้ือสินคา้จาก

ร้านคา้ปลีกเล็กๆทัว่ไป ซ่ึงมีราคาตํ่ากว่าร้านสรรพสินคา้ การกาํหนดช่องทางการตดัจาํหน่ายก็เป็น

ช่วงท่ียาว คือ ผ่านคนกลางหลายระดบั แต่ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดเ้ปล่ียน

พฤติกรรมการซ้ือไปจากเดิม คือ นิยมท่ีซ้ือสินค้าจากร้านสรรพสินค้าต่างๆ ดังนั้ น ความนิยม

ดงักล่าวน้ีจะส่งผลต่อการใชช่้องทางการจดัจาํหน่ายผา่นร้านคา้ปลีก การตดัสินใจเก่ียวกบัตราสินคา้ 

ความช่ือเสียงท่ีดีของกิจการเป็นคุณค่าท่ีสาํคญัของตลาดในประเทศและตลาดระหวา่งประเทศ เพรา

คุณสมบติัดงักล่าวจะเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละตราของสินคา้ของกิจการ หรือทาํให้สายผลิตภณัฑ์

หรือตราสินคา้ท่ีความเขม้แขง็ในตลาดเป้าหมาย ในการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศมีปัจจยัหลาย

ประการท่ีจอ้งนาํมาพิจราณา เพื่อตดัสินใจกาํหนดผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ในตลาดระหว่างประเทศ

เช่น การปกครองประเทศ ภาษา วฒันธรรม และความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

• เพศ   • รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

• อาย ุ   • สถานภาพ 

• อาชีพ   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

• ผลิตภณัฑ ์    
• ราคา 
• สถานท่ี     
• ส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัอ่ืน ๆ 

• ดา้นภาพลกัษณ์ 

• ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

• ดา้นเวลา 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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 จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551,น .67).กล่าวว่า การตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของ

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเป็นไปอย่างสลบัซับซ้อนและนับวนัจะยุ่งยากมากข้ึน เราะความต้องการท่ี

หลากหลายอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชชี้วิตท่ีดีข้ึน ตลอดจนการนาํเสนอสินคา้

และบริการท่ีมีให้เลือกมากมายหลายแบบหลายอยา่งในทอ้งตลาด ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีจุดดึงดูดใจผูซ้ื้อ

และนาํมาเปรียบเทียบกนัไดอ้ยากผูบ้ริโภคยคุน้ีจึงเป็นนกัซ้ือมากกว่านกัออม แกเ็ป็นนกัซ้ือท่ีเฉลียว

ฉลาดหาขอ้มูลความรู้ในการตดัสินใจซ้ือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ในอนัท่ีจะห้ไดรั้บ

ความพึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการต่างๆ 

 ภาวิณี กาญจนาภา (2554,น.100).ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบาวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้ป็นกระบวนการอิสระ แต่เป็นไปใตอิ้ทธิพลของส่ิงแวดลอ้มต่างๆทั้งท่ีเป็น

ปัจจยัภายนอก เช่น อิทธิพลทางดา้นสังคม ปัจจยัสถานการณ์หรือขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ และปัจจยั

ภายในของตัวผูบ้ริโภคเอง ท่ีถูกเรียกว่าแรงผลกัดันทางจิตวิทยา อันได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ 

บุคลิกภาพ ทศันคติและวิถีการดาํเนินชีวิต เป็นตน้ ทั้งปัยจยัภายในตวับุคคลและปัจจยัภายนอกตวั

บุลคลจะเขา้มามีอิธิพลในแต่ละขั้นของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  ซ้ึงทาํให้ผลไดข้อง

กระบวนการตดัสินใจซ้ือของูบ้ริโภคแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัไป 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัความหมายของการตดัสินใจซ้ือ ทาํให้ทราบว่าผูแ้ต่ง

สามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือแต่ละขั้นตอนมีความสอดคลอ้งกนัคือกระบวนการรับรู้ ส่ิงเร้าหรือ

ส่ิงกระตุน้ทาํใหเ้กิดความตอ้งการ ลว้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ต่างๆ 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 

                 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือรถจักรยานยนต์ของ

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงสาํรวจ เก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ สถิติเชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช ้Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยันําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน มาดาํเนินการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล ซ่ึงทาํใหผู้ว้ิจยัแน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีนาํมาประมวลนั้นเป็นขอ้มูลท่ี

มีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง และอยูใ่นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปแกรม 
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Microsoft Office Excel  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าจาํนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน

มาตรฐาน และใชส้ถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ t-Test และ F-Test 

สรุปผลการวจิยั 

ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

(n = 400)                                   

รายละเอียด ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี ่ ร้อยละ 

เพศ ชาย 196 49 

  หญิง 204 51 

อายุ 20 – 30 ปี 116 29 

  31 – 40ปี 152 38 

  41 – 50 ปี 100 25 

  51 – 60 ปี 32 8 

สถานภาพ โสด 272 68 

  สมรส 120 30 

 หยา่ร้าง 8 2 

อาชีพ ขา้ราชการ 56 14 

  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 76 19 

  พนกังานบริษทัเอกชน 152 38 

  ธุรกิจอิสระ 76 19 

 อ่ืนๆ 40 10 

รายได้ นอ้ยกวา่10,000 32 8 

  10,001-30,000 204 51 

  30,001-60,000 136 34 

  60,001-100,000  28 7 
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จากตาราง พบว่า จากผลการสาํรวจของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จาํนวน 204 

คน คิดเป็นร้อยละ 51 เพศชาย มีจาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49  กลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 

เป็นจาํนวนมากท่ีสุด มีจาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38  รองลงมา คือ ช่วงอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี 

มีจาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และช่วงอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี มีจาํนวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 

25  ตามลาํดับ และผูท่ี้มีจาํนวนน้อยท่ีอายุ  51 – 60 ปีมีจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8ระดับ

สถานภาพโสดมีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส 

มีจาํนวน 120 คนคิดเป็นร้อยละ 30และ สถานหยา่ร้าง นอ้ยท่ีสุดมีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ใน

ส่วนอาชีพของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีจาํนวน 152 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38 รองลงมาคือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ,ธุรกิจอิสระ มีจาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19และ 

ขา้ราชการ มีจาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ตามลาํดบั   และ อ่ืนๆ จาํนวนนอ้ยท่ีสุด มี 40 คน คิด

เป็นร้อยละ 10 ระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอย่าง อยู่ในช่วง 10,001-30,000บาท มีจาํนวน 204 คน คิด

เป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือ รายไดใ้นช่วง 30,001-60,000บาท มีจาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 

รายได ้นอ้ยกว่า10,000บาท มีจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8ตามลาํดบั  และรายได6้0,001-100,000 

บาท จาํนวนนอ้ยท่ีสุดมีจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ  7 

 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์เก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ท่ี มี ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี

ประกอบด้วย (4P)  ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์(ยี่ห้อของรถจกัรยานยนต์)ด้านราคา ด้านช่องทางจดั

จาํหน่ายและดา้นส่งเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คนมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

ผลิตภณัฑ ์ Honda 200 50 

  Yamaha 132 33 

  Kawasaki 64 16 

 อ่ืนๆ 4 1 

ราคา นอ้ยกวา่ 40,000บาท 44 11 

  40,001 – 50,000 บาท 196 49 

  50,001 – 60,000 บาท 120 30 

  60,001 – 80,000 บาท 36 9 

 มากกวา่ 80,000 บาท 4 1 

ส่งเสริมการตลาด ของแถม 68 17 

  ราคาส่วนลด 256 64 

  ฟรีเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง 44 11 

 รับประกนัสินคา้ 30,000 – 50,000 กม. 32 8 

สถานท่ี ตวัแทนจาํหน่ายของแต่ละยีห่อ้ 168 42 

 ร้านขายรถจกัรยานยนต ์ 100 25 

 คนรู้จกัแนะนาํไปซ้ือ 124 31 

  อ่ืนๆ 8 2 

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถาม  400 คน  เลือกยี่ห้อ

รถจกัรยานยนต ์ยีห่้อ Honda  มากท่ีสุด มีจาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50รองลงมา ยีห่้อ Yamaha 

มีจาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และยี่ห้อ Kawasaki มีจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16น้อย

ท่ีสุดคือ อ่ืนๆ มีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1  ช่วงราคารถจกัรยานยนต์ท่ีเหมาะสม มากท่ีสุดคือ 

ช่วง 40,001 – 50,000 บาทมีจาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาคือ 50,001 – 60,000 บาท มี

จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาตามลาํดบัคือ นอ้ยกวา่ 40,000 บาท มีจาํนวน 44 คน คิด

เป็นร้อยละ 11 รองลงมาตามลาํดบัคือ 60,001 - 80,000 บาท มีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9น้อย

ท่ีสุดคือ มากกว่า 80,001บาท มีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 สถานท่ีซ้ือท่ีมีคนเลือกซ้ือมากท่ีสุด
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คือ ตวัแทนจาํหน่ายแต่ละยี่ห้อมีจาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42รองลงมาคือ คนรู้จกัแนะนาํไป

ซ้ือ มีจาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31และรองลงมาอีกคือ ร้านขายรถจกัรยานยนต ์มีจาํนวน 100 

คน คิดเป็นร้อยละ 25 น้อยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ มีจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2รูปแบบโปรโมชั่นท่ีคน

สนใจมากท่ีสุดคือ ราคาส่วนลด มีจาํนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64รองลงมาคือ ของแถม มีจาํนวน 

68 คน  คิดเป็นร้อยละ 17รองลงมาอีกคือ ฟรีเปล่ียนถ่ายนํ้ ามนัเคร่ือง มีจาํนวน 44 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 11 นอ้ยท่ีสุดคือ รับประกนัสินคา้ 30,000 – 50,000 กม. มีจาํนวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 8 

ส่วนท่ี 3การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ 

 ความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ท่ี มีผลต่อปัจจัยอ่ืน  ๆ  ท่ีประกอบด้วย ด้าน

คุณลกัษณะดา้นเวลาและ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คนมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

ปัจจยัอ่ืน ๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจยัอ่ืน  ๆ รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจ 
ครอบครัว 

196 49 

  เพ่ือน 88 22 

  พนกังานขาย 36 9 

 ผูท่ี้เคยใชร้ถจกัรยานยนต ์ 28 7 

 ตดัสินใจเอง 92 23 

 ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ความสวยงาม 116 29 

  ความทนทาน 176 44 

  ความปลอดภยั 96 24 

 ความมีช่ือเสียงของแบรนด ์ 12 3 

ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือ 1 - 3วนั 60 15 

  4 - 7วนั 112 28 

  1 เดือน 168 42 

 มากกวา่ 1 เดือน 60 15 
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จากตาราง ผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่างผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ของบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือคือ ครอบครัวมากท่ีสุดมีจาํนวน 196 คน  คิดเป็นร้อยละ 49 

รองลงมาคือ ตดัสินใจเอง มีจาํนวน 92คน คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาตามลาํดบัคือ เพ่ือน มีจาํนวน 

88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ พนกังานขาย มีจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9 นอ้ยท่ีสุดคือ ผูท่ี้เคย

ใชร้ถจกัรยานยนต ์มีจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ คือ ความทนทานมาก

ท่ีสุด มีจาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ ความสวยงาม มีจาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29 รองลงมาตามลาํดบัคือ ความปลอดภยั มีจาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 นอ้ยท่ีสุดคือ ความ

มีช่ือเสียงของแบรนด ์มีจาํนวน 12 คน 

 คิดเป็นร้อยละ 3 ระยะเวลาในการตดัสินใจซ้ือ มากท่ีสุดคือ 1 เดือน มีจาํนวน 168 คน คิด

เป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ 4-7 วนั มีจาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28น้อยท่ีสุดคือ  1-3 วนั และ 

มากกวา่ 1 เดือน มีจาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 

 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์เก่ียวกับการตดัสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางท่ี 4การตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 

การตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

ความปลอดภยั 4.8 0.4905 2 5 

รูปลกัษณ์ของ

ผลิตภณัฑ ์ 4.17 1.0506 
1 5 

อายกุารใชง้าน 4.47 0.7553 2 5 

แบรนด ์(ยีห่อ้) 3.73 1.2653 1 5 

ราคาท่ีเหมาะสม 3.87 1.4416 1 5 

จากตาราง ผลการสํารวจของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

ความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียท่ี 4.8คะแนนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.4905คะแนน ค่าสูงสุด 5 

คะแนน และค่าตํ่าสุดเท่ากับ 2คะแนนรองลงมาคืออายุการใช้งาน มีค่าเฉล่ียท่ี 4.47คะแนนค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.0506คะแนน ค่าสูงสุด 5 คะแนน และค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1คะแนนน้อย
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ท่ีสุดคือ แบรนด์(ยี่ห้อ) มีค่าเฉล่ียท่ี 3.73คะแนนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.2653คะแนน 

ค่าสูงสุด 5 คะแนน และค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1 คะแนน 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และสถานภาพ ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้และ ดา้นสถานภาพ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 สมมตฐิานท่ี 2 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านสถานที่ให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้น

ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

สมมตฐิานท่ี 3 :ปัจจยัอ่ืน ๆ ที่ประกอบด้วย ด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ด้านบุคคลทีมี่

อิทธิต่อการตัดสินใจซ้ือ และด้านระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือทีแ่ตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลอืกซ้ือรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจยัอ่ืนๆ ไม่มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

อภิปรายผลของการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1: ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบั

แนวคิด 

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์(2550,น.57) กล่าววา่โดยทัว่ไปนกัการตลาดสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง แต่

อยา่งไรกต็ามผูท่ี้มีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้ ํ่าจะเป็นการตลาดท่ีมีขนาดใหญ่กว่า สินคา้บริการ

ท่ีนิยมกนัใชส่้วนแบ่งการตลาดตามรายไดไ้ดแ้ก่ บา้น รถยนต ์โทรศพัทมื์อถือ เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง 

และการท่องเท่ียว เป็นตน้ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ่้อยมากแต่นกัการตลาดส่วนใหญ่จะโยง

เกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ตวัอ่ืนๆเพ่ือใหก้าํหนดเป้าหมายชดัเจนยิง่ข้ึน และ 

ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญานุช ผลาผลและ ผศ.ดร. สุชนนี เมธิโยธิน ( 2559) ซ่ึงทาํการวิจยั

เร่ือง การตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตมื์อสองในเขตจงัหวดัชลบุรี พบว่าขั้นตอนการดาํรงชีวิต

ของบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติและค่านิยมของบุคคล ทาํให้เกิดความตอ้งการใน

ผลิตภัณฑ์จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกันออกไปตามสถานภาพทางการเงินสถานภาพมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งแนวคิดของวุฒิ  สุขเจริญ (2555,น.234)กล่าวว่าอิทธิพลในการ

ตดัสินใจซ้ือภายในครอบครัว ส่วนใหญ่เกิดจากสามีหรือภรรยา นกัการตลาดจึงใหค้วามสนใจเร่ือง

อิทธิพลของสามีหรือภรรยาในการตดัสินใจซ้ือวา่ ประเภทสินคา้และสภาพแวดลอ้มใดท่ีมีความสม

พนัธ์กบัอิทธิพลการตดัสินใจ เช่น รถยนต ์โทรศพัท์ รถจกัรยานยนต ์แต่ในบางสถานการณ์ภรรยา

จะมีบทบาทเด่นในการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

ซ้ือต่างกนั และ ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิติพงษ์ พรรณเชษฐ์ และ ดร.รชฎ ขาํบุญ (2558)ซ่ึงทาํ

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกรมธรรมป์ระกนัรถยนต์ภาค

สมคัรใจของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพ แต่ละสถานภาพมีส่ิงท่ี

ตอ้งคาํนึงถึงไม่เหมือนกนั เช่น สถานภาพโสดอาจตอ้งการเก็บเงินกอ้นเพื่อใชอ้นาคต  ใขณะท่ีผูท่ี้มี

สถานภาพสมรสอาจเร่ิมมากข้ึนทาํใหมี้กาํลงัใชจ่้าย 

สมมติฐานท่ี 2 :ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

 ผลิตภณัฑ์(ยี่ห้อ) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล และ 
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 ดลยา จาตุรงคกุล (2550,น.17) กล่าวว่า ผลิตภณัฑ์ (Product) ลกัษณะท่ีมีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค เช่นความแปลกใหม่,ลกัษณะการใช้งาน,คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

ฯลฯ ลกัษณะดงักล่าวทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งดาํเนิการตดัสินใจตามขั้นตอนอยา่งเต็มรูปแบบ ในฐานะ

นกัการตลาดเม่ือทราบดงัน้ีแลว้กค็วรจะนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยหรือดึงดูดใจให้

ตดัสินใจง่ายและแสวงหาทางเลือกเพ่ิมอีก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีชา วชิราศรีศิริกุล 

และดร.สุกิจ  ขอเช้ือกลาง (2555) ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภคจากตวัแทนจาํหน่าย "ฮอนดา้" จงัหวดัพิษณุโลกดา้น

ผลิตภณัฑ์ เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือรถจกัรยานยนต์ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่รถจกัรยานยนต ์“ฮอนดา้” เป็นสินคา้ท่ีแสดงถึงรสนิยม 

มีความทันสมยัของเคร่ืองยนต์มีความแข็งแรง ทนทาน ตรายี่ห้อเป็นท่ีรู้จกัและมีคุณภาพ และ

สามารถใชง้านง่าย 

 การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถจกัรยานยนตข์อง

ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

องอาจ  ปทะวานิช (2557,น.85) กล่าวว่าการส่งเสริมการขาย เป็นการจูงใจท่ีเสนอคุณค่าพิเศษหรือ

การจูงใจผลิตภณัฑ์ต่อกลุ่มคนกลาง ผูบ้ริโภค หรือหน่วยงาน โดยมีวตัถุประสงค์ คือ การสร้าง

ยอดขายในทนัที ส่ิงจูงใจท่ีสําคญัในโปรแกรมการส่งเสริมการขาย ของแถม การชิงโชค แลกซ้ือ 

เป็นตน้ และ ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤษฎา การีหว่างและ ดร.สุมาลี สว่าง(2559) ซ่ึงทาํการ

วจิยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่สตรีทางออนไลน์ในเขตจงัหวดั

ปทุมธานีการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อ

ตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความตอ้งการ

เพ่ือเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความเช่ือ และ

พฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อหรือเป็นการ

ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผู ้ซ้ือ เพ่ือสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ 

สมมติฐานท่ี 3: ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบด้วย ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจ  และด้านเวลา ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ

รถจกัรยานยนตข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ และดา้นเวลา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรถจกัรยานยนต์ของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 ในมุมมองของผูว้ิจยัเห็นว่า  ภาพลกัษณ์ทางกายภาพนั้นจากผลการทดสอบสมมติฐานท่ีได้

ผูบ้ริโภคนั้นความทนทาน ความสวยงาม ยี่ห้อ(แบรนด์) ผูบ้ริโภคก็สามารถเลือกได้ตามความ

เหมาะสมของแต่ละท่านข้ึนอยู่กบัการใชง้านในชีวิตประจาํวนัดว้ย   ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือนั้นส่วนใหญ่นั้ นจะให้ครอบครัวช่วยตัดสินใจหรือสอบถามครอบครัวก่อน

ตดัสินใจเลือกซ้ือซ้ึงผูบ้ริโภคบางท่านก็ตดัสินใจดว้ยตนเอง   ดา้นเวลาในการตดัสินใจเลือกซ้ือผล

การทดสอบสมมติฐานส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือท่ีร้านไหน  ท่ีใด  เวลาใด

หลากหลาย เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถระบุเวลาไดอ้ยา่งชดัเจนเพราะความตอ้งการใชข้องผูบ้ริโภค

ต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า รายได ้สถานภาพผลิตภณัฑ์ และ การส่งเสริมการขาย มี

อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือรถจกัรยานยนต์ มากท่ีสุด ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรพิจารณาศึกษา

เปรียบเทียบกนัระหว่าง พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค และ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

ซ้ือรถจกัรยานยนต ์ของกลุ่มคนใหก้วา้งมากข้ึน พ้ืนท่ีอ่ืนๆอีกดว้ย 

 2. ควรศึกษาการวิจยัให้เชิงลึกมากข้ึนและใชเ้วลามากข้ึนในการทาํวิจยัในคร้ังต่อไป เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ หรือ ประโยชน์ต่อการศึกษาในการทาํเร่ืองวิจยันั้นๆไดม้ากข้ึน 

เขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุกๆระดบัเพ่ือไดข้อ้มูลกวา้งข้ึนและหลายหลาก 

3.สาํหรับธุรกิจจดัจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์   มีหลากหลายสาขาทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล

และต่างจงัหวดั ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอีก

ดว้ย 

ผลิตภณัฑ ์(ยีห่อ้) ท่ีผูป้ระกอบการนั้นควรท่ีจะเลือกขาย ยีห่อ้ไหนมากท่ีสุด จากผลการวิจยั

นั้น ยี่ห้อท่ีลูกคา้สนใจท่ีจะซ้ือมากท่ีสุดคือ HONDA , YAMAHA และ KAWASAKI เพ่ือท่ีจะให้

กิจการจดัจาํหน่ายสินคา้เพ่ือตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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 ดา้นของราคา ผูป้ระกอบการควรตั้งให้มีความเหมาะสมกบัลูกคา้ และ ราคาตลาด ของแต่

ละยี่ห้อ จากผลวิจยัพบว่า ราคาท่ีผูบ้ริโภค รับไดคื้อ 40,001 – 50,000 บาท อยูใ่นระดบั 110 CC. – 

125 CC. รองลงมา คือ ราคา 50,001 – 60,000 อยูใ่นระดบั 125 CC. – 150 CC.  

              ดา้นของสถานท่ีในการจดัจาํหน่ายศูนยบ์ริการควรอยูติ่ดถนนใหญ่สามารถมองเห็นไดง่้าย 

และมีท่ีจอดรถให้แก่ลูกคา้ อยู่ใกล้ธนาคาร และ ป้ายรถโดยสาร เพ่ือง่ายและสะดวกแก่ลูกคา้ท่ี

เดินทางมาซ้ือรถจกัรยานยนต ์และป้ายช่ือร้านสามารถมองเห็นไดช้ดั บรรยายการในร้านตอ้งดูมี

ชีวิตชีวา มีสีสัน ร้านสะอาด มีแม่บา้นให้บริการแก่ลูกคา้ตลอดเวลา ลกัษณะของร้านไม่แคบหรือ

เลก็จนเกินไปเพ่ือความสะดวกสบายในการตอ้นรับลูกคา้ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย ทางร้านคา้ควรมีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ใหข้อ้มูลแก่ทางลูกคา้สาํหรับ

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบัทางร้านแลว้เพื่อแจง้ให้ทราบกบัโปรโมชัน่ทางร้านว่ามีโปรโมชัน่อะไรบา้ง

ในเดือนน้ี และ ติด ป้ายโฆษณาอย่างชดัเจนหน้าร้านเพ่ือให้ลูกคา้รายให้เขา้มาเลือกซ้ือ เพ่ือท่ีจะ

ไดรั้บสิทธิพิเศษในการออกรถใหม่ในวนันั้นๆดว้ย และ มีป้ายติดหนา้รถทุกคนัสําหรับโปรโมชัน่

ของคนันั้นๆ และท่ีสาํคญั ส่วนลด ของแถม ตอ้งพิเศษสุดสาํหรับลูกคา้ท่ีออกรถใหม่ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียน

กวดวิชาของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง

กนัของปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดข้อง

ผูป้กครอง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี 2) เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา

ของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี โดยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 

คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั วิเคราะห์ผลโดยใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ

วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวิจยัพบวา่  (1 ) การตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี 

มีความแตกต่างกนัตาม สถานภาพ อาย ุ การศึกษา และรายได ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

(2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ

ผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรีประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นสถานท่ี (β = 0.15) ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 

(β = 0.18) และ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  (β = 0.21) 

คาํสําคญั :  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ โรงเรียนกวดวชิา ผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี 
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ABSTRACT 

The research aimed to study Factors affecting the selection tutorial lessons school of 

parents in Ratchaburi province had purpose 1) To study the different personal factors of gender, 

status, age, education level and income of parents on the selection decision tutorial lessons school 

of parents in Ratchaburi province 2) To study the marketing mix factors that influence the factors 

that affect the selection tutorial lessons school of parents in Ratchaburi province. They were 

selected by purposive sampling from samples were 400 questionnaires were used as a tool in the 

study results were analyzed using the Frequency, percentage, mean, standard deviation, 

Independent t-test, One Way ANOVA, and Enter multiple Regression analysis. 

 The result showed that 1) The decision of tutorial lessons school parents in Ratchaburi 

province.There were differences according to status, age, income, education level, and 

statistically significant at the .05 level. 2) The marketing mix factors that influence the factors that 

affect the selection tutorial lessons school of parents in Ratchaburi province it consists of a Factor 

(β = 0.15) personnel services (β = 0.18) and processes (β = 0.21). 

 

Keywords: Marketing mix, tutorial, parents in Ratchaburi province 

 

บทนํา 

การศึกษาเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจะทาํให้สําเร็จในอนาคต ทั้งในดา้นหน้าท่ีการงานและการ

ยอมรับในสังคม การศึกษาจึงเป็นบนัไดกา้วแรกแห่งความสาํเร็จในการเร่ิมตน้ชีวิตท่ีดีไดใ้นอนาคต 

ในอนาคตท่ีว่านั้นไม่วา่จะหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง ฐานะทางสังคม เกียรติยศ ช่ือเสียง และการศึกษาท่ี

มีคุณภาพไม่ใช่เพียงแต่พฒันาบุคคล ยงัสามารถช่วยพฒันาประเทศชาติให้ธาํรงสืบไปอยา่งมัน่คง

เพราะการศึกษาจะขดัเกลาให้บุคลมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมและหวงแหนในประเทศชาติ 

การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิตใหมี้คุณภาพ  การศึกษามีความสาํคญัจึงเกิดการแข่งขนักนั

ของนักเรียน ในสังคมปัจจุบนัน้ีมีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือจะผลกัดนัตนเองไปสู่ระดบัของผูมี้

ความรู้ และไม่ใช่เพียงแต่นกัเรียนเท่านั้นท่ีจะสนใจเร่ืองการศึกษา ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จต่างก็

ผลกัดนัให้บุตรหลานของตนเองไดมี้สถานศึกษาต่อท่ีดี ทาํให้ผูป้กครองมองหาสถาบนัเรียนรู้นอก

โรงเรียนเพ่ือให้บุตรหลานมีความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยส่งเสริมในการศึกษาไม่ว่าจะทกัษะทางดา้น
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ หรือส่งเสริมความสามารถพิเศษทางดา้นดนตรี และศิลปะ 

เพ่ือใหบุ้ตรหลานมีความรู้และความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ การไดเ้ขา้รับการศึกษาในโรงเรียน 

หรือมหาลยัท่ีมีช่ือเสียงกจ็ะการันตีไดว้า่ ผูท่ี้จบจากสถานศึกษานั้นเป็นผูมี้คุณภาพท่ีแทจ้ริง  

ในการศึกษาต่อในระบบการศึกษาในไทยใช้วิธีการสอบระบบกลางหรือเรียกว่า แอด

มิชชัน่ โดยระบบแอดมิชชัน่น้ีเองจะนาํเอาผลการเรียนของนกัเรียนตลอดช่วงมธัยมศึกษาตอนปลาย

มาพิจารณาร่วมกบัคะแนนสอบ เม่ือการวดัระดบัคุณภาพศึกษาใช้คะแนนในการช้ีวดั อาจทาํให้

การศึกษาแต่ในห้องเรียนไม่เพียงพอ ผูป้กครองจึงส่งลูกหลานไปเรียนเพิ่มเติมในโรงเรียนกวดวิชา 

ทาํให้โรงเรียนกวดวิชามีบทบาทอย่างมาก ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาจึงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและมี

แนวโนม้เพิ่มมากข้ึนทุกปี แต่ก็มีความเส่ียงมากเช่นกนัเน่ืองจากธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มมากข้ึน

การแข่งขนัก็มากข้ึนดว้ย และปัจจยัของผูป้กครอง จากสภาวะการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงจึงทาํให้

โรงเรียนกวดวิชาตอ้งปรับตวัสูงเช่นเดียวกนัเพ่ือตอบสนองแก่นกัเรียนและดึงดูดผูป้กครองเพ่ือให้

ตดัสินใจเลือกสถานบนักวดวิชานั้นๆ ปัจจุบนัมีสถาบนักวดวิชาหลายแห่ง และแตกต่างกนัในเร่ือง

ของวิธีการการถ่ายทอดความรู้ บางแห่งสอนผ่านวิดีโอ บางแห่งสอนโดยติวเตอร์ จากขอ้มูลของ

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มโรงเรียนกวดวิชา

ทั้ งหมด 1,983 แห่ง อยู่ในกรุงเทพมหานคร 487 แห่ง และต่างจงัหวดั 1,496 แห่ง ใน 74 จงัหวดั 

ยกเวน้หนองบัวลาํพู ปัตตานี และนราธิวาส สําหรับโรงเรียนกวดวิชาในต่างจงัหวดั มกักระจุก

รวมตวัในเขตปริมณฑล จงัหวดัขนาดใหญ่หรือจงัหวดัหัวเมืองของภูมิภาคโดยส่วนมากจะมีอยู่ใน

เขตอําเภอเมืองของจังหวัด  ซ่ึ งจังหวัด ท่ี มีโรงเรียนกวดวิชามากท่ี สุด10 อันดับแรก  คือ 

ก รุงเทพมหานคร  ชลบุ รี  สงขลา  นนท บุ รี  ขอนแก่น  เชี ยงให ม่  ลพ บุ รี  นครราช สีม า 

พระนครศรีอยธุยา และนครปฐม โดย10 จงัหวดัน้ีมีโรงเรียนกวดวิชารวมกนั  1,031 แห่ง หรือร้อย

ละ69 ของโรงเรียนทั้งหมดท่ียื่นขออนุญาตจดัตั้งโรงเรียนนอกระบบกบัสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ไทยพบัลิกา้. 2558)  

จากท่ีกล่าวมาขางต้น ผูวิ้จยัสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ

ผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี (Satit Thummagit. 2016) เน่ืองจากจงัหวดัราชบุรีจงัหวดัราชบุรี เป็น

จงัหวดัท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัตก จากการประมาณในไตรมาสแรกในปี 2559 

ของคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ราชบุรีมีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) 

คิดเป็นมูลค่า 120,200 ลา้นบาท มากเป็นอนัดบั 17 ของประเทศ และมีรายไดต่้อประชากร (GPP 

PER CAPITA) สูงถึง 144,062 บาท เป็นอนัดบัท่ี 13 ของประเทศ จงัหวดัราชบุรีมีการลงทุนทาง
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อุตสาหกรรมถึง 1,100 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนมากกว่า 100,000 ลา้นบาท เป็นศูนยก์ลางของ

ภูมิภาคมีธุรกิจการคา้ประเภทสินคา้เกษตร และผลิตภณัฑ์แปรรูปทางการเกษตร เป็นโครงสร้าง

หลกัทางเศรษฐกิจ โดยมีศูนยก์ลางตลาดผกัผลไมใ้นภูมิภาค โดยเป็นหน่ึงในตลาดกลางสินคา้

เกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุด แห่งหน่ึงของประเทศไทย นอกจากนั้นยงัมีตลาดสดและตลาดนดัในทอ้งท่ีต่าง ๆ 

ควบคู่กบัการเล้ียงปศุสตัว ์และโรงงานอาหารสตัวท่ี์มีมากในเขตอาํเภอปากท่อ และอาํเภอโพธาราม 

และยงัมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมยานยนต ์

อุตสาหกรรมนํ้ าตาล และอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ โดยจงัหวดัราชบุรีเป็น 

1 ใน 14 จงัหวดัท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีสาํคญัจะ

กระจายอยูใ่น พ้ืนท่ีเมืองใหญ่ ไดแ้ก่ เมืองราชบุรี และเมืองบา้นโป่ง เป็นตน้ โดยเป็นท่ีตั้ง ศูนย ์และ

สํานักงานสาขาในเขตภูมิภาค ของบริษทัชั้นนาํหลายแห่ง เช่นปตท. โตโยตา้ เป็นตน้ อีกทั้งเป็น

จงัหวดัท่ีมีเศรษฐกิจเติบโตสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เฉล่ียปีละประมาณ 5-6 % ทาํใหมี้การลงทุนใน

พ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง เช่น ศูนยก์ารคา้ โครงการท่ีอยูอ่าศยั บริษทั หา้งร้านต่างๆ เป็นตน้ จึงศึกษาปัจจยั

ของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาในจังหวดัราชบุรีเพ่ือการวางแผนลงทุนทาํธุรกิจ

โรงเรียนกวดวชิา 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดข้องผูป้กครอง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ

ผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี  

2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก

โรงเรียนกวดวชิาของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี 

 

สมมตฐิานในการศึกษา 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูป้กครองในดา้นเพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา

และรายไดข้องผูป้กครอง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวชิา 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองใน

จงัหวดัราชบุรี 
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เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าว ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงการมี

สินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละ

ผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะมองเห็นวา่คุม้ รวมถึงมีการจดัจาํหน่ายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการ

ซ้ือหา เพ่ือให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและ

พฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง  ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า กลยุทธ์การบริหารการตลาดท่ีไดรั้บความนิยมมาหลาย

ทศวรรษ ซ่ึงเป็นแนวคิดหลกัท่ีใชใ้นการพิจารณาองคป์ระกอบสาํคญัในการตอบสนองต่อตลาดได้

อยา่งเหมาะสมนั้นกคื็อส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler 1997 (อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2546) เสนอว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดวา่เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ

แก่กลุ่มเป้าหมาย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือด้านการตลาดท่ีบริษัท  องค์การ และ

หน่วยงานนาํมาใชเ้พ่ือบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการตลาดของตนเอง ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีมีอิทธิพล

และมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ อีกทั่งยงัเป็นปัจจัยท่ีควบคุมได้ ซ่ึงนักการตลาดสามารถ

ปรับเปล่ียน หรือปรับปรุงแกไ้ขปัจจยัทางการตลาดต่างๆให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม  และ

วตัถุประสงคข์ององคก์ารเพ่ือตอบสนองความพอใจ และความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ 

2. แนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการตดัสินใจ  

การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาตกลงใจช้ีขาดเลือกทางเลือกท่ีมีอยู่มากกว่าหน่ึง

ทางเลือก ในอนัท่ีให้มีการกระทาํในลกัษณะเฉพาะต่างๆ หรือหมายถึงการตกลงใจเลือกขอ้ยติุ ขอ้

ขดัแยง้ ขอ้ถกเถียง เพื่อใหมี้การกระทาํไปในทางหน่ึงทางใดท่ีไดมี้การพิจารณาเลือกหรือตรวจสอบ

อยา่งรอบคอบ (วจิิตร ตนัฑสุทธ์ิ 2550) 

การตดัสินใจเป็นการนาํหลกัเกณฑห์รือเคร่ืองมือต่างๆ เขา้มาช่วยในการตดัสินใจเพ่ือทาํให้

ผูต้ดัสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลง หรือการตดัสินใจไดถู้กตอ้งมากข้ึน การตดัสินใจท่ีจะมีข้ึน

ภายในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสามารถทาํการประเมินได ้ใชก้ฎเกณฑ์หรือเคร่ืองมือดงักล่าวพิจารณา

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด การทาํการตดัสินใจไดน้าํเอาความน่าจะเป็นแบบเง่ือนไขเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ 

ทั้งน้ีเพราะบุคคลต่างมีเหตุผลในการดาํเนินธุรกิจของตนยอ่มตอ้งการเลือกผลลพัธ์หรือผลตอบแทน

ท่ีดีท่ีสุด แต่ถา้มีทางเลือกเพียงทางเดียว ปัญญาหาการตดัสินใจจะไม่เกิดข้ึนเพราะถึงอยา่งไรก็ตอ้ง
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เลือกตามวิธีทางเดียวท่ีมีอยู่นั้ น ซ่ึงจะไม่มีการเปรียบเทียบว่าผลลพัธ์หรือผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด

หรือไม่ แต่ถา้มีวิธีใหผ้ลตอบแทนมากกวา่หน่ึงทางเลือก กจ็ะตอ้งมีการตดัสินใจเลือกทางหรือวิธีจะ

ทาํให้ไดผ้ลตอบแทนมากท่ีสุด ซ่ึงการตดัสินใจเลือกดงักล่าวน้ีเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากและซบัซอ้นยิง่ข้ึน 

ดงันั้นจึงไดพ้ยายามหาส่ิงท่ีจะช่วยในการตดัสินใจเพื่อให้รับผลตอบแทนสูงสุดโดยส่ิงท่ีจะช่วยใน

การตดัสินใจท่ีน้ีคือ  หลกัเกณฑแ์ละเคร่ืองมือต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. มีทางเลือกหลายทาง (Alternatives) ในแต่ละทางเลือกอาจจะอยู่ในรูปแบบนโยบายใน

การปฏิบัติงานเทคนิค หรือขั้นตอนการดาํเนินงาน การท่ีมีทางเลือกมากๆ ถ้าจะอาศยัดุลพินิจ

ส่วนตวัทาํการตดัสินใจนั้นอาจจะผิดพลาดข้ึนได ้ดงันั้น จึงตอ้งอาศยัเคร่ืองมือหรือหลกัเกณฑต่์างๆ 

เขา้มาช่วยในการตดัสิน เพราะยงัมีประกนัไดว้า่ ไม่ไดต้ดัสินใจไปตามดุลพินิจส่วนตวั 

2. ขอ้มูลในปัจจุบนัมีจาํนวน เน่ืองจากขอ้มูลในปัจจุบนัมีจาํนวนมาก ถา้นาํดุลพินิจส่วนตวั

มาใช้ในการตดัสินแลว้ โอกาสท่ีจะผิดพลาดมีมาก เพราะไม่อาจนําขอ้มูลท่ีมีอยู่ทั้ งหมดนั้นมา

พิจารณาไดค้รบถว้นสมบรูณ์ 

3. เพ่ือลดความขดัแยง้ลงเน่ืองจากพ้ืนฐานความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละคนไม่

เหมือนกนั ถา้ไมอ้าศยัหลกัเกณฑ์หรือเคร่ืองมือท่ีเหมือนกนัทาํการตดัสินใจแลว้ก็อาจจะทาํการ

ตดัสินใจแตกต่างกนัออกไปซ่ึงจะทาํให้คนในองค์การเกิดการขดัแยง้กนัข้ึนในกรณีท่ีความเห็น

แตกต่างกนั 

4. เพ่ือลดความเส่ียงการตดัสินใจท่ีปราศจากกฎเกณฑ์และเคร่ืองมือแลว้ โอกาสท่ีเส่ียงต่อ

ความผิดพลาดนั้นมีสูง แต่การตดัสินใจท่ีมีเคร่ืองมือเขา้มาช่วยแลว้ โอกาสของการตดัสินใจท่ี

ผดิพลาดนั้นมีนอ้ยหรือไม่เลยกเ็ป็นได ้

ติน  ปรัญพฤทธ์ (2542)  เสนอว่า การตัดสินใจ (decision making) ได้ว่าเป็นการเลือก

ดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการ ท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดหรือเลวท่ีสุดจากทางเลือกหลายๆทาง โดยขั้นตอนการ

ตดัสินใจดงัน้ี 

 1. การทาํความเขา้ใจปัญหาและขอ้เทจ็จริงต่างๆ 

 2. การรวบรวมข่าวสารและขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสินใจ 

 3. การวิเคราะห์ข่าวสารและขอ้มูลการประกอบการตดัสินใจ 

 4. การเลือกปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดเพียงทางปฏิบติัเดียว 

 5. การดาํเนินการเป็นไปตามผลการตดัสินใจ 

 6. การติดตามและประเมินผลของการติดตาม 
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สรุปไดว้่า ทฤษฎีการตดัสินใจเป็นทฤษฎีท่ีใชใ้นการช่วยในการตดัสินใจให้ผูต้ดัสินใจมี

โอกาสผิดพลาดน้อย หรือตดัสินใจไดถู้กตอ้งมากข้ึน ดงันั้นจึงได้พยายามหาส่ิงท่ีจะช่วยในการ

ตดัสินใจเพ่ือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนสูงสุด และช่วยใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจทาํการศึกษาและวิเคราะห์

วา่ ผูบ้ริโภคใชอ้ะไรในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการอีกทั้ง การใชท้ฤษฎีเพ่ือเป็นแนวทาง

และนาํมาปรับปรุงภายใน องคก์ารธุรกิจกวดวชิา ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. แนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํการค้นหา การซ้ือ การใช้ การ

ประเมินผลใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการ หรือหมายถึงศึกษาถึง

พฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และการใชสิ้นคา้ดงันั้น

ลักษณะของพฤติกรรมผู ้บริโภคคือ 6Ws และ 1H (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ 2546) และ

กลุ่มเป้าหมาย O ทั้ง 7 ซ่ึงประกอบดว้ย  ซ่ึง จีระภา พวงพลา (2546) เสนอว่าประกอบดว้ย  1. ใคร

อยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) 2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) 3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) 4.ใครมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who) 5. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) 6. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไหร่ (When) 

และ 7. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) 

ส่วนของ  O  ทั้ง  7  ประกอบดว้ย 1.  กลุ่มเป้าหมาย  (Occupants) 2.  ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ

ซ้ือ  (Objects)   3.  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  (Objectives) 4.  บทบาทของกลุ่มต่างๆ  ท่ีมีอิทธิพลใน

การตัด สินใจซ้ือ   (Organizations) 5 . ขั้ นตอนในการซ้ือ  (Operation) 6 . โอกาสในการซ้ือ 

(Occasions) และ 7.  แหล่งหรือช่องทางท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Outlets) 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรม ร่วมกบัการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 1) จิตรา สูงแข็ง 

(2560) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในกรุงเทพมหานคร  2) ทรงกลด แสดงผล (2552)  

ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 3) ณัฐวุฒิ ผุยพรม (2552) ไดวิ้เคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนระดบัมธัยมในการเลือก

โรงเรียนกวดวิชา  ตามสถาบนัต่างๆ ในเขตเทศบาลอุบลราชธานี 4) เปรมกมล พลอาสา (2553) 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ี

เรียนกวดวิชาในอาคารวรรณสรณ์  5) วิริยะ ฤาชยัพาณิช (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลของการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมธัยมปลาย ในอาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 6) อาแซ ยะเยริ (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้ น
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มธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัสงขลา 7) นิชาภา ภาปัทมาสน์ .(2555) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จังหวดั

นครปฐม. และ 8)เหมือนฝัน ธญัญศรีชยั (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สามารถนาํมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 

 
รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการทาํวิจยั 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใชว้ิธีสาํรวจ (Survey Research) อาศยั

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูล 

ประชากรและตัวอย่าง   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี

ท่ีเคยส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชา  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครอง

ในจงัหวดัราชบุรีท่ีเคยส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชา ซ่ึงผูวิ้จยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ี

ชดัเจน จึงจะใชว้ิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการใชสู้ตรของ

คอแครน (Cochran,1953) ไดข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 400 ราย โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผ่านการทดสอบความตรง

เชิงเน้ือหา (Content Validity) และการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ดว้ย การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟา (𝛼 - coefficient) จากผู ้ปกครองในจังหวัดปทุมธานี  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ  อัลฟา
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ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพ่ือพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั

ตวัแปรท่ีตอ้งการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีค่าความเช่ือมัน่

ระหว่าง 0.80-0.86 และการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา มีค่าความเช่ือมัน่ระหว่าง 0.77-0.84 ซ่ึง

ทาํใหแ้บบสอบถามมีคุณภาพต่อการไปจดัเกบ็ 

 

สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ประกอบไปดว้ย  

1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2) สถิติสรุปอา้งอิง ไดแ้ก่ การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ

การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

 

ผลการวจิยั 

ตอนท่ี 1   คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.25 ส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง26-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีสถานภาพสมรส   คิดเป็นร้อยละ  61.50  มี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ60.67  และมีรายได ้1,500-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

30.25 

ตอนท่ี  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดับความสําคญั 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.24 0.52 มากท่ีสุด 
ดา้นราคาราคา 4.06 0.64 มาก 
ดา้นสถานท่ี 4.29 0.62 มากท่ีสุด 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.99 0.66 มาก 
ดา้นบุคคล 4.24 0.59 มากท่ีสุด 
ดา้นกระบวนการ 4.21 0.56 มาก 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.19 0.66 มาก 

ภาพรวม 4.17 0.42 มาก 
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ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดรั้บการประเมินในระดบัมาก (Mean = 

4.17) โดยปัจจยัท่ีมีความสาํคญัในสามลาํดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี  (Mean = 4.29) ดา้นผลิตภณัฑ ์

(Mean = 4.24) และดา้นบุคคล (Mean = 4.24) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดา้นปัจจยัการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา

ในจงัหวดัราชบุรีใน จาํแนกตามเหตุผลของการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา 

ประเด็น Mean S.D ระดับความสําคญั 
เพ่ือสอบเขา้เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 4.45 0.64 มากท่ีสุด 
เพ่ือทาํเกรดท่ีโรงเรียนใหดี้ข้ึน 4.28 0.73 มากท่ีสุด 
เพ่ือปรับพ้ืนฐาน 4.28 0.74 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.33 0.59 มากท่ีสุด 
 

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาในจงัหวดัราชบุรีใน จาํแนกตามเหตุผลของ

การตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา พบว่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (Mean = 4.33) โดยการตดัสินใจใน

สามลาํดบัแรกไดแ้ก่ เพื่อสอบเขา้เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (Mean = 4.45) เพ่ือทาํเกรดท่ีโรงเรียนให้

ดีข้ึน (Mean = 4.28) และ เพือ่ปรับพื้นฐาน ตามลาํดบั (Mean = 4.28) ตามลาํดบั 

 

ตอนท่ี 3   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัของผูป้กครองในดา้นเพศ 

สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษาและรายไดข้องผูป้กครอง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวด

วชิา 

ตารางท่ี 3   การตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

การตดัสินใจเลือก 

โรงเรียนกวดวชิา 

เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา รายได้ 
t-test ANOVA ANOVA ANOVA ANOVA 

t Sig F Sig F sig F sig F sig 
เพือ่สอบเขา้เรียนต่อในระดบัท่ี - 0.18 1.35 0.26 3.20 0.02 1.75 0.16 1.91 0.09 
เพือ่ทาํเกรดท่ีโรงเรียนใหดี้ข้ึน - 0.07 3.31 0.02 1.60 0.19 1.21 0.30 3.78 0.00 
เพือ่ปรับพื้นฐาน - 0.82 2.49 0.06 2.08 0.10 2.84 0.04 2.56 0.03 

การตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี มีความแตกต่างกนัตาม 

สถานภาพ อาย ุ การศึกษา และรายได ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาแต่เหตุผล

ของการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาพบว่า  การตดัสินใจของผูป้กครอง เพ่ือใหบุ้ตรหลาน สอบ
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เขา้เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนมีความแตกต่างกนัตามอายุและรายได ้ การตดัสินใจของผูป้กครอง 

เพ่ือให้บุตรหลาน ทาํเกรดท่ีโรงเรียนให้ดีข้ึน มีความแตกต่างกนัตามสถานภาพ และเพื่อให้บุตร

หลาน ปรับพ้ืนฐาน ความแตกต่างกนัตามการศึกษาและรายได ้  

 

ตอนท่ี 4   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกโรงเรียน

กวดวชิาของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี 

ตารางท่ี 4  อิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ

ผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี 

ปัจจยัการปฏิบัตงิาน  B          S.D. Beta         t       Sig. 
(Constant) 2.05 0.31 

 
6.55 0.00 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.09 0.06 0.08 1.48 0.14 
ดา้นราคาราคา -0.12 0.06 -0.12 -1.99 0.05 
ดา้นสถานท่ี 0.15 0.06 0.15 2.55* 0.01 
ดา้นส่งเสริมการตลาด 0.00 0.06 0.00 0.01 0.99 
ดา้นบุคคล 0.20 0.06 0.18   3.33** 0.00 
ดา้นกระบวนการ 0.24 0.07 0.21 3.40** 0.00 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.00 0.06 0.00 -0.01 0.99 

R Square = 0.25 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนกวด

วิชาของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรีประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นสถานท่ี (β = 0.15) ดา้นบุคลากรท่ี

ให้บริการ (β = 0.18) และ ดา้นกระบวนการให้บริการ  (β = 0.21) สมการมีอาํนาจในการพยากรณ์

เท่ากบัร้อยละ 25 

 

อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 อภปิรายผล 

1. การตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี มีความแตกต่างกนั

ตาม สถานภาพ อายุ  การศึกษา และรายได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05  ผลการวิจยั

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สโรชา แกว้คาํ (2558) ซ่ึงปัจจยัท่ี

ผูป้กครองเลือกให้เด็กเรียนพิเศษศิลปะ  และงานวิจยัของ ณัฐวุฒิ ผุยพรม (2552) ซ่ึงวิเคราะห์
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พฤติกรรมของนกัเรียนระดบัมธัยมในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา  ตามสถาบนัต่างๆ ในเขตเทศบาล

อุบลราชธานี  แต่จะขดัแยง้กับงานวิจัยของ เปรมกมล พลอาสา (2553) ได้ศึกษาถึงปัจจยัทาง

การตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเรียนกวดวิชาในอาคาร

วรรณสรณ์ ซ่ึงพบวา่ เพศมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก

โรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรีประกอบไปดว้ย 1) ปัจจยัดา้นสถานท่ี สอดคลอ้ง

กับงานวิจยัของ จิตรา สูงแข็ง (2560) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเสนอว่าสถานท่ีบริการ จาํเป็นต้องตั้ งอยู่ในจุดท่ีหาพบได้ง่าย ตั้ งอยู่ใกล้

โรงเรียน และอยูใ่นแหล่งท่ีมีความสะดวก ปลอดภยัในการเดินทาง และงานวิจยัของณฐัวุฒิ ผยุพรม 

(2552) ไดว้ิเคราะห์พฤติกรรมของนกัเรียนระดบัมธัยมในการเลือกโรงเรียนกวดวชิาท่ีเสนอวา่ปัจจยั

ดา้นสถานท่ีตอ้งตั้งอยูใ่นจุดท่ีหาพบไดง่้าย ตั้งอยูใ่กลโ้รงเรียนและอยูใ่นแหล่งท่ีมีความสะดวกและ

ปลอดภยัในการเดินทางสถานท่ีตอ้งเหมาะสม 2) ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ วิริยะ ฤาชยัพาณิช (2544) ซ่ึงไดศึ้กษาถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลของการเลือก

โรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมปลาย ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  ดา้น

บุคลากร  มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาอย่างมีนัยสําคัญ  และ 3) ด้าน

กระบวนการให้บริการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงกลด แสดงผล (2552) ท่ีไดศึ้กษา ส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน

จังหวดัน่าน  โดยปัจจัยด้านกระบวนการจะมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนเรียนกวดวิชา

ของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี ได้แก่ ปัจจยัด้านสถานท่ี ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ และ ด้าน

กระบวนการให้บริการ ซ่ึงถา้ผูป้ระกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในปัจจยัดงักล่าวให้กับ

โรงเรียนและสามารถทาํกาํไรไดม้ากกวา่คู่แข่งขนั 
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 2. ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นราคาส่งผลเชิงผกผนั ต่อการเลือกโรงเรียนเรียนกวดวิชาของ

ผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี ดงันั้นการทาํการวิจยัลงลึกถึงเร่ืองการตั้ งราคาท่ีเหมาะสมต่อความ

ต้องการของผู ้ปกครอง และสอดคล้องกับรายวิชา จะช่วยให้ผู ้ประกอบการสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในปัจจยัดงักล่าวใหก้บัโรงเรียนและสามารถทาํกาํไรไดม้ากกวา่คู่แข่งขนั 

 3. ความแตกต่างของคุณลกัษณะของผูป้กครองจะมีผลต่อ เหตุผลการเลือกโรงเรียนเรียน

กวดวิชาของผูป้กครองในจงัหวดัราชบุรี ดงันั้นการจดักระบวนการรายวิชา และการประชาสัมพนัธ์

ถึงผลของการสอนในโรงเรียนกวดวิชาและนาํเสนอให้ตรงกบัคุณลกัษณะของผูป้กครองก็จะช่วย

ทาํใหก้ารวางทิศทางและการบริหารงานโรงเรียนกวดวชิาบรรลุเป้าหมายไดดี้ยิง่ข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังต่อไป 

  1. งานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นการศึกษาจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ  ผูท่ี้สนใจต่อยอดอาจ

ทาํการศึกษาดว้ยวิธีการวิจยัแบบผสม (mixed method) ซ่ึงจะไดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึน 

  2. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นค่านิยม สังคม และเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวด

วชิาเพ่ิมมาและมีการลงลึกถึงรายละเอียดในขอ้คาํถามมากข้ึน 

 3. งานวิจยัดงักล่าวศึกษาเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาในจงัหวดัราชบุรี การศึกษาต่อยอดไปยงั

จงัหวดัอ่ืน ๆ อาจจะไดข้อ้คน้พบท่ีแตกต่างออกไป จากความแตกต่างในเชิงพ้ืนท่ีจดัเก็บ และอาจ

ทาํการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบไดอี้กดว้ย 
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